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Voorstelling college burgemeester & schepenen
Roland Uyttendaele, burgemeester (CD&V)

Sommigen kenden mij al als voorzitter van het OCMW. Misschien hebben we elkaar al ontmoet in het Leedse 
verenigingsleven of daarbuiten. Voor anderen ben ik nog onbekend. Daarom wil ik me graag aan jullie voorstellen. 
Ik woon samen met mijn partner Karina Vinck en ben vader van Tijs & Lesley Leyn en Griet (†2006). Ik ben ook 
stiefvader van Daphnee.

Ik ben een sociale duizendpoot: lid van de raad van bestuur van de zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen, lid 
van de beschermcomités van de Mariale novene en processie Lede, lid van K.V.C. Jong Lede, actief duivenliefhebber 
in de tandem De Vijlder-Uyttendaele, bestuurslid en muzikant bij de Oordegemse concertband, bestuurslid van De 
Goeie Sloebers en de Sint Adrianusgilde Oordegem, oud K.S.A.-er …

Bovenaan mijn agenda staan:  
• het sociaal weefsel rond mensen versterken door het creëren van ruimte en accommodatie voor senioren en  
 andersvaliden
• het ondersteunen van de sociale dienstverlening en de ouderen- en gezondheidszorg
• ouderen een aangepast en aangenaam verblijf aanbieden door het realiseren van betaalbare assistentie- 
 woningen of serviceflats
• iedereen de toegang geven tot een betaalbare woning door het realiseren van nieuwe sociale woningen
• de residentiële ouderenzorg naar de toekomst toe verzekeren door ingebruikname van het nieuwe  
 woonzorgcentrum Markizaat
• alle sociale dienstverlening van de gemeente onder één dak: het sociaal huis, een open huis waar je terecht kan  
 met alle vragen omtrent welzijn. 

Bevoegdheden: politie en veiligheid, verkeer en mobiliteit, patrimonium en onroerende goederen, public relations 
en erediensten
Zitdagen: dinsdag en donderdag van 10 tot 11.30 uur, vrijdag van 17 tot 19 uur
Contact: 0477 40 80 09, roland.uyttendaele@lede.be 

Robert De Mulder, eerste schepen (CD&V)

Als schepen van openbare werken zal ik mijn uiterste best doen om lopende dossiers en nieuwe projecten samen 
met het college en de bevoegde diensten stipt op te volgen en degelijk voor te bereiden. Maar zeker ook te luisteren 
naar de grieven en verzuchtingen van onze burgers om zo samen onze gemeente Lede op de kaart te zetten.

Bevoegdheden: openbare werken (wegen en gebouwen), energie- en nutsvoorzieningen en begraafplaatsen
Zitdagen: dinsdag van 10 tot 11.30 uur, vrijdag enkel op afspraak tussen 17 en 19 uur
Contact: 0477 84 28 85, robert.de.mulder@lede.be 

Dirk Rasschaert, tweede schepen (Open Vld)

Hoewel ik pas 48 jaar ben, ben ik ouderdomsdeken binnen het college. Na 18 jaar inzet in andere beleidsdomeinen 
(waaronder 12 jaar openbare werken), verschuift mijn aandacht vooral naar het financiële en stedenbouwkundige 
beleid van onze gemeente. Als gemeentebestuur werken we met uw centen en is de financiële haalbaarheid van 
projecten een zorg voor iedere bestuurder. Verder wil ik, zoals steeds, focussen op een rechtlijnig beleid waarbij 
iedere burger met volledige gelijkheid wordt behandeld. 

Bevoegdheden: financiën, ruimtelijke ordening en stedenbouw, toerisme, huisvesting, land- en tuinbouw
Zitdagen: vrijdag van 17 en 19 uur
Contact: 0498 13 77 46, dirk.rasschaert@lede.be
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Elke Meganck, derde schepen (CD&V)

Binnen de nieuwe bestuursperiode wordt de klemtoon meer dan ooit gelegd op efficiënt en behoorlijk bestuur. Een 
doorzichtige administratie, een degelijk personeelsbeleid, een vlotte communicatie met jou als inwoner van Lede, 
een dynamisch jeugd- en cultuurbeleid en kwaliteitsvolle kinderopvang zijn enkele aandachtspunten waar ik mij de 
komende zes jaar wil voor engageren. Aarzel niet om mij te contacteren bij vragen en/of problemen. 

Bevoegdheden: personeel en administratieve organisatie, jeugd, cultuur, bibliotheek, kinderopvang, communicatie 
en informatie, informatica en feestelijkheden
Zitdagen: dinsdag van 13 tot 14 uur, vrijdag enkel op afspraak tussen 17 en 19 uur
Contact: 0476 74 78 63, elke.meganck@lede.be

Stijn Wille, vierde schepen (Open Vld)

Ik ben 31 jaar, getrouwd met Anneleen en papa van Lore. Sinds 2005 ben ik actief als zelfstandig ir. architect met 
aandacht voor energiezuinig bouwen. Als nieuwkomer in de politiek wil ik de eerste weken tijd maken om de 
diensten te leren kennen, de verschillende procedures achter de dienstverlening in kaart te brengen en te luisteren 
naar de noden van zowel de ambtenaren als de Leedse bevolking. Op die manier wil ik tot een beleid komen waarin 
een efficiënte dienstverlening naar de Leedse bevolking voorop staat.

Bevoegdheden: bevolking en burgerlijke stand, senioren, markten en kermissen, middenstand en nijverheid, 
werkgelegenheid, kieszaken, vreemdelingen en militie
Zitdagen: enkel op afspraak
Contact: 0474 65 10 32, stijn.wille@lede.be

Geertrui Van De Velde, vijfde schepen (CD&V)

Beroepshalve ben ik maatschappelijk werker en geef les aan studenten maatschappelijk werk.
Op politiek vlak wil ik samen met anderen mee richting geven aan het beleid in onze gemeente, een beleid met 
grote betrokkenheid van de burger, een sociaal en rechtvaardig beleid. Vanuit mijn actief verenigingsleven luister ik 
naar signalen van mensen en ga ik ermee aan de slag. Sociaal engagement is een rode draad doorheen mijn leven.

Bevoegdheden: sport, onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg, milieu en reiniging, ontwikkelingssamenwerking, 
samenwerkingsverbanden en Europese zaken
Zitdagen: vrijdag van 17.30 tot 19 uur
Contact: 0498 36 52 17, geertrui.van.de.velde@lede.be

Annelies De Meersman, voorzitter OCMW (Open Vld)
 
Ik ben 31 jaar en beroepshalve advocaat. Voor de huidige legislatuur ben ik voorzitter van het OCMW, waar ik een 
eerlijk sociaal beleid wil voeren. De komende jaren zal veel aandacht gegeven worden aan een correcte sociale 
dienstverlening, betaalbare woningen en aangepaste huisvesting voor ouderen. Je kan mij steeds contacteren voor 
vragen en opmerkingen.
 
Bevoegdheden: brandweer, rechtszaken, sociale zaken, gehandicaptenbeleid, emancipatiebeleid en sociale 
woningbouw
Zitdagen: dinsdag van 10 tot 11.30 uur in de Kasteeldreef 50 en op afspraak
Contact: 0475 21 78 12, annelies.de.meersman@ocmw.lede.be
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Wegenwerken
Riolerings- en wegeniswerken Kleiweg (KMO-zone Heiplas)
Duur: vermoedelijk tot half maart 2013 (indien de weersomstandigheden gunstig zijn)
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Door deze werken zal het containerpark in Lede gesloten zijn, u kan in die tijd altijd terecht bij de 
andere containerparken in het ILVA-gebied.

Riolerings- en wegeniswerken Zwaanstraat
Startdatum: 1 januari 2013 vermoedelijk tot eind juni 2013  
Omleiding: via Varkensmarkt 

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
17 februari, carnaval Lede 
Parcours: Vijverstraat, Markt, Kasteeldreef, Kasteelstraat, Stationsstraat, Markizaatstraat, Olmendreef, 
Nieuwstraat, Kerkevijverstraat
Omleiding: 
• Komende van Erpe-Mere richting Wichelen: Hoogstraat, Brilstraat, Zuster Lambertinestraat, Rammelstraat. 
• Komende van Erpe richting Impe, Wanzele en Smetlede: Hoogstraat, Grotekapellelaan, Overimpestraat,   
    Ledestraat 
•  Komende van Wichelen richting Erpe-Mere: Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat, Ledezijdestraat, Ledestraat,  
 Overimpestraat, Grotekapellelaan, Hoogstraat

6 maart, wielerwedstrijd te Wanzele 
Aankomst Nonnenbosstraat

13 maart, wielerwedstrijd te Oordegem 
Aankomst Oordegemdorp

1. Politie
2. Vrijwillige Bloedgevers Lede
3. Markies en Markiezin Willem Bette 
  en Anne-Marie de Horne
4. Koninklijke Harmonie St-Cecilia 
5. Prins carnaval Jef
6. Keizer Yves
7. Miss Bette Kelly
8. Jeugdprinsenpaar en jeugdkeizerin
9. Majoretten St-Cecilia Erondegem  
 met trommelkorps

10. SKV De Drevelkontjes
11. Lkv Tes ter over
12. The Pink Lee-dies (unplugged)
13. De Chépapkes
14. De Kiekepuutn
15. Lkv De Smoelentrekkers
16. Lkv Grat Af
17. Lkv De Slekketisjen
18. Lkv De Potters
19. Lkv De Maloten
20. Lkv Foert

21. Lkv Oetsjewaaa
22. Lkv D’engelen
23. Lkv Veur De Leut
24. S.C.F.V. Goedemor
25. Lkv Just Niet
26. Lkv De Kontenbonkers
27. Lkv Special
28. Reservewagen
29. Rode Kruis Lede

Prins Jef en het jeugdkeizerspaar 
Victor en Lovely delen uit!
Wie houdt van snoepjes kan op zaterdag 16 februari om 17.30 uur naar de karamellenworp aan het gemeente-
huis komen. De kinderen worden daarna getrakteerd op kermisbonnetjes door de prins en zijn jeugdkeizerspaar.

Volgorde carnavalstoet
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 Aankoopbonnen Winnend 1ste reserve- 2de  reserve-
 ter waarde van (€) nummer nummer nummer

1. 250 E 896694 E 894628 F 767682

2. 150 E 901160 F 775577 E 901323

3. 100 F 775391 E 901437 E 901453

4. 100 E 899710 F 776850 E 901013

5. 100 E 903100 F 766195 F 770352

6. 100 F 766833 E 899587 F 765927

7. 100 F 770506 F 766466 E 898396

8. 50 E 898766 F 769230 F 774461

9. 50 F 767406 E 892977 E 890305

10. 50 F 766962 F 775680 E 898513

11. 50 F 773748 E 900760 E 895438

12. 50 F 773974 F 767495 E 898320

13. 50 E 897379 E 900942 F 772856

14 50 E 900944 E 899106 F 774155

15 50 E 894530 E 896960 E 903061

16 50 E 897763 F 774342 E 892145

17 50 E 892023 F 777367 E 903345

18 50 E 899948 E 904137 E 898506

19 50 E 903067 E 896724 E 904533

20 25 F 778001

21 25 F 769593

22 25 F 777284

23 25 E 899368

24 25 E 903567

25 25 F 769491

26 25 E 902234

27 25 F 768099

28 25 F 771469

29 25 E 895630

30 25 F 777301

31 25 E 903155

32 25 E 893122

33 25 F 767777

34 25 F 773091

35 25 E 892627

36 25 E 895369

37 25 F 770356

38 25 F 766188

39 25 E 901578

Eindejaarsactie markt 
Deze actie, georganiseerd door de marktcommissie, was opnieuw 
een succes.  Ben je in het bezit van één van onderstaande loten, 
gelieve je dan persoonlijk en met je winnend lot te melden bij 
de penningmeester van de marktcommissie, Peter Vercruyssen, 
met standplaats rechtover het gemeentehuis, of bij de dienst  
patrimonium (053 60 68 50) uiterlijk op dinsdag 12 maart.
 

Huwelijksjubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college 
van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan onder-
vemelde paren en bood hen, samen met hartelijke geluk-
wensen, het traditionele geschenk aan.

GOUDEN BRUILOFT 2012 (50 JAAR)
André Lanckman & Marie Louise Bosseman
Impe, 9 november 1962

BRILJANTEN BRUILOFT 2012 (65 JAAR)
Laurent Willockx & Camilla Van den Abbeele
Lede, 17 december 1947

GOUDEN BRUILOFT 2013 (50 JAAR)
Roger De Wilde & Eveline Baeyens
Wanzele, 11 januari 1963Samen-

stelling 
midden-
stands-
raad (MRL)

Bij de installatie van 
de nieuwe gemeente-
raad in januari worden 
ook de gemeentelijke 
adviesraden opnieuw 

samengesteld. De dienst patrimonium ondersteunt de werking van de middenstandsraad.  
Middenstanders van de gemeente Lede die wensen deel uit te maken van deze raad, moeten 
hun kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, Lede en dit  
vóór vrijdag 1 maart.
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Fietspromotiecampagne 
Met Belgerinkel naar de Winkel
   
Op zaterdag 4 mei start de Bond Beter Leefmilieu in 
samenwerking met UNIZO  en de CM opnieuw de cam-
pagne Met Belgerinkel naar de Winkel. De actie loopt 
tot zaterdag 8 juni. Ook onze gemeente zal deze cam-
pagne voor de tiende maal steunen.

Het thema dit jaar is ‘Fiets je kerngezond’. Fietsen 
is milieuvriendelijk en gezond. Het is de bedoeling 
je klanten aan te zetten de fiets te nemen voor hun 
boodschappen. Met je deelname aan deze actie help 
je niet alleen het milieu maar wordt je winkel ook 
toegankelijk voor een nieuw publiek.

De werkwijze blijft hetzelfde. Je geeft de klanten een 
spaarkaart en per winkelbeurt krijgen ze een stempel. 
Is de kaart vol, dan kan de klant de fietsmand aan 
een spotprijs aankopen en maakt hij kans om de 
Belgerinkelfiets of tal van andere prijzen te winnen.

Na je inschrijving ontvang je een actiepakket (de 
bijdrage in onkosten voor promotiemateriaal per 
deelnemende handelaar wordt volledig gedragen door 
het gemeentebestuur).  Dit pakket omvat een aantal 
spaarkaarten voor de klanten, een raamaffiche die 
kenbaar maakt dat je deelneemt aan de campagne 
en een spaardoos waarin de spaarkaarten moeten 
verzameld worden. Je zal later ook een overzicht van 
alle deelnemende handelaars uit Groot-Lede ontvangen. 
 
Wil je aan deze campagne deelnemen, schrijf je dan in 
via www.belgerinkel.be/handelaars, of bezorg ons het 
inschrijvingsformulier (op www.lede.be). Inschrijven kan 
tot uiterlijk vrijdag 1 maart. Voor meer informatie kan 
je terecht bij de dienst verkeer. Je kan ook surfen naar  
www.belgerinkel.be.  

Wij hopen op een enthousiaste deelname!

Bericht aan de handelaars van Groot-Lede
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sport@lede.be  S p O r T

Op zoek naar mooie foto’s 
voor Lede informeert
Het is niet altijd gemakkelijk een mooie foto te vinden voor de cover van ons infoblad. We hebben al een 
reeks gebouwen, kinderen, dieren en landschappen gehad. Nu willen we terug naar een gezicht op de cover.
Heb je een mooie digitale foto van jezelf of je familieleden die je graag een keer op de cover wil zien, 
dan mag je hem gerust bezorgen aan communicatie@lede.be.

De mensen op de foto mogen alle leeftijden hebben, het enige wat we jullie vragen is in de begeleidende mail 
je toestemming te geven om de foto te publiceren. Vermeld dan ook duidelijk je naam en hou er rekening mee 
dat de foto van goede kwaliteit moet zijn om te kunnen drukken.

Kriebelmania: avonturensportdag
Op donderdag 11 april neemt de sportdienst opnieuw deel aan de avonturen-sportdag in het provinciaal sportcen-
trum Puyenbroeck (Wachtebeke). Deze dag is voor alle jongeren van 8 tot en met 18 jaar (ook met een handicap) en 
kost 10 euro (deelnemers met UiTpas aan kansentarief). Vergeet zeker geen regen- en reservekledij, sportschoenen 
(binnen en buiten), zwemgerief en lunchpakket mee te brengen. De sportdag duurt van 10 tot 16 uur. Inschrijven 
kan vanaf maandag 25 februari tot en met vrijdag 22 maart via het inschrijvingsstrookje (op de rugzijde van de 
promotiefolder) of online via www.lede.be of via sport@lede.be (mededeling: Kriebelmania + naam kind). Betalen 
kan op het rekeningnummer van de sportdienst (BE10 0910 0954 2304).

Blijf op de hoogte van de activiteiten 
van de sportdienst
De sportdienst maakt zijn activiteiten bekend via:

• de uitpaskalender op www.uitpas.be/lede
• het nieuwsoverzicht op www.lede.be
• Lede Informeert
• flyers verspreid in scholen, sporthal, gemeentehuis …
• het infoscherm in sportcomplex De Ommegang
• de digitale nieuwsbrief sport. Om deze te ontvangen, moet je je registreren op www.lede.be. 
 Klik in de linkerkolom op ‘mijn Lede’ en vul het registratieformulier in.
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De sportraad tussen 2007 en 2012: 
een hectische maar leerrijke periode
Een nieuwe sportraad en nieuw decreet
Na de gemeenteraadsverkiezing van 2006 werd de sportraad opnieuw samengesteld. Na wat trek- en duwwerk 
telde de nieuwe sportraad zeven mannen en vier vrouwen met Chris De Wolf als voorzitter.
Onmiddellijk na de installatie van de nieuwe sportraad werd duidelijk dat het nieuwe decreet ‘Sport voor allen’ een 
grote impact had op het lokale sportbeleid en op de werking van de sportraad. Zo werd de raad vrijwel onmiddellijk 
om advies gevraagd omtrent de inhoud en financiering van het sportbeleidsplan 2008-2013. 
Het nieuwe decreet vereiste ook een nieuw subsidiereglement. De sportraad splitste dit op in verschillende deelre-
glementen waaronder een reglement voor de erkenning en voor de subsidiëring van sportverenigingen.
Daarnaast gaf de sportraad ook zijn medewerking aan of advies bij het uitschrijven van o.a. het reglement verkie-
zing sportlaureaten en de logistieke ondersteuning van sportclubs door het gemeentebestuur.
Het nieuwe decreet noopte de sportraad dus om zijn focus te verleggen van het organiseren van sportevenementen 
naar een meer administratieve ondersteuning van de sportdienst en de aangesloten sportclubs.
De fietstocht ‘Dwars door Lede’ en het sportgala zijn de enige resterende evenementen die de sportraad jaarlijks 
organiseert in samenwerking met de sportdienst.

Communicatie als sleutel
De sportraad besteedde de afgelopen zes jaar ook veel aandacht aan  communicatie met de aangesloten sportclubs:
• verslag van de maandelijkse sportraadvergadering
• gedetailleerde berekening van beleids- en impulssubsidies
• vaste rubriek ‘Nieuws van de sportclubs’
• twee infosessies bij invoering erkennings- en subsidiereglementen
• workshops algemene vergadering 2009.

De sportraad stuurde in die periode ook meer dan honderd documenten naar het college van burgemeester en 
schepenen (reglementen, adviezen, brieven, vragen …).

Intra- en intergemeentelijke samenwerking
Naast de aanwezigheid op en medewerking aan de jaarlijkse ‘Doe aan sportbeurs’ en het ‘Vrijetijdsinfomoment’ 
tekenden de leden van de sportraad ook present op de opening van de nieuwe Leedse MTBroute, de opening van 
de nieuwe sporthal  en de opening van de 10.000-stappenroute.
De sportraad van Lede was ook de drijvende kracht achter het jaarlijkse ‘SportBeRaad’, een overlegmoment tussen 
de leden van de gemeentelijke sportraden van de regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen.

De sportraad na 2012
Op 1 januari 2014 gaat alweer een nieuw decreet ‘Sport voor allen’ van kracht met nieuwe en uitdagende accenten. 
En opnieuw zal de sportraad een belangrijke taak toebedeeld krijgen.

Heb je na het lezen van deze getuigenis zin om lid van de sportraad te worden, mail dan naar sportraad@lede.be 
of sportdienst@lede.be.

S p O r T  sport@lede.be

Samenstelling gemeentelijke sportraad
Op donderdag 28 maart wordt om 19.30 uur in De Bron overgegaan tot de installatie van een nieuwe sportraad. Van deze advies-
raad, die het gemeentebestuur adviseert inzake sportbeleid, kunnen sportverenigingen, sportprojecten, sportinstellingen, scholen, 
sportorganisaties en deskundigen lid worden. De huidige leden zullen via brief worden uitgenodigd. Wie wenst deel uit te maken van 
de sportraad moet zijn kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede uiterlijk op vrijdag 
8 maart. De statuten van de gemeentelijke sportraad zijn terug te vinden via www.lede.be. Voor bijkomende informatie kan je terecht 
bij de sportdienst  (sportdienst@lede.be of 053 60 68 64) of de sportraad (sportraad@lede.be).
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Plus Minus: sport voor 50+
Naar goede gewoonte kan je iedere dinsdag van 15 tot 16 uur in sportcomplex De Ommegang badmintonnen. 
Op dinsdag 19 februari nemen we echter deel aan een badmintonhappening te Ronse.

Sportgala: huldiging sportprestaties 2012
Op vrijdag 1 maart organiseert de sportdienst in samenwerking met de sportraad het sportgala. De sportieve 
prestaties van 2012  worden gehuldigd en de  sportlaureaten van 2012 worden verkozen. Het gala gaat door in 
sportcomplex De Ommegang en start om 20 uur. De toegang is gratis. Ballet Lede en TaekwonDo Lede zorgen voor 
amusement. Een uniek gymoptreden sluit de huldiging af.

Het avonturensportkamp 
is bijna volzet!
Ben je tussen 10 en 16 jaar en avontuurlijk? Dan is dit sportkamp iets voor jou! 
Het kamp gaat door van dinsdag 9 april tot en met vrijdag 12 april in Dinant 
(herberg De Poudrerie). Tal van uitdagende sporten staan op het programma:  
touwenparcours, death-ride, rappel, mountainbike, hindernissenparcours, via  
ferrata, een leuke quiz en als afsluiter een megacoole fuif. Dit kamp is onder leiding 
van de sportpromotoren van Haaltert, Ninove en Lede. Deelnameprijs is 165 euro 
(volpension). 

Paassportkampen
Tijdens de paasvakantie organiseert  de sportdienst sportkampen voor kleuters en lagere schoolkinderen in sport-
complex De Ommegang. 
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april. 
Van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur wordt er gesport. Van 8.15  tot 9 uur en van 16 tot 17 uur is er opvang 
voorzien. Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke activiteit. De kostprijs is 50 euro. Vergeet je lunchpakket 
voor ’s middags, zakgeld voor een drankje en een extra drankje niet.
Voor de kleuters gaat het kamp door van dinsdag 2 april tot en met vrijdag 5 april van 9 tot 12 uur. 
Opvang is voorzien van 8.15 tot 9 uur en van 12 tot 12.15 uur. De kostprijs is 20 euro. 
Vergeet je drankje en koekje niet.
Inschrijvingen
• Vanaf maandag 25 februari tot en met vrijdag 22 maart.
• Via het inschrijvingsstrookje (op de rugzijde van de promotiefolder) 
 of online via www.lede.be of via sport@lede.be. 
• Bij inschrijving van een tweede of een derde kind uit hetzelfde gezin wordt er 
 respectievelijk een korting van 2 of 3 euro toegekend.
• Deelnemen met UiTpas aan kansentarief is mogelijk.
• Rekeningnummer sportdienst: BE10 0910 0954 2304 met vermelding paassportkamp kleuter 
 of lager onderwijs + naam kind.
• Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van inschrijvingsgegevens en betaling.
• Plaatsen zijn beperkt dus tijdig inschrijven is de boodschap.

Dit sportkamp kan opnieuw gecombineerd worden met het doedelidoekamp (zie pagina 12).

sport@lede.be S p O r T
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Jeugdboekenweek laat kinderen 
dwalen doorheen zee van tijd

Ga je in Lede naar de lagere school, dan word je tijdens de Jeugdboekenweek opnieuw 
verwend met allerlei activiteiten. Het thema ‘Een zee van tijd’ neemt je mee doorheen ver-
schillende tijdperken. Elke graad krijgt tussen 2 en 17 maart zijn eigen verwennerij: voor 
de eerste graad is er een vertelsessie, voor de tweede graad een lezing en de derde graad 

werkt aan een filmproject. 
Voor de vijfdes en zesdes werd met dit filmproject een kleine droom verwezenlijkt. Met de hulp 

van professioneel scenarist en regisseur Fons Vinck en de Wanzeelse Kineasten gingen vijf klassen 
aan de slag met het thema ‘Tijd’. Kijkers worden getrakteerd op een reis van het oude Egypte tot 

de verre toekomst. De kinderen doen alles zelf: verhaalideeën, decors, kostuums, schmink en uiteraard 
acteren. Na enkele workshops met Fons Vinck en vele repetities in de klas, werd eind januari alles ingeblikt 
door de Wanzeelse Kineasten. Het harde labeur van de leerlingen wordt bekroond met een filmpremière op 
15 maart in De Bron.  Schrijver Luc Descamps houdt op 19 maart een lezing voor de tweede graad. Zelf heeft 
Descamps het eerder over verteltheater dan over lezingen. Hij neemt je als luisteraar mee naar zijn wereld vol 
helden en spanning.  Ook de eerste graad wordt meegevoerd naar een ander tijdperk tijdens een vertelsessie. 
Het luisterboek ‘De kapitein en ik’ van schrijver Koen van Biesen en acteur-verteller Bruno Vanden Broecke 
wordt in de bib tot leven gebracht.
Ga je niet in Lede naar school, dan hoef je de Jeugdboekenweek niet mis te lopen. Voor jou is er een  
tekenwedstrijd. De formulieren vind je vanaf 18 februari in de bibliotheek, op www.bibliotheek.lede.be of  
www.bibart.be. De uiterste inleveringsdatum is 18 maart. Deelnemen kan tot veertien jaar.

Oordegem omgedoopt tot verhalendorp
Oordegem wordt op vrijdag 22 maart ondergedompeld in een verhalenbad. Naar aanleiding van de Wereld-
verteldag wordt om 19.30 uur een verhalenwandeling georganiseerd doorheen het dorp. Verschillende inwo-
ners van Oordegem worden verteller voor een avond en brengen langs het parcours een verhaal over noodlot 
en fortuin. Met dit project wil de bibliotheek jaarlijks een deelgemeente in de verf zetten. Kaarten zijn te verkrij-
gen in de bibliotheken van Lede en Oordegem en bij de deelnemende verenigingen. Een kaart in voorverkoop 
kost 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor jongeren. Aan de kassa betaal je respectievelijk 8 of 5 euro.
 
 

Oproep: leden voor het beheersorgaan 
van de bibliotheek en GC De Volkskring
Het beheersorgaan van de bibliotheek en GC De Volkskring is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkie-
zingen voor een periode van zes jaar wordt aangesteld. Samen met de bibliothecaris, de cultuurbeleidscoördinator en de schepen 
voor bibliotheek en cultuur, zorgt het beheersorgaan voor de goede werking van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum 
zoals vooropgesteld in de meerjarenplanning. Het beheersorgaan geeft over bepaalde materies ook uitdrukkelijke adviezen aan 
het schepencollege. In onze gemeente werd gekozen voor een formule waarbij politiek afgevaardigden, samen met vertegenwoor-
digers van de socioculturele verenigingen en één bibliotheek- en gemeenschapscentrumgebruiker samen rond de tafel zitten. Er 
wordt minimum twee keer per jaar vergaderd. 

Gebruikers van de bibliotheek en GC De Volkskring die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van dit beheersorgaan moeten 
hun kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede vóór vrijdag 15 maart.

De voorzitters van de socioculturele verenigingen uit Lede zullen nog apart aangeschreven worden.
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Buitenschoolse kinderopvang Wanzele: 
paasvakantie
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 van het kleuter- en lager onderwijs uit de scholen 
gelegen op het grondgebied van de gemeente.

De kinderopvang is open van dinsdag 2 april tot en met vrijdag 5 april en van maandag 8 april tot en met 
vrijdag 12 april van 6.45 uur tot 18.30 uur. Inschrijven kan vanaf woensdag 6 maart om 13 uur. 

Annulering van een inschrijving kan enkel schriftelijk worden doorgegeven ten laatste de 
tweede werkdag voorafgaand aan de gereserveerde opvangdag via kinderopvang@lede.be 
of via een annuleringsformulier (bij de coördinator of op de drie vestigingsplaatsen).

Tarieven
• < 3 uur: 3,70 euro
• tussen 3 en 6 uur: 5,60 euro
• > 6 uur: 11,20 euro
• sociaal tarief voor gezinnen met een belastbaar inkomen tot 20.000 euro 
 (per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen) tijdens het voorafgaande 
 aanslagjaar (50% van de ouderbijdrage)
• korting van 25% op de totale ouderbijdrage bij samen aanwezig zijn van kinderen 
 uit hetzelfde gezin (cumuleerbaar met het sociale tarief)
• laattijdig afhalen: 5 euro per begonnen halfuur
• geen of laattijdige annulering: 5 euro per kind per dag

a c a d e m i e   academie@lede.be
 

Academie verzet zeven laatste zinnen
Op zaterdag 2 maart om 20 uur brengen de leerkrachten van de gemeentelijke academie voor muziek en woord in 
De Volkskring hun versie van Joseph Haydns ‘Zeven laatste woorden van Jezus Christus aan het kruis’. Waarschijnlijk 
de eerste opvoering in een bezetting van twee piano’s, vier gitaren, een cello, slagwerk en blazers. Dimitri Verhulsts 
interpretatie van de zeven laatste woorden zou zeker niet mogen ontbreken...maar ontbreekt toch.
Een ticket kost 5 euro, leerlingen van de academie en kinderen tot 12 jaar betalen 3 euro (Uitpas aan kansentarief).
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Buiten spelen is heel leuk! Daarom organiseren de sportdienst en de jeugddienst opnieuw een buitenspeeldag. 
Vind jij buiten spelen veel leuker dan binnen zitten? Speel je liever met je vriendjes dan alleen? Ben je benieuwd 
of de wilgentunnel al is gegroeid en of we er kunnen aan verder bouwen? Kom dan zeker langs! Iedereen is 
welkom op het speelplein Krawietel in Wanzele of aan sportcomplex de Ommegang in Lede op woensdag 27 
maart van 14 tot 17 uur.
Trek je speelkledij aan en kom je een dagje uitleven! Wij zorgen voor het zonnetje en jullie voor het goede 
speelhumeur. Breng bij goed weer ook zonnecrème en een petje mee. Wanneer het toch zou regenen, laten 
we ons niet afschrikken en trekken we de regenjassen aan.  Mama’s en papa’s kunnen gerust een boek mee-
brengen want de kinderen zullen veel te druk bezig zijn met spelen.

Meer informatie over deze dag verschijnt in de volgende Lede Informeert.

Doedeliedoekamp
Gaat je kleuter van dinsdag 2 t.e.m. vrijdag 5 april op kleutersportkamp in de sporthal? 
Dan kan je aansluitend daarop ook inschrijven voor het doedelidoekamp van de jeugddienst. 
Het kamp staat deze vakantie in het teken van ‘De wereld rond’.
Er kunnen maximum 16 kleuters deelnemen die ook ingeschreven zijn voor het kleutersportkamp. 
Zij worden door de jeugddienst van de sporthal naar het speelplein van Wanzele gebracht. 
Je haalt je kinderen ‘s avonds om 17 uur af. Inschrijven voor dit doedelidoekamp moet samen 
met de inschrijving voor het kleutersportkamp en kan vanaf 25 februari enkel bij de sportdienst 
in de sporthal. Kostprijs: 20 euro (UiTPAS aan kansentarief). Cash te betalen of te storten 
op het rekeningnummer van de jeugddienst (BE78 0910 1781 4986). Zie ook pagina 7.

Opendeurdag 
monitoren
Wil jij in de zomervakantie op speelplein Krawietel 
als monitor aan het werk?  En wil je graag het 
speelplein vooraf eens zien?  Heb je vragen of wil 
je al eens kennismaken met enkele monitoren?  
Dan ben je welkom op onze infodagen op za-
terdag 23 februari en zaterdag 23 maart van 
14 tot 17 uur op het speelplein, Watermolen-
straat 11  in Wanzele.  Ben je geïnteresseerd maar 
kan je niet aanwezig zijn, neem dan contact op  
met de jeugddienst voor meer informatie op  
053 60 68 62 of via jeugd@lede.be.

j e u g d   jeugd@lede.be
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Activiteiten 
‘Vooruit met de geit,      
      Lede en zijn
     preventiebeleid’
De preventiegroep ‘Vooruit met de geit, Lede en zijn 
preventiebeleid’ organiseert op vrijdag 1 maart het 
theaterstuk ‘De stelling van A’ in GC De Volkskring voor 
alle jongeren van 13 en 14 jaar. Het theaterstuk start om 
19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Deuren gaan open 
vanaf 19.00 uur. 

‘Annelies is verliefd. En hoe! Ze is helemaal zot van Casper, de populairste jongen van de klas. Maar dan loopt 
het mis. Casper maakt het uit en Annelies zoekt steun bij Britt, haar beste vriendin. Maar is Britt wel een echte 
vriendin? Annelies begint te twijfelen. En als ze plots het slachtoffer wordt van pesterijen, is het hek van de 
dam. Annelies en Britt krijgen ruzie. En de pesterijen worden steeds erger en erger. Is hun vriendschap bestand 
tegen zoveel druk?’

Op vrijdag 8 maart organiseert de preventiegroep het theaterstuk ‘SMOOR’ met aansluitend een drugsvrije 
fuif. Ben je tussen 12 en 13 jaar, dan ben je van harte welkom in GC De Volkskring. 
De musical start om 19.30 uur. Deuren gaan open vanaf 19.00 uur. De fuif start om 20.30 uur en duurt tot 
23.00 uur. Wie vroeger naar huis moet, kan uiteraard vroeger vertrekken. Maak hierover duidelijke afspraken 
met je ouders! Deze fuif is volledig drugsvrij: geen alcohol, geen drugs, geen tabak. Enkel jongeren die de  
musical hebben bijgewoond, zijn welkom op de fuif.

‘Professor Nicolaï is tabakoloog en houdt samen met zijn assistente Bernadette voordrachten over de scha-
delijke gevolgen van roken.  Aan de hand van veel foto’s, video’s en allerhande prularia toont hij wat roken 
met het lichaam en de geest doet. Op die manier probeert hij jongeren te sensibiliseren om niet met roken te 
beginnen. Maar Bernadette komt te laat en er is iets met haar waardoor de voordracht van de professor bijna 
in rook opgaat….’

Samenstelling bestuursorgaan 
voor speelpleinwerking 
Heb je kinderen tussen 4 en 14 jaar en komen ze regelmatig naar de speelpleinwerking tijdens de grote 
vakantie? Dan is dit bericht speciaal voor jou.
Dit jaar zal het bestuursorgaan voor speelpleinwerking opnieuw worden samengesteld. Als geïnteresseerde 
ouder moet je je kandidatuur uiterlijk op vrijdag 8 maart richten aan het college van burgemeester en 
schepenen, Markt 1, 9340. Inlichtingen en formulieren zijn te verkrijgen bij de jeugddienst.

jeugd@lede.be j e u g d

Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een 
flink deel van de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die duurzaam worden beheerd. Van het andere deel van de grondstof is 
vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft plaatsgevonden. 
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n Lessenreeks ‘De 22 paden van 
bewustzijn’ (tarot van Rider-Waite)
vrijdag 8 februari om 20.15 uur 
Met nadruk op de Grote Arcana die het 
inwijdingspad van de mens op aarde 
uitbeeldt. Door Bénédicte De Waele. 
(eerste les op 11 januari) 
140 euro 
The Healing House, Hoging 116 
Info: 0478 97 94 32, 
info@thehealinghouse.be

n Kermis
van zaterdag 9 t.e.m. zondag  
17 februari    
Info: 053 60 68 51

n Kindercarnaval
zaterdag 16 februari van 13 tot 18 uur 
Laat je kinderen meedoen aan de 
verkiezing van het jeugdprinsenpaar. 
Inschrijven kan nog ter plaatse. Of kom 
naar de verkiezingsshow kiijken, clown 
Jaspie zorgt voor amusement. 
LKV Orde van de Leedse Hovaardige Boer 
De Bron 
Info: 0479 83 87 67

n Karamellenworp
zaterdag 16 februari 
Zie pagina 4

n Carnavalstoet
zondag 17 februari om 15 uur  
Feestcomité Lede 
Info: 053 60 68 50

n Jeugdfilm ‘Madagascar 4’
woensdag 20 februari van 14.30 tot 
16.30 uur  
gratis 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Cursus EHBO
donderdag 21 februari (eerste les) van 
20 tot 22.15 uur 
Examen: zaterdag 1 juni. 
Rode Kruis, Katstraat 14 
Info: 0479 54 07 10 (na 19 uur), 
vorming@lede.rodekruis.be

n Wijndegustatie 
donderdag 21 februari 
van 20 tot 23 uur 
Met Italiaanse wijnen uit Puglia.
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be.  
30 euro 
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede 
Intermezzo, Kasteeldreef 55 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Lessenreeks ‘De 22 paden van 
bewustzijn’ (tarot van Rider-Waite)
vrijdag 22 februari om 20.15 uur  
Info: 0478 97 94 32,
info@thehealinghouse.be

n Kampioenschap ropeskipping 
zaterdag 23 februari   
RSC Jumping Onions  
Sportcomplex De Ommegang 
Info: 0496 59 21 15 

n Opendeurdag monitoren 
zaterdag 23 februari   
Zie pagina 12

n Jan De Wilde en vrienden
UITVERKOCHT 
zaterdag 23 februari   
vzw TiniTiaTief

n Jan De Wilde en vrienden
zondag 24 februari om 19.30 uur 
Tijdens dit extra concert omringt de 
bard Jan De Wilde zich opnieuw met vijf 
muzikanten. Ze brengen een gevarieerd 
programma om muzikale duimen en 
vingers van af te likken. 
VVK: 15 euro/13 euro (-26/55+),  
ADK: 17 euro 
vzw TiniTiaTief 
GC De Volkskring 
Info: www.tinitiatief.be

n Workshop bloemschikken
woensdag 27 februari 
van 20 tot 22 uur  
30 euro 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Concert Raymond Van Het 
Groenewoud : ‘Memoires van een 
balmuzikant’
donderdag 28 februari om 20 uur 
22 euro (< 26 jaar of > 65 jaar: 19 euro).  
Cultuurdienst 
GC De Volkskring 
Info: 053 60 68 60, www.lede.be 
UiTPAS

n Sportgala 
vrijdag 1 maart van 20 tot 22 uur  
gratis 
Sportdienst en sportraad 
Sportcomplex De Ommegang 
Info: 053 80 82 84, sport@lede.be, 
www.lede.be

n Theater ‘De Stelling van A’
vrijdag 1 maart   
Zie pagina 13

n Honderddagenfuif SMC 
zaterdag 2 maart vanaf 20 uur  
3 euro 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeughuisleeuwerik.be

n Jeugdboekenweek
Van zaterdag 2 tot zondag 17 maart
Zie pagina 10

n Academie verzet zeven laatste 
zinnen
zondag 3 maart 
Zie pagina 11

n Lessenreeks ‘De kracht van magie’
dinsdag 5 maart van 20 tot 22 uur  
Door Bénédicte De Waele. 
The Healing House, Hoging 116 
Info: 0478 97 94 32,
info@thehealinghouse.be

n Filmnamiddag  ‘The Lorax’
woensdag 6 maart om 14.30 uur 
Uitpas mee = extra punt. 
gratis 
Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be

n Theater ‘Smoor’
vrijdag 8 maart   
Zie pagina 13

n Veiling van postzegels en 
prentkaarten
vrijdag 8 maart van 20 tot 22 uur  
gratis 
De Bron 
Info: www.postzegelkringleda.be

n Lessenreeks ‘De 22 paden van 
bewustzijn’ (tarot van Rider-Waite)
vrijdag 8 maart om 20.15 uur  
Info: 0478 97 94 32,    
info@thehealinghouse.be

n Workshop bloemschikken
woensdag 13 maart van 20 tot 22 uur  
30 euro 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Filmnamiddag  ‘De avonturen van 
Sammy 2’
woensdag 20 maart om 14.30 uur 
Uitpas mee = extra punt. 
gratis 
Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be

n Lessenreeks ‘De 22 paden van 
bewustzijn’ (tarot van Rider-Waite)
vrijdag 22 maart om 20.15 uur  
Info: 0478 97 94 32,
info@thehealinghouse.be

n Verhalenwandeling
vrijdag 22 maart
Zie pagina 10

n Concertband Oordegem Live met 
Paul Michiels en Tom Verschoore
zaterdag 23 maart van 20 tot 23 uur 
Gastsolist Tom Verschoore (trombone), 
gastzanger Paul Michiels.   
15 euro 
Concertband Oordegem 
GC De Volkskring 
Info: www.concertbandoordegem.be, 
www.volkskring.lede.be

n Opendeurdag monitoren 
zaterdag 23 maart   
Zie pagina 12

n Cursus ‘ballonplooien voor 
beginners’
zaterdag 23 maart van 14.30 tot  
16.30 uur 
Voor mensen die graag animatief bezig 
zijn. Inschrijven kan tot 5 dagen voor de 
workshop op 0473 29 38 72. 
10 euro (of 10 uitpaspunten) 
Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be 
UiTPAS

n Tweedehandsbeurs van 
babybenodigdheden, babykleding, 
speelgoed, kinder- en tienerkleding
zondag 24 maart van 14 tot 16.30 uur 
Kandidaat-verkopers inschrijven op 27 
februari om 19 uur (Bambochtweg 10). 1 
lijst per lidkaart, minimum leeftijd 15 jaar.  
Lidkaart 2013 meebrengen (niet-leden 
betalen 10% extra) 
Gezinsbond Lede 
De Bron 
Info: www.gezinsbondlede.be
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Uit de gemeenteraad 
van 2 januari 2013

Geldigverklaring van de gemeenteraads-
verkiezingen
Kennisname van geldigverklaring van de ge-
meenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012  
door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Burgemeester
Kennisname van het Ministerieel besluit waar-
bij Roland Uyttendaele tot burgemeester van 
de gemeente Lede werd benoemd. Kennis-
name van de akte van eedaflegging van Roland  
Uyttendaele.

Gemeenteraadsleden
Aktename van de eedafleggingen en installatie 
van de gemeenteraadsleden volgens rangorde: 
Norbert De Jonge, Dirk Rasschaert, Franky Van 
Gyseghem, Elke Meganck, Peter Venneman, 
Jo Maebe, Marc Boterberg, Robert De Mulder, 
Annelies De Meersman, Geertrui Van De 
Velde, Jan Lievens, Conny Vander Straeten, 
Uyttendaele Roland, Kim Van Cauteren, Erik 
Vandormael, De Jaeger Paul, Wille Stijn, 
Brugada Pedro, Godefroit Marike, Isabelle 
Derder, Elsy De Geyter, Van Wesemael An, Van 
Kerckhove Daniël, Van Lierde Greet en Camu 
Stephanie.

Voorzitter van de gemeenteraad
Verkiezing Erik Vandormael als voorzitter van 
de gemeenteraad.

Schepenen
Verkiezing en eedaflegging van de verkozen 
schepenen : Robert de Mulder (eerste schepen), 
Dirk Rasschaert (tweede schepen), Elke Me-
ganck (derde schepen), Stijn Wille (vierde sche-
pen) en Geertrui Van De Velde (vijfde schepen).

Fractievorming
Kennisname van de onderscheiden fracties 
in de gemeenteraad: CD&V, N-VA, Open Vld, 
sp.a, Groen en Vlaams Belang.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Verkiezing van de leden: Brugada Terradellas 
Pedro, D’Haese Johan, Debusschere Marie- 
Thèrèse, De Clercq Ann, De Meersman  
Annelies, Heirman Kathy, Henderickx Steven,  
Meuleman Guy, Matthijs Freddy, Matthys  
Robert, Van Cauteren Hugo.

Politieraad
Verkiezing van de leden: De Jaeger Paul, Derder 
Isabelle, Lievens Jan, Rasschaert Dirk, Vandor-
mael Erik, Van Gyseghem Franky, Van Kerck-
hove Daniel, Wille Stijn.

Uit de gemeenteraad 
van 24 januari 2013
Ontslagen 
Aktename van de ontslagen van Annelies De Meersman en 
Pedro Terradellas Brugada als gemeenteraadslid.

Opvolgende raadsleden
Installatie opvolgende raadsleden Freddy Beirens en 
Christine Van De Steen.

Politieraadsleden
Aanduiding politieraadsleden Conny Vander Straeten en 
Christine Van De Steen, ter vervanging van Dirk Rasschaert 
en Stijn Wille, die verzaken aan het mandaat.

Budget OCMW 2013
Aktename van het budget van het OCMW voor het dienst-
jaar 2013 (exploitatie- en investeringsbudget). De gemeen-
telijke tussenkomst bedraagt 2.229.195 euro.

Samenwerkingsverbanden/verenigingen
Aanduiding bestuurders, vertegenwoordigers en plaatsver-
vangers die de gemeente vertegenwoordigen op de alge-
mene vergaderingen van de samenwerkingsverbanden en 
verenigingen waarvan de gemeente deel uitmaakt.

Gemeenteraadscommissies
Oprichting en samenstelling van volgende commissies en 
verkiezing voorzitter:
- gemeenteraadscommissie voor infrastructuur en  
 patrimonium (voorzitter: Paul De Jaeger)
- gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid en  
 -leefbaarheid (voorzitter: Isabelle Derder) 
- gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening   
 en stedenbouw (voorzitter: Freddy Beirens)  
- gemeenteraadscommissie voor samenwerkings- 
 verbanden (voorzitter: Elsy De Geyter).

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
Vaststelling aantal leden alsook de maatschappelijke gele-
dingen waaruit de leden van deze commissie dienen geko-
zen te worden.

Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Erpe-Mere/
Lede
Goedkeuring van de dotatie 2013 voor de politiezone Erpe-
Mere/Lede. Voor de gemeente Lede bedraagt de dotatie 
1.464.285 euro.

Het provinciaal bibliotheeksysteem
De gemeente treedt toe tot het provinciaal bibliotheek-
systeem.

Budget 2013
Het budget 2013, bestaande uit de beleidsnota 2013 en 
de financiële nota 2013  worden vastgesteld. De samenvat-
tende tabel van de budget 2013 is als volgt:

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Lede 
Aanduiding zes leden die namens de gemeente zullen deel 
uitmaken van de algemene vergadering van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap: Elsy De Geyter, Isabelle Der-
der, Stijn Wille,  Franky Van Gyseghem, Kim Van Cauteren 
en Daniël Van Kerckhove.

 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Gewone dienst 20.729.843* 18.875.951 1.853.892

Buitengewone dienst  2.963.891 2.963.891 -

* 16.186.303 + 4.543.540



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 burgerzaken
en patrimonium).
Burgerzaken (bevolking
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
jeugd@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

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
Huize Moens
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

Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A, 
9340 Lede 
tel. 053 60 68 64 
sport@lede.be

Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), 
secretariaat@brandweer.lede.be

Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4

Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem: 
Oordegemdorp 29, 
tel. 09 366 03 08
Wanzele: 
Watermolenstraat 13, 
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 Werk-
gelegenheidsagentschap 
(PWA)
Rammelstraat 1A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be

Wachtdienst 

Antigifcentrum: 070 24 52 45

Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be

Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 

www.avlva.be of www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

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 www.lede.be.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 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 / communicatie@lede.be
Oplage: 7900 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 maart.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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