
4de jaargang
NOVEMBEr 2010

Lede 
informeert
GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD VOOr DE INWONErS VAN LEDE

5

pagina 6

Wandelen
pagina 9

Koken 
met kids

pagina 13

Gratis 
energiescan



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 februari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

colofon

2

Agenda
11-21 november >>>  Week van de Smaak

23 november >>>  lezing Meneer Doktoor

7 december >>>  eindejaarsactie markt

14 december >>>  eindejaarsactie markt

18-19 december >>>  Sterdagen

21 december >>>  eindejaarsactie markt

28 december >>>  eindejaarsactie markt + kerstman op de markt

15 januari 2011 >>>  prins carnavalverkiezing
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Marktcommissie 
Lede
- eindejaarsactie markt 2010 

Op de dinsdagmarkt van 7, 14,  
21 en 28 december ontvang je 
gratis loten bij je aankopen op de 
markt. Het kleine gedeelte hou je 
zelf bij en het grote gedeelte de-
poneer je in de daarvoor voorziene 
bussen. Trekking 28 december 
2010, prijzenpot 2000 euro aan 
aankoopbonnen.

- Kerstman markt
 Op dinsdag 28 december is de 

Kerstman van de partij met heel 
wat lekkers. Er wordt je ook een 

gratis tasje chocomelk of koffie 
aangeboden met een hapje in de 
chalet aan de kerststal.

Feestcomité Lede
- Prinsenverkiezing 2011
 Kom kijken naar de wervelende 

shows van de kandidaat-prinsen  
in zaal De Volkskring op zaterdag 
15 januari 2011 om 20 uur.

 De twee kandidaten, Bert Van  
Nieuwenberg en Bruno Van Nuffel,  
zetten hun beste beentje voor  
en strijden om de prinsentitel. 

 Meer info bij Marc Bosman,  
voorzitter gemeentelijk feest- 
comité, tel: 0495 92 49 12.

Patrimonium
Markten
Kermissen
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Wat doet TMVW wel?
Meteropname
TMVW nodigt je jaarlijks per brief 
uit om je meterstand door te geven. 
Uitzonderlijk komen onze medewer-
kers persoonlijk langs om je meter-
stand te registreren. Ben je afwezig 
op het moment dat wij langskomen, 
dan vind je nadien een opname-
kaartje in je bus en kan je zelf via 
internet (klantendiensten@tmvw.
be), via Aquafoon (078 35 35 99) 
of per post je meterstand aan ons 
doorgeven. 

Staalopname
Elk jaar nemen wij ongeveer 2.000 
willekeurige stalen bij klanten thuis 
om na te gaan of het door ons 
geleverde drinkwater van onberis-
pelijke kwaliteit is. Het kan dus zijn 
dat vroeg of laat iemand van onze 
staalnemers bij je aanbelt om het 
drinkwater te controleren. Je me-
dewerking hierbij is voor ons goud 
waard. 

Opgelet: 
• Onze mensen komen enkel over-

dag (op weekdagen en zaterdag) 

Integraal waterbedrijf TMVW 
staat in voor de verdeling 
van drinkwater en de zuive-
ring van het geleverde water. 
Slechts in bepaalde omstan-
digheden komt het voor dat 
een TMVW medewerker per-
soonlijk bij je langskomt. 

Om te vermijden dat potentiële 
dieven en/of handige verkopers zich 
onrechtmatig toegang verlenen tot 
je woning door zich voor te doen 
als TMVW-medewerker, geven wij u 
graag enkele tips.

langs, vanaf ten vroegste 7.30 
uur tot ten laatste 20.00 uur.

• Je kan onze medewerkers  
duidelijk herkennen:
-  Ze zijn herkenbaar aan hun 

bedrijfskledij en eventueel  
hun bedrijfswagen. Een meter-
opnemer heeft bovendien 
een terminal of handpc bij 
zich. Onze meteropnemers en 
staalnemers dragen steeds een 
badge, waarmee ze zich kun-
nen identificeren.  

-  Op de bedrijfswagens is het 
TMVW logo of (voor de meter-
opnemers) het MeDis logo 
steeds zichtbaar.

Wat doet 
TMVW niet?
• Onze medewerkers vragen noch 

ontvangen geld.
• Onze medewerkers komen niet bij 

je langs om de hardheid van het 
water te controleren. In dergelijke 
gevallen gaat het meestal om 
vertegenwoordigers die op deze 
manier iets proberen te verkopen. 

Twijfel?
Contacteer ons.
Twijfel je of het wel degelijk een  
medewerker van TMVW is die bij u 
aan de deur staat, dan kan je ons  
altijd contacteren om de identiteit 
van je bezoeker na te gaan. 
 
Het algemeen waternummer  
van AquaFoon (078 35 35 99)  
is elke werkdag van 8 tot  
20 uur bereikbaar en op  
zaterdag van 9 tot 13 uur.
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Bibliotheek
Bibliotheek  
uitzonderlijk  
gesloten op 29  
en 30 november
Door een upgrade van ons biblio-
theeksysteem op maandag 29 en 
dinsdag 30 november is de biblio-
theek op deze dagen uitzonderlijk 
gesloten. We verontschuldigen ons 
voor dit ongemak. De vervaldatum 
voor de uitleen wordt uiteraard 
automatisch verschoven naar de 
volgende week.

Tijdens de feestdagen zijn we geslo-
ten op 24 en 25 december en op 31 
december.

Meneer Doktoor -  
Peter Vande-
kerckhove
Naar aanleiding van de Senioren-
week nodigen we iedereen uit voor 
een lezing van Peter Vandekerck-
hove, schrijver van het boek Meneer 
Doktoor, vorig jaar uitgezonden als 
documentaire op Canvas.

De schrijver brengt een vlot verhaal, 
aangevuld met fragmenten uit de 
documentaire en pittige anekdotes 
uit het doktersleven van begin 
deze eeuw.

De lezing vindt plaats in de verga-
derzaal van de bib op 9 november, 
van 13.30 tot 15.30 uur. Kaarten zijn 
op voorhand te verkrijgen in de bibli-
otheken van Lede en Oordegem aan 
4 euro per persoon in voorverkoop. 
Aan de kassa betaal je 6 euro. Koffie 
en taart wordt voorzien.
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Winterwarm 
weekendje 
Scheldeland

In december verschijnt er een 
nieuwe wandelkaart “Lede anders 
bekeken” waarin alle gemeentelijke 
wandelpaden verwerkt zijn. 
De afgelopen maanden heeft een 
werkgroep in nauwe samenwer-
king met vzw de Streekspiegel alle 
gemeentelijke wandelpaden onder 
de loep genomen met als resultaat 
een nieuwe wandelkaart. 

Vzw de Streekspiegel (www.
streekspiegel.be) stond in voor 
het kaartmateriaal en de lay-out. 
Ze wandelden de paden mee af 
en woonden alle vergaderingen bij 
samen met een aantal vrijwilligers 
en de cultuurdienst. 
Kaart te koop vanaf januari bij de 
cultuurdienst, Markt 1 te Lede.

lede anders 
bekeken

Scheldeland is op zijn mooist 
in het najaar en de winter: 
gemoedelijk en rustig. Met 
je vrienden of familie kan 
je heerlijk genieten van een 
fikse wandeling langs de jaag-
paden van Schelde, Dender en 
Rupel. Een inspanning, zoals 
flink wandelen soms kan zijn, 
wordt hier pure ontspanning!

Wie met één dag Scheldeland niet 
genoeg heeft, kan nu profiteren van 
de actie winterwarm weekendje weg 
met z’n twee aan 150 euro! Voor 
deze prijs geniet je van één of meer 
overnachtingen in een hotel, inclusief 
tal van leuke extra’s zoals: smake-

lijk luxeontbijt, pittig streekgerecht, 
of wat denk je van een wervelende 
Italiaanse kookworkshop?
Bovendien word je verwend met  
een gratis welkomstwandelpakket. 
Het pakket bevat o.m. een wandel-
route in de buurt van het hotel  
(om je de fijnste charmes van de 
streek te laten ontdekken) en de  
excellente streekbieren Duvel en 
Vicaris (om thuis na te genieten).

Er zin in gekregen? 
Ontdek alle arrangementen en  
surf snel naar www.winterinschelde-
land.be of bel 09 269 26 00.  
(actie geldig van 15 november  
2010 tot en met 28 februari 2011)
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de 18e leedse 
sterdagen

Het thema drugs is zeer actueel en 
de problematiek en aanpak ervan 
beperkt zich niet tot één gemeente. 
Vijf gemeentes uit de regio (Aalst, 
Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw en 
Haaltert) participeren daarom in 
een nieuw samenwerkingsverband. 
Dit netwerk kreeg de naam INDRA, 
wat staat voor de integrale aanpak 
van het regionale drugfenomeen. 
De doelstelling van INDRA kan 
als volgt worden samengevat: de 
integrale aanpak van het drugfe-
nomeen door intergemeentelijke 
en intersectorale samenwerking 
bij de uitbouw van een geïnte-
greerd beleid en aanbod inzake 
drugpreventie, hulpverlening en 
handhaving(beleid).

Om de werking uit te bouwen zijn 
twee mensen aangeworven. Lies-
beth Noens is de nieuwe casema-
nager. De zorgcoördinator zal het 
hulpverleningsluik op zich nemen. 
Dit betekent dat er enerzijds con-
crete cliëntendossiers zullen worden 
opgevolgd maar anderzijds zal ook 
gewerkt worden aan netwerkontwik-
keling, het uitbouwen van crisis-
opvang, het onderzoeken van de 
mogelijkheden omtrent spuitenruil,…

Robin Broché is de parttime drug-
preventiewerker. De bedoeling is 
dat hij een drugpreventiebeleid 
mee uittekent en coördineert voor 
de INDRA-regio. 
Vanaf 20 oktober zal hij maande-
lijks twee maal op woensdagnamid-
dag van 13 tot 17 uur aanwezig 
zijn in het gemeentehuis, Markt 3 
te 9340 Lede. Ouders of jongeren 
die vragen hebben met betrekking 
tot drugs of drugpreventie kunnen 
Robin daar bereiken. Je kan ook 
telefonisch een afspraak maken op 
het nummer: 0486 38 74 50.

IndRa
Voorstelling  
van de preven-
tiewerker en de 
casemanager

cultuurbeleid in lede
In het voorjaar 2011 start  
de gemeente Lede met  
de nieuwbouw van de poly-
valente zaal ‘De Volkskring’. 
Deze zaal zal nieuwe moge-
lijkheden bieden voor onze 
jeugdverenigingen, maar  
ook voor onze talrijke  
culturele verenigingen. 

Hoog tijd dus om samen na te denken 
over ons cultuurbeleid in Lede. 
Op woensdag 19 januari 2011 zullen 
wij met een stuurgroep een eerste 
maal vergaderen als voorbereiding op 
de opmaak van een cultuurplan. 

De stuurgroep zal samengesteld 
worden met de geïnteresseerde leden 
van de culturele raad, aangevuld met 
max. vijf geïnteresseerde burgers en 
andere deskundigen (bestuursorgaan 
bibliotheek, academie ...).

Geïnteresseerde burgers moeten 
woonachtig zijn in Lede en minimum 
18 jaar oud zijn.

Gelieve uw kandidatuur vóór maan-
dag 6 december 2010 te richten aan 
cultuurdienst@lede.be of per post  
Gemeente Lede - dienst cultuur - 
Markt 1,9340 Lede.

zaterdag 18 en  
zondag 19 december
-  uitgebreide KERSTMARKT in De Bron
-  toepasselijke TENTOONSTELLING  

in De Bron
-  KERSTCHALETS op de Markt
-  STERVERTELLINGEN in de bibliotheek
-  MUZIEKOPTREDENS in De Bron en 

op de Markt
-  KERSTMAN MET HUIFKAR vanaf  

De Bron, via de handelsstraten  
naar de Markt

-  STERRENWORP vanaf het  
Gemeentehuis

-  diverse ANIMATIE op de Markt
-  KERSTCONCERT in de  

Sint-Martinuskerk

Zie het volledige programma  
in Aktueel, www.lede.be, 
de affiches en strooibriefjes

Een organisatie van de cultuurdienst 
en de cultuurraad van Lede.

JeUgd jeugd@lede.be
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schrinkelpapier

Jeugdflash

6e leerjaar-3e secundair:

20 november: Wenskaarten in 3D

18 december: Kerst in glitters 

22 januari: Kijk het sneeuwt in mijn glas!

19 februari: sleutelhangers in 

Cré-Actief

1e-2e leerjaar:

17 november: raven (raamdecoratie)

1 december: wintermuisje

15 december: kerstboommannetje

12 januari: sneeuwmannetje

26 januari: onderwaterwereld

9 februari: carnaval

3e-6e leerjaar:

24 november: adventsslinger

8 december: kerstkaartje

22 december: kerstfeestje

19 januari: sleutelhanger in fimo

2 februari: valentijnkader

16 februari: spiegel met mozaïek motief

Knutselatelier

Ben je in 2011 zestien jaar of ouder en heb je inte-
resse om tijdens de zomervakantie op het gemeen-
telijk speelplein te Wanzele als monitor te staan? 
Als monitor moet je in het bezit zijn van een ani-
matorattest. Dit kan je bekomen door een cursus 
animator te volgen. Dit kan bij diverse instanties 
en tijdens de komende kerst-, krokus- of paasva-
kantie. Tijdens zo een meerdaagse cursus leer je 
allerlei methodieken en krijg je heel veel tips.  
Wens je nog meer informatie dan mag je steeds 
contact met ons opnemen. 
In het voorjaar 2011 zal er nog een infonamiddag 
voor monitoren doorgaan op het speelplein ‘Kra-
wietel’ te Wanzele met alle informatie over onze 
speelpleinwerking. 

Speelpleinwerking
   Wanzele - Monitor
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Inschrijven kan bij de gemeentelijke  

jeugddienst vanaf woensdag 1 december  

9 uur, Markt 1 te 9340 Lede.

Er wordt tot en met 15 december voor-

rang gegeven aan kinderen die in het ver-

leden nog niet hebben deelgenomen. Als er 

na deze datum nog plaatsen vrij zijn kunnen 

kinderen die wel al eens deelgenomen  

hebben zich ook inschrijven.

Voor inlichtingen kan je steeds bellen  

naar het gemeentebestuur Lede -  

De Winne Elsie 053 60 68 62.

De jeugddienst organiseert we-

gens groot succes voor de derde 

keer een lessenreeks “koken met 

kids”. Deze workshop is voor kin-

deren van het vierde tot en met 

het zesde leerjaar.

In deze reeks mogen de kinderen zelf ko-

ken en natuurlijk ook proeven! Bedoeling 

van deze lessenreeks is om de kinderen 

enkele verschillende gerechten (aperitief-

hapjes, soep, hoofdgerecht en dessert) te 

leren klaarmaken in een ontspannen sfeer. 

Naast het koken zullen er ook momenten 

zijn waarbij ze een aantal zaken zullen 

knutselen zoals het maken van menu-

kaartjes, servetringen … 

De eerste les gaat door op zaterdagna-

middag 22 januari van 14 uur tot 17 uur. 

De volgende data zijn: 29 januari,  

5 februari, 12 februari en 19 februari.

Op 19 februari is er een open restaurant-

moment voor de ouders van de deel-

nemende kinderen. Die dag worden de 

kinderen uitzonderlijk om 16 uur verwacht 

en ’s avonds de ouders vanaf 20 uur. 

Er wordt gekookt in de keuken van het 

knutselatelier in de Rammelstraat 1/A.

Uiteraard zijn de plaatsen beperkt.  

Negen kinderen kunnen deelnemen aan 

deze lessenreeks. 

Voor de volledige lessenreeks betaal je  

25 euro. Je kunt enkel voor de volledige  

lessenreeks inschrijven.  

De Leedse jeugdraad organiseert allerlei activiteiten voor 

kinderen en jongeren zoals de tienerfuiven, zeepkistenrace, 

de grote zwarte pietendag en nog zoveel meer. Al die  

activiteiten kosten uiteraard geld. 

Om de kas te spijzen organiseert de jeugdraad van Lede  

op zaterdag 5 februari 2011 een stoempfestijn. 

Dit gaat dit door in zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19A 

te Lede. Je kunt komen eten tussen 18 en 22 uur. 

Volwassene: 11 euro 

Soep - 3 soorten stoemp - 3 soorten vlees

Kind: 7 euro

Soep - 2 soorten stoemp - 2 soorten vlees

Kaarten verkrijgbaar bij leden jeugdraad  

of bij de jeugddienst van Lede.

Koken 
met Kids

Jeugdraad Lede

Stoempfestijn
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Rechtshulp  
bij het ocMW

Bij het OCMW kan je niet 
enkel terecht voor financiële 
of materiële hulp. Het OCMW 
biedt alle inwoners van Lede 
ook gratis juridisch advies 
aan. Hiervoor organiseert 
het OCMW zitdagen met een 
advocaat. Deze gaan door in 
het gebouw van de sociale 
dienst elke tweede en vierde 
maandag van de maand tus-
sen 16.30 en 18.30 uur.

Het betreft hier enkel een eerste ori-
enterend advies zoals: het antwoord 
op een eenvoudige juridische vraag:
zit ik op het juiste spoor ?
moet ik antwoorden  op een brief ?
kan ik nog iets ondernemen ?
is er een dienst die mij kan helpen ?
moet ik aanwezig zijn op een zitting ?
in welke richting moet het verder ?

Het is absoluut noodzakelijk dat er 
op voorhand een afspraak gemaakt 
wordt wanneer je van deze dienst 
gebruik wil maken. Deze afspraak kan 
gemaakt worden via de sociale dienst 
op het nummer 053 80 20 22.

Specifiek 
juridisch advies 
voor huurders via 
de huurdersbond
Daarnaast is het OCMW Lede ook lid 
van de huurdersbond. Hierdoor kun-
nen wij jaarlijks een aantal cliënten 
doorverwijzen naar de huurdersbond. 
Dat is een organisatie die de belangen 
verdedigt van de huurders.

De huurdersbond geeft je advies bij 
concrete problemen (vb over opzeg-
ging, waarborg, herstellingen, ...). De 
bond geeft ook juridisch huuradvies 
aan alle private en sociale huurders 
en wijst je op je rechten en plichten 
of helpt je met het opstellen van 
aangetekende brieven. Hierbij verliest 
de huurdersbond de wetgeving nooit 
uit het oog.

Voor meer informatie over de  
huurdersbond kan je terecht  bij de 
sociale dienst van het ocmw of op de 
website van de huurdersbond:  
www.huurdersbond.be.



Maak gebruik  
van het e-loket
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We hebben je in ons infoblad 
reeds meerdere malen op 
de hoogte gebracht van ons 
e-loket. We willen hier toch 
nogmaals duidelijk maken 
dat je al heel wat zaken kan 
regelen zonder dat je daarom 
nog bij ons in het gemeente-
huis moet aanschuiven aan 
het loket. Bovendien kan 
je die aanvragen op om het 
even welk moment van de 
dag doen. Vooral de dienst 
burgerzaken en de dienst mi-
lieu bieden langs deze weg al 
een aantal formulieren aan.

De dienst burgerzaken heeft er wel 
voor gekozen enkel de aanvragen 
voor documenten te plaatsen waar-
voor geen fysische handtekening 
meer nodig is. De documenten die je 
nu aanvraagt worden naar jou thuis 
opgestuurd. Daarom hebben we 
onlangs beslist het formulier met de 
mogelijkheid tot orgaandonatie van 
het e-loket af te halen. Wij moeten 
die aanvragen doorsturen naar het 
ministerie van volksgezondheid. Jam-
mer genoeg aanvaardt dat ministerie 
de elektronische handtekening niet…

Abonneer je 
op onze 
nieuwsbrieven
Eenmaal je je hebt geregistreerd op 
onze website, kan je je ook abonneren 

op onze verschillende nieuwsbrieven. 
De bibliotheek, de academie en de 
sportdienst versturen reeds nieuws-
brieven naar al wie zich inschreef. 
Binnenkort starten ook de cultuur- en 
jeugddienst met een nieuwsbrief.
Sinds een paar maanden kan je je 
ook inschrijven voor een maandelijkse 
nieuwsbrief rond wegenwerken in 
Lede. Je komt er alles te weten over 
welke werken er gaande zijn en welke 
omleidingen er eventueel gelden.
De nieuwsbrieven krijg je gewoon in 
je mailbox, je hoeft dus zelf niet actief 
op zoek te gaan naar de informatie!

Je kan je heel eenvoudig registreren 
door op de homepagina van onze 
website te klikken op ‘mijn Lede’ in de 
linkerkolom of door onderaan te klik-
ken op de banner over de nieuwsbrie-
ven. Eens geregistreerd, kan je je ten 
allen tijde aanmelden om je profiel 
te wijzigen of je in of uit te schrijven 
voor nieuwsbrieven.

Beheer je vereni-
ging of bedrijf 
via de website
We willen alle verenigingen en mid-
denstanders op ons grondgebied er 
nogmaals op attent maken dat ze zich 
via onze website kunnen registreren 
om hun vereniging of bedrijf voor te 
stellen aan het grote publiek!
De enige voorwaarde die van belang 
is: je moet verplicht lid zijn van een 
gemeentelijke raad. In het geval van 
een vereniging moet je dus lid zijn 
van de jeugd-, cultuur-, sport- of 
seniorenraad of van het feestcomité. 
Ben je zelfstandig, dan moet je lid zijn 
van de middenstandsraad.

Nogal wat burgers kennen intussen 
aardig de weg naar onze website 
en het is altijd handig je zichtbaar-
heid te verhogen! Wie weet kan je zo 
personen bewegen lid te worden van 
jouw vereniging of eens een kijkje te 
komen nemen in je zaak!
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Meldingen en 
vergunningen
Vanaf 1 december wijzigt  
de vergunningsplicht  
aanzienlijk. Indien je dan 
verbouwingswerken uitvoert 
of bijgebouwen opricht,  
zijn er drie mogelijkheden:
1. je hebt een vergunning 

nodig;
2. je meldt de werken;
3. er is geen melding  

of vergunning nodig.
Belangrijk is ook dat je vanaf 
dan geen architect meer 
nodig hebt voor bijgebouwen 
tot 40 m² i.p.v. de 30 m² nu.

Voor een melding volstaat een 
eenvoudig telefoontje niet! Je moet 
ook een plannetje van de geplande 
werken binnenbrengen. Het verschil is 
de behandeling. Bij een vergunnings-
aanvraag moet je op de vergunning 
wachten en deze gedurende dertig 
dagen ter plaatse uithangen, vooral-
eer je kan beginnen. Bij een melding 
kan je beginnen 20 dagen nadat je  
de werken gemeld hebt. Tenzij we  
je laten weten dat je een vergunning 
nodig zou hebben voor de werken 
i.p.v. een melding.
Voor geklasseerde gebouwen heb je 
altijd een vergunning nodig, evenals 
voor werken in groengebieden. 

Niet vergunningsplichtig werken
Er is geen vergunning nodig voor o.a.:
• het plaatsen van afzonderlijke 

bijgebouwen. Je moet wel aan een 
ganse reeks voorwaarden voldoen 
(bv. inplanting op minimum 1 meter 
van de buur of tegen een muur op 
de scheiding; maximaal 3 meter 
hoog; in de onmiddellijke omgeving 
(binnen 30 meter) van de woning; 
gezamenlijke oppervlakte van alle 
bijgebouwen (bestaande en nieuw 
samen) max. 40 m²;

• gevelwerken (bepleisteren, isole-
ren, ramen en deuren wijzigen) aan 
zijgevels, achtergevels en daken 
zonder stabiliteitswerken;

• verbouwingen binnenin zonder 
stabiliteitswerken. Een dragende 
binnenmuur verwijderen is wel  
meldingsplichting;

• Zonnepanelen of zonneboilers  
op hellend dak of op plat dak  
(max. 1 meter boven dakvlak).

Meldingsplichtige werken
Er is meldingsplicht voor o.a.:
• het oprichten van een gebouw  

bij de woning zoals een veranda  
(max. 40 m², op 3 meter van de 
buur; max. 4 m hoog);

• gevelwerken (bepleisteren,  
isoleren, ramen en deuren wijzigen) 

aan zijgevels, achtergevels  
en daken met stabiliteitswerken;

• verbouwingen binnenin met  
stabiliteitswerken.

Varia
Indien je bouwplannen hebt,  
neem je best contact op met de  
dienst stedenbouw van de gemeente  
(053 60 68 40) om te kijken of de ge-
plande werken aan alle voorwaarden 
voldoen en of je eigendom geen deel 
uitmaakt van een verkaveling die bij-
komende beperkingen kan opleggen.
De uitvoeringsbesluiten vind je op  
www.ruimtelijkeordening.be, bij wetgeving. 
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Vraag vandaag nog je 
gRaTIS energiescan aan
Samen met Eandis en De 
Kringwinkel Teleshop biedt 
de gemeente Lede gratis 
energiescans aan voor huis-
houdelijke afnemers. Een 
energiedeskundige komt ter 
plaatse een ‘scan’ uitvoeren 
en bekijkt samen met jou 
wat de besparingsmogelijk-
heden zijn. Je kan immers 
door kleine maatregelen te 
nemen al heel wat besparen!

Wat houdt een 
energiescan in?
• Een energiescanner licht jouw 

woning gratis door en weet meteen 
waar het schoentje wringt. Is je 
thermostaat optimaal afgesteld? Zijn 
er grote energieverslinders? Is je 
woning voldoende geïsoleerd? Met 
de energiescan weet je het meteen.

• Per kamer krijg je handige tips die 
je meteen kunt toepassen. Energie 
sparen is makkelijker dan je denkt!

• Waar nuttig, plaatst de energiescan-
ner bovendien gratis energiebespa-
rend materiaal met een waarde tot 
20 euro. Dat gaat, afhankelijk van 
jouw situatie, van spaarlampen en 
spaardouchekoppen tot radiatorfolie 
en buisisolatie.

• Achteraf krijg je een gepersonali-
seerd verslag. Dat bestaat uit een 
overzicht van je huidige energiesi-
tuatie, gerichte energietips, en je 
besparingsmogelijkheden in kWh en 
in euro.

Ben je geïnteresseerd in dit GRATIS 
onderzoek? Vraag dan vandaag nog 
je energiescan aan via www.lede.be of 
vul het inschrijvingsformulier in bij de 
dienst milieu en landbouw. 

Wie eerst vraagt, 
wordt eerst 
bediend!
Meer informatie bij de dienst milieu 
en landbouw, Markt 1, 9340 Lede, 
milieu@lede.be, tel. 053 60 68 25
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hydranten heeft de brandweer op een 
eenvoudige en snelle manier water 
bij de hand. Alle hydranten, met hun 
specifieke gegevens, worden door 
de brandweer in kaart gebracht en 
gebundeld in overzichtelijke mappen 
die beschikbaar liggen aan de vaste 
radiopost in de kazerne en in de eer-
ste interventiewagens.
We hebben in onze gemeente boven-
grondse en ondergrondse hydranten 
die beiden aangegeven worden door 
een aanwijzingsbordje. De aanwij-
zingen op het bordje staan voor 
de plaats waar de hydrant ligt ten 
opzichte van het bordje.
Wanneer tijdens dringende geval-
len een hydrant niet blijkt te werken 
(door beschadigingen bij wegenis-
werken, vandalisme, veroudering…) 
of de hydrant moeilijk te vinden is 
(door onkruid en aarde bedekt…) is 
dat voor de brandweer een vervelen-
de situatie, kost het zoeken naar de 
hydrant ons veel tijd en kan dus bij 
nood ook rampzalige gevolgen heb-
ben. De brandweer van Lede heeft 
op grondgebied Lede alle hydranten 
zichtbaar en bereikbaar gemaakt 
tijdens het samenstellen van de 
overzichtsmappen, maar heeft hierbij 
ook vastgesteld dat bewoners er 

de Vrijwillige
Brandweerdienst lede 
vraagt jouw hUlP!

planten op zetten, de deksels  soms 
onttrekken aan het zicht door kie-
zelsteentjes te leggen, er gras over 
te laten groeien en dergelijke meer. 
Op onderstaande foto werd zelfs een 
omheining boven de hydrant gezet 
en toevallig hadden we net daar een 
woningbrand te betreuren. Het is dus 
noodzakelijk dat alle hydranten in de 
gemeente regelmatig worden nage-
keken en hierbij kan jij ons helpen: 
wij vragen je om eens uit te kijken 
waar de dichtstbijzijnde hydrant zich 
bevindt en om die dan geregeld na te 
kijken en te verzorgen: Goed bereik-
baar? Goed zichtbaar? Is er een dui-
delijk aanwijzingsbord aanwezig? …

3. Eetfestijn  
Vrijwillige Brand-
weerdienst Lede
Het jaarlijkse eetfestijn van de Vrij-
willige Brandweerdienst Lede gaat dit 
jaar door op zaterdag 20 november 
van 18.00 tot 20.30 uur en op zon-
dag 21 november om 11.30 of 13.30 
uur. Wij nodigen je hierbij graag uit. 
Iedereen is van harte welkom!

Dankbare groeten 
en hou het veilig!

1. Is je huis-
nummer duidelijk 
zichtbaar?
Wanneer een nummer op je woning 
of op een ander gebouw voor admi-
nistratief, commercieel of industri-
eel gebruik niet duidelijk leesbaar 
is vanaf de openbare weg, kan dit 
gevolgen hebben voor de vindbaar-
heid door hulpdiensten zoals ambu-
lance en brandweer. Bij nood is het 
voor de hulpdiensten van cruciaal 
belang dat zij snel ter plaatse kunnen 
komen. Daarom is het belangrijk dat 
je huisnummer, zowel bij dag als bij 
nacht, duidelijk zichtbaar is van op 
de openbare weg. Je kan je voorstel-
len dat het te laat toekomen van de 
hulpdiensten mogelijk rampzalige 
gevolgen kan hebben.
Kijk dus eens na of het huisnummer 
op je woning duidelijk zichtbaar en 
leesbaar is vanaf de openbare weg.
Een huisnummer kan je gratis ver-
krijgen bij de dienst burgerzaken in 
het gemeentehuis. 

2. Onderhoud  
van hydranten als 
waterwinplaats 
bij interventies
Een hydrant is een aansluitingsmoge-
lijkheid op het waterleidingssysteem. 
Door gebruik te maken van deze 

hoe het niet moet

hoe het wel moet



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)
Rammelstraat 1A,  
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
Sporthal
Ommeganglaan 60A,  
9340 Lede,  
tel. 053 80 82 84
sporthal@lede.be
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KIndeRoPVang kinderopvang@lede.be

Buitenschoolse 
kinderopvang Wanzele 
Kerstvakantie 
Alle kinderen uit het kleuter- en lager  
onderwijs zijn welkom in de kinderopvang 
te Wanzele tijdens de kerstvakantie: 
van maandag 27 december tot en met  
vrijdagmiddag  31 december en van dins-
dag 4 januari tot en met vrijdag 7 januari.

Inschrijvingen:
Tijdens iedere vakantie is inschrijven verplicht en dit 
kan enkel via het inschrijvingsformulier of via email 
kinderopvang@lede.be. Inschrijven kan vanaf maan-
dag 29 november (vanaf 9 uur!). 
Enkel e-mails verzonden vanaf 9 uur en inschrijvings-
formulieren die wij na 9 uur ontvangen, zullen worden 
aanvaard en verwerkt. De inschrijvingen zullen worden 
aanvaard zolang de maximale opvangcapaciteit niet 
wordt overschreden.

Informatie:
Gemeentebestuur Lede, Afdeling Vrije Tijd, Dienst  
Buitenschoolse Kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede,  
053 60 68 63, kinderopvang@lede.be. 

Opgelet: Op vrijdagnamiddag 24 december en 
vrijdagnamiddag 31 december is de kinderopvang  
gesloten op de drie vestigingsplaatsen. Ook op maan-
dag 3 januari zal de kinderopvang gesloten zijn.



16-09-2010
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Gunstig advies tot conservatie en 
restauratie van de schilderijen van 
de dekenale kerk. Raming van de 
kost op 33.270,16 euro (incl btw)

Kerkfabriek Sint-Bavo Wanzele
Gunstig advies tot uitvoering van 
herstellingswerken aan het dak van 
de pastorie. Gedeeltelijke tenlaste-
neming van het niet-subsidieerbaar 
gedeelte. Raming van de kost  op 
19.600 euro (incl btw)

Vaststelling boekhoudkundig  
resultaat van het dienstjaar 2009
zie tabel 1 onderaan
Het balanstotaal op 31 december 
2009 bedroeg 63.648.878,84 euro

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)

Bijzondere toelage
Toekenning van 1000 euro voor hulp 
n.a.v. de overstromingen in Pakistan

Verwerving deel  
administratief centrum
Goedkeuring aankoopakte via  
minnelijke onteigening van 30% van 
het administratief gebouw (Post) 
voor 165.000 euro
 
Afbraak en heropbouw 
De Volkskring
Vaststelling bestek, gunning na  
openbare aanbesteding en raming 
van de kost op 2.492.543,30  
(excl btw)
 
Budgetwijziging 2
De aangepaste samenvattende  
tabel van het budget 2010
zie tabel 2 onderaan

21-10-2010
Nieuw gemeenteraadslid
Aktename van het ontslag van 
Valerie Vinck als gemeenteraadslid 
en installatie van Freddy Beirens als 
opvolgend gemeenteraadslid

Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Gunstig advies tot uitvoering van de 
bepleistering van de zijbeuken en 
van het schilderen van de midden-
beuk en zijbeuken van de deke-
nale kerk. Raming van de kost  op 
228.276,37 euro (incl btw)

Jeugdbeleidsplan 2011-2013
Goedkeuring van het nieuwe jeugd-
beleidsplan
 
Aanleg Finse looppiste op 
sportcomplex De Ommegang
Vaststelling bestek, gunning na  
openbare aanbesteding en raming 
van de kost op 82.664 euro 
(excl btw)

Lopende werken
Riolerings- en wegeniswerken – 
Diepestraat 
Duur: vermoedelijk tot eind 
november
Omleiding: enkel voor het verkeer 
in de Diepestraat is er een omleiding 
voorzien via de Kerkhofstraat
Opdrachtgever:  
gemeentebestuur en TMVW

Riolerings- en wegeniswerken – 
Schildekensstraat: vanaf de 
Wellebeek tot aan het kruispunt met 
de Serskampstraat; vanaf het kruis-
punt Serskampstraat / Schildekens-

straat tot aan de Diepestraat 
Duur: Start is voorzien voor het 
vroege voorjaar. De duur van de 
werken is geschat op acht weken
Omleiding: Concrete mededelingen 
wat betreft de omleidingen zullen 
mede gedeeld worden in de volgende 
uitgave van Lede Informeert.
Opdrachtgever: 
gemeentebestuur en TMVW

Aanleg voetpaden  
Schildekensstraat
Duur: De werken zullen normaliter 
aanvangen, indien de weersomstan-
digheden het toelaten, aansluitend 

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

op de werken in de Diepestraat. 
Omleiding: geen
Opdrachtgever: 
gemeentebestuur en TMVW 

Tijdelijke  
verkeershinder  
door manifestaties
9 januari 2010,  
veldrit Oordegem, 
parcours gedeelte Ouden Heirweg  
en Grote Steenweg. 

Ontvangsten Uitgaven Saldo
Gewone dienst 27.061.981,99 20.100.012,77 6.961.969,22
Buitengewone dienst 15.657.266,44 7.785.228,08 7.872.038,36

tabel 1

Ontvangsten Uitgaven Saldo
Gewone dienst 22.557.895 16.046.633 6.535.071
Buitengewone dienst 15.389.656 15.389.656 -

tabel 2


