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19 september >>> info-ochtend academie

23 september >>> opening nieuw knutselatelier en PWA

25 september >>> stratenloop

26 september >>> Cré-Actief 

27 september >>>kermis Lede

27 september >>> opendeurdag brandweer

28 september >>> vuurwerk Lede

29 september >>> jaarmarkt Lede

2 oktober >>> bezoek aan de mammobiel

9 oktober >>> vuurwerk Impe

11 oktober >>> kermis Impe

16 oktober >>> infonamiddag senioren

17-18 oktober >>> wie-kent-ons-weekend 

6 tem 18 oktober >>> 10 jaar de bib in de Bron

17 tem 24 oktober >>> week van de VOLKSKRING

24 oktober >>> Cré-Actief 

31 oktober >>> heksentocht 

2-6 november >>> herfstvakantie

4 november >>> grote zwarte pietendag

4-15 november >>> 11.11.11 campagne 

12 november – 22 november >>> week van de smaak

15 november >>> eet- en cultuurbeurs Lede Gesmaakt!

Lede informeert
agenda - colofon

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede 
en wordt vijf maal per jaar verspreid.

Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen
Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 - 9340 Lede / 
tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / e-mail communicatie@lede.be
Oplage: september 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op 15 november. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

colofon

2

Agenda



Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede 
en wordt vijf maal per jaar verspreid.

Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen
Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 - 9340 Lede / 
tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / e-mail communicatie@lede.be
Oplage: september 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op 15 november. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

3 Lede informeert
patrimonium patrimonium@lede.be 

Kermissen
Septemberkermis Lede  
27 september, vuurwerk  
maandagavond 28 september,  
Impe grote kermis 11 oktober,  
vuurwerk vrijdagavond 9 oktober 

Concert
Organisatie: gemeentelijk feest-
comité i.s.m. gemeentebestuur Lede
maandag 28 september om 20 uur: 
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 
Lede op kiosk in het park achter het 
Cultureel Centrum

Markten
dinsdag 29 september 2009: 
jaarmarkt 

gratis “Papa Chico Show” van 10.00 
tot 10.45 uur en van 11.15 tot 12.00 
uur op kiosk in het park achter het 
Cultureel Centrum; gratis schmink-
stand van 9 tot 12 uur;  
kleurwedstrijd met leuke kermis-
prijzen, trekking om 12 uur

Heksentocht
Negende heksentocht  
31 oktober 2009 

Geen inschrijving vooraf.  
Prijs: 3 euro. Vrije start tussen 
19.30 en 21 uur aan zaal De Bron,  
Kerkevijverstraat 19a, 9340 Lede.  
Aangepast schoeisel en zaklamp 
meebrengen. Aankomst tot midder-
nacht, iedereen krijgt een verras-
sing! Meer info bij de voorzitter van 
het gemeentelijk feestcomité,  
Marc Bosman 0495 92 49 12

patrimonium
markten
Kermissen

Het Gemeentelijk Feestcomité 
wenst een beroep te doen 
op creatieve en/of artistieke 
personen, woonachtig op het 
grondgebied van de gemeente 
Lede, voor het ontwerp van het 
vlagje (A4-formaat) dat uitgereikt 
wordt aan de deelnemende 
carnavalgroepen en prominenten.

Volgende elementen dienen in 
het ontwerp te worden verwerkt 
“Carnaval” “Lee” “2010” en een 
carnavaleske Leedse vlag (3 gele 
T’s op blauwe achtergrond).

Ontwerpen dienen binnen te zijn 
vóór 6 november 2009  
op volgend adres: 

Gemeentelijk Feestcomité 
Lede, dienst patrimonium, p/a 
Markt 1, 9340 LEDE.

Als inwoner van groot Lede kan je 
deelnemen aan de Prins Carnaval-
verkiezing op vrijdag 15 januari of 
zaterdag 16 januari 2010 in zaal 
‘De Volkskring’ Kasteeldreef, Lede 
(juiste datum zal bekendgemaakt 
worden in Aktueel en op de web-
site). Vanaf eind september kan je 
het inschrijvingsformulier alsook 
het deelnamereglement bekomen 
bij het gemeentebestuur (dienst 
patrimonium), Gemeentelijk 
Feestcomité, p/a Markt 1, 9340 
LEDE; tel. 053 60 68 50.
Als kandidaat dien je het inschrij-
vingsformulier vóór 6 november 
2009 aangetekend terug te sturen 
naar bovenvermeld adres.  
Poststempel geldt als bewijs.  
De kandidaten zullen worden  
bekend gemaakt bij opening  
carnaval op woensdag 11 novem-
ber 2009 om 11.11 uur in het 
Cultureel Centrum.

Ontwerp vlag 
Carnaval 
2010

Prins Carnaval-
verkiezing  
2010 
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academie academie@gamw.lede.be - www.gamw.lede.be 

academie
1) Inschrijvingen 
academie
De academie, is dat de plaats waar 
je leert toneelspelen? Een spreek-
beurt houden, een sollicitatiegesprek 
voeren, kun je dat leren?
Zou je graag dat gedicht snappen,  
of achtergronden bij een theater-
tekst kennen? In de academie leer je 
spelen met woorden, zinnen, tekst.
Je kunt je inschrijven tijdens de  
openingsuren van het secretariaat.
maandag, donderdag, vrijdag  
van 16 tot 19 uur, dinsdag van 16 tot 
21 uur, woensdag van 13 tot 19 uur, 
zaterdag van 9 tot 13 uur.

Inschrijven kan tot en met woens-
dag 30 september. Vanaf 1 okto-
ber sluiten we de inschrijvingen 
voor het huidige schooljaar af.
 

2) Info-ochtend
Zit je met vragen over de academie? 
Wil je meer informatie over de  
initiatie? Vraag je je af wat al die 
afk. betekenen? Of kom je gewoon  
iets drinken?  
 
Op zaterdag 19 september 2009 
om 9.30 uur organiseren we een 
info-ochtend voor ouders en leerling-
en. We geven voor de nieuwe ouders 
en leerlingen een woordje uitleg 
over de werking van de academie. 
Voor de oudgedienden geven we een 
overzicht van de veranderingen ten 
opzichte van het vorige schooljaar.  

De info-ochtend gaat door in  
de parketzaal van het Cultureel  
Centrum, Markt 5, Lede.

3) Initiatie
Vanaf dit schooljaar zijn ook de  
kinderen van het eerste en tweede 
leerjaar welkom in de academie.
Op woensdagmiddag zijn er nog  
enkele plaatsen vrij voor degenen  
die willen zingen, blazen, tokkelen  
en klappen bij juf Gudrun.

4) Waar vind 
je ons?
Neem gerust maar een kijkje 
op onze virtuele academie 
(http://www.gamw.lede.be)
bezoek ons secretariaat op
Markt 5 - 2e verdieping
9340 Lede 
of contacteer ons op 
053 60 68 70  –  
academie@gamw.lede.be
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bibliotheeK bibliotheek@lede.be - www.bibliotheek.lede.be

Het is al 10 jaar geleden dat  
de Bron in de Kerkevijverstraat  
feestelijk werd ingehuldigd,  
intussen huist de bibliotheek al 
een decennium lang in dit gebouw. 
Voor ons een gelegenheid om de 
bibliotheek voor alle inwoners van 
Lede in de kijker te zetten en met 
een brede waaier van activiteiten 
uit te pakken. Vanaf 2 oktober en 
vooral tijdens de week van 12 tot 
18 oktober zet de bib de grote 
middelen in! 

Onze activiteiten voor 
volwassenen:
•	2	oktober:	 

Feestelijke openingsreceptie 
voor alle volwassen leners, buren 
en vrijwilligers van de bibliotheek, 
met opening van de tentoonstel-
lingen, muziek en een drankje.  
De bibliotheek zet z’n leners in  
de bloemen!

•	6	oktober:	 
Bart Moeyaert, 20 uur, De Bron

•	12	oktober:	 
Oswald Maes, ‘Gezelle, den 
aardigaard’, 13.30 uur, De Bron

•	13	oktober:	 
Catherine Vuylsteke 
n.a.v. Europalia.China, 20 uur, 

 De Bron
•	14	oktober:	 

Rik Vanwalleghem en Dirk 
Nachtergaele, ‘Straffe wieler-
verhalen’, 20 uur, De Bron

•	15	oktober:	 
Herman Brusselmans, 
moderator Johan De Ryck,  
20 uur, De Bron

•	17 oktober: verwendag met grote 
boekenverkoop en randanimatie 
in en rond de Bib, aansluitend met 
het culturele Wie-kent-ons-weekend

Activiteiten voor de jeugd:
•	Vertelnamiddagen tijdens de 

week van 12 tot 18 oktober
•	Geronimo Stilton, 

de overbekende en superpopulaire 
muis, komt op bezoek op 21  
oktober om 14 uur.

 Randactiviteiten:
•	Tentoonstelling	Van	Lie (Flapke, 

Honkie en Ponkie) en Kathleen 
Amant (Anna, Heksje Mimi), 
2 Leedse illustratoren, de ene  
actief in de jaren ’60-’80,  
de andere nog actief

•	Tentoonstelling	met	oude foto’s 
en parafernalia uit  
de oude bibliotheken van Lede. We 
lanceren alvast een oproep naar 
oude foto’s die van de bibliotheken 
werden gemaakt, foto’s van alle 
bibliotheken in onze gemeente 
(dus ook diegene die al gesloten 
zijn). Wij digitaliseren deze en 
kunnen ze wellicht gebruiken 
voor een fototentoonstel-
ling tijdens onze feestweek. 
Uiteraard krijgt iedereen zijn 
materialen intact terug. 
Ook oude herin-neringen 
aan, belevenissen (ook 
de onaangename) in de 
bib mag je ons gerust 
doorvertellen!  
De mooiste inzen-
ding zal een  
prijs ontvangen …

Workshops voor/door leners: 
•	Tibetaanse klankschalen door 

Lisette Schuddinck op 19 oktober, 
20 uur

•	Zen-meditatie door Marianne 
Goeminne op 3 oktober, 10.30 uur 

Laatste info en bijkomende  
activiteiten vinden jullie op  
www.bibliotheek.lede.be. Met 
steun van gemeentebestuur Lede 
en provincie Oost-Vlaanderen.

10 jaar de bib 
 in de bron!

Kaarten voor Bart Moeyaert, 
Oswald Maes, Catherine Vuylsteke, 
Rik Vanwalleghem en Herman Brus-
selmans zijn in voorverkoop verkrijg-
baar vanaf 15 september in de 
bibliotheken van Lede en Oorde-
gem, dienst Cultuur op het ge-
meentehuis, in Jeugdhuis Leeuwe-
rik en in Sporthal De Ommegang. 
Voorverkoop: 2 euro 
Aan de kassa: 3 euro 
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techniSche dienSt technische.dienst@lede.be - 053 60 68 30

grote wegeniswerken 
in onze gemeente
Diverse belangrijke wege-
niswerken staan op stapel 
in onze gemeente. Samen 
moeten deze leiden tot een 
verbeterde infrastructuur 
voor zwakke weggebruikers, 
een betere geleiding voor  
gemotoriseerd verkeer en 
een verdere scheiding van  
de afvalwaters. Hieronder 
volgt een overzicht: 
 

Project  
herinrichting 
kruispunt 
Wichelsesteen-
weg – Heiplas-
straat – Kleiweg
Om de gevaarlijke toestand ter 
hoogte van het winkelcomplex Hei-
plas op te lossen, heeft het Vlaamse 
Gewest in samenwerking met de 
gemeente besloten om het kruispunt 
Wichelsesteenweg – Heiplasstraat her 
aan te leggen. Het kruispunt wordt 
voorzien van verkeerslichten zodat 
de verkeersafwikkeling op een veilige 
manier kan gebeuren. Alle kruisende 
bewegingen van de gewestweg die-
nen te gebeuren via deze lichten.
De zwakke weggebruiker wordt niet 
vergeten, aan beide zijden van de 
gewestweg	worden	verhoogde	fiets-
paden aangelegd. Van de gelegen-
heid wordt ook gebruik gemaakt om 
de riolering te vernieuwen en een 
gescheiden stelsel aan te leggen. 
Om de hinder tot een minimum te 
beperken worden de werken gefa-
seerd uitgevoerd. Momenteel is de 
aannemer bezig met de aanleg van 
de riolering in de Kleiweg. Aanslui-
tend wordt de gewestweg vernieuwd, 
daarna de aansluiting van de Heiplas-
straat en de Oude Wichelsesteenweg. 
De werken zullen vermoedelijk  

afgelopen zijn eind 2009,  
dit echter onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden. 

Project collector 
Wellebeek
“Collector Wellebeek” is een dossier 
waarbij	door	Aquafin	en	de	gemeente	
Lede belangrijke infrastructuurwerken 
worden gerealiseerd in de deelge-
meenten Impe, Papegem en Smet-
lede.  Dit project loopt zelfs door op 
grondgebied Sint-Lievens-Houtem.
Het	Aquafin-aandeel	omvat	diverse	
rioleringswerken die het afvalwater 
dat vandaag in de Wellebeek wordt 
geloosd, naar het waterzuiverings-
station brengen. In de Rijststraat 
en de Hoogledezijdestraat, waar de 
werken reeds zijn opgestart, en in 
de verbinding naar de Langehaag 
worden er naast een riolering ook 
nieuwe	fietspaden	aangelegd.	Ook	
de Stefaan Glorieuxstraat, Smetlede-
dorp en een deel van de Molenhoek 
worden heraangelegd. Een volledig 
gescheiden riolering wordt aangelegd 
met daarboven nieuwe wegenis en 
voetpaden. De centrumzone wordt 
aangelegd in kleinschalige materialen 
zodat het gemotoriseerd verkeer tot 
een aangepast rijgedrag wordt  
gestimuleerd. In Smetlede zullen 
deze werken starten vanaf oktober. 
Ook in Papegem wordt een deel van 
de Benedenstraat volledig vernieuwd  
om de diverse lozingspunten op  
te vangen.

Project  
Schildekenstraat,  
Diepestraat en 
Smetledestraat
Aansluitend op de werken aan  
Smetlededorp voorziet de gemeente  
wegen- en rioleringswerken in de 
bovenvermelde straten. In de zone 

waar de Schildekensstraat vandaag 
uit asfalt bestaat, worden zowel de 
rijweg als de riolering vernieuwd.  
De betonwegenis wordt behouden 
maar hierlangs wordt de riolering 
gesaneerd en worden de voetpaden 
vernieuwd. In de Diepestraat worden 
de wegenis en de riolering volledig 
heraangelegd. Vanaf de Serskamp-
straat	komen	er	verhoogde	fiets- 
paden richting Impe om zo de verbin-
ding	te	realiseren	met	de	fietspaden	
van de Langehaag. Eind augustus 
worden deze werken aanbesteed.  
De start zal afgestemd worden op de 
werken van collector Wellebeek.

Project  
Herdergemse-
straat en  
Vossedreef
In de Herdergemsestraat en de  
Vossedreef worden nieuwe voet-
paden aangelegd en wordt de rijweg 
voorzien van een nieuwe toplaag. 
Deze werken worden aanbesteed eind 
augustus, pas dan zal er een aan-
nemer bekend zijn. De startdatum 
zal in samenspraak met de aannemer 
worden bepaald maar de werken  
zullen vermoedelijk nog eind dit  
jaar aanvangen.

Project heraanleg 
van de kruispun-
ten Overimpe-
straat-Grote-
kapellelaan en 
Reymeersstraat-
Grotekapellelaan
Ter hoogte van de Overimpestraat 
en de Molenbergstraat wordt een 
verhoogd kruispunt aangelegd. 
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KinderopVang kinderopvang@lede.be

Het kruispunt Grotekapellelaan met 
de Reymeersstraat en de Damstraat 
wordt ook heringericht. De aanslui-
ting komende van Lede centrum zal 
vernauwd worden en wordt haaks op  
het kruispunt gebracht. Hierdoor zal

Met het nieuwe schooljaar voor de 
deur kampen velen onder jullie met 
problemen voor de opvang van  
jullie kinderen voor en na school,  
op woensdagnamiddag, schoolvrije  
dagen en vakantiedagen. In antwoord 
hierop zorgt het gemeentebestuur 
Lede voor een pedagogisch verant-
woorde opvang. In de buitenschoolse 
kinderopvang willen we je kinderen 
de grootst mogelijke ontplooiings-
kansen bieden, in een huiselijke en 
vertrouwde omgeving met aange-
paste accommodatie en materiaal. 
De buitenschoolse kinderopvang 
is echter geen verlenging van de 
schooltijd. Het initiatief van de kin-
deren primeert. De kinderen kunnen 
kiezen of ze zich binnen of buiten uit-
leven in motorisch spel, in rustig spel, 
in knutselen, in fantasiespel, …
Op schooldagen krijgt vooral het 
spontane spel de aandacht. Dit is de 
ideale manier om de kinderen hun 
ervaring van de dag te laten verwer-
ken. Naast het spontane spel is het 
geleid spel van groot belang. Zeker 
op woensdagnamiddag en tijdens de 
vakantiedagen bieden we een  
gevarieerd en creatief spelaanbod.

Voor wie? 
De buitenschoolse kinderopvang staat 
open voor alle kinderen van het  
kleuter- en lager onderwijs van wie 
de ouders op het grondgebied van 
Lede wonen, alsook voor alle  
kinderen uit het kleuter- en lager  
onderwijs uit de scholen, gelegen op 
het grondgebied van de gemeente.

Waar? 
Er zijn drie vestigingsplaatsen: 
1) Voor- en naschoolse opvang:
a. Lede, Steenstraat 7, 9340 Lede, 
053 80 89 21
b. Oordegem, Oordegemdorp 29, 
9340 Lede, 09 366 03 08
c. Wanzele, Watermolenstraat 13, 
9340 Lede, 053 82 85 00
2) Op woensdagnamiddagen, school-
vrije dagen en in de vakanties is 
enkel de opvang te Wanzele open

Inschrijvingen
Elk kind is welkom in de kinder-
opvang. Je moet wel eerst een in-
schrijvingsdossier laten opmaken bij 
de coördinator in het gemeentehuis.

Meer informatie 
Nathalie Verstuyft (coördinator)
Markt 1, 9340 Lede  (053 60 68 63, 
kinderopvang@lede.be)

gemeentelijke  
buitenschoolse  
kinderopvang

de geleiding van het verkeer worden 
verbeterd en zal de snelheid van de 
voertuigen aanzienlijk gereduceerd 
worden. Van de gelegenheid wordt 
ook gebruik gemaakt om de riolering 
onder dit kruispunt te vernieuwen.

Samen met deze kruispunten wor-
den de diverse verzakte zebrapaden 
op de as Ommeganglaan – Groteka-
pellelaan opgebroken en vervangen.
Deze werken werden reeds aanbe-
steed en zullen nog dit jaar starten.

Terug naar school! Terug aan het werk!

BUITENSCHOOLSE  
KINDEROPVANG  
WANZELE  
HERFSTVAKANTIE

Vanaf dinsdag 3 november 
tot en met vrijdag 6  
november wordt er opvang 
voorzien. Inschrijven voor 
de herfstvakantie in de  
buitenschoolse kinder- 
opvang te Wanzele kan 
vanaf maandag 5 oktober:  
inschrijven via inschrij-
vingsstrook of e-mail.  
 
Enkel e-mails verzonden 
vanaf 9 uur zullen worden 
aanvaard.
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jeugd jeugd@lede.be

Noteer alvast volgende 
data  en uren in jullie 
agenda’s. Iedere woensdag-
namiddag organiseert de 
jeugddienst het knutsel- 
atelier voor kinderen van het 
eerste tot en met zesde leerjaar. 
Je kan kiezen uit twee sessies: van 
13.30 tot 15.30 uur en van 16.00 
tot 18.00 uur. De data voor het 
eerste en tweede leerjaar zijn:  
30/09/2009 – 14/10/2009 – 
28/10/2009 – 25/11/2009 – 
9/12/2009 – 6/01/2010.
De data voor het derde, vierde, 
vijfde en zesde leerjaar zijn:
7/10/2009 – 21/10/2009 – 
18/11/2009 – 2/12/2009 – 
16/12/2009 – 13/01/2010.

Per knutselsessie betaal je vooraf  
3 euro. Er kunnen maximum vijftien 
kinderen per sessie deelnemen. 
Inschrijven is dus verplicht

Opening knutselatelier

Jeugdflash

Vanaf het zesde leerjaar tot en met 
het derde middelbaar kan je ook 
naar Cre-Actief komen. Volgende 
zaterdagen van 14.30 tot 16.30 uur 
kan je in het nieuwe knutselatelier 
in de Rammelstraat terecht voor een 
toffe namiddag:
26/09/2009 – 24/10-2009 – 
21/11/2009 – 19/12/2009 – 
23/01/2009.

Cre-Actief

Knutselatelier Roefel
Roefel 2009:  
een toffe en geslaagde dag

Voor de elfde maal op rij werd het 
Wanzeelse speelplein de “place to 
be” voor een namiddag vol spel en 
plezier. De weergoden waren ons niet 
gunstig gezind maar daar hadden de 
272 kinderen geen last van.
Oprechte dank aan allen die van deze 
dag een succes maakten!

Vanaf 23 september zullen  

het knutselatelier en  

Cré-Actief doorgaan op de 

bovenverdieping (boven PWA) 

in de Rammelstraat nr 1A. Op 

woensdag  23 september 2009 

is iedereen van harte welkom 

Grote 
Zwarte 
Pietendag

Jeugdraad Lede organiseert 

op woensdag 4 november 

2009 van 14.00 tot 16.30 

uur de Grote Zwarte  

Pietendag voor kleuters en  

op de officiële opening.  

De deuren staan open van 

14.00 tot en met 17.00 uur. 

Na het officiële gedeelte  

kunnen de kinderen creatief 

aan de slag. Kom zeker eens 

een kijkje nemen!!

Hallo, 
creatieve duizendpoten

kinderen van het eerste  

en tweede leerjaar. Deze 

spelnamiddag gaat door  

in zaal “De Volkskring”,  

Kasteeldreef te Lede.
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Sport sport@lede.be

Sporthal De Ommegang  
wordt uitgebreid
Op 12 mei 2009 gunde ons gemeentebestuur de werken “uitbreiding 
sporthal	De	Ommegang”	aan	firma	Pellikaan	Bouwbedrijf	NV.	 
Vele sportliefhebbers kijken reikhalzend uit naar deze realisatie 
omwille van de diverse kansen tot meer sporten binnen onze eigen 
gemeente. Het ligt in de bedoeling te kunnen starten met de eerste 
steenlegging begin november 2009 en de werken dienen afgerond te 
zijn na 110 werkdagen. De uitbreiding zal omvatten:
•	een	extra	grote	sporthal	van	38	x	28	meter
•	een	extra	polyvalente	ruimte	van	20	x	10	meter
•	vier	extra	aparte	kleedkamers	+	een	extra	scheidsrechterlokaal
•	de	huidige	polyvalente	zaal	A	omgebouwd	tot	een	 

administratie ruimte
•	een	extra	vergaderlokaal
Personen die nog meer concrete info wensen omtrent de uitbreiding 
en het gebruik kunnen alvast terecht bij onze sportdienst.

Sportraad Lede heeft  
e-mailadres 
De gemeentelijke sportraad beschikt over een e-mailadres.  
Voor	specifieke	vragen	of	info	kan	je	nu	altijd	terecht	op	 
sportraad@lede.be.

Subsidiereglement  
sportevenementen
De gemeenteraad keurde een nieuw subsidiereglement goed.  
Via dit reglement kunnen sportevenementen zoals wielerwed- 
strijden, sportpromotionele activiteiten, kampioenschappen van Lede  
en uitzonderlijke sportmanifestaties betoelaagd worden. Het subsi-
diereglement met de bijhorende formulieren (aanvraag en evaluatie) 
kan je alvast bekomen op onze sportdienst maar evenzeer via de 
website van onze gemeente www.lede.be onder cultuur en ontspan-
ning/sport/subsidies.

Parcours mountainbike lede
Eind 2009 zal onze gemeente beschikken over een vast mountain-
bike-parcours. Twee start- en aankomstplaatsen zijn voorzien 
m.n. het Sportcomplex Lede en het Blosocomplex Oordegem. Het 
parcours van ca. 30 km. zal ook deel uitmaken van het provinciaal 
netwerk (verbindingen mogelijk met Wichelen, Erpe-Mere, Wetteren 
en	Sint-Lievens-Houtem).	De	officiële	opening	wordt	gepland	op	 
27 december.

Dag van de jeugdsportbegeleider
Op woensdag 11 november organiseert Regiosportdienst Z-O- 
Vlaanderen (Lede is lid van deze interlokale vereniging) i.s.m. Bloso 
en het Instituut voor Sportbeheer de “Dag van de jeugdsportbege-
leider”. Deze vormingsdag (8.30 – 13.30 uur) voor alle sportbege-
leiders van jeugd gaat door in de Maretak, Albrechtlaan 119 a, 9300 
Aalst. De deelnameprijs bedraagt 10 euro. Uiterste inschrijvingsda-
tum 30 oktober 2009. Inschrijven via sportdienst@aalst.be .  
Extra info kan je terugvinden via de website van onze gemeente 
maar evenzeer via de website www.regiosport.be.  

Sport Verbouw-
plannen? 
sloop  
selectief!
In Vlaanderen komt jaarlijks ongeveer tien miljoen ton 
bouw- en sloopafval vrij, drie keer meer dan huishou-
delijke afvalstoffen. Om zo weinig mogelijk verontrei-
nigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats af te 
voeren kan de belangrijkste fractie, de steenfractie, 
gebroken worden. Deze niet-verontreinigde gebroken 
steenfractie kan gebruikt worden voor de productie van 
stabilisé of nieuw beton.

Mag ik zelf sloopwerken uitvoeren?  
Is er een regelgeving?

In principe mag iedereen een gebouw slopen. Je bent 
wel verplicht het gevaarlijke afval te scheiden van het 
andere afval. Dit afval mag enkel worden afgevoerd 
door een erkende overbrenger voor gevaarlijk afval.  
Je hebt een bouwvergunning nodig voor het slopen of 
het (grondig) renoveren van een woning. 

Waar naartoe met asbesthoudend  
bouwafval?
In het bouw- en sloopafval vind je regelmatig nog as-
best onder de vorm van asbestcementhoudende leien 
of golfplaten. Alle asbesthoudend bouwmateriaal is 
gevaarlijk afval, moet zo intact mogelijk worden  
gehouden en afzonderlijk ingezameld worden. Bouw- 
en sloopafval kan ook nog ander gevaarlijk afval 
bevatten, zoals restanten en verpakkingen van verven, 
vernissen, houtveredelingsmiddelen, lijmen, kitten, 
afbijtmiddelen, afvalolie, teerhoudend afval … 
Voer het asbestafval af naar het containerpark of naar 
een vergunde stortplaats.

Selectief slopen
Selectief slopen, is naast het scheiden en wettelijk 
afvoeren van gevaarlijk afval, nog niet verplicht. 
Selectief slopen kan je in de praktijk als volgt aanpak-
ken: laat het aanwezige asbest verwijderen door een 
erkende	firma.	Sorteer	dan	volgende	fracties	uit:	 
de steenfractie, het gevaarlijk afval (batterijen, gas-
ontladingslampen, olie, vetten, verfrestanten, oplos-
middelen, inkten), de restfractie en het metaal. 

Meer weten? 
Je vindt meer informatie op www.ovam.be. 

Lede informeert
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Shownamiddag 
seniorenraad
Vrijdag 18 september 2009

Programma: 
FILIP BAUTERS
DIRK DE MEULEMEESTER
MARTINE FOUBERT
JACK IN THE BOX
Locatie: De Bron 
Begin: 14.30 uur   
Inkom: 8 euro
Vieruurtje:	koffie,	2	belegde	
broodjes en een dessert

Lede informeert
cultuur cultuur@lede.be

11.11.11 blijft 
erop hameren
De jaarlijkse 11.11.11-campagne 
komt er met rasse schreden aan. 
Van 11 tot 15 november zullen 
duizenden vrijwilligers in Vlaanderen 
iedereen oproepen om solidair te zijn 
met het Zuiden. Ook in onze ge-
meente Lede gaan we terug op pad. 
11.11.11 blijft erop hameren dat 
werknemers geen gereedschap zijn. 
In 2005 sloegen meer dan 20 Noord-
Zuidorganisaties met 2010 DE TIJD 
LOOPT de handen in elkaar om 10 
jaar lang campagne te voeren in het 
kader van de millenniumdoelstel- 

lingen. Het campagnethema  
WAARDIG WERK kan een belangrijke 
hefboom zijn om de strijd tegen 
armoede te winnen. Toch zijn er nog 
miljoenen mensen die werken voor 
een hongerloon in erbarmelijke om-
standigheden. Vooral in het Zuiden, 
maar ook in het Noorden worden de 
rechten van de werknemers vaak  
geschonden. Natuurlijk moeten op 
de eerste plaats de bedrijven zelf 
deze mistoestanden aanpakken. 
Nationaal en internationaal zullen 
er ook wetten, controles en sancties 
nodig zijn. Daarom moeten onze  

Seniorenraad 
Infonamiddag
Vrijdag 16 oktober 2009

VERANTWOORD 
GENEESMIDDELENGEBRUIK
Spreker: Jan Van Assche, huisarts
Locatie: vergaderzaal in “de Bron”
Startuur: 14.30 uur 
Inkom: 2,5 euro 
(koffie	en	koek	inbegrepen)
Kaarten verkrijgbaar op  
de cultuurdienst. 

10

politici werk maken van een  
dwingend regulerend kader. Doe 
mee, steun de actie en hamer op 
waardig werk voor iedereen. 
Elk jaar gaan heel wat vrijwilligers 
op stap voor de geldinzamelings-
actie van 11.11.11. Ook in Lede is 
dit het geval en daarom willen we 
een warme oproep doen naar nog 
vrijwilligers. Wie zich voor een paar 
uurtjes wil engageren om een straat 
in onze gemeente voor zijn rekening 
te nemen kan contact opnemen met 
de cultuurdienst (053 60 68 61 of 
cultuurdienst@lede.be). 

Se
ni

or
en

ra
ad

Tijdens het Wie-kent-ons-weekend op 
zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2009 
stellen De Wanzeelse Kineasten hun  
film over de “Nieuwe Ledenaars”  voor 
aan het grote publiek,  in zaal De Bron, 
Kerkevijverstraat te Lede. De voorstel-
ling duurt ongeveer een uur en zal  
voortdurend in lus herhaald worden. 
 
Een woordje uitleg over de inhoud: Over mensen 
van allochtone afkomst bestaan nogal wat mis-
verstanden	en	vooroordelen.	De	fimclub	VWK	uit	
Wanzele ging daarom op zoek naar nieuwkomers 
bij ons in Lede en liet hen zélf hun verhaal doen. 
Bij	officiële	instanties	(gemeentebestuur,	OCMW,	
politie, parochie) maar ook in scholen, sportclubs, 
verenigingen, bedrijfsleven werd gepeild naar de 
aanwezigheid van allochtonen op ons grondgebied, 
en wat dat meebrengt aan kansen én problemen. 
Het resultaat is een boeiende documentaire die 
eens een heel ander beeld van onze gemeente laat 
zien. De makers hopen dat hun werkstuk ook nuttig 
kan zijn voor het onderwijs, het vormingswerk, het 
verenigingsleven, kortom voor elke Ledenaar, wat 
ook zijn herkomst is …

nieuwe 
ledenaars
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Vaarwel Volkskring

Programma  
afscheidsweek: 

Zaterdag 24 oktober 2009

MUZIKALE SLOTAVOND
Startuur: 20 uur
Deuren vanaf 19 uur
Kaarten: VVK: 10 euro - ADK: 12 euro
Voorverkoop bij cultuurdienst,  
bibliotheek en jeugdhuis Leeuwerik.  
Reservering mogelijk enkel via cultuurdienst  
(053 60 68 67 of cultuur@lede.be) 

Programma:
FRANK GALAN
Wigbert
Stampen en Dagen  
Winnaar Leedse Rock Rally
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lede
Ochsenia

Toen het bericht bekend raakte dat de zaal 
‘de Volkskring’ afgebroken wordt en dat men 
deze zal vervangen door een nieuwe zaal 
groeide de idee bij enkele mensen om  
hieromtrent iets te doen. In samen-
spraak met het gemeentebestuur slaan de 
jeugdraad en de culturele raad met diverse 
verenigingen de handen in elkaar om een 
heuse afscheidsweek te organiseren.  
De start van deze week wordt gegeven op 
zaterdag 17 oktober met een fuif door de 
jeugdraad en de week wordt afgesloten 
op zaterdag 24 oktober met een muzikaal 
evenement. Deze afscheidsweek krijgt de 
volledige steun van het gemeentebestuur 
van Lede.

 

 

Zaterdag 17 oktober 2009

TD TERMINE 
Organisatie: jeugdraad Lede 
met medewerking van Dance Fever
Startuur: 21 uur 
Kaarten: VVK: 3,5 euro - ADK: 5 euro

Woensdag 21 oktober 
t.e.m zaterdag 24 oktober 2009

TENTOONSTELLING
Organisatie: culturele raad
Woensdag tem vrijdag van 15 tot 20 uur
Zaterdag enkel open voor het publiek van  
het muziekevenement. 
Gratis toegang
Brochure te verkrijgen. 

Vrijdag 23 oktober 2009

ACADEMISCHE ZITTING   

‘De Volkskring in woord, klank en beeld’ 
en 50 jaar – van Koördinatiekomitee tot 
Culturele Raad
Organisatie: 
culturele raad met medewerking van  
de Academie voor muziek en woord,  
Concertband Oordegem en de Koninklijke  
toneelvereniging “Vreugd in Deugd”
Startuur: 19 uur
Deuren vanaf: 18.30 uur 
Receptie tijdens pauze aangeboden door  
het gemeentebestuur van Lede. 
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lede gesmaakt!
Zondag 15 november 
Eet- en cultuurbeurs: een beurs met 
veel smaak en een snuifje cultuur 
Locatie: De Bron
Startuur: 13.30 tot 18.00 uur 
Gratis toegang
Organisator: cultuurdienst ism 
de culturele raad

Woensdag 18 november
Turkse workshop in  
Jeugdhuis Leeuwerik 
Startuur: 14 uur

Zondag 22 november
Proevertjesnamiddag in  
Ontmoetingscentrum Oordegem
Startuur: 14 tot 18 uur

Cultuurraad  
Optreden Hongaarse groep 
(regio Balatonmeer)
Zondag 1 november 2009
Locatie: De Bron
Start: 20 uur
•	deel	1	:	Musica	Antiqua	brengt	ons	renaissance	 

dansmuziek (40’)
•	deel	2	:	groep	Zalagyögye	danst	en	musiceert	 

tijdens een Hongaarse trouwpartij (55’)

Wie kent ons - weekend
zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2009
dé kennismakingsbeurs met onze  
culturele verenigingen
Locatie: De Bron
Uur: open van 14 tot 19 uur
Inkom: gratis
FILM
 
Kaarten te verkrijgen bij de leden van de  
culturele raad. Meer info bij de voorzitter  
Hubert Topke (053 41 47 40) 

 

Het volledige programma  
met alle informatie zal  
vanaf 15 oktober op  
www.lede.be verschijnen!
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lede gesmaakt! Kids-id 
voor -12 jarigen
Vanaf donderdag 1 oktober 
2009 reikt de dienst burger-
zaken de Kids-ID uit. Dat is 
een elektronisch identiteits-
document voor kinderen  
jonger dan 12 jaar. Ze kun-
nen er onder meer veilig  
mee naar het buitenland.

Kinderen onder 12 jaar zijn niet 
verplicht om een identiteitsdocu-
ment te hebben, behalve wanneer 
ze naar het buitenland reizen. Voor 
landen waarvoor geen reispas nodig 
is, volstaat tot 1 oktober het gratis 
identiteitsbewijs, een eenvoudige 
witte kaart met pasfoto. Vanaf 1 
oktober wordt die kaart vervangen 
door de elektronische Kids-ID, die 
veel meer mogelijkheden biedt en 
beter beveiligd is. 

De Kids-ID lijkt sterk op de elektro-
nische identiteitskaart voor volwas-
senen. Ze heeft hetzelfde formaat 
en bevat ook een foto, een chip en 
de naam van de ouders. Ze kost drie 
euro en blijft drie jaar geldig. De 
Kids-ID is niet alleen een reisdocu-
ment, maar biedt nog vele andere 
mogelijkheden en voordelen. Zo kun-
nen kinderen vanaf zes jaar dankzij 
de	elektronische	identificatie	veilig	
chatten en surfen op het internet. 

De kaart biedt ook een extra  
bescherming voor de kinderen.  
Op de kaart staat immers een 
centraal telefoonnummer waaraan 
verschillende telefoonnummers van 
familieleden of anderen in een zelf 
gekozen volgorde gekoppeld kunnen 
worden. In noodsituaties kan men 
daardoor snel de juiste personen 
bereiken. In de toekomst zullen de 
toepassingsmogelijkheden zeker nog 
uitbreiden. De Kids-ID zal bijvoor-
beeld ook gebruikt kunnen worden 
als bibliotheekpas, lidkaart van de 
sportclub en zoveel meer. 

De Kids-ID kan wel pas drie  
tot vier weken na aanvraag  
worden afgeleverd. Tijdig aan-
vragen wanneer men vakantie- 
of reisplannen heeft is dus  
de boodschap!  

De foto van het kind moet voldoen 
aan dezelfde strenge voorwaarden 
als	de	foto’s	voor	de	+12	jarigen.	
Het formaat moet juist zijn en de 
foto moet een heldere effen achter-

grond hebben. Bovendien moet het 
kind, samen met een van de ouders, 
zelf aanwezig zijn bij de aanvraag. 
Wie vlugger op reis wil vertrekken, 
kan een aanvraag doen met een 
dringende procedure aan 78,65 euro 
(beschikbaar na 3 à 4 dagen) of een 
zeer dringende aan 130,68 euro 
(beschikbaar na 2 à 3 dagen).

Wat als je de pin- en pukcode van je identiteitskaart 
kwijt bent?
Tot voor kort moest je bij verlies van je pin- en puk-
code een nieuwe elektronische identiteitskaart (EIK) 
aanvragen, wat vaak tot nogal wat ongenoegen leidde. 
Vanaf 15 juni 2009 kan je echter een “herdruk” aan-
vragen van je pin- en pukcode op voorwaarde dat je 
EIK bij de dienst burgerzaken actief staat. Het niet 
meer hebben van je pin- en pukcode heeft meestal te 
maken met volgende problemen:

•	geblokkeerde	kaarten	(driemaal	de	verkeerde	
pincode gebruikt) en niet meer in het bezit van de 
oorspronkelijke codes;

•	pincode	vergeten	en	niet	meer	in	het	bezit	van	de	
oorspronkelijke codes;

•	je	pin-	en	pukcode	zijn	onvindbaar.	
 
De aanvraag kan ook gebeuren indien je je gewijzigde 
pincode niet meer kent. Om nieuwe codes aan te  
vragen, kom je langs bij de dienst burgerzaken.  
Er mag geen procedure van adreswijziging of aanvraag 
van een nieuwe EIK hangende zijn.

De dienst burgerzaken doet de aanvraag van de  
herdruk via e-mail aan de Helpdesk BELPIC. Voorlopig 
zullen deze herdrukken van de pin- en pukcodes naar 
het gemeentebestuur verzonden worden.  
In de toekomst zullen ze naar jou rechtstreeks  
verzonden worden. 

Bezoek
De mammobiel 
Het werd reeds in ons vorige 
infoblad aangekondigd:  
de mammobiel komt naar Lede! 
Van 2 oktober tot 12 oktober zal 
hij op de parking van De Bron 
staan in Lede, van 12 tot 14 
oktober op het dorpsplein van 
Oordegem. Op 2 oktober kan 
je vanaf 14 uur een begeleid 
bezoek brengen aan de mam-
mobiel. Daarna kan je nog wat 
napraten in de vergaderzaal van 
De Bron en biedt het gemeente-
bestuur	je	een	tas	koffie	en	een	
stukje taart aan.  
Meer informatie vind je op de 
website of kan je krijgen bij 
Renske De Bremme (gemeente 
@lede.be of 053 60 68 10).
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Op deze manier kan je als  
zelfstandige het verschil maken! 
Het gemeentebestuur beschikt nog 
niet over de gegevens van alle  
middenstanders te Lede.  
Wij hebben slechts een voorlopige 
lijst samengesteld en deze een uit-
nodiging gestuurd voor boven- 
vermelde vergaderingen. Meer  
informatie kan je vragen aan

•	Annelies	De	Meersman	 
(schepen van middenstand):  
annelies.de.meersman@lede.be

•	Renske	De	Bremme,	 
gemeente@lede.be, 053 60 68 10

middenstand in lede
De gemeenteraad besliste 
over te gaan tot de oprich-
ting van een middenstands-
raad. Misschien ben jij wel 
geïnteresseerd?

De bedoeling is dat de midden-
standsraad initiatieven neemt die  
de lokale middenstand ondersteu-
nen. Ook kan de raad het gemeente-
bestuur adviseren bij het nemen van 
bepaalde beslissingen. Bovendien 
kunnen vijf middenstanders die  
zich verenigingen een subsidie  
krijgen voor activiteiten die de  
middenstand in de eigen gemeente 

aantrekkelijker maken. Er worden 
twee infovergaderingen gehouden:

•	op	maandag	21	september	om	 
20 uur in de raadzaal van het  
gemeentehuis in Lede (Markt 1)

•	op	dinsdag	22	september	om	 
20 uur in het Ontmoetingscentrum 
in Oordegem (Oordegemdorp)

Je kan er komen luisteren wat de 
raad inhoudt en je na de vergadering 
kandidaat stellen om lid te worden. 
Op 22 oktober 2009 zal dan de 
officiële	oprichting	plaatsvinden	met	 
de aanstelling van het bestuur.  

Website kinderopvang
www.kinderopvangzov.be online 

 
 

  
 

Opvang vinden voor je kinderen is niet altijd een 
makkelijke klus. Waar vind je de adressen? Welke 
openingsuren heeft een opvanginitiatief? Wanneer zijn 
er	plaatsen	vrij?	Waar	kan	je	terecht	met	specifieke	
vragen? Vanaf nu is er een eenvoudige manier om op 
deze vragen een antwoord te krijgen. Surf naar de 
nieuwe website www.kinderopvangzov.be. Hier kan 
je voor gans de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een oplos-
sing zoeken voor je vragen naar kinderopvang. Klik op 
de gemeente waar je opvang wil vinden. Via vier zoek-
criteria (leeftijd, type opvang, tijdstip en plaats) kan je 
op zoek gaan naar gepaste opvang. Voor de regio Aalst 
en Oudenaarde is deze nu reeds operationeel.  

Financiering voor deze website gebeurt door SOLVA  
en vanuit de budgetten van de lokale werkwinkels.  
De algemene coördinatie gebeurt door het streek- 
overleg Zuid-Oost-Vlaanderen.  
 
De gemeentebesturen van Aalst, Erpe-Mere, Lede, 
Haaltert en Denderleeuw zijn een samenwerkings-
overeenkomst aangegaan. De gemeente sluit een 
partnership af met de opvangvoorzieningen binnen de 
gemeente waarbij de opvangvoorzieningen gratis hun 
informatie online kunnen plaatsen. In ruil daarvoor 
staat dat de opvangvoorzieningen hun gegevens  
up-to-date houden.

Meer informatie 
over de website:  

Dienst kinderopvang, 
053 60 68 63,  
Nathalie Verstuyft of  
kinderopvang@lede.be

Lede informeert
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Gelieve alle briefwisseling te 
richten aan het college van 
burgemeester en schepenen, 
Markt 1, 9340 Lede.  
Je kan ook mailen naar
gemeentebestuur@lede.be

Alle informatie kan je ook 
terugvinden op de website 
www.lede.be.

Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van  
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag  
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00  
tot 19.00 uur (enkel de 
afdeling grondgebiedzaken 
en de diensten burger- 
zaken en patrimonium).

Burgerzaken (bevol-
king en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugddienst@lede.be
Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Sport
tel. 053 60 68 64
sportdienst@lede.be
Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
Academie voor
Muziek en Woord
Cultureel Centrum,  
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma  17.00 - 20.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  14.00 - 18.00 uur
do  13.30 - 16.30 uur
vr  16.00 - 20.00 uur
za  09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,  
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma  18.00 – 20.00 uur
wo  14.00 - 16.00 uur
za  10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@ 
brandweervlaanderen.be
Buitenschoolse 
kinderopvang 
‘t Klavertje 4
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem, Oordegem-
dorp 29, Oordegem,  
tel. 09 366 03 08
Wanzele, Watermolen-
straat 13, Wanzele,  
tel. 053 82 85 00
OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2, 
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werkgele-
genheidsagentschap 
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
Sporthal
Ommeganglaan 60A,  
9340 Lede,  
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be
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poetshulp 
Het OCMW wil ervoor zorgen dat ouderen en 
minder-validen zolang mogelijk thuis in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 
Daartoe biedt het OCMW enkele thuiszorg- 
diensten aan. Het gaat hier om de poetsdienst 
en de warme maaltijdenbedeling. In deze editie 
van Lede informeert geven we je wat meer  
uitleg over de poetsdienst.

De poetsdienst richt zich tot bejaarde, mindervalide 
en	zieke	cliënten	die	zelf	niet	meer	in	staat	zijn	om	
hun woning te onderhouden. De poetshulp houdt zich 
bezig met het gewone wekelijkse onderhoud van de 
woning. Ook het regelmatige onderhoud van de woning 
zoals het wassen van ruiten, het afwassen van deuren 
en kasten, het uitkloppen van tapijten, het schuren 
van stoep of koer behoort tot het takenpakket van de 
poetshulp. Zwaar werk zoals het afwassen van muren 
of plafonds, behangen en schilderen, het onderhoud 
van de tuin, … mogen niet door de poetshulp  
gedaan worden.
Afhankelijk van je inkomsten betaal je tussen de  
2,23 en 8,92 euro per uur. Je inkomsten zijn:
•	 je	eigen	inkomsten
•	de	inkomsten	van	je	huisgenoten
•	het	kadastraal	inkomen	van	je	woning	
Voor meer vragen of om een beroep te doen op deze 
dienst kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke 
maatschappelijk werker Karolien Meert
Wanneer bereikbaar?
Maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren,  
met uitzondering van vrijdagnamiddag. 
Op maandag tot 18.45 uur.
Waar?
Sociale dienst OCMW Lede, Kasteeldreef 50
karolien.meert@ocmw.lede.be
053 60 58 44

Lede informeert
StedenbouW  

Nieuwbouw- en verbouwde 
woningen voortaan  
uitgerust met rookmelder
Sinds 5 juli 2009 moeten alle woningen waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning (voor nieuwbouw of 
renovatie) wordt aangevraagd, verplicht worden  
uitgerust met een rookmelder. Bij de stedenbouw- 
kundige aanvraag moet dan ook worden aangegeven 
waar de rookmelder(s) geplaatst zullen worden.  
Meer informatie kan je krijgen bij de dienst  
stedenbouw, stedenbouw@lede.be 



28 mei
Oprichting en samenstelling 
Gemeenteraadscommissie voor 
infrastructuur en patrimonium
Principebeslissing tot toekenning 
van een bijzondere toelage van 500 
euro	hulp	aan	Namibië
Aankoop bestelwagen brand-
weer: gunning bij onderhandelings-
procedure en raming van de kosten 
op 46.000 euro (inclusief btw)
Budgetwijziging: Vaststelling van 
de tweede budgetwijziging voor 2009

18 juni
gunstig advies omtrent de rekenin-
gen over het dienstjaar 2008 van de 
verschillende kerkfabrieken
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede: 
toekenning van een buitengewone 
toelage	ter	financiering	van	de	binnen-
restauratie en binnenschilderwerken
Vaststelling dienstjaarrekening 
2008: Vaststelling boekhoudkundig 
resultaat van het dienstjaar 2008: 

Lopende werken
Herinrichting kruispunt Wichelse 
steenweg – Heiplasstraat –  
Oude Wichelsesteenweg –  
Kleiweg. Omleiding via Oude 
Wichelsesteenweg
Duur: 100 werkdagen
Opdrachtgever: Vlaamse gemeen-
schap en gemeentebestuur
Collector Wellebeek –  
riolerings- en wegeniswerken 
- tot en met 30 september 2009 

zijn de Hoogledezijdestraat en de 
Rijststraat afgesloten voor verkeer. 
Er wordt een omleiding voorzien 
via de Langehaag, Impedorp en 
Ledezijdestraat 

- Kruispunt Lange Haag:  start eind 
september en afgewerkt rond half 
oktober - Omleiding via Hofsmeer, 
Hoogledezijdestraat, Rijststraat en 
Ledezijdestraat 

- Smetledestraat start rond half 
oktober en einde eerste helft van 
november – Omleiding via Papegem

Opdrachtgever: 
Aquafin	en	gemeentebestuur

Tijdelijke ver-
keershinder door 
manifestaties

25 september: 
stratenloop afgesloten parcours  
Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, 
Pastorijstraat, Kleine Ommegang-
weg, Burgemeester Coppensstraat, 
Markizaatstraat, Stationsstraat, 
Kasteelstraat. 

26 en 27 september 2009: 
kermis Lede, Markt afgesloten
29 september 2009: 
jaarmarkt, centrum Lede afgesloten
10 oktober 2009: 
wielerwedstrijd te Oordegem, 
aankomst Oordegemdorp
10 en 11 oktober 2009: 
Impe kermis, Impedorp afgesloten

Wegeniswerken

Uit de gemeenteraad van …

Wachtdienst Wachtinfo: 0900 10500 of www.avlva.be of www.apotheek.be
Antigifcentrum: tel. 070 24 52 45
Zelfmoordpreventie: tel. 02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen: tel. 053 80 91 91 - www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 (0,50 euro/min)

 Alle wegenwerken en omleidingen zijn ook te  
volgen op de website www.lede.be.

Ontvangsten Uitgaven Saldo
Gewone dienst 27.291.387,46 16.352.210,75 10.939.176,71
Buitengewone dienst 5.511.088,79 2.361.892,27 3.149.196,52
Het balanstotaal op 31 december 2008 bedroeg 56.670.940,49 EUR.

 
Belasting op het innemen van 
standplaatsen op de openbare mark-
ten: aanvulling reglement:  
vrijstelling voor avondmarkten
Aankoop verkeers- en grensbor-
den: Vaststelling bestek, gunning na 
openbare aanbesteding en raming 
van de kosten op 35.825,20 euro 
(exclusief btw)
Aankoop veegmachine: vaststelling 
bestek, gunning bij algemene offerte-
aanvraag en raming van de kosten op 
120.400 euro (exclusief btw)
Aankoop minigraver: vaststelling 
bestek, gunning bij algemene offer-
teaanvraag en raming van de kosten 
op 45.000 euro (exclusief btw)
Archeologische opgravingen in 
domein van Mesen: goedkeuring 
van de overeenkomst met SOLvA. 
raming van de kosten op 223.883 
euro (inclusief btw)
Aankoop voetbalterrein  
Smetlede: vaststelling aankoopprijs 
op 161.000 euro 

2 juli
Kerkfabriek Sint-Denijs Impe: 
Toekenning van een buitengewone 
toelage	ter	financiering	van	de	aan-
koop van zitstoelen
Personeelscontingent gesubsidi-
eerde contractuelen: Vervanging 
van een betrekking van administra-
tief medewerker door een betrekking 
van technisch beambte
Rechtspositieregeling van het 
personeel: vaststelling wijziging
Openbare verlichting Dokter Pri-
eelslaan: Vernieuwing van de palen 
door IMEWO. De kostprijs bedraagt 
10.001,58 euro (exclusief btw)
Wegenis- en rioleringswerken 
Stichelendries: gunning na open-
bare aanbesteding en raming van 
de kosten op 1.046.708,50 euro 
(exclusief btw)
Afbraak en gedeeltelijke renova-
tie gebouwen domein van Mesen: 
gunning na openbare aanbeste-
ding en raming van de kosten op 
1.610.400,01 euro (exclusief btw)
Subsidiereglement voor sport-
evenementen: Goedkeuring 
nieuw reglement


