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p O L I t I e   politie@lede.be

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kleiweg (KMO-zone Heiplas)
Duur: vermoedelijk tot eind maart 2013
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TmVW
Door deze werken zal het containerpark in Lede gesloten zijn. Je kan in die tijd terecht bij de andere 
containerparken in het ILVA-gebied.

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

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
17 maart, wielerwedstrijd Oordegem 
Aankomst Oordegemdorp

De resultaten van de Bobcampagne
De Bobcampagne tijdens de eindejaarsperiode was een gigantisch succes. 
Tussen 14 december 2012 en 28 januari 2013 werden nationaal bijna 300.000 
personen onderworpen aan een ademtest. Daarvan testte 2,9 procent 
positief. In Oost-Vlaanderen  werden tijdens deze periode 37.053 bestuurders 
onderworpen aan een ademtest. Drie procent testte positief. Dat melden de 
federale politie en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. 

In het gerechtelijk arrondissement Dendermonde werd door de politiezone 
Aalst het meest aantal ademtesten opgelegd, gevolgd door de politiezone 
erpe-mere/Lede. Van het aantal  bestuurders gecontroleerd door de politie van 
erpe-mere/Lede reed 2,1 % onder invloed. Bestuurders van onze politiezone 
scoren dus opmerkelijk beter in vergelijking met de nationale cijfers.

ReSuLtAten 
   ademtesten bestuurders onder invloed  %

nationaal  270.192  7.937    2,9 

Oost-Vlaanderen 37.053  1.116    3,0 

erpe-Mere/Lede 2.407  52    2,1 

Tijdens de Bobcampagne telde de politie van erpe-mere/Lede vijftien verkeersongevallen waarbij een of meerdere 
betrokken partijen letsels opliepen. Bij de vaststelling van deze ongevallen werden drieëntwintig ademtesten 
afgenomen waarbij slechts een bestuurder te veel alcohol had gedronken. De lokale politie wil het aantal verkeers-
ongevallen met lichamelijk letsel in onze gemeente doen dalen. Daarom werd in het Zonaal Veiligheidsplan een 
actieplan uitgeschreven waarbij wordt samengewerkt met de lokale overheden.

De Bobcampagne 2012-2013 was over de hele lijn een echt succes. niet alleen werd het laagste percentage 
positieve bestuurders ooit geregistreerd, de politie voerde sinds de start in 1995 ook nooit eerder zo veel controles 
uit. Toch mag dit ons niet afleiden van het feit dat rijden onder invloed van alcohol nog steeds een groot probleem 
is voor de verkeersveiligheid, vooral ‘s nachts. Werken aan veiligheid blijft een zaak van en voor iedereen!
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Paashaas op de markt
Op dinsdag 2 april brengt de paashaas een bezoek aan de markt en deelt gratis paaseitjes uit aan alle kinderen. 
Ben je jonger dan 12 jaar, dan kan je een extra prijs in de wacht slepen als je een mooie tekening maakt. Deze 
tekening deponeer je in de kist die voor het gemeentehuis zal staan. Vergeet niet je naam, adres, telefoonnummer 
en leeftijd te vermelden. In de raadzaal van het gemeentehuis zal de paashaas om 11 uur twintig winnaars trekken 
uit de binnengebrachte werkjes. Wees er zeker bij want je kan je prijs alleen maar ontvangen als je aanwezig bent.
Dit is een organisatie van de marktcommissie.

Uitslag carnavalstoet 
   Groep Categorie Behaalde plaats

LkV special A 1

scFV Goedemor A 2

LkV De kontenbonkers A 3

LkV Just niet A 4

LkV Veur De Leut A 5

LkV D’engelen B 1

LkV Oetsjewaaa B 2

LkV Foert B 3

LkV De maloten B 4

LkV De Potters c 1

LkV De slekketisjen c 2

LkV Grat Af D 1

LkV De Potters

scFV Goedemor LkV D’engelen LkV Grat Af LkV special



4 m I L I e u  milieu@lede.be

Op maandag 25 februari start de bedeling van de nieuwe ILvA-afvalkalender. De nieuwe kalender loopt 
van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014. Tot eind maart wordt de afvalkalender bedeeld. Wees 
dus niet ongerust wanneer je die nog niet hebt ontvangen. Wie begin april nog geen afvalkalender heeft 
ontvangen, kan contact opnemen met ILvA. 
Gooi je huidige kalender niet weg, want hij loopt nog door tot eind maart. 

Alle data van de afvalinzameling kan je ook vinden op www.ilva.be.

Bedeling afvalkalender 2013-2014

Help de bijen
Bijen zijn verbijsterende wezens, ze vliegen van bloem tot bloem om nectar op te 
halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee waar-
door ze bloemen gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruch-
ten en zaden van onze gewassen. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor 
onze landbouw en botanische biodiversiteit.
De laatste tijd hebben wilde bijen en honingbijen het moeilijker om te overleven. 
een belangrijk knelpunt is het tekort aan nectar en stuifmeel. een extra aanbod 
aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom. De Provin-
cie Oost-Vlaanderen wil hier met de actie Verbijsterende bijen iets aan doen door 
bloemen en planten in te zaaien die bijen en andere nectarminnende insecten 
verwennen met veel stuifmeel en nectar.
Voor de verdeling van het bloemenzaad doet de provincie beroep op alle Oost-
Vlaamse gemeentebesturen. Ook onze gemeente doet mee. Je kan het zaden-
mengsel afhalen bij de milieudienst van maandag 1 tot en met maandag 
15 april tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (tot de voorraad strekt). Dit 
mengsel kan je dan in je tuin inzaaien van begin april tot eind mei. meer informatie 
vind je op www.oost-vlaanderen.be/bijen of op www.lede.be.
 Bron: Provincie Oost-Vlaanderen

Zwerfvuilactie 
sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flessen, papiertjes … vele kleintjes 
zorgen voor een grote berg zwervend vuil. Hierdoor oogt onze gemeente minder 
mooi. Ben jij al dat zwerfvuil ook beu en wil je er iets aan doen? 

Op zaterdag 23 maart organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met 
de milieuraad voor de derde maal een grote zwerfvuilactie. Tussen 13 en 18 uur 
trekken we, gewapend met handschoenen, grijpstokken, vuilzakken en fluohes-
jes, langs de wandelpaden van Lede en zijn deelgemeenten. na afloop worden 
alle vrijwilligers uitgenodigd in het park achter Huize moens voor een verfrissend 
drankje en een persmoment om onze inspanningen in de kijker te zetten.

Ga samen met je vrienden, familie of vereniging de strijd aan tegen het zwerfvuil! 
schrijf je vóór woensdag 20 maart in bij de dienst milieu en landbouw. Vergeet 
bij je inschrijving ook je contactgegevens en het geschatte aantal deelnemers niet 
te vermelden. Inschrijven kan per brief, op 053 60 68 25 of via milieu@lede.be.
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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 mailen naar communicatie@lede.be.

De mensen op de foto mogen alle leeftijden hebben. Geef in de begeleidende mail wel je toestemming 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.

Laat wat van je horen 
als je kiest voor een 
interactief beleid!
In 2013 start de gemeente met de opmaak van een 
nieuw meerjarenplan voor de periode 2014 - 2019. 
De afdeling vrije tijd wil aan de noden van de bevol-
king tegemoet komen en heeft hiervoor de hulp van 
de inwoners nodig. Aan de hand van een enquête 
willen wij weten aan welke activiteiten jij zou deel-
nemen, wat je vindt van onze infrastructuur, hoe wij 
onze dienstverlening kunnen verbeteren…

De enquête is opgesplitst in verschillende onderde-
len: cultuur, sport, jeugd, bibliotheek en academie 
voor muziek en woord. Je kan zelf kiezen over welke 
delen je je mening kwijt wil. Het profiel en het alge-
mene deel Vrije tijd moet je wel altijd invullen. We 
hebben natuurlijk liefst dat je alle aspecten beoor-
deelt waar jij persoonlijk of de vereniging waar je 
deel van uitmaakt interesse in heeft.

Je kan de enquête afhalen aan het onthaal in het 
gemeentehuis of downloaden op www.lede.be. De 
eerste vijftig inwoners die hun enquête volledig in-
gevuld deponeren in de daartoe bestemde bus aan 
het onthaal of mailen naar vrijetijd@lede.be krijgen 
een kleine attentie.

Je kan de enquête indienen tot en met vrijdag 
29 maart.

Uitreiking Ereprijzen 
Bourges 2012 
Vrijdag 25 januari was een hoogdag voor de duivenliefhebbers 
van Oost-Vlaanderen. De koninklijke Belgische Duivenliefheb-
bersbond had alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen gevraagd 
die dag een ereprijs uit te reiken voor de eerste gerangschikte 
van hun gemeente op de nationale uitslag Bourges voor jonge  
duiven op 28 juli 2012. er namen toen 58.057 duiven deel aan 
deze vlucht, waarmee deze nog altijd de grootste nationale vlucht 
op jaarbasis is. Vijfenveertig gemeenten stuurden een afgevaar-
digde naar Gent om de prijs aan de winnaar uit hun gemeente 
aan te bieden. De prijswinnaar voor onze gemeente was Danny 
schokkaert. Burgemeester Roland uyttendaele overhandigde de 
ereprijs aan de man uit Oordegem. na de huldiging volgde op het 
provinciehuis nog een receptie voor de winnaars.
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Boemel- en sportacademie
kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar 
kunnen nog altijd lid worden van de boemel- en sportacade-
mie. Dit sportuurtje gaat door op woensdagnamiddag (behalve 
tijdens de schoolvakanties) in sportcomplex De Ommegang.

Lesuren schooljaar 2012-2013
• derde kleuterklas: 13.30 tot 14.30 uur
• eerste leerjaar: 14.30 tot 15.30 uur
• tweede en derde leerjaar: 15.30 tot 16.30 uur
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 tot 17.30 uur

Voor 20 euro per trimester ben je lid van de academie. Je kan 
ook deelnemen met een uiTPAs aan kansentarief. Inschrijven 
kan via www.lede.be, door het ingevuld inschrijvingsstrookje  
te mailen naar sport@lede.be of in te dienen in sportcomplex De 
Ommegang.

S p O r t  sport@lede.be

Wielerwedstrijd 
nieuwelingen
Op zondag 17 maart organiseert sport en nering in Oorde-
gem een wielerwedstrijd, categorie nieuwelingen. De start is om  
15 uur op Oordegemdorp.

Algemene vergadering 
en installatie-
vergadering sportraad
De sportraad organiseert op donderdag 28 maart om 
19.30 uur een algemene vergadering in De Bron. Volgende 
onderwerpen staan op de agenda:
• activiteitenverslag 2012
• financieel verslag 2012
• adviezen 2012
• programma en begroting 2013
• ontbinding sportraad
• samenstelling nieuwe sportraad
• varia en rondvraag
• afsluiten en receptie
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Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van
3 teCHnISCH BeAMBten (M/V)

voor de technische dienst
niveau e1-e3 - voltijds - statutair

AAnWeRVInGsVeReIsTen
• Je slaagt in een aanwervingsexamen. 
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.

AAnBOD 
• een boeiende en afwisselende functie waarbij je instaat voor het onderhoud en het beheer van de  
  gemeentelijke infrastructuur.
• minimum bruto maandsalaris: 1.775,94  euro.
• maximum bruto maandsalaris: 2.218,25 euro.
• een flexibele vakantieregeling.
• maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van een jaar.

Je sollicitatiebrief samen met je cv per stuur je per post uiterlijk tegen 29 maart 2013 (datum poststempel 
is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, markt 1, 9340 Lede. Je kan ook het 
inschrijvingsformulier verkrijgen en ingevuld afgeven op het secretariaat (053 60 68 00) of downloaden 
op www.lede.be.

Voor inlichtingen (aanwervingsvereisten, functiekaart, examenprogramma, loon ...) kan je terecht bij de 
personeelsdienst op 053 60 68 21, via  personeel@lede.be of op www.lede.be. 

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van
BeGeLeID(St)eRS BuItenSCHOOLSe KInDeROPVAnG

StuDentenCOntRACten
weekcontract(en) 

voor juli en/of augustus 2013

AAnWeRVInGVeReIsTen
• Je bent houder van een diploma van het secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
• een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen strekt tot aanbeveling.

Je moet je kandidatuurstelling schriftelijk richten aan het gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, 
markt 1, 9340 Lede en dit vóór dinsdag 30 april 2013.  Geef bij je kandidatuurstelling ook je beschik-
bare periodes op.

Voor inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be. 
Op verzoek sturen we je graag de functiekaart.
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Verhalenwandeling in Oordegem 
naar aanleiding van de Wereldverteldag riep de bibliotheek in 2011 een verhalen-
wandeling in het leven. Om de deelgemeenten beter kennis te laten maken met 
haar activiteiten gaat deze wandeling, na succesvolle edities in Wanzele (2011) en 
Impe (2012), dit jaar door in Oordegem op vrijdag 22 maart.  Zes Oordegemnaren 
(katy Duytschaever, Greta De Rick, Ingrid Van Den steen, chris Hosselaer, sofie De 
Wilde en Laura nicoli) zullen op verschillende locaties in hun dorp een verhaal vertellen over Noodlot en fortuin, 
het thema dit jaar.  Opdat onze vertellers niet met knikkende knieën voor hun publiek verschijnen, haalde de 
bib er vertelcoach moïra nauwens bij. De lerares Woord in de academie stoomde hen in vier workshops klaar 
tot echte performers.
De tocht van ongeveer drie kilometer zal starten om 19.30 uur aan de uitleenpost in Oordegem. We delen het 
publiek op in verschillende groepen om intieme vertelmomenten te creëren. Vijf verschillende parcours gaan 
langs de Fauconniermolen, Hof ter schoote, De Blauwe kanne, het kouterhof en Hof Robijns. uiteindelijk ko-
men alle groepen weer samen aan de uitleenpost.
kaarten zijn te verkrijgen in de bibliotheken van Lede en Oordegem, bij  Davidsfonds Oordegem en Liberale 
Vriendenkring OsP (Oordegem, smetlede, Papegem). een kaart kost 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de 
kassa (< 12 jaar: 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa).

Teken mee met Bibart 
voor de Jeugdboekenweek
Bibart, het samenwerkingsverband van bibliotheken in de regio Aalst, organiseert  een tekenwedstrijd in het 
kader van de Jeugdboekenweek. Het thema dit jaar is Tijd. Deelnemers tot en met 14 jaar krijgen de opdracht 
om een tekening te maken over een periode in de tijd. De formulieren vind je in de bibliotheek of online op de 
site van de bib of Bibart. De uiterste inleveringsdatum is maandag 18 maart. Alle kunstwerkjes worden 
opgehangen op onze tijdslijn in de bibliotheek. meer info vind je op www.bibliotheek.lede.be of www.bibart.be. 
misschien word jij wel de winnaar van een leuke prijs!

Online verlengen en reserveren 
doe je voortaan via MijnOvinob.be
De bibliotheken van Lede en Oordegem zijn sinds half februari overgestapt naar een nieuw bibliotheeksysteem. 
Dit systeem heeft heel wat voordelen:
• Je kan gemakkelijker je kaarten verlengen.
• Je kan je uitleengeschiedenis bekijken.
• Je kan aankoopsuggesties geven.
• Je kan uitgeleende boeken reserveren. Onze catalogus vind je voortaan op lede.bibliotheek.be.  

Verlengen en reserveren gebeurt nu via mijOvinob.be:
• surf naar mijnOvinob.be.
• maak één account aan per gezin en koppel dit aan je mailadres. Je kan voortaan zelf je paswoord en  
 gebruikersnaam bepalen. Opgelet: als je al lid bent van een andere Oost-Vlaamse bib kan je deze stap overslaan.
• klik op de bevestigingsmail.
• nadien kan je andere kaarten (kinderen, echtgeno(o)t(e)) koppelen aan deze account.

een complete handleiding vind je op mijnOvinob.be (klik op ‘meer weten over mijnOvinob?’).
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Armoedebestrijding in Lede
De sociale dienst van het OcmW, Welzijnsschakel Lede, sint-Vincentiusvereniging en Poco a Poco hadden in 
mei 2011 een eerste overlegvergadering in verband met armoedebestrijding in onze gemeente. Via een half-
jaarlijkse overleg willen we onze werking zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en bekijken hoe we mensen 
in armoede beter kunnen vooruit helpen. 
Graag stellen wij de deelnemende verenigingen nog even kort voor.

Sint-Vincentiusvereniging 
Het hoofddoel van dit genootschap is op een discrete wijze hulp en steun bieden aan Ledenaars in nood, zowel 
op materieel als menselijk vlak. De materiële hulp kan onder allerlei vormen worden verleend: tussenkomst in 
het betalen van brandstof, schoolkosten, medische kosten, winkelwaren ... De financiële middelen om deze  
acties te voeren, worden in hoofdzaak verzameld door de jaarlijkse bijdrage van hun steunende leden.

Welzijnsschakel Lede
Deze vereniging is gegroeid uit Welzijnszorg en gaat de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting in 
onze gemeente. Gezinnen met en zonder armoede-ervaring worden samengebracht om armoede te stoppen. 
maandelijks organiseert Welzijnsschakel ontmoetingsmomenten en groepsactiviteiten (ontspannend, vormend, 
actiegericht, cultureel …) zoals een jaarlijkse uitstap, een toneel, film ... Door in gesprek te gaan met hulpverle-
ners,  vrijwilligers,  scholen én met elkaar tracht Welzijnsschakel de oorzaken van armoede aan te pakken. Het 
is de bedoeling om tandems (duo’s) te vormen van mensen zonder armoede-ervaring en mensen in armoede 
of met een laag inkomen. 

Poco a Poco 
Deze vereniging richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 16 jaar. De aandacht gaat in de eerste plaats 
naar de kinderen, maar ook de ouders worden niet vergeten.  kledij, schoeisel, dekens, speelgoed en baby-
benodigdheden worden ingezameld. na een grondige controle op bruikbaarheid en netheid worden deze 
spullen herverdeeld over hulpbehoevende gezinnen. 

Wil ook jij je inzetten als vrijwilliger of op een andere manier een van deze verenigingen helpen? neem dan  
contact op met katleen Van Goethem, hoofdmaatschappelijk werkster OcmW en lid van het overleg via 
katleen.vangoethem@ocmw.lede.be of op 053 60 56 34.

ocmw@lede.be� O c m W
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Buitenspeeldag
 
springtouwspringen, vliegtuigjes vouwen, knutselen, stoepkrijttekenen, kampen bouwen, bellen blazen, hinke-
len, elastiekspringen, verstoppertje spelen, blinddoekje, klimmen, tikkertje, voetballen, springbal, picknicken …
Beleef deze leuke activiteiten en nog veel meer samen met heel wat vriendjes. kom woensdag 27 maart van 
14 tot 17 uur naar speelplein krawietel in Wanzele en/of sportcomplex De Ommegang in Lede. Jullie spelen …  
en wij zorgen voor heel wat spelmateriaal.
 
Om kinderen te stimuleren meer buiten te spelen, wordt het een open speeldag. Het aantal deelnemers is on-
beperkt, er zijn geen inschrijvingen. Deelname is gratis.
 
kinderopvang en toezicht zijn niet voorzien. mama’s, papa’s, oma’s en opa’s kunnen terecht op een hopelijk 
zonnig terrasje. Graag spelkledij (en reservekledij) voorzien en eventueel centjes meebrengen voor ijsje en/of 
drankje. 
 
Dit is een organisatie van de jeugddienst en de sportdienst.

j e u g d � � jeugd@lede.be

Tweede 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? Voor 
wie de eerste infodag niet kon aanwezig zijn, wordt op zaterdag 
23 maart een tweede opendeurdag georganiseerd. Je kan die dag 
terecht van 14 tot 17 uur op het speelplein in de Watermolenstraat 
11 (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.

Cré-Actief    
workshop juwelen
Wil je graag juwelen ontwerpen? Dan is dit 
iets voor jou. Zaterdag 23 maart kan je in het 
knutselatelier terecht van 14.30 tot 16.30 uur 
voor een workshop juwelen maken. Deze work-
shop is voor alle jongeren van het zesde leerjaar 
t.e.m. het derde middelbaar. Vooraf inschrijven op 
de jeugddienst is verplicht. Dit kan door een mail 
te sturen naar knutselatelier@lede.be met je ge-
gevens. De betaling van 3 euro gebeurt achteraf 
met een factuur. 
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Overlijdens januari 2013
Harry Brunau  † 10 januari

margareta merens † 10 januari

Leo Bruylandt  † 11 januari

Paula De mil  † 11 januari

René coppens  † 17 januari

Bertha Van Wassenhove † 18 januari

Angel De Brouwer † 19 januari

Ludovicus Baeyens † 20 januari

maria Temmerman † 20 januari

Daniël De Pauw  † 21 januari

urbain Van den einde † 21 januari

celestine Van den Abbeele † 28 januari

Juliana Van den Ryse † 30 januari

Vraag tijdig je kids-ID aan!
Ben je van plan tijdens de paasvakantie op reis te vertrekken naar een land waarvoor geen reis-
pas vereist is, dan heeft je kind dat nog geen 12 jaar is een kids-ID nodig. De aanvraag doe je als 
ouder dan ook best zo vlug mogelijk bij de dienst burgerzaken. Je kind moet verplicht aanwezig 
zijn bij de aanvraag om de identiteitscontrole te kunnen doen. De periode tot de afhaling kan 
oplopen tot twintig werkdagen. Je hebt een recente, gelijkende pasfoto nodig en 3 euro. De 
kaart is drie jaar geldig. Ben je te laat met je aanvraag, dan wordt de kids-ID een stuk duurder 
(dringende aanvraag voor 110 euro of zeer dringende aanvraag voor 180 euro). Wacht dus niet 
te lang en kom langs, we helpen je bij de dienst burgerzaken met veel plezier verder!
Vóór elk vertrek naar het buitenland is het aangeraden je te informeren over de vereiste reisdocumenten. Deze 
informatie kan je in je reisbureau vragen of je kan het zelf opzoeken op de website http://diplomatie.belgium.be.

Opgelet: vanaf 1 april 2013 worden de eID en de kids-ID duurder. meer informatie hierover in de volgende 
editie van Lede Informeert.

10.000 stappen: elke stap telt
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de helft van de Vlamingen te weinig beweegt en hierdoor 
meer risico loopt op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, darmkanker, diabetes, obesitas ...  
Voldoende lichaamsbeweging is dus belangrijk voor de gezondheid. De Vlaamse Overheid, universiteit 
Gent en het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) wilden met de campagne 10.000 stappen de bevolking 
bewust maken van dit probleem en hen aanmoedigen om meer te gaan bewegen.
 
mensen die een concreter beeld wensen van hun hoeveelheid beweging per dag of die een extra stimulans nodig hebben, kunnen 
hun stappen per dag tellen aan de hand van een stappenteller. Dit toestelletje draag je op de heup en telt exact het aantal stappen 
dat je op een dag zet. Verkies een betrouwbare stappenteller boven diegene die je als goedkoop gadget vindt bij ontbijtgranen of 
een ander product.  Om gezonder en fitter te worden zou je minimum 10.000 stappen per dag moeten zetten. een stappenteller is 
dus ideaal als je meer beweging in je dagelijks leven wil inbouwen op een correcte en consequente manier en dit ook wil bijsturen.  
maak met de stappenteller gebruik van een opbouwschema. meet je stappen, bepaal je basisniveau en vervolgens je stappendoel. 
stel wekelijks realistische doelstellingen op en hou vol. Je zal meer energie krijgen eens je dichter en dichter bij de 10.000 stappen 
komt. Let wel, elke extra stap die je zet, is belangrijker dan het per se willen halen van 10.000 stappen.

Ook onze gemeente stapt mee! In  2011 stippelden wij een 10.000 stappenroute uit die start aan de sporthal. Je kan een door de 
Vlaamse organisatie goedgekeurde stappenteller kopen aan het onthaal in het gemeentehuis voor slechts 17 euro (winkelwaarde 
25 euro). Voor meer informatie over 10.000 stappen of de stappentellers, surf naar www.10000stappen.be.

Overlijdens februari 2013
marcel Weymeersch † 3 februari
Ludwine Van Heck † 5 februari
Henri Lemahieu  † 8 februari
Petrus Troyckens † 8 februari
Florent Jacobs  † 9 februari
Willy Van De Velde † 13 februari
simonne Dacus  † 15 februari
marie-Rose De cock † 20 februari
monique claes  † 21 februari
Rene Brondeel  † 22 februari
Robert Van kerkhove  † 23 februari
Joseph De Bruycker † 24 februari
emiel De smet  † 24 februari
Julia Van Hecke  †24 februari
ernestine De Backer † 25 februari
Jacqueline D’Haenens † 25 februari
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Wandelen en fietsen in Lede
Lede biedt heel wat mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. De cultuurdienst heeft 
verschillende folders over dit thema: 

• wandelpad 10.000 stappen met startplaats aan de sporthal (gratis)
• wandelkaart Lede, anders bekeken met de 7 gemeentelijke wandelpaden (2,5 euro)
• de uitgave 10 erfgoedwandelingen van de culturele raad (5 euro)
• provinciaal wandelpad Vier Uitersten (1,25 euro)
• fietsknooppuntennetwerkkaarten Scheldeland, Waasland en Vlaamse Ardennen (6 euro)
• toeristische gids Scheldeland (gratis)

Schoolvoorstelling Delphine en haar vriend
sinds dit jaar organiseert de cultuurdienst voorstellingen in Gc De 
Volkskring voor kinderen van de kleuterschool, lagere school en het 
middelbaar onderwijs. Op maandag 31 januari kwam het toneelgezel-
schap Het Gevolg naar Lede om er de voorstelling Delphine en haar 
vriend te brengen voor meer dan vijfhonderd leerlingen van de derde 
kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar.

We vroegen achteraf aan het publiek wat zij ervan vonden:

‘Ik vond het een zeer leuk en grappig toneel. Het ging over een meisje 
dat werkt in een restaurant en een jongen die verliefd is op haar. Hij volgde haar en sprong op haar fiets. 
Dat was heel grappig. Er was ook een zeer mooie giraf bij. Het was zeer leuk dat zijn nek naar beneden kon.’ 
mathias (7 jaar), Vrije Lagere school Lede.

‘Mijn leerlingen en ik vonden de voorstelling zeer mooi. Vooral de 
giraffen maakten een grote indruk op de kinderen. De kleine giraf 
was zeer lief en schattig. Delphine heeft heel mooi gezongen en 
iedereen was blij dat ze de zangwedstrijd heeft gewonnen.’  
Juf kathleen van het tweede leerjaar, sint-martinusschool erpe.

‘Ik vond het toneel mooi maar vooral grappig. Het was grappig wanneer de meneer vanachter op de fiets 
wou springen bij de mevrouw, want dan schrok de mevrouw. De kleine giraf vond ik schattig.’ 
Victor (5 jaar), Vrije Basisschool smetlede – Wanzele.

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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UiTPAS Lede
Vanaf 2012 hebben we in Lede een uiTPAs. maar wat is die uiTPAs nu eigenlijk en wat kan je er mee doen? We 
zetten de meest gestelde vragen nog eens op een rijtje. 

Wat is de uitPAS?
De uiTPAs is een spaar- en voordeelkaart voor inwoners van Lede, Aalst, erpe-mere en Haaltert. De pas kadert in een 
proefproject van de Vlaamse overheid. met de uiTPAs kan je uiTpunten sparen door deel te nemen aan sportieve of 
socio-culturele activiteiten in die vier gemeenten. Je kan de punten omruilen voor tal van voordelen exclusief voor 
uiTPAs’ers. 

Hoe kan je punten sparen en inruilen?
kom je naar een activiteit, dan kan je aan de uiTPAskiosk of aan de kassa met je kaart een punt sparen. Als je een 
aantal punten gespaard hebt, kan je die aan de kassa omruilen voor een voordeel. 
Wil je weten hoeveel punten je al spaarde op je uiTPAs, dan kan je aanmelden op www.uiTPAs.be om je 
profielgegevens te bekijken.

Waar kan je een uitPAS halen?
De uiTPAs is enkel geldig voor de in-
woners van Aalst, erpe-mere, Haaltert 
en Lede. Je moet de uiTPAs kopen in je  
eigen gemeente. In Lede kan je deze pas 
kopen in de bibliotheek, in de sporthal 
of aan het onthaal in het gemeentehuis. 

Wat kost de uitPAS?
De uiTpas kost 5 euro. Ben je jonger dan 
18 jaar? Dan betaal je slechts 2 euro. 
Bovendien krijg je bij aankoop een wel-
komstpakket ter waarde van meer dan 
25 euro. Zo kost de pas dus eigenlijk 
niets. meer cadeaus en ruilvoordelen 
vind je in de folder (te verkrijgen op de 
verkoopadressen) of ontdek je via www.
uiTPAs.be. 

Wat is de uitPAS tegen kansentarief?
Omdat iedereen graag aan sport en cul-
tuur doet, willen we dat iedereen kan 
meedoen. mensen in armoede krijgen 
de uiTPAs gratis en kunnen er niet alleen 
punten mee sparen maar kunnen ook 
aan verminderde prijs deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten.  De uiTPAs vervangt 
dus de kansenpas en is bovendien  niet 
stigmatiserend aangezien hij gebruikt 
wordt door diverse gebruikers en op het 
zicht niet herkenbaar is als een kansen-
pas. Voor meer informatie kan je terecht 
in het OcmW of de Welzijnsschakel. 

Meer info vind je op www.lede.be 
en www.uitPAS.be.
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n Filmforum op zondag 
vanaf zondag 3 maart om 19.30 uur 
Fimvoorstellen mailen naar  
jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be. We maken 
een selectie en tonen deze op groot scherm.  
gratis 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be 
uiTPAs

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

n Lezing Alles wat je graag wil weten over 
successie
vrijdag 15 maart van 19 tot 21 uur 
Door Werner De Pelseneer.   
kVLV smetlede 
Veerleheem, smetlededorp 20 
Info: kvlvsmetlede@hotmail.be

n Theater Jaja maar neenee
vrijdag 15 en zaterdag 16 maart van 
20 tot 22 uur 
een komisch en confronterend beeld van 
het geroddel en de banaliteit van het 
alledaagse leven. De inkomhal van een 
appartementsgebouw in een achterbuurt is de 
ontmoetingsplaats  van een bont gezelschap. 
8 euro 
Vreugd in Deugd 
Gc De Volkskring. Info: 0497 29 39 83, 
reservatie@vidlede.be, www.vidlede.be 
uiTPAs

n Fraye Dansserije
zaterdag 16 maart van 20 tot 22 uur 
Dansmuziek van rond 1600 uit Londen, 
Antwerpen en Leuven, gebracht op kopieën van 
historische instrumenten. Door Aquil’altera  and 
friends. 
Davidsfonds Oordegem 
sint martinuskerk Oordegem 
Info: 09 366 16 10, 09 369 91 43, 
www.blokfluittrio.be,
www.davidsfondsoordegem.be

n Jeugdfilm De avonturen van Sammy 2
woensdag 20 maart van 14.30 tot 16.30 uur
gratis. Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik. Info: www.gezinsbondlede.be 
uiTPAs

n Wijndegustatie Argentinië
donderdag 21 maart van 20 tot 23 uur 
niet-leden welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be.  
30 euro (niet-leden) 
Wijngilde commanderij molenberg  
Intermezzo, kasteeldreef 55 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Verhalenwandeling Oordegem
vrijdag 22 maart om 19.30 uur 
Zie pagina 8 
uiTPAs

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

n Stadswandeling in Ninove
zaterdag 23 maart 
Pasar Lede in samenwerking met Pasar ninove

Info: pasar.lede@skynet.be, 053 70 26 12, 
www.pasar.be/lede

n DJ cursus voor beginners
zaterdag 23 maart van 10 tot 16.30 uur 
ervaring niet vereist.  Begeleiding: DJ neglectik.
15 euro 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Workshop juwelen maken
zaterdag 23 maart  van 14.30 tot 16.30 uur 
Zie pagina 10

n Opendeurdag monitoren
zaterdag 23 maart van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 10

n Zwerfvuilactie
zaterdag 23 maart 
Zie pagina 4

n Cursus ballonplooien voor beginners
zaterdag 23 maart van 14.30 tot 17 uur 
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, 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com 
uiTPAs

n Tweedehandsbeurs
zondag 24 maart van 14 tot 16.30 uur 
Beurs met babybenodigdheden, babykleding, 
speelgoed, kinder- en tienerkleding. 
Gezinsbond Lede 
De Bron. Info: www.gezinsbondlede.be 
uiTPAs

n Dauwwandeling
zondag 24 maart van 7.30 tot 11 uur 
Wandeling rond de eeuwenoude hoeve Hof 
te sörsele die dreigt te verdwijnen. na de 
wandeling volgt een stevig ontbijt.
5 euro (kinderen gratis) 
Landelijke Gilde  
Hof te sörsele, Vogelenzang  42 
Info: evert.vermoesen@telenet.be

n Workshop Bespaar 1000 euro door bewust 
te verbruiken
maandag 25 maart van 19.30 tot 22 uur 
Hoe eenvoudig geld  besparen op voeding, 
aankopen, mobiliteit, energie, gezondheid 
zonder verlies van comfort. Door Janssens 
Barbara.
7 euro  
Bibliotheek Lede. Info: 054 41 48 02, vlad@
vormingplus.be, www.vormingplus-vlad.be

n Paasworkshop bloemschikken voor kids
woensdag 27 maart van 14.30 tot 16.30 uur 
Vanaf 8 jaar. meebrengen: kindersnoeischaar, 
eventueel buxus.  Graag inschrijven tot 5 dagen 
voor de workshop.
8 euro 
Gezinsbond Lede, crefi 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be 
uiTPAs

n Buitenspeeldag
woensdag 27 maart van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 10

n Cursus bloemschikken Groene kriebels 
primavera
woensdag 27 maart om 20 uur 
Graag 5 euro voorschot per les. Inschrijven tot 
5 dagen voor de les op 0473 29 38 72. Ruil je 
uitpaspunten in voor een materiaalzakje!
30 euro 

Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be 
uiTPAs

n Workshop glasjuwelen maken
vrijdag 29 maart van 19.45 tot 22 uur 
Hot-pot juwelen zijn glasjuwelen gesmolten 
in een speciale microgolfoven. Inschrijven in 
JH Leeuwerik of op 0473 29 38 72. Aantal 
deelnemers beperkt.
cursus: 5 euro (kinderen gratis), materiaal: 
6 euro ( ring, hangertje of oorbellen) 
Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Kaarting KWB Papegem
zaterdag 30 maart om 20 uur 
maandelijkse belotting.
2 euro 
kWB Papegem 
Zaalken, Papegemstraat 43 
Info: guyvv@skynet.be

n DJ cursus voor beginners
zaterdag 30 maart van 10 tot 16.30 uur 
ervaring niet vereist.  Begeleiding: DJ neglectik.
15 euro 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Paashaas op de markt
dinsdag 2 april van 9 tot 12 uur 
Zie pagina 3

n Compostdemo
vrijdag 5 april van 17 tot 19 uur 
Thuiscomposteren is niet moeilijk. Onze 
compostmeesters tonen je graag de kneepjes 
van het vak.
milieudienst  
compostdemopark (centrumpark Lede)

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel
zaterdag 6 april van 13.30 tot 16 uur 
met koffie en een koekje.
Rode kruis, katstraat 14 
Info:  welzijnsschakellede@gmail.com 
uiTPAs

n Workshop graffiti
zondag 7 april van 14 tot 17 uur 
Onder leiding van een kunstenaar (organisatie: 
Artifex) geven we onze centrale muur een 
nieuwe look.
15 euro 
JH Leeuwerik. Info: 0479 71 96 40, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be 
uiTPAs

n Bloed geven
dinsdag 9 en woensdag 10 april van 18.30 
tot 21 uur 
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be.   
Rode kruis 
De Bron 
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n Voetbaldriedaagse
vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april 
Vanaf 15 jaar. Voetbaltechniek bijschaven, 
wedstrijden spelen en tactische uitleg van 
gekwalificeerde trainers. Ook andere sporten 
komen aan bod (boogschieten, bowling, fitness, 
squash…).
130 euro (Recreas sterprijs: 80 euro) 
Recreas vzw 
Bloso centrum Putbos, Grote steenweg 304 

Info: 09 333 57 83, o-vl@recreas.be
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Uit de gemeenteraad van 21 februari 2013
 
telefoonkosten
Toekenning van een maandelijkse vergoeding voor telefoonkosten aan de leden van het college van 
burgemeester en schepenen.
 
Verplaatsen van een elektriciteitscabine 
Principebeslissing tot het verplaatsen van een distributiecabine in de suikerstraat.  De totale kosten 
hiervoor bedragen 38.802,30 euro.

Verkoop strook grond langsheen Grote Steenweg
Goedkeuring van de akte tot onderhandse verkoop aan de aangelande van een perceel gemeente-
grond langsheen Grote steenweg, met een oppervlakte van 199,70 m².

Gemeentelijke brandweerdienst
Aanvulling van het aankoopprogramma 2012 voor brandweermaterieel met de opname van een 
autonoom ademhalingstoestel en een overdrukventilator.

Gemeentelijk feestcomité 
Aanduiding voorzitter: elsie Van den Abbeele.

n Muziekavond Pas de deux
zaterdag 13 april van 20 tot 23 uur 
De harmonie speelt filmmuziek waarop Ballet 
Lede zal dansen.
10 euro 
koninklijke Harmonie st. cecilia  
Gc De Volkskring 
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.be, 
www.harmonielede.be

n Bloed geven
maandag 15 april van 18.30 tot 20.30 uur 
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be.
Rode kruis
Veerleheem, smetlededorp 20 
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n Kookles
dinsdag 16 april van 19.30 tot 22 uur
Femma  
kleuterschool, kluisberg 1 
Info: 053 80 32 81, chantal.annaert@skynet.be

n Wijndegustatie Bourgogne
donderdag 18 april van 20 tot 23 uur 
niet-leden welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
30 euro (niet-leden) 
Wijngilde commanderij molenberg 
Intermezzo, kasteeldreef 55 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Cursus helper
donderdag 18 april (eerste les) van 20 tot 
22.15 uur 
gratis
Rode kruis, katstraat 14 
Info: 0479 54 07 10 (na 19 uur),
vorming@lede.rodekruis.be

n Theater Spinrag
vrijdag 19 en zaterdag 20 april om 20 uur 
naar Little black spiders. Regie: Jean-Pierre 
D’Hondt.

8 euro (studenten en -18: 6 euro) 
stella matutina college  
Gc De Volkskring 
Info: 0470 17 46 54, www.theatersmc.be 
uiTPAs

n Workshop graffiti
zaterdag 20 april om 14.30 uur 
Inschrijven kan tot 5 dagen voor de workshop 
op 0473 29 38 72.
10 euro 
Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be 
uiTPAs

n Bloed geven
dinsdag 23 april van 18.30 tot 20.30 uur 
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be.
Rode kruis  
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n Lezing Hoogsensitieve kinderen?
dinsdag 23 april om 19.15 uur
Voor iedereen die wil leren wat er omgaat in 
kinderen die hooggevoelig zijn. Door sabine 
Vanquaillie (vzw sensitief). 
5 euro (cm-leden gratis) 
cm midden-Vlaanderen  
De Bron 
Info: 09 267 57 35, 
gezondheidspromotie.mvl@cm.be, 
www.cm.be/agenda

n A World of comedy
dinsdag 23 april van 20 tot 21.30 uur 
Originele comedy line-up met Gunter Lamoot, 
steven Gabriëls en mc Jan-Bart De muelenaere.
10 euro (< 26 jaar of > 65 jaar: 8 euro) 
cultuurdienst  
Gc De Volkskring 

Info: 053 60 68 60, gcdevolkskring@lede.be 
uiTPAs

n Cursus bloemschikken Groene kriebels 
primavera
woensdag 24 april om 20 uur 
Graag 5 euro voorschot per les. Inschrijven kan 
tot 5 dagen voor de les op 0473 29 38 72. Ruil 
je uitpaspunten in voor een materiaalzakje!
30 euro 
Gezinsbond Lede 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be 
uiTPAs

n Theatervoorstelling NTGent Een Lolita
vrijdag 26 april om 20 uur 
els Dottermans speelt een vrouw die terugkijkt 
op haar verboden relatie als jong meisje met een 
oudere man. Frank Focketyn speelt een oudere 
man die terugkijkt op een ongrijpbare, schuldige 
en paradijselijke tijd.
14 euro (< 26 jaar of > 65 jaar: 12 euro)  
cultuurdienst  
Gc De Volkskring 
Info: 053 60 68 60, gcdevolkskring@lede.be 
uiTPAs

n Kampeerweek Eifel (Duitsland)
vrijdag 24 t.e.m. 31 mei 
2 personen met caravan of motorhome: 145 euro, 
2 personen in chalet (van max 4 personen): 488 
euro. Vanaf derde persoon: 12,50 euro/opleg pp. 
Inschrijven voor de chalets vóór 15/02, voor de 
kampeerders vóór 01/04 . 
Pasar Lede 
Info: pasar.lede@skynet.be, 053 70 04 76, 
www.pasar.be/lede



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

Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@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 april.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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