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Agenda
Colofon

2-6 april

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

3 april

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
email burgerzaken@lede.be
Oplage: maart 8300 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

Niets uit deze publicatie mag worden
overgenomen behoudens toelating van
het gemeentebestuur.

Agenda
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> paassportkamp lager onderwijs

> Paashaas op de markt

10-13 april

> paassportkamp kleuteronderwijs

12 april

> kriebelmania (6-18jr)

zaterdag 28 april tot en
met zaterdag 16 juni

> Actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”

13 mei

> kermis Papegem

13 mei

> sportmatinee (sport voor allen)

13 mei tot en met 17 mei

> Blauwe Kanne kermis Oordegem

20 mei

> kleine kermis in Smetlede

27 mei 2007

> kleine kermis in Wanzele

27 mei tot en met 3 juni

> tentoonstelling Leedse kunstenaars (raadzaal)

MEI

> maand van het doe-boek: de lente is in het land
en de bib zet de doe-boeken (tuinieren, knutselen,
vijvers aanleggen, houtbewerken,…) in de kijker

3 juni tot en met 10 juni
> Ommegangkermis

3 juni

> autowijding

9 juni

> regiotour (sport voor allen)

10 juni

> federale verkiezingen

VOORWOORD

Lede

Lede
Infokrant
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informeert

Met ﬁerheid stel ik u het eerste nummer voor van “Lede informeert”.
Wanneer we rondom ons kijken, zien we de natuur ontwaken. De bomen
staan in bot, krokussen en narcissen staan in bloei. De prachtige helleborus siert als voorbode van de lente de cover van ons nieuw gemeentelijk
informatieblad. De helleborus bloeit van januari tot april en zorgt in de nog
donkere voorjaarsdagen voor wat meer kleur en leven in de tuin.
Net als de natuur bij het begin van de lente, maakten wij als bestuursploeg
bij het begin van het jaar een nieuwe start. In dit eerste nummer zal u dan
ook meer informatie vinden over de raadsleden en het college van burgemeester en schepenen die Lede de komende zes jaar zullen besturen.
Met dit infoblad willen wij u voortaan beter op de hoogte houden van alle
belangrijke beslissingen en gebeurtenissen binnen onze gemeente.
“Lede informeert” zal vijfmaal per jaar verdeeld worden onder alle gezinnen van Groot-Lede en vormt de ideale aanvulling op onze gemeentelijke
website en de wekelijkse berichten in het plaatselijke reklaamblad.
Als bestuur opteerden wij ervoor het blad volledig zelf te ﬁnancieren,
zonder enige vorm van publiciteitswerving.
Ons doel is om via een aantal vaste rubrieken informatie te verstrekken
en duiding te bieden bij actuele maatschappelijke thema’s en dit in een
begrijpelijke taal. We hopen dan ook dat dit infoblad het sociale en culturele
leven in Lede verder zal stimuleren en onze gemeente nog kleurrijker en
levendiger zal maken. Het spreekt voor zich dat u voor speciﬁeke vragen
nog steeds terecht kan bij onze gemeentelijke diensten en mandatarissen.
Beste inwoner, de eerste zonnestralen brengen ons vreugde en geven opnieuw energie. Ik wens u een zonnige lente toe en hoop dat dit blad een leidraad en gids zal zijn naar een bruisend Lede en een open gemeentebeleid.
Veel leesgenot!

Geert Grepdon,
uw burgemeester

voorwoord

Beste inwoner,
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gemeentebestuur@lede.be

College van burgemeester
en schepenen
Burgemeester
Geert Grepdon, Kasteeldreef 121,
9340 Lede, tel. 053/80 53 76

1e schepen
Dirk Rasschaert, Hofsmeer 23,
9340 Lede, tel. 053/80 54 19

2e schepen
Elke Meganck, Ouden Heirweg 42 A,
9340 Lede, tel. 0476/74 78 63

3e schepen
Kamiel De Smet, Keiberg 29,
9340 Lede, tel. 053/80 48 80

4e schepen
Annelies De Meersman, Katstraat 24-2A,
9340 Lede, tel. 053/41 39 29

5e schepen
Paul De Winne, Klinkaard 53,
9340 Lede, tel. 09/369 63 93

OCMW-voorzitter
Roland Uyttendaele, Klinkaard 22,
9340 Lede, tel. 09/369 90 15 0477/40 80 09

Taakverdeling
van het college van burgemeester en schepenen

Burgemeester:
Geert Grepdon (VLD)
geert.grepdon@lede.be
Administratieve organisatie
en personeelszaken,
public relations,
patrimonium, politie en
veiligheid, verkeer en
mobiliteit, erediensten.

Eerste schepen:
Dirk Rasschaert (VLD)
dirk.rasschaert@lede.be
Openbare werken
(inclusief wegen, rioleringen, gemeentegebouwen,
groenvoorziening en
begraafplaatsen), energie
en nutsvoorzieningen,
land- en tuinbouw.

Tweede schepen:
Elke Meganck (CD&V)
elke.meganck@lede.be
Communicatie en
informatie, gezin, jeugd,
cultuur, feestelijkheden,
bibliotheek, kinderopvang,
ontwikkelingssamenwerking.

Derde schepen:
Kamiel De Smet (CD&V)
kamiel.de.smet@lede.be
Bevolking, burgerlijke
stand, militie, kieszaken,
vreemdelingen, sport,
emancipatiebeleid en
senioren.
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Gemeenteraad
Vlnr en van onder naar boven:
Dirk Rasschaert (schepen), Geert Grepdon
(burgemeester), Elke Meganck (schepen),
Paul Vijverman (secretaris), Paul De Winne
(schepen), Annelies De Meersman (schepen),
Roland Uyttendaele (OCMW-voorzitter), Kamiel
De Smet (schepen), Jurgen Van Hauwermeiren,
Hilde De Gendt, Valerie Vinck, Soﬁe Vereecken,
Nadine De Schutter, Frans Fransen, Norbert
De Smet, Robert De Mulder, Franky Van
Gyseghem, Peter Venneman, Jonny Bach,
Geertrui Van De Velde, Hans Sonck, Steven
Henderickx, Jo Maebe, Norbert De Jonge,
Jan Lievens, Marc Boterberg, Edwin Brantegem

Zitdagen

Vierde schepen:
Annelies De Meersman
(VLD) annelies.de.
meersman@lede.be
Financiën, rechtszaken,
Europese zaken, brandweer,
middenstand en handel,
nijverheid en tewerkstelling,
marktaangelegenheden,
onderwijs (inclusief Academie voor Muziek en Woord).

Vijfde schepen:
Paul De Winne (CD&V)
paul.de.winne@lede.be
Informatica, ruimtelijke
ordening en stedenbouw,
huisvesting, sociale
woningbouw, toerisme,
leefmilieu en reiniging.

OCMW-voorzitter:
Roland Uyttendaele
(CD&V) roland.
uyttendaele@lede.be
Sociale zaken, welzijnsen gezondheidszorg,
gehandicaptenbeleid.

Burgemeester:
dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Dirk Rasschaert: maandag
van 9.00 tot 12.00 uur
Elke Meganck: dinsdag
van 9.00 tot 10.00 uur
Kamiel De Smet: dinsdag
van 10.00 tot 11.00 uur
Annelies De Meersman:
maandag van 11.00
tot 12.00 uur
Paul De Winne: vrijdag
van 18.00 tot 19.00 uur
Roland Uyttendaele: donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
OCMW, Rammelstraat 7

college van burgemeester en schepenen

De zitdagen gaan door in
het gemeentehuis, tenzij
anders vermeld. Je kan met
alle leden van het college van
burgemeester en schepenen
ook op een ander moment
een afspraak maken.
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OCMW-raad
Staand vlnr:
Koenraad Sonck,
Conny Vander Straeten,
Hubert Töpke,
Freddy Beirens,
Rob Matthys,
Freddy Matthijs,
Hubert Matthijs
Zittend vlnr:
Marc De Waele,
Gilbert Van Der Stuyft,
Roland Uyttendaele
(voorzitter),
Pascal Vandermeersch
(secretaris),
Godelieve Schollaert

Vast Bureau
Staand vlnr:
Marc De Waele,
Gilbert Van Der Stuyft
Zittend vlnr:
Godelieve Schollaert,
Roland Uyttendaele
(voorzitter),
Pascal Vander Meersch
(secretaris)
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lede@brandweervlaanderen.be
www.brandweer-lede.be

De geboorte van
Lede Informeert!

Ook de brandweer van Lede wil erbij
zijn en wil deel gaan uitmaken van
deze nieuwe dienst aan de bevolking.
Dit eerste nummer is de ideale
gelegenheid om onszelf even voor te
stellen: Brandweer Lede is een vrijwilligerskorps met 39 leden. Zij houden er
naast hun beroepsbezigheden een sterk
gemotiveerde hobby op na: hulp bieden aan al wie dit nodig heeft. Die hulp
bestaat niet alleen uit het blussen van
branden. De brandweer verleent ook
bijstand bij verkeersongevallen, gaat
de openbare weg reinigen of vrijmaken,
redt dieren, verdelgt wespen en biedt
hulp bij wateroverlast, stormschade,
ontplofﬁng, …
Onze kazerne vind je terug in het
centrum van Lede, Vijverstraat 2a.
De kazerne is niet bemand, je kan er
enkel iemand vinden bij een interventie of een oefening.

Heb je dringend onze hulp nodig,
dan kan je ons bereiken op de
nummers 100 en 112 (gsm).
Deze nummers zorgen ervoor dat
het Hulpcentrum 100 in Gent onze
manschappen in een mum van tijd
verwittigt, zodat we heel snel bij je
kunnen zijn en je de snelste en
meest adequate hulp kunnen bieden
die maar mogelijk is.
In de volgende nummers van Lede
informeert zullen we je verder wegwijs
maken in het wereldje van de Leedse
brandweer. Heb je speciﬁeke vragen
(rond preventie, bezoeken, aanschaf
kalender Leedse brandweer, …), dan
kan je die altijd stellen via mail aan
lede@brandweervlaanderen.be of op
ons antwoordapparaat 053/80 07 07.
Via deze wegen kan je ons ook bereiken indien je interesse hebt om
ons korps te vervoegen. We plannen

hierover binnenkort een infomoment
waarvoor we alle geïnteresseerden dan
persoonlijk zullen uitnodigen.

Je kan ook onze website bezoeken:
www.brandweer-lede.be.
Groeten en HOU HET VEILIG!
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Improvisatie, een vak apart
Op donderdag 1 maart was er opnieuw
het atelier voor Vrij Geïmproviseerde
Muziek. In het zesde atelier van dit
schooljaar gingen we op zoek naar
gepaste muziek bij ﬁlmfragmenten.
Welke muziek kunnen we maken bij
een animatieﬁlm rond het verhaal
van ‘Vrouw Holle’? Wat kun je doen
met repetitieve beelden genomen vanuit een stilstaand perspectief? Is er wel
muziek nodig bij een artistieke ﬁlm…?
Vrije Improvisatie betekent dat alles
kan en alles mag. Alleen willen we niet
al te veel afspraken maken rond wat
we gaan doen. De interpretaties van de
verschillende muzikanten naast elkaar
leggen, doet ons nadenken over de
impact van het beeld op ons spel. En
vooral ook het omgekeerde: wat doet
muziek met het beeld…
Leer je oren gebruiken, en laat je
instrument het verlengde van je adem
en je lichaam worden.
In de volgende sessie op donderdag
19 april 2007 gaan we met deze zoektocht verder.
Iedereen is welkom: amateurs, professionelen, mensen van de academie,

mensen van buiten de academie, … .
Slechts 1 jaar instrumentles is noodzakelijk. Als je ﬁlmfragmenten op
DVD hebt staan, mag je die altijd meebrengen. Ook huisﬁlmpjes kunnen een
geweldige inspiratiebron vormen.
Het atelier gaat door in de concertzaal
van het cultureel centrum en begint
om 19.30 uur. Er is een pauze om
20.30 uur wat toelaat aan de studenten
om er na een welverdiende ontspan-

Financiën

ning terug in te vliegen. Voor wie zich
langer kan vrijmaken gaan we om
20.45 uur verder tot 21.30 uur. Alleen
de sessie vóór of alleen de sessie na de
pauze volgen is geen enkel probleem.

Wil je meer weten over deze ateliers?
Contacteer ons dan op
academie@gamw.lede.be.

FINANCIËN
financien@lede.be

Verhaalbelasting afgeschaft Gewijzigde
Het gemeentebestuur van Lede heeft beslist de verhaalbelastingreglementen
belasting op het verwerven van wegbedding niet te hernieuwen. De verhaalbelasting had tot doel de kosten van
onteigeningen te recupereren op de eigenaars van de
aanpalende eigendommen.
Het ging hier om onteigeningen naar aanleiding van de
aanleg van nieuwe straten of de verbreding van bestaande
straten. Vanaf 2007 zal deze belasting dus niet meer
worden ingevorderd.

In de gemeenteraden van 16 november en 21 december
2006 werden de nieuwe belasting- en retributiereglementen
voor het jaar 2007 goedgekeurd.
De belastingreglementen zijn te consulteren op de website
van de gemeente Lede (www.lede.be), in de rubriek A
tot Z bij belastingen. Je kan ook meer informatie vragen
bij de ﬁnanciële dienst.
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Bibliotheek
Website online:
www.bibliotheek.lede.be !
De bibliotheek van Lede heeft zijn
eigen plaats op het internet gevonden,
onder de koepel van de gemeentelijke
website. Vanaf nu kan je via
www.bibliotheek.lede.be alle mogelijke
informatie terugvinden over de
bibliotheekwerking.

Catalogus
Een van de meest in het oog springende zaken is wel dat de volledige catalogus van boeken online te raadplegen
is. Voorlopig kan je nog niet zien of een
boek al dan niet uitgeleend is, maar
wellicht komt daar in het najaar
verandering in.

Interactiviteit
De bibliotheek van Lede is meer
dan een oude boekerij waar je enkel
boeken kunt ontlenen. Je kan er ook
dvd’s, tijdschriften en strips ontlenen,
gratis op internet surfen, opzoekingen
doen in onze digitale abonnementen op
tijdschriften als Test Aankoop, naar een
oud of recent krantenartikel zoeken in
Mediargus (een persdatabank met
alle artikels uit de Vlaamse kranten)
en in onze literaire databanken op zoek
gaan naar meer informatie over een
bepaalde auteur of een boekbespreking
van een interessant boek.

De bibliotheek organiseert ook lezingen, opendeurdagen, activiteiten voor
de jeugdboekenweek, de gedichtendag
en de bibliotheekweek, computercursussen, verteldagen enzovoort.
We merken dat steeds meer Ledenaars
de weg vinden naar de bibliotheek
van Lede óf die van Oordegem.
Samen vormen zij een klein netwerk
van bibliotheken die hun collectie op
elkaar afstemmen.
Van harte welkom in de bibliotheek !

Op de website is ook een luik voorzien
om de boeken online te verlengen of
om een aankoopsuggestie te doen.
Je kan je ook abonneren op een
digitale nieuwsbrief. Ook interessant
zijn de nieuwe aanwinsten, die maandelijks worden geüpdatet en die je
kan raadplegen in PDF-formaat.

En verder…
… vind je verslagen van afgelopen
activiteiten, informatie over de jeugdboekenweek en de bibliotheekweek,
een maandelijkse boekentip, het
reglement, de openingsuren en contactadressen van onze bibliotheken in
Lede en Oordegem.

Wisselcollectie

Afschafﬁng zegelrecht
In het kader van de administratieve vereenvoudiging is
het gebruik van de ﬁscale zegels afgeschaft. Het gemeentebestuur van Lede heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt
om eveneens het gebruik van de gemeentezegels af te
schaffen.
Als gevolg van deze maatregel kunnen allerlei attesten en
getuigschriften voortaan gratis verkregen worden bij de
gemeentediensten. Enkele voorbeelden: het attest van
woonst, het uittreksel uit het strafregister, …

Een nieuwe collectie grootletterboeken is beschikbaar in de bibliotheek:
dit zijn boeken met een groot lettertype, zodat ze leesbaar zijn voor mensen die problemen hebben met de traditionele kleine lettertjes. We hebben
deze keer vooral detectives, thrillers en
romans aangevraagd. Een aanrader !
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NIEUW vanaf 8 april:
belbus in Lede
De Lijn gaat op 8 april 2007
van start met de nieuwe
belbus Lede – Erpe-Mere.
Belbus in Lede
Op 8 april wijzigt De Lijn haar aanbod in onze gemeente. De bestaande
belbus Haaltert - Erpe-Mere wordt
opgesplitst in belbus Lede - Erpe-Mere
en belbus Ninove - Haaltert. Dit betekent dat er vanaf 8 april ook in onze
gemeente een belbus zal rijden.

Wat is een belbus?
De belbus rijdt uit op telefonische
aanvraag (tel. 09/210 94 94). Je moet
je rit dus op voorhand reserveren.
Deze speciale dienst van De Lijn kost
evenveel als een gewone busrit.
De gemeente heeft in 2006 het derdebetalerssysteem ingevoerd: je kan
gratis de bus nemen binnen het grondgebied Lede! Ligt je eindbestemming
buiten het grondgebied Lede, dan
betaal je een ticket.

Info: www.delijn.be - 070 220 200

Om een rit met de belbus te bestellen,
moet je eerst bellen naar de belbuscentrale (tel. 09/210 94 94). De medewer-

ker van die centrale geeft je graag een
woordje uitleg en helpt je stap voor
stap doorheen je reservatie. Je zal zien,
niets is eenvoudiger dan een ritje met
de belbus reserveren.

Waarheen rijdt de belbus?
Met de belbus kan je alle mogelijke
verplaatsingen maken binnen het
belbusgebied, van halte tot halte. Alle
reeds bestaande haltes van de gewone
buslijnen worden ook belbushaltes. Er
komen daarnaast ook nieuwe belbushaltes in Lede. Het belbusgebied omvat
het volledige grondgebied van Lede en
Erpe-Mere, met alle deelgemeentes.
Daarnaast heeft de belbus ook haltes in
Nieuwerkerken, Aalst, Haaltert en Ede.
Een aantal belangrijke bestemmingen
binnen het gebied zijn het station van
Lede, de wekelijkse markt in Lede, het
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst
en het winkelcentrum aan de Heiplas
in Lede.

Wanneer rijdt de belbus?
De belbus rijdt tijdens de week van
5.30 tot 21.30 uur. Op zaterdag, zonen feestdagen van 7.30 tot 23.30 uur.

Meer informatie?
Wij willen de reizigers goed informeren
en voeren dan ook samen met De Lijn
een uitgebreide communicatiecampagne. Alle inwoners van onze gemeente
hebben op 21 maart de nieuwe belbusfolder in de brievenbus ontvangen. De
nieuwe folders zijn ook verkrijgbaar in
de Lijnwinkel aan het station van Aalst
en in het gemeentehuis bij de technische dienst.
Je kan voor meer informatie over het
nieuwe aanbod ook steeds terecht op
www.delijn.be of bij De LijnInfo op
het nummer 070/220 200.

Op donderdag 29 maart om
19.00 uur ging in de raadzaal van
het gemeentehuis een informatieavond door voor alle geïnteresseerden.
Je kreeg er meer duidelijkheid
over de trajecten.

Lede
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Gemeentelijke subsidie

voor de aanplant, de aanleg of het onderhoud
van punt- of lijnvormige landschapselementen
Procedure

Bezit je in het landelijk gebied een
haag, een bomenrij, een boomgaard,
een veedrinkpoel of een van de andere
kleine landschapselementen of wens
je die landschapselementen aan te leggen, dan kan je sinds kort een subsidie
(voor aanleg en onderhoud) bekomen
van het gemeentebestuur.

bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied) beslaat 70% van ons
grondgebied.

Kader

Een lijst met de plantensoorten die in
aanmerking komen kan je afhalen bij
de milieudienst.
De maximale toelage per aanvrager
bedraagt 200 euro. Indien de aanplanting plaatsheeft op de scheiding van
twee percelen wordt het bedrag per
aanvrager gehalveerd.
De betoelaagde aanplanting dient
minstens 10 jaar integraal en intact
op dezelfde plaats te blijven staan.
Gedurende deze periode is geen
enkele wijziging toegestaan.

Op 26 oktober 2006 keurde de gemeenteraad van Lede een premiereglement
goed voor het onderhouden en herstellen van kleine landschapselementen.
Door het verlenen van deze subsidie
wenst het gemeentebestuur je actief
te betrekken bij het natuur- en landschapsbeleid. Kleine landschapselementen zijn bepalend voor het Vlaamse
landschap en hebben een belangrijke
functie voor de fauna en ﬂora.
Het landelijk gebied (agrarisch gebied,

Premies
De landschapselementen die in aanmerking komen, zijn weergegeven
in de tabel onderaan.

Tabel

-

hagen
houtkanten
bomenrijen
hoogstammige fruitbomen
en boomgaarden
- veedrinkpoel
- combinaties van de
voormelde elementen

premiebedrag aanplanting
€ 0,50/plant
€ 0,50/plant
€ 5,00/boom of € 2,50/boom

premiebedrag onderhoud
€ 0,50/lopende meter
€ 1,25/lopende meter
€ 3,75/boom

€ 5,00/boom
€ 60,00
som van de individuele bedragen

€ 1,25/boom
€ 7,50/m3 of € 12,50/m3

Je moet de aanvraag minstens drie
maanden voor de aanvang van de werken indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Die aanvraag
doe je met het aanvraagformulier dat
te verkrijgen is bij de milieudienst.
Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de voorlopige
toekenning van de toelage. Je wordt
van de beslissing schriftelijk in kennis
gesteld. In het positieve geval wordt
er jou een overeenkomst in tweevoud
voor ondertekening toegestuurd.
Werd de toelage voorlopig toegekend,
dan moet je het college van burgemeester en schepenen binnen het jaar
bericht uitbrengen van de voltooiing
van de aanleg- of onderhoudswerken,
zoniet vervalt de toelage.
Meer informatie over de subsidievoorwaarden bekom je bij de
gemeentelijke milieudienst.

Subsidie

hemelwaterput
Wanneer je nieuw bouwt,
ben je verplicht een hemelwaterput aan te leggen. Het
is niet logisch een subsidie
toe te kennen voor iets waarvan je verplicht bent om het
uit te voeren. Daarom wordt
vanaf 1 april de subsidie op
de aanleg van een hemelwaterput afgeschaft.
De subsidie blijft echter wel
bestaan in het geval de aanleg niet is opgelegd door een
stedenbouwkundige vergunning (bijvoorbeeld bij een
verbouwing).
Meer informatie kan je krijgen
bij de dienst stedenbouw.
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OPENBARE WERKEN

SOCIAAL

technische.dienst@lede.be

kinderopvang@lede.be

Nieuw plein

in het centrum van Lede tussen
Brilstraat en de Julius De Geyterstraat
In april 2006 werd de oude bibliotheek
op de hoek van de Brilstraat en de
Hoogstraat gesloopt. In juni 2006 werd
gestart met de aanleg van de parking
op de plaats van de oude bibliotheek.
Het ontwerp van deze parking en
omgevingswerken werd gemaakt door
ontwerpbureau Luc Goossens uit Aalst,
de werken werden door aannemer Descamps uit Marke (Kortrijk) uitgevoerd.
Het plein en de nieuwe wegenis werden
in december 2006 voorlopig opgeleverd.
Naast het nieuwe plein werden ook
de Brilstraat en een deel van de Julius
De Geyterstraat volledig nieuw aangelegd. In beide straten werden naast
een nieuwe gescheiden riolering ook
het wegdek en de voetpaden heraangelegd. De voetpaden zijn verbreed,
er werden boordstenen voor invaliden
geplaatst en er werden veiligheidspaaltjes voorzien op de voor voetgangers
gevaarlijke plaatsen. Het college van
burgemeester en schepenen heeft
het initiatief genomen om naast 16
parkeerplaatsen, omgeven door groen,
ook een openbaar toilet en ﬁetsbeugels
te plaatsen op dit nieuwe plein.
Langs de kant van de Hoogstraat werd
een haag en een rij leibomen aangeplant. Achter de parking is eveneens
een haag voorzien. Op de hoeken zijn

vier rode esdoorns geplant die ‘s avonds
met sfeerlicht geaccentueerd worden.
Het openbaar toilet is gratis en
24h/24h toegankelijk voor het publiek.
Bij het betreden van de toiletruimte
sluit de deur automatisch achter de
bezoeker. Na het toiletbezoek kan de
bezoeker ten allen tijde met de rode
knop de deur van binnenuit ontgrendelen. Na elk gebruik wordt het toilet
automatisch gereinigd. Zowel de armatuur als de vloer worden gereinigd en
gedesinfecteerd. Het toilet wordt gans
het jaar door op 12°C gehouden.
De nieuwe parking is toegankelijk langs
de Julius De Geyterstraat en de uitrit
is langs de Brilstraat voorzien. Op de
nieuwe parking geldt het verkeersreglement voor kortparkeren. De
parkeerder dient op werkdagen tussen
9.00 en 18.00 uur een parkeerkaart
voor maximum twee uur voor de
voorruit te plaatsen.
Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat deze nieuwe infrastructuur
naast zijn functionele waarde ook mede
het uitzicht van de Leedse dorpskern
zal bepalen. De inrichting van dit plein
aan de Brilstraat is een aanzet voor de
volledige vernieuwing van het marktplein van Lede, een dossier dat aan
dezelfde ontwerper werd toegewezen.

Kinderopvang
te Lede
Zoek je opvang voor je kinderen? Dan kan onze brochure
“Kinderopvang te Lede” je op
weg helpen. Deze brochure is
ontstaan uit het lokaal overleg en
zet alle opvanginitiatieven van de
gemeente Lede op een rijtje. De
brochure kan af-gehaald worden
bij de dienst kinderopvang in het
gemeentehuis. Ze is ook elektronisch beschikbaar op de website
www.lede.be.

Rustdag

- vrijdag 4 mei 2007 tot en
met donderdag 10 mei 2007
- vrijdag 11 mei 2007 tot en
met donderdag 17 mei 2007
- vrijdag 29 juni 2007 tot en
met donderdag 5 juli 2007
- vrijdag 26 oktober 2007
tot en met donderdag
1 november 2007

afwijking wekelijkse rustdag

Het college van burgemeester
en schepenen heeft aan de
handelaars en ambachtslui
die een zaak uitbaten op het
grondgebied van de gemeente
Lede een afwijking inzake
verplichte rustdag toegestaan
voor de periode van
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Sportgala 2006

VRIJE TIJD - SPORTDIENST

SOCIAAL

sportdienst@lede.be

www.lede.be

Op 22 december 2006
vond het Leeds Sportgala plaats in sporthal
De Ommegang. Tijdens
dit sportfeest werden
de kampioenen en sportlaureaten (zowel clubs
als individuen) van het
voorbije sportjaar gehuldigd. Het gala werd in
goede banen geleid door
Dirk Bauters en opgeﬂeurd door een dansoptreden van Dance
Fever en een vlaggenoptreden van Alkuone.

Individuele sportlaureaat competitiesport 2006
An Vannieuwenhuyse (atletiek)
Sportclub 2006
VC Lede (volleybal)
Eervolle vermelding
Niels Henderickx (karate) - Tim Van den Abbeele (powerliften)

Opening parking
De Ommegang
Op 22 december 2006
werd de parking van het
gemeentelijk sportcomplex ofﬁcieel in gebruik
genomen. Zes jaar terug
werd een eerste fase
afgerond en nu werd
in een tweede fase de
uitbreiding afgewerkt.
Bij de uitbreiding heeft
men van de gelegenheid gebruik gemaakt om een beachvolleyterrein en
een ruimte voor skatetoestellen aan te leggen. Ook werden de weg rond de
kantine van KVC Jong Lede en de weg rond de nieuwe kleedkamers opnieuw
aangelegd. Naast deze voornaamste aanpassingen werden ook nog een aantal
andere dingen verbeterd zoals de openbare verlichting en de riolering.
Een glunderende burgemeester Geert Grepdon mocht het lintje doorknippen,
bijgestaan door schepen van sport Kamiel De Smet. Dit gebeurde in aanwezigheid van mandatarissen, enkele gebruikers, de pers en het bestuur van de
sportraad.

Wijziging aan
de voorwaarden
voor de gemeentelijke toelage
voor een gehandicapt kind
Mensen die een kind hebben
met een handicap, kunnen alle
hulp gebruiken. Het bedrag
van de gemeentelijke toelage
aan de moeder blijft hetzelfde,
maar de voorwaarden worden
uitgebreid. Daar waar het kind
vroeger een invaliditeitsgraad
van minstens 80 % moest hebben om van een toelage te kunnen genieten, is die minimum
invaliditeitsgraad nu teruggebracht naar 66 %. De maximum
leeftijd van het kind blijft 21
jaar. Je gezinstoestand op 1
januari is bepalend en je moet
als moeder minstens één jaar
op grondgebied Lede wonen.
Je krijgt 250 euro per jaar
wanneer je je kind dagelijks
thuis verzorgt. Is je kind
geplaatst tijdens de week,
dan krijg je 125 euro.
Een aanvraagformulier kan je
vragen bij de ﬁnanciële dienst.
De toestand op 1 januari bepaalt of je in aanmerking komt
voor de toelage. Je moet je
aanvraag voor dit jaar indienen
vóór 30 juni.
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jeugddienst@lede.be

Jeugdﬂash
Jongeren aan het woord

In 2007 maakt het gemeentebestuur het jeugdbeleidsplan 2008 -2010 op. Met
dit plan geeft het bestuur aan welke beleidsmaatregelen het in die drie jaar wil
nemen ten voordele van de Leedse jeugd en van het jeugdwerk. Dit kunnen we
niet zonder de inbreng van de jeugd. Via onderstaande kaart kan je jouw stem
laten horen.

Inspraakkaart

Soms heb je een idee of ben je teleurgesteld omdat je vindt dat er dingen beter
kunnen. Aarzel niet en vul je idee, klacht of vraag in op deze kaart en stuur het
naar Elsie De Winne, jeugddienst, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan ook een mailtje sturen naar jeugddienst@lede.be.

MIJN IDEE, KLACHT, VRAAG IS
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
TOCH WIL IK EVEN VERTELLEN DAT VOLGENDE “JEUGDDINGEN”
IN ONZE GEMEENTE COOL ZIJN:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Naam: __________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________
Leeftijd: ________________________________________________________
Telefoon: ________________________________________________________
Email: __________________________________________________________
Uit de teruggestuurde, correct ingevulde kaarten
zullen 5 prijswinnaars getrokken worden.
De gelukkigen worden persoonlijk verwittigd.
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GEMEENTEDIENSTEN

cultuur@lede.be
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Cultuur!
21 en 22 april > ERFGOEDWEEKEND
Thema “Niet te Schatten”
Gemeentehuis - Lede (1ste verdieping)
Een nooit eerder geziene tentoonstelling van
de voornaamste schilderijen die zich in ons
gemeentehuis bevinden.

5 en 6 mei > LEDE CREATIEF
Grote zaal De Bron,
Kerkevijverstraat, Lede
Voor de 12de keer laten wij alle Ledenaars
genieten van het creatiefs dat onze eigen
kunstenaars in petto hebben.

5 mei > ZANGKORENFESTIVAL
VAN GROOT-LEDE
Zaal Volkskring - Lede
Optreden van de Leedse zangverenigingen,
samen met de Harmonie Sint-Cecilia-Lede,
de Concertband-Oordegem en de Muziekacademie. Dit alles in het teken van 100 jaar
Muziekschool en haar eerste directeur
Edward Van Zandycke.

Cultuurraad
1e rij vlnr
Jirka Beeckman, Elke Meganck (schepen), Marcia Van Den
Eeckhout, Ingrid Cobbaut, Nancy Riemkens.
2de rij vlnr
Freddy Mertens, Henk De Cuyper, Frank Wuyts, Hubert Topke,
Aimé Lanckman, Marleen Van Kerckhove.
Bovenste rij vlnr
Gabriël Van Den Nest, Omer Van Hauwe, Peter Veryser,
Norbert Keppens, Joachim De Grauwe, Octaaf Van Damme,
Geert Henderickx.

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 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
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 2, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@
brandweervlaanderen.be
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
Het Steentje
Steenstraat 7, 9340 Lede
tel. 053/80 89 21
Het gemeentelijk
speelplein, Watermolenstraat 11, 9340 Lede Wanzele, tel. 053/80 76 09
De Oude gemeenteschool
Oordegemdorp 29, 9340
Lede - Oordegem
tel. 09/366 03 08
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 WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053/60 68 78
pwa.lede@skynet.be
SPORTHAL
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede,
tel. 053/80 82 84
sporthal.lede@skynet.be

Wegeniswerken
Begin december 2006 werd
er gestart met de aanleg
van voetpaden langsheen
de Langehaag en Hofsmeer.
Deze werken zijn noodzakelijk
om een veilige doortocht van
de voetgangers te kunnen
garanderen. Er worden ook
ﬁetspaden en parkeerstroken
voorzien en het kruispunt
Langehaag – Hofsmeer wordt
gedeeltelijk heringericht.
De betonplaten in de rijweg
worden hersteld waar nodig.
De voetpaden en de parkeerstroken worden uitgevoerd in
betonstraatstenen, de ﬁetspaden in rode cementbeton.
De werken zullen 70 werkdagen in beslag nemen en
zullen dus begin april 2007
beëindigd zijn. (zie tabel
hiernaast bovenaan)

Toekomstige werken

Werken voorzien na het bouwverlof en durende tot eind
van het jaar in het kader van
werken “Wellebeek” Aquaﬁn:
- Rijsstraat
- Hofsmeer
- Serskampstraat
- Smetledestraat

Wachtdienst

Lopende werken

Nr. > Plaats werken > Einde werken > Wegomlegging
1 > Speurtstraat 52 > Eind maart > Rodstraat & Dokter
Prieëlslaan
2 > Kruispunt Wijde Wereld en Grote Steenweg >
Eind maart > Beekstraat
3 > Watermolenstraat en Reymeersstraat > Begin april >
Wanzelekouter >> + 2,5 ton: Rijstraat, Hoogledezijdestraat, Hofsmeer, Smetledestraat, Serskampstraat, Wanzelesteenweg (Serskamp), Bredestraat en Wanzeledorp
4 > Spoortstraat (tijdens de werken eenrichtingsverkeer) >
Eind april > Broeder de Saedeleerstraat, Olmendreef,
Kasteeldreef, Markizaatstraat en Poortendriesstraat
5 > Wijmenstraat > Eind april > Molenstraat, Essestraat,
Papegemstraat, Grote Steenweg,Brusselse Steenweg
(Erondegem) en Impestraat (Erondegem)

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties

21 april 2007
wielerwedstrijd te Lede > aankomst Ronkenburgstraat
11 mei 2007 tot 17mei 2007
Blauwe Kanne kermis > Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten.
Wegomlegging via Klinkaard, Oordegemkouter, Grote Steenweg,
Beekstraat. > Rodtstraat gedeeltelijk afgesloten. Wegomlegging
via Dr. Prieelslaan, Speurtstraat, Hazel en Beekstraat.
11 mei 2007 tot 15 mei 2007
kermis Papegem > Sint Machariusstraat afgesloten.
13 mei 2007 tot 14 mei 2007
Papegemstraat (afgesloten) >
Wegomlegging via Putbosstraat, Bovenstraat en Blokstraat.
13 mei 2007
Wielerwedstrijd te Oordegem > aankomst Speurtstraat
17 mei 2007
Wielerwedstrijd te Oordegem > aankomst Speurtstraat
19 mei 2007 tot 20 mei 2007 > kermis Smetlededorp
26 mei 2007 tot 27 mei 2007 > kermis Wanzeledorp
28 mei 2007
wielerwedstrijd te Smetlede > aankomst Kapellenhoek
06 mei 2007
wielerwedstrijd te Oordegem > aankomst Oordegemdorp

van zaterdag 24 maart 9 uur
tot zaterdag 31 maart 9 uur:
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053/80 84 83
van zaterdag 31 maart 9 uur
tot zaterdag 7 april 9 uur:
VERYSER, Kerkevijverstraat 3,
Lede, tel. 053/80 24 56

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:
053/80 91 91
www.huisartsenlede.be

van zaterdag 7 april 9 uur
tot maandag 9 april 9 uur:
VERSCHOORE,
Steenweg op Aalst 6, Hofstade
tel. 053/71 07 77
CARDOEN, Kerkstraat 20,
Aalst, tel. 053/77 62 22
van maandag 9 april 9 uur
tot zaterdag 14 april 9 uur:
VANDENBERGHE,
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053/80 11 30

van zaterdag 14 april 9 uur
tot zaterdag 21 april 9 uur:
DEMUYNCK,
Zandstraat 109, Erondegem,
tel. 053/80 79 22
POPPE, Denderstraat 12, Aalst
tel. 053/21 13 56
van maandag 16 april 9 uur
tot zaterdag 21 april 9 uur:
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053/80 35 21
van zaterdag 21 april 9 uur
tot zaterdag 28 april 9 uur:
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053/80 66 11
van zaterdag 28 april 9 uur
tot zaterdag 5 mei 9 uur:
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053/80 84 83

Apothekers met nacht- en zondagsdienst voor dringende gevallen. Van 19 uur tot 8 uur en op zon- en feestdagen
wordt een extra ereloon aangerekend, behalve voor een prestatie met tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

