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Agenda
Colofon
Lede informeert is een uitgave van
het gemeentebestuur Lede en wordt
vijf maal per jaar verspreid.
Verantwoordelijke uitgever:
Het college van burgemeester
en schepenen
Communicatieambtenaar
en eindredacteur:
Renske De Bremme
Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar
Gemeente Lede
Markt 1 - 9340 Lede
tel. 053 60 68 10
fax 053 80 33 09
email burgerzaken@lede.be
Oplage: september 7700 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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16 september > Veldloop ‘90
22 september > Hengelkampioenschap
23 september > Septemberkermis
ermis Lede
23 september > opendeurdag brandweer
25 september > jaarmarkt Lede
26 september > infoavond rond borstkanker Oordegem
Oordegem
27 september > Senior Sportief Deinze
28 september
> bezoek van de gouverneur aan het gemeentebestuur

28 september > infoavond rond borstkanker Lede
13 tot 21 oktober > bibliotheekweek
iotheekweek
13 oktober > boekenverkoop bib
16 oktober > vertelsessie bib - cultureel centrum
20 oktober > poëziewandeling van de bib
27 oktober > Hekstentocht

Het volgende nummer verschijnt op
15 november. Heb je geen exemplaar
ontvangen, geef dan zeker een seintje!

In het vorige nummer
werd het reeds aangekondigd: in september gaan er twee
info-avonden door
rond borstkanker.
De eerste avond gaat
door op woensdag
26 september om
20.00 uur in het
ontmoetingscentrum in Oordegem. De tweede gaat door op
vrijdag 28 september om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Lede. Dokter Milants, radioloog van de erkende
mammograﬁsche eenheid van Aalst, komt er spreken over
borstkanker en over de screening. Daarna volgt een getuigenis.
De inkom is gratis, je krijgt een drankje en je maakt bovendien
kans op mooie prijzen.
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technische.dienst@lede.be

Nieuwe verkeersplateaus in Lede

In het gemeentelijk mobiliteitsplan
werden prioriteiten gelegd bij de
wijziging van de wegeninfrastructuur op die plaatsen waar meerdere instellingen en diensten gevestigd zijn die aanzienlijke ﬁets- en
voetgangersstromen genereren.
Zo werden door het gemeentebestuur
in een eerste fase twee nieuwe verkeersplateaus gepland in Lede centrum. Op het kruispunt Kasteeldreef /
Kasteelstraat / Kleine Ommegangweg
is dagelijks veel ﬁets- en voetgangerverkeer aanwezig en moest de snelheid van de motorvoertuigen worden
aangepakt.
Het gemeentebestuur opteerde voor
een verkeersplateau met wegversmalling en deels gescheiden ﬁetsvoorziening. Samen met dit verkeersplateau
werden de voetpaden op het kruispunt
heraangelegd.
Voor de kapel werd een ronde zitbank
met groenvoorziening gecreëerd.

Een tweede verkeersdrempel werd in
de Reymeersstraat aan de hoofdingang
van het Psychiatrisch Centrum “Zoete
Nood Gods” voorzien. Ook hier komen
dagelijks veel ﬁetsers en voetgangers
voorbij en werd voor een versmald
verkeersplateau geopteerd. Door deze
versmalling wordt ook hier het gemotoriseerde verkeer afgeremd en wordt
het accent verschoven naar de zwakke
weggebruiker. Bezoekers, patiënten
en werknemers van het psychiatrisch
centrum kunnen zo gebruik maken van
een veiligere oversteekplaats.
Het ontwerp van de verkeersplateaus
werd gegund aan studiebureau Astroplan uit Aalst. Na openbare aanbesteding heeft de aannemer Hudi uit Zele
de opdracht tot uitvoering aanvaard.
Het verkeersplateau in de Kasteeldreef
werd aangelegd in juli en augustus
2006, een kalme periode voor het
school- en woon-werkverkeer. De
werken aan het plateau in de Reymeersstraat vonden plaats tussen
eind augustus en oktober 2006.

Voor de aanleg van deze twee
verkeersdrempels trok het gemeentebestuur een budget uit van ongeveer
190.000 euro.
In een tweede fase zullen de kruispunten Grotekapellelaan / Molenbergstraat / Overimpestraat en Grotekapellelaan / Reymeersstraat / Damstraat
worden heraangelegd.
Het studiebureau Astro-plan uit Aalst
ontwerpt momenteel deze twee voorzieningen. De uitvoering wordt verwacht in de tweede helft van 2008.
De herinrichting van deze kruispunten,
samen met het verkeersplateau aan
het psychiatrisch centrum en de heraanleg van de Brilstraat en het pleintje
van de oude bibliotheek zorgen voor
een nieuw evenwicht in deze omgeving.
De woon- en leefkwaliteit wordt opgewaardeerd ten nadele van de doorstromende verkeersbewegingen.
Dit betekent een nieuwe stap in de
realisatie van het mobiliteitsplan.
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Bibliotheek
materiaal, dat overigens ook te koop
is. Elke bezoeker krijgt deze week een
handige gratis koelkastmagneet met
notablokje aangeboden, zodat niemand
meer kan vergeten wanneer de boeken
nu weer terug moeten naar de bib...
Via de wedstrijd van de provincie OostVlaanderen ‘De weg naar Boekegem’, kan je – in samenwerking met
Radio 2, zoals elk jaar weer fabelachtige prijzen winnen!
Je vindt ons die week ook terug op de
markt, waar we de bibliotheek en onze
‘waren’ aanprijzen. Ben je op zoek naar
een lekkere kaasschotel, gerechten met
kip of informatie over sigaren? Die vind
je bij ons in de bib, netjes geklasseerd!

Verwendag en boekenverkoop op 13 oktober
Net als vorig jaar kan je bij ons op de
eerste zaterdag van de bibliotheekweek
terecht voor een opendeurdag. De
bib is extralang open van 10 tot 18u,
waar iedereen vergast wordt op een
kofﬁetje, een glaasje fruitsap of
een koekje. Tegelijkertijd loopt ook
onze jaarlijkse boekenverkoop, waar
onze recent afgevoerde boeken voor
een prikje te koop zijn:
- 0,20 euro voor een jeugdboek
- 0,50 euro voor een volwassen boek
- 0,10 euro voor tijdschriften en
lege dvd-doosjes

Dinsdag 16 oktober: Amoureuze vertellingen op Zolder

Bibliotheekweek:
‘De bib: het leven van a tot z’
De bibliotheek van Lede zet zichzelf en
haar gebruikers in de bloemetjes. Want
in de bib vind je de chaos van het volle
leven, maar wel netjes gerangschikt. Je
treft er 243 moorden en 65 affaires op
2 vierkante meter. En die kan je allemaal uitproberen, zonder risico. De bib
inspireert, laat je fantasie op hol slaan,
biedt antwoorden en oplossingen. Voor
iedereen, hoe oud, jong, zelfverzekerd

of vertwijfeld je ook bent. Allesomvattend als a tot z. Ordelijk en betrouwbaar, maar met oneindig veel creatieve
mogelijkheden.

Van 13 tot 21 oktober
De bibliotheek wordt een leessalon,
waar de traditionele stoeltjes, tafeltjes
en verlichting vervangen worden door
lekkere fauteuils, een antieke tafel en
een gezellig ouderwetse schemerlamp.
De Kringwinkel zorgt voor het nodige

Op dinsdagavond 16 oktober bieden we
jullie een vertelsessie aan in het thema
van ‘Liefdevolleed’. Twee vertellers van
TcollectiefvertelT brengen telkens twee
verhalen over thema’s als liefde, liefdesverdriet en de pijn van een verloren
liefde. De lezing vindt plaats op de zolder
van het Cultureel Centrum, een knus
kader voor zo’n liefdevolle lezing. De toegang is gratis, nadien wordt een drankje
aangeboden. Vooraf reserveren bij de
bibliotheek is aangewezen. Een aanrader!
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bibliotheek@lede.be
www.bibliotheek.lede.be

De bibliotheek organiseerde enkele
jaren geleden, in samenwerking met de
Academie voor Muziek en Woord, een
poëziewandeling ‘De acht van Lede’.
Dit jaar, naar aanleiding van de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan
van de Academie, organiseren we deze
gezellige wandeling opnieuw. Langs het
parcours wordt op regelmatige tijdstippen een gedicht gebracht door professionele stemmen, afgewisseld met een
muzikaal intermezzo.
De wandeling begint om 20u in de
bibliotheek en eindigt in de Academie,
waar de aanwezigen vergast worden
op een drankje en een hapje.
Graag op voorhand inschrijven aub!

Nieuw

internetcomputer
in Oordegem
Voortaan kan je nu ook op het internet
in de bibliotheek van Oordegem. Dit is
– net als in de bibliotheek van Lede –
gratis. Je kan er telkens voor een half
uurtje surfen. Daarnaast kan je op de
internet-computer ook gratis terecht op
een aantal handige databanken:
- Mediargus, een digitale persdatabank, waarin je eenvoudig
krantenartikels uit alle Vlaamse
kranten kan opzoeken
- Digitale abonnementen op
tijdschriften als Test Aankoop
- Via de literaire databanken
vind je recensies, besprekingen,
karakteranalyses en info over
je favoriete boeken of auteurs
- In Keesings Historisch Archief
vind je artikels over contemporaine
geschiedenis.
Indien je zeker wil zijn dat de pc niet
bezet is, maak je aan de balie best
een afspraak voor een volgende sessie.
Het laatste nieuwe over onze activiteiten vind je steeds terug via
www.bibliotheek.lede.be !

De bibliotheek
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Zaterdag 20 oktober: Poëziewandeling ‘De acht van Lede’

Agenda

BIBLIOTHEEKWEEK
Van 13 tot 21 oktober in de bib met
inkleding van de bib door de Kringwinkel,
gratis koelkastmagneet, wedstrijd ‘De weg
naar Boekegem’ en standje op de markt.
VERWENDAG EN BOEKENVERKOOP
IN DE BIB van 10 tot 18u is de bib doorlopend geopend, met een drankje en een
koekje voor iedereen en doorlopend onze
traditionele boekenverkoop.

VERTELSESSIE OP ZOLDER
Onder het thema ‘Liefdevolleed’ vertellen
twee mensen verhalen over verloren liefdes, liefdesverdriet en liefdesgeluk.
Op de zolder van het Cultureel Centrum,
20u. Toegang gratis.
POËZIEWANDELING ‘DE ACHT VAN LEDE’
Poëtische wandeling, afgewisseld met
muziek, langs het historische parcours van
de acht van Lede. De wandeling begint in
de bib om 20u en eindigt in de Academie
voor Muziek en Woord. Graag op voorhand
inschrijven aub!
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Het OCMW in vraag en aanbod
In Lede is er net zoals in alle andere
Belgische gemeenten een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn.
De meeste mensen kennen het OCMW.
Toch zijn er nog veel mensen die een
vertekend beeld hebben over wat een
OCMW is, en wie er waarvoor terecht
kan. In dit infoblad gaan we in op twee
hardnekkige misverstanden over wat
het OCMW voor je kan doen.

De elektronische
identiteitskaart
voor 75plussers
burgerzaken - eidproject

In het vorige nummer werd uitgelegd dat elke Belg een elektronische identiteitskaart moet
hebben tegen eind 2009. In Lede
moeten nog ongeveer 5000 personen een oproeping krijgen.
Ben je meer dan 75 jaar, dan was
je tot nu toe niet verplicht in te
gaan op je oproeping, tenzij je
naar het buitenland wilde gaan.
Vorige maand heeft het rijksregister laten weten dat deze regeling
niet langer geldt en dat je nu ook
een aanvraag voor een elektronische identiteitskaart moet doen
wanneer je ouder bent dan 75.
Heb je een oproep gekregen en
heeft je vrouw of man ook nog
een nieuwe kaart nodig, dan
mogen jullie zeker samen een
aanvraag komen doen.
Voor meer informatie kan
je steeds terecht bij de dienst
burgerzaken.

Het OCMW is er enkel voor mensen die diep in de miserie zitten.
Niet waar!
Sommigen denken dat het OCMW er enkel is voor mensen die in de miserie
zitten of die geen geld meer hebben.
In 1976 richtte de overheid in elke gemeente een OCMW op om aan iedereen
het recht op een menswaardig bestaan te garanderen. Het OCMW moet hiervoor aan iedereen de nodige maatschappelijke dienstverlening geven. Iedere
inwoner kan bij het OCMW van zijn of haar gemeente terecht met zijn of haar
problemen en dit zonder onderscheid tussen rang, stand, huidskleur of godsdienst.
Een aantal oplossingen zoals het leeﬂoon zijn voorbehouden aan mensen die
niet over de nodige middelen beschikken om menswaardig te leven. Voor
anderen kan de oplossing bestaan uit advies, begeleiding of tijdelijke materiële
of ﬁnanciële ondersteuning. Het OCMW van Lede biedt een gevarieerd aanbod
van diensten aan zoals budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, leeﬂoon, terugvorderbare steun, andere geldelijke hulp, hulp in natura, thuiszorgdiensten…

Mijn problemen zijn zo moeilijk
en ingewikkeld, er is niemand die
mij kan helpen, ook het OCMW
niet. Niet waar!
De maatschappelijk assistenten kregen een opleiding om met veel problemen
om te gaan. Zij kunnen echter niet alles weten of kennen. Daarom werkt het
OCMW samen met andere gespecialiseerde diensten. De maatschappelijk
assistenten zullen je dan ook gericht doorverwijzen wanneer zij je niet kunnen
helpen.

Voor meer informatie:
sociale dienst OCMW Lede, tel. 053 80 20 22
maandag van 9.00 tot 11.45 uur en van 16.00 tot 18.45 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 11.45 uur.
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Boemel- en sportacademie
Gemeentelijke sportdienst Lede organiseert in samenwerking met de lokale sportclubs,
de plaatselijke scholen en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen:

De boemelacademie is een naschoolse vorm van onderwijs voor
kinderen uit de derde kleuterklas.
De kinderen krijgen een gevarieerde
sportopleiding, er wordt gewerkt in
homogene groepen en ze leren op
een speelse wijze nieuwe dingen.

Wanneer: woensdag tussen 13.30 en 14.30 uur
Waar:
Sportcomplex “De Ommegang”
Prijs:
20 euro per trimester of 50 euro per jaar
Data:
Trimester: 05/09/2007 tot 19/12/2007
Jaar:

07/01/2008 tot 19/03/2008
07/04/2008 tot 25/06/2008
05/09/2007 tot 25/06/2008

Inschrijving:
Sportdienst Lede, Markt 1, 9340 Lede
Sportcomplex “De Ommegang”,
Ommeganglaan, 9340 Lede

De sportacademie is een
naschoolse vorm van onderwijs
voor kinderen van de lagere school.
De kinderen krijgen een gevarieerde
sportopleiding, er wordt gewerkt in
homogene groepen en ze leren op
een speelse wijze nieuwe dingen.

Wanneer:
woensdag tussen 14.30 en 15.30 uur (1ste leerjaar)
woensdag tussen 15.30 en 16.30 uur (2de+ 3de leerjaar)
woensdag tussen 16.30 en 17.30 uur
(4de+ 5de+ 6de leerjaar)
Waar: Sportcomplex “De Ommegang”
Prijs: 20 euro per trimester of 50 euro per jaar
Data: Trimester: 05/09/2007 tot 19/12/2007
07/01/2008 tot 19/03/2008
07/04/2008 tot 25/06/2008
Jaar:
05/09/2007 tot 25/06/2008

Sportdienst Lede, Markt 1, 9340 Lede

telefonisch op 053 60 68 64 of 053 80 82 84

De inschrijving is pas deﬁnitief na storting op het rekeningnummer 091-0095423-04!
Beperkt aantal inschrijvingen.

Bestuur van de gemeentelijke sportraad
De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te
bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Om dat te bereiken neemt de raad deel aan het beheer van de
gemeentelijke sportinfrastructuur en zorgt hij voor overleg en samenwerking tussen verenigingen en diensten.
De sportraad geeft ook advies, formuleert voorstellen en neemt zelf de nodige initiatieven.
Volgende personen maken er deel van uit: Philip Arnauts, Roger Coppens, Elsy De Geyter, Kamiel De Smet,
Chris De Wolf, Dirk Droessaert, Rutger Goeman, Ingrid Goossens, Katinka Pottie, Geert Uyttenhove, Alois Van
Caelenberg, Patrick Van Caelenberghe, Tinneke Van Daele.
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h
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ﬂ
Jeugd
Uitslag winnaars
enquête Lede informeert
1e editie
Paulien D’Hondt,
6 jaar, Lede
Dario Sertin,
5 jaar, Lede
Janne Jooris,
10 jaar, Lede

Oprechte
dank aan alle
vrijwilligers om
Roefel 2007 tot
een goed eind
te brengen !!!

Zaterdag 23 juni - Wanzele
Ook dit jaar kunnen we spreken van een succesverhaal. De
zon was bijna de hele dag van de partij en de kinderen hadden er duidelijk zin in. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers
konden kinderen tussen 6 en 12 jaar de zaterdagnamiddag
deelnemen aan allerlei activiteiten waaronder de brandweer,
springkastelen, autoboy, eurobal, de politie, gekke kapsels,
easy dunker, boksring, kantelmuur, kleurwedstrijd …
Ook kreeg iedereen een heerlijke pannenkoek met drankje.
Deze leuke en vermoeiende dag werd rond 17 uur afgesloten door een fantastische goochelshow.
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jeugddienst@lede.be

JEUGDRAAD LEDE

organiseert een jongerenfuif
voor jongeren van het zesde leerjaar
tot en met het derde middelbaar.

Wanneer?
Zaterdag 6 oktober 2007

Waar?
Jeugdhuis Leeuwerik
Kaartenverkoop vanaf 19 september
via leden jeugdraad,
jeugdverenigingen, jeugddienst,
bibliotheek …

Uitslag kleurwedstrijd Roefel 2007
Julie Boterbergh, 6 jaar, Lede
Linde Wouters, 7 jaar, Oordegem
Ellen Mertens, 7 jaar, Oordegem
Yourich Erauw, 7 jaar, Lede
Bert Stroobant, 8 jaar, Smetlede
Eleni Menschaert, 8 jaar, Lede
Sven Vereecken, 9 jaar, Impe
Eline Van Den Bossche, 9 jaar, Oordegem
Laura van Caelenberg, 10 jaar, Lede
Joke Vonck, 10 jaar, Lede
Flore Bollaert, 10 jaar, Lede
Lize De Groote, 10 jaar, Lede
Michel Coppens, 10 jaar, Lede
Vincent Degroote, 11 jaar, Oordegem
Kenny Roland, 12 jaar, Wanzele

Knutselatelier
Hou je van knutselen en ben je tussen
6 en 12 jaar? Dan is het knutselatelier iets
voor jou! Elke woensdag worden er in het
knutselatelier allerlei leuke en originele
kunstwerkjes gemaakt.
Voor wie?
Voor alle kinderen van de lagere school
Wanneer? Elke woensdag - 2 sessies:
van 13u30 tot 15u30
van 16u00 tot 18u00
Locatie: in de ‘Oude Melkerij’,
Vijverstraat 2 te Lede
Inlichtingen: Elsie De Winne, 053 60 68 62
Inschrijvingen: schriftelijk op de afdeling
vrije tijd - jeugddienst
Kostprijs: te betalen bij de inschrijving:
3 euro

Data: 1ste en 2e leerjaar:
19/09/2007 - 03/10/2007 - 17/10/2007
31/10/2007 - 14/11/2007 - 28/11/2007
12/12/2007 - 09/01/2008
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar:
26/09/2007 - 10/10/2007 - 24/10/2007
07/11/2007 - 21/11/2007 - 05/12/2007
19/12/2007 - 16/01/2008

-

-

Creatieve en Actieve namiddag
voor jongeren
Ben je al iets ouder en hou je er nog steeds
van om creatieve kunstwerkjes te maken.
Dan kan je vanaf het zesde leerjaar naar
Cre-actief komen.
Voor wie? Voor 6e leerjaar,
1e, 2e & 3e middelbaar
Wanneer? 1 zaterdag per maand telkens
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: in de ‘Oude Melkerij’,
Vijverstraat 2 te Lede.
Inlichtingen: Elsie De Winne
Inschrijvingen: schriftelijk op de afdeling
vrije tijd - jeugddienst
Data: 22/9/2007 20/10/2007 - 24/11/2007 15/12/2007
Programma: verschijnt op
de website www.lede.be en
in het plaatselijke Reklaamblad.
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Met de Millenniumdoelstellingen beloofden 192 landen om honger en armoede aan
te pakken tegen 2015.
De eerste Millenniumdoelstellingen beloofden de honger tegen 2015 fors
terug te dringen. Een ambitieuze, maar essentiële én haalbare doelstelling.
Om ze de nodige bekendheid en steun te geven, focussen wij met onze
campagne voor het 2e jaar op rij op het recht op voedsel.
Dit jaar wordt er campagne gevoerd mét gebundelde krachten: 11.11.11, Oxfam
Wereldwinkels en Vredeseilanden slaan de handen in elkaar. Naast allerlei sensibiliseringsacties rond dit thema hebben we in het weekend van 11 november
de grote geldinzamelingsactie, waarbij duizenden vrijwilligers de straat op trekken
voor de huis-aan-huis verkoop van prentkaarten, sleutelhangers, kaarsjes, …

Ook het gemeentelijk
11.11.11.comité LEDE
moet op héél wat vrijwilligers
rekenen om deze geldinzamelingsactie in onze gemeente tot een goed einde te
brengen.
Wie zich voor een paar
uurtjes wil engageren om een
straat in onze gemeente voor
zijn rekening te nemen,
kan gerust contact opnemen
met de gemeentelijke dienst
cultuur, Ingrid Cobbaut en
Lieve De Kimpe, Markt 1 te
Lede - tel. 053 60 68 61 of
e-mail: cultuurdienst@lede.be

Opening Initiatief
Buitenschoolse Opvang ‘t klavertje 4
kinderopvang
Met enige ﬁerheid melden we dat de
werken aan de kinderopvang (vestigingsplaats Wanzele) werden voltooid.
Op zaterdag 1 september werd de
nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang te Wanzele ofﬁcieel geopend
in aanwezigheid van de provinciegouverneur en het college van burgemeester
en schepenen. Vanaf de start van het
nieuwe schooljaar kunnen de kinderen
er naar hartenlust ravotten.

De kinderopvang wordt voor- en naschools georganiseerd op drie vestigingsplaatsen te Lede, Oordegem en Wanzele
voor kinderen uit het kleuter- en lager
onderwijs. Op woensdagnamiddag,
schoolvrije dagen en vakantiedagen
gebeurt de opvang te Wanzele. De
nieuwe naam ’t klavertje 4 werd door
het bestuur gekozen uit de 82 binnengekomen inzendingen van de wedstrijd.
Deze werd georganiseerd om een
originele naam te bedenken voor de
buitenschoolse kinderopvang. De winnaar werd uitgenodigd op de ofﬁciële
opening en mocht er een toffe prijs in
ontvangst nemen. Voor de begeleiding
werd een leuke outﬁt voorzien met het
nieuwe logo. De nieuwe infofolder is
verkrijgbaar in het gemeentehuis, afdeling vrije tijd, dienst kinderopvang.
Meer informatie kan je krijgen bij de
gemeentelijke dienst kinderopvang.

Buitenschoolse kinderopvang
‘t klavertje 4
Vestigingen

- Lede, Steenstraat 7,
tel. 053 80 89 21
- Wanzele, Watermolenstraat 13,
Wanzele, tel. 053 82 85 00
- Oordegem, Oordegemdorp 29,
Oordegem, tel. 09 399 03 08
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Academie

1100 jaar academie - deel 1

Op zaterdag 29 september neemt de
academie deel aan het Leedse korenfestival. Leerlingen uit de klassen
samenzang bouwen ‘Kortjakje’ om tot
een kerkliedje, een rap en een gospel.
Leerlingen uit de zangklas brengen samen met enkele leerkrachten driestemmige koormuziek en Dorien Heiremans
speelt pianomuziek van Edward Van
Zandycke, oprichter en eerste directeur
van de Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord.
Het concert begint om 20.00 uur en
gaat door in zaal ‘De Bron’ - Kerkevijverstraat - Lede

een gemeenschappelijk Ceciliaconcert.
Je kunt hier behalve de harmonie ook
de verschillende ensembles van de
academie beluisteren. De apotheose
van dit concert is een gezamenlijke
uitvoering van ‘Vlindertje’ en
‘Vergeet mij niet’, twee composities
van Edward Van Zandycke.

4 Volgend jaar orgel

Vanaf dit schooljaar kun je bij ons
orgel leren spelen. Stijn Roels geeft
les op het prachtige orgel van de
Sint-Faraïldiskerk in Smetlede.
Heb je vragen? Stel ze aan Stijn
Roels of op het secretariaat.

2100 jaar academie - deel 2 5 De virtuele academie
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
en de Academie slaan de handen in
elkaar voor een poëziewandeling.
Vanaf 13 oktober zullen gedichten de
straten versieren. Op zaterdag 20 oktober kun je een wandeling maken langs
het parcours van de ‘8 van Lede’.
Onze leerkrachten woord zullen onderweg de gedichten voordragen, begeleid
door een dwarsﬂuit en een gitaar.

3100 jaar academie - deel 3
Op zaterdag 17 november organiseren
de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia
en de Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord voor de vierde maal

Neem gerust een kijkje op
onze virtuele academie
http://www.gamw.lede.be.

Wat kan je er allemaal terugvinden?
- informatie over de inschrijvingen
- het lessenrooster voor
volgend schooljaar
- activiteiten van de academie
- foto’s van voorbije activiteiten
- een instrumentengids
- interessante links ivm muziek
en woord
- ...

6 Inschrijvingsdata
voor
dit schooljaar
Het schooljaar in de academie loopt
parallel met het schooljaar in de dagschool. Het nieuwe schooljaar is gestart
op 1 september 2007. Je kunt je
inschrijven tot zaterdag 29 september.
Neem je SIS-kaart en eventueel
diploma’s van vroegere academies
mee wanneer je komt inschrijven.

7 Inschrijvingsgeld
voor
het huidige schooljaar
Jongeren: 58 euro
Jongeren met vermindering: 39 euro
Volwassenen: 178 euro
Volwassenen met vermindering: 105 euro
In deze prijs zijn 5 euro kopiekosten
inbegrepen.
Volwassenen kunnen ook dit schooljaar
betalen met opleidingscheques. Meer
info op: http://www.gamw.lede.be

Waar vind je ons?
Heb je nog vragen?
Bezoek ons secretariaat op
Markt 5 (2e verdieping) - 9340 Lede
of contacteer ons op:
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
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Composteren kan je leren
De gemeente Lede is een landelijke
gemeente waar heel wat groen aanwezig is. Vele tuinen zijn aangelegd met
gras, struiken, bloemen, planten en bomen. Verder hebben veel huishoudens
een moestuin waarin groenten worden
gekweekt.
Gemiddeld werd in 2006 bij de Leedse
inwoners 117 kg GFT en tuinafval per
persoon aan huis opgehaald. Verder
werd op het containerpark van Lede in
2006 gemiddeld nog 17 kg per persoon
tuinafval aangevoerd.
De aanvoer op het containerpark in
Lede is sinds de invoer van het DIFTARsysteem (vervuiler betaalt) gedaald
van 64 kg in 2004 naar 17 kg in 2006.
Een gemiddeld gezin in Lede ontdeed
zich in 2006 van ongeveer 330 kg
organisch afval. In de periode van
2004 tot 2006 werd in Lede 30% minder organisch afval (GFT en tuinafval)
geproduceerd. Deze evolutie kwam er
vooral door de invoering van het betaalsysteem op de containerparken.
De Leedse inwoners hebben blijkbaar
een andere manier gevonden om
30% van hun organisch afval kwijt te
geraken. Een deel van het groen wordt
minder gesnoeid, kippen en andere
huisdieren recycleren een deel van het
afval en vele inwoners hebben de weg
naar het composteren gevonden.

Composteren is een goedkope
en eenvoudige manier om
organisch afval te verwerken
In juni 2004 werd het compostdemopark (Vijverstraat) in het park achter
het cultureel centrum geopend om de
Leedse composteerders met raad en
daad bij te staan bij het opstarten, het
gebruik van een compostvat, compostbak of composthoop en het verwerken
van de geproduceerde compost.
In 2007 zijn nog 3 demonstraties
gepland: op 25 september 2007 geven
de compostmeesters op de jaarmarkt
informatie over het composteren en
later zijn nog twee demo’s gepland in
het compostdemopark op zaterdagen
29 september en 27 oktober 2007
van 9.30 tot 11.30 uur.

In het compostdemopark staan een
aantal compostvaten en compostbakken en is een perceel ingericht waar
groenten op een compostrijke bodem
worden geplant. Er zijn ook een aantal
toepassingen te zien voor de niet
composteerbare takken en twijgen.
De compostmeesters verwerken tijdens
de demo het composteerbaar materiaal en geven ondertussen nuttige en
praktische tips aan de geïnteresseerde
bezoekers.
Sinds maart 2007 biedt het gemeentebestuur je opnieuw de kans om je GFT
container te ruilen voor een compostvat. Je kan je gereinigde GFT container
bij de milieudienst in het gemeentehuis inruilen voor een compostvat met

beluchtingsstok. Je tekent dan een
formulier van afstand van recht op een
GFT container. Later kan je deze GFT
container eventueel opnieuw aankopen
bij de producent van de containers.
Deze aanvraag, een melding van een
probleem met de GFT container of een
ruil tussen een grote en een kleine GFT
container gebeurt rechtstreeks bij de
producent Plastic Omnium op het gratis
nummer 0800 94 140.
Een nieuw compostvat dat wordt
aangekocht zonder omruil van de GFT
container kost 15 euro, de beluchtingsstok kost 5 euro.
Voor meer informatie kan je terecht
bij de milieudienst.
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De Vlaamse
renovatiepremie
Sinds maart 2007 kan je een
renovatiepremie aanvragen bij
de Vlaamse Overheid. Met deze
premie krijg je de kans om de
kwaliteit van je woning aanzienlijk
te verbeteren.

Voorwaarden
Je moet aan bepaalde voorwaarden
voldoen om te kunnen genieten van de
premie. Zo mag je inkomen niet boven
een bepaalde grens liggen en moet het
gaan om je enige woning.
De woning moet bovendien minstens
25 jaar oud zijn. Werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde
aannemer en moeten minstens 10 000
euro kosten.
Je mag ook geen verbeterings- of
aanpassingspremie gekregen hebben.

Subsidieerbare werken
De renovatiepremie wordt toegekend
voor een algemene renovatie, dus
voor structurele werkzaamheden die
de toestand van de woning grondig
verbeteren. Kleinere ingrepen, die
vooral gericht zijn op de verhoging
van het comfort, worden mee gesubsidieerd, maar alleen als u ook grotere
renovatiewerkzaamheden uitvoert.
Hier volgt een greep uit de werkzaamheden waarvoor je een subsidie kan
krijgen: funderingen, muren, draagvloeren, dak, buitenschrijnwerk,
binnendeuren, trappen, elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming. Ook de
herindeling of uitbreiding van je woning
komt in aanmerking, net als het eventuele ereloon van de architect.
Als je voor de werkzaamheden een
stedenbouwkundige vergunning nodig
hebt, moet je die kunnen voorleggen.

Verhuurders kunnen

een renovatiepremie krijgen als
ze een woning verhuren aan een
erkend sociaal verhuurkantoor
voor ten minste negen jaar. Voor
hen geldt de inkomensvoorwaarde
niet. Voor meer informatie over
de sociale verhuurkantoren kan
je surfen naar www.sociaalverhuurkantoor.be.

Aanvraag
Het aanvraagformulier voor de
Vlaamse renovatiepremie vind je op
www.bouwenenwonen.be of in
het gemeentehuis.
Je moet de aanvraag voor de renovatiepremie indienen nadat de werkzaamheden uitgevoerd zijn.
Je kan vóór de uitvoering van de werken advies vragen aan Wonen-Vlaanderen. Op vraag kan je een beoordelingsverslag ontvangen. De aanvraag voor
dat advies moet schriftelijk te gebeuren
bij Wonen Oost-Vlaanderen, Gebr. Van
Eyckstraat 4-6, 9000 Gent.

Meer informatie bij
- je gemeentebestuur
(de dienst stedenbouw
tel. 053 60 68 40);
- Wonen Oost-Vlaanderen,
Gebr. Van Eyckstraat 4-6,
9000 Gent – 09 265 45 11;
- de Vlaamse Infolijn: 1700;
- de websites
www.vlaanderen.be/bouwenenwonen en www.premiezoeker.be.
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GEMEENTEDIENSTEN
www.lede.be

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

100 jaar!
Op 29 augustus mocht
Lede zich opmaken voor de
viering van een 100jarige.
Franciscus Moerenhout uit
de Nieuwstraat werd geboren op 29 augustus 1907 in
Wanzele. Hij is een van de weinigen die nog de twee
wereldoorlogen heeft meegemaakt. Frans werd op
zijn verjaardag door het college van burgemeester en
schepenen ontvangen in het gemeentehuis.
Wens je ook 100 jaar te worden, dan geeft Frans je
de raad vooral veel ajuinen te eten!

Lede gesmaakt

15-24 november 2007
Tijdens deze ‘Week van de Smaak’ zullen er in Lede
allerlei activiteiten rond voeding en smaak doorgaan
op verschillende locaties. De opening zal doorgaan
op vrijdag 16 november. Net zoals vorig jaar zal er in
de Bron op zondag 18 november een eet- en cultuurbeurs doorgaan. Verder staat er een ﬁlmavond
in het jeugdhuis en een afsluiter te Oordegem op het
programma.
Het volledige uitgebreid programma
zal u terugvinden in de volgende editie
van Lede Informeert!

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
‘t Klavertje 4
Vestigingen
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Wanzele, Watermolenstraat 13, Wanzele,
tel. 053 82 85 00
Oordegem, Oordegemdorp 29, 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
Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
16 september 2007
> doortocht wielerwedstrijd te Oordegem, Smetlede, Impe en Papegem
21 september 2007
> Stratenloop > afgesloten parcours Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat,
Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat,
Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat
23 september 2007
Opendeurdag brandweer >
Administratief centrum en gedeelte Vijverstraat afgesloten
29 september 2007
wielerwedstrijd aspiranten Oordegem > afgesloten parcours Klinkaard
gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot, Schoot, Houwstraat en Speurtstraat
gedeelte tussen Dries en Klinkaard
6 oktober 2007
wielerwedstrijd aspiranten Smetlede >
afgesloten parcours Oud-Smetlede en Blekte
12 oktober 2007 tot 15 oktober 2007
Impe kermis > Impedorp afgesloten

Wachtdienst
Wachtinfo:
0900/10500 of
www.avlva.be of
www.apotheek.be
Antigifcentrum:
tel. 070/24 52 45
Zelfmoordpreventie:
tel. 02/649 95 55
Wachtdienst huisartsen:
053/80 91 91
www.huisartsenlede.be

van maandag 24 september
tot zaterdag 29 september
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

van zaterdag 27 oktober
tot donderdag 1 november
VERYSER, Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56

van zaterdag 29 september
tot zaterdag 6 oktober
VANDENBERGHE, Rammelstraat 12, Lede, tel. 053 80 11 30

van donderdag 1 november
tot vrijdag 2 november
VAN DE WEGHE, Nonnenbosstraat 107,
Lede, tel. 053 80 76 79

van zaterdag 6 oktober
tot zaterdag 13 oktober
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

van vrijdag 2 november
tot zaterdag 3 november
VERYSER, Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56

van zaterdag 13 oktober
tot zaterdag 20 oktober
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11

van zaterdag 15 september
tot zaterdag 22 september
VERYSER, Kerkevijverstraat 3,
Lede, tel. 053 80 24 56

van zaterdag 20 oktober
tot maandag 22 oktober
CLEVERS, Schildekensstraat 85,
Lede, tel. 09 369 56 43

van zaterdag 22 september
tot maandag 24 september
OBUS, Hoogstraat 56, Hofstade
tel. 053 70 15 82

van maandag 22 oktober
tot zaterdag 27 oktober
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

van zaterdag 3 november
tot zaterdag 10 november
VANDENBERGHE, Rammelstraat 12,
Lede, tel. 053 80 11 30
van zaterdag 10 november
tot ma 12 november
ASSELMAN, Grote Steenweg 193,
Lede, 09 369 02 39
van ma 12 november
tot zaterdag 17 november
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

De wachtdienst begint elke keer om 9.00 uur. 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.

