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COLOFON - AGENDA

Agenda
Colofon

4 april - 30 april

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

26-27 april

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

> Lede creatief

27 april - 1 mei

> Oordegem Blauwe Kanne kermis

mei

> Doe mei maar een doeboek: collectie hobbyboeken in de kijker

4 mei

> Smetlede kleine kermis

11 mei

> Wanzele kleine kermis

11 mei

> Papegem kermis

12 mei

> vuurwerk Papegemkermis

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

18 mei

> auto-ommegang

18-25 mei

Agenda

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: april 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

> Literaire lente van Frank Adam

> Leedse kunstenaars, raadzaal gemeentehuis

18-25 mei

> Ommegangkermis Lede

25 mei

> Mariale Processie
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Dinsdagmarkt - avondmarkt
Naar aanleiding van de prijsuitreiking van de eindejaarsactie
kondigde de Belleman het feestjaar “175 jaar markt Lede”
aan met volgende woorden:

“ Aandacht,
aandacht,
aandacht !!!

Marktbezielers van Lede al tegaar
wij zijn hier voor de viering
van 175 jaar
175 jaar markt op dit gemeenteplein
wij zijn dan ook ﬁer om hier te zijn
en samen 175 jaar publiek
openluchtleven
aan alle bewoners te kunnen geven
want de markt is een sociaal gebeuren
waar elkeen zijn eigen behoefte
in kan kleuren
de markt is wekelijks elkaar ontmoeten
dé plaats waar mensen elkaar
nog groeten
dé plaats om met kleine
commercanten samen te zijn
in plaats van te verdwalen
in zo een groot magazijn
daarom ook nodigen wij u uit
om wekelijks te komen genieten
de markt in Lede zal nooit verdrieten
laat ons dan nu ook samen klinken
want zeg nu zelf;
onder elkaar een glaasje drinken
is er op de markt ook altijd bij
het maakt samenzijn plezant
en de mensen blij
Men zegge het voort …”

TENTOONSTELLING
LEEDSE KUNSTENAARS
18 mei tot en met 25 mei 2008
raadzaal gemeentehuis, gratis toegang
zondag 18 mei 2008
van 15 - 21 uur
maandag 19 mei 2008 van 18 - 21 uur
dinsdag 20 mei 2008
van 9 - 12 uur en van 18 - 21 uur
woensdag 21 mei 2008 van 18 - 21 uur
donderdag 22 mei 2008 van 18 - 21 uur
vrijdag 23 mei 2008
van 18 - 21 uur
zaterdag 24 mei 2008
van 15 - 21 uur
zondag 25 mei 2008
van 9 - 12 uur en van 15 - 21 uur

Nu het feestjaar plechtig is geopend,
lichten wij een tipje van de sluier op
van onze eerste grote activiteit.
Het gemeentebestuur richt in samenwerking met de marktcommissie op
vrijdag 4 juli 2008 de avondmarkt als
vanouds in. Er valt heel wat te zien en
te beleven. Zo brengen onder meer de
Lichtaartse Kloppers, uitgedost met
blauwe kiel en rode zakdoek met witte
bolletjes, een spetterende vertoning van
het vlegeldorsen. De vrouwelijke leden
demonstreren met vaardige hand het
decoratief strovlechten. Je kan er kennis
maken met oude ambachten zoals houtdraaien, koekenplank snijden, koperslaan, pottendraaien, spinnen, weven,
stoelen matten, manden maken en zelf
een duik nemen in het verleden door
enkele oude volksspelen uit te proberen.
Deze oude ambachtenmarkt wordt
vanzelfsprekend aangevuld met hedendaagse artikelen.
Leedse verenigingen en particulieren
die aan de oude ambachtenmarkt willen
deelnemen kunnen voor meer informatie terecht bij het gemeentebestuur,
dienst patrimonium 053 60 68 50
We hopen op jullie talrijke aanwezigheid om de traditie van 175 jaar Leedse
dinsdagmarkt verder te zetten en zo de
Leedse avondmarkt nieuw leven in te
blazen.

ZOMERCONCERTEN
gratis toegang
vrijdag 4 juli 2008
vrijdag 18 juli 2008
vrijdag 8 augustus 2008
vrijdag 22 augustus 2008
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academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

Academie

1 Een
nieuwe vleugelpiano
2 Openbare
examens
voor de academie
kamermuziek
Dit jaar ging een jarenlange wens
van leerkrachten en leerlingen van de
Gemeentelijke Academie voor Muziek
en Woord in vervulling. Naar aanleiding
van haar honderdjarig bestaan, maakte
het gemeentebestuur kredieten vrij om
een gloednieuwe concertvleugel aan te
kopen voor de parketzaal van het Cultureel Centrum.
Dankzij deze vleugel kunnen de pianoleerlingen vanaf nu les krijgen op een
volwaardige vleugel en de blazers en de
strijkers kunnen vanaf nu niet enkel samenspelen met een volwaardige pianist,
maar ook met een volwaardige piano.
Ook bestaat nu de mogelijkheid om in
de parketzaal op een regelmatige basis
kamermuziekconcerten te organiseren.
De vleugel wordt ofﬁcieel ingehuldigd
op vrijdag 30 mei tijdens het concert
van de laatstejaarsstudenten.

Op zaterdag 17 mei nodigen de leerlingen uit de klassen kamermuziek je uit
om te komen luisteren naar hun examen. Het orkest, het strijkersensemble
en de bigband van de academie zijn ook
van de partij.
Het examen gaat door in zaal ‘Intermezzo’ en bestaat uit twee delen. Het
eerste begint om 10 uur, het tweede om
14 uur. De inkom is gratis.

3 groeten
Zij die ons gaan verlaten
u - concert van

de laatstejaarsstudenten

Tien jaar is een lange tijd, maar soms
vliegt hij voorbij.
Ook dit jaar staat er weer een lichting
leerlingen paraat die tien jaar in onze
academie gestudeerd heeft. Zij nodigen
je op 30 mei uit op hun afscheidsconcert.
Zij willen je absoluut laten horen wat zij
het afgelopen decennium leerden.

Het concert gaat door in de Parketzaal
van het Cultureel Centrum, Markt 5,
9340 Lede. Het start om 20 uur en de
inkom is gratis. Schepen van onderwijs
Annelies De Meersman zal je welkom
heten op dit concert, waarop je ook
kennis kunt maken met de gloednieuwe
vleugelpiano. Na aﬂoop biedt het
gemeentebestuur je een drankje aan.

4 Proclamatie

Op zaterdag 21 juni om 10 uur ben
je welkom op de jaarlijkse proclamatie
van de academie. In een eerste
gedeelte kan je luisteren naar een
optreden van leerlingen die zich op de
een of andere manier onderscheidden
tijdens de afgelopen examenperiode.
In het tweede gedeelte krijgen de
leerlingen die afstuderen in de lagere,
de middelbare en de hogere graad hun
diploma. De proclamatie gaat door in
zaal ‘De Volkskring’, Kasteeldreef, Lede.
De inkom is gratis.
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Dienstencheques
Via het OCMW Lede kan je als inwoner
van Lede via de dienstencheques een
beroep doen op een werkkracht voor
het uitvoeren van huishoudelijke taken.
Deze huishoudelijke taken omvatten het
onderhoud van de woning, het bereiden
van maaltijden, hulp bij het wassen en
strijken en kleine occasionele naaiwerken. De dienstencheques kunnen enkel
aangewend worden voor activiteiten die
in de privé- sfeer plaatsvinden en nooit
voor prestaties in een professionele
omgeving.
De dienstencheque is een betaalmiddel
met een waarde van 6,70 euro.
Per gepresteerd uur overhandig je één
dienstencheque aan de huishoudhulp.
Het systeem is ook ﬁscaal aantrekkelijk,
aangezien je recht hebt op een belastingaftrek van 30%. Dit betekent dat je
slechts 4,69 euro per uur betaalt indien
je belastingplichtig bent.

5 Opendeurdag

Wil je weten wat er allemaal gebeurt in
dat gebouw aan de post? Wil je weten
waar al die gekke klanken vandaan
komen? Heb je zin om toneel te leren
spelen?
Op dinsdag 24 juni kan je tussen 18 en
20 uur langskomen tijdens onze opendeurdag in de gemeentelijke academie
voor muziek en woord - Markt 5 - Lede

Wat kan je er allemaal terugvinden?
- activiteiten van de academie
- informatie in verband met de inschrijvingen
- foto’s van voorbije activiteiten
- een instrumentengids
- interessante links in verband met
muziek en woord
- …

Voor meer informatie kan je terecht
bij Karolien Meert op het rechtstreeks
nummer 053 60 58 44 of via mail
karolien.meert@ocmw.lede.be

6 schooljaar
Inschrijvingen voor het
2008-2009
De inschrijvingen voor het volgende
schooljaar starten op maandag 23 juni.
Alle informatie over de inschrijvingen
vind je op http://www.gamw.lede.be/
inschrijvingen.

6 De virtuele academie
Neem gerust maar een kijkje
op onze virtuele academie
(http://www.gamw.lede.be).

Alvorens beroep te kunnen doen op
huishoudelijke hulp via dienstencheques
moet je ingeschreven zijn bij Sodexho.
Deze inschrijving is gratis en gebeurt
door het OCMW.
Na de inschrijving ontvang je een
inschrijvingsbevestiging met daarop de
nodige gegevens omtrent de effectieve
bestelling van de dienstencheques.
Indien nodig kan het OCMW je ook
hierbij helpen.

Waar vind je ons?
Heb je nog vragen?
Bezoek ons secretariaat op
Markt 5
2e verdieping
9340 Lede
of contacteer ons op:
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
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bibliotheek@lede.be
www.bibliotheek.lede.be

Bibliotheek

fotobijschriften
linksboven
rechtsboven
linksonder

Jeugdboekenweek
De afgelopen jeugdboekenweek was
opnieuw een schot in de roos. In de
bibliotheken kon je stemmen op het
mooiste kinderboek aller tijden
en meedoen aan de jeugdboekenweekquiz.
Voor het eerst organiseerden we ook
een heksennamiddag voor de 3e
kleuterklasjes, dankzij de steun van 4
stagiaires. Zij leverden een puike prestatie af en vertelden en speelden rond
‘Nieuwsgierige Lotje’, een prentenboek
van Lieve Baeten. Meer dan 130 kleutertjes speelden mee.
700 kinderen van de lagere school
hielpen om de bibliothecaris te ontdoen

Heksennamiddag 3e kleuterklasjes
Ook de brandweer hielp in de strijd
tegen de boekentrol.
700 kinderen van de lagere school ontdeden
de bibliothecaris van zijn trollenvloek.

van zijn trollenvloek. Zij trotseerden
weer, wind en trollen, lazen zich te
pletter en slaagden er uiteindelijk in
om de vloek te doorbreken. Met hulp
van brandweer, politie, zangers en het
geheimzinnige 26e genootschap bleek
de trol een maatje te klein!
De best scorende klassen kregen
een gigantische wisselbeker, de best
verklede klassen een heus trollenoverlevingspakket.

Nieuwe tijdschriften
in de bibliotheek
Vanaf maart zijn enkele nieuwe tijdschriften beschikbaar in de bibliotheek.
We proberen op deze manier onze collectie te verruimen, zodat we over alle

toegankelijke en minder toegankelijke
onderwerpen een speciﬁek tijdschrift
in huis hebben. Tijdschriften zijn
ook uitleenbaar, enkel het recentste
exemplaar kan niet ontleend worden.
Vanaf april kan je ook voor de Humo,
Libelle, Feeling en de Poëziekrant
in de bib terecht.
Poëziekrant is een volwaardig magazine
voor en over poëzie. Het brengt niet
alleen werk van gevestigde waarden en
hedendaagse dichters, maar het biedt
ook een poëziekalender en een schat
aan poëzienieuws. Door diepgravende
analyses en duidelijke standpunten
heeft het blad een plaats verworven
in het literaire landschap. Ook aan het
visuele aspect hecht Poëziekrant veel
belang.
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Het 11.11.11-comité organiseert
in samenwerking met de cultuurdienst
drie
die in het teken staan van een land.

kookavonden

Woensdag 7 mei: Indië
Donderdag 14 mei: Oezbekistan
Donderdag 29 mei: Congo
Locatie: Ontmoetingscentrum Impe
Start: 19.30 uur
Kostprijs: 5 euro per kookavond.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden
(Veerle Merckx, Lea De Rick of An Vermeersch)
of in het gemeentehuis bij de cultuurdienst.

Zaterdag 26 en zondag 27 april
De Bron - grote zaal
De Culturele Raad heet je welkom
op het 13de Weekend van de Amateurkunsten:

Lede Creatief 2008
Dit jaar mogen wij terug rekenen op de deelname van
een paar tientallen kunstenaars en de medewerking van
de Openbare Bibliotheek, de Gezinsbond en De Groene
Vijver. Wij hopen dat je zal genieten van al het tentoongestelde creatiefs en wie weet, wordt je bezoek de start
van een nieuwe hobby.

“Lachen is gezond”

Vrijdag 30 mei 2008

Spreker: Dokter Hugo Stuer - Huisarts en auteur
Dat lachen beter is voor ons welzijn dan kniezen weet
wel iedereen. Het is nochtans niet altijd gemakkelijk
en evident om de lach in het leven toe te laten: ziekte,
verlies, tegenslagen, het zijn zovele redenen om het vermogen tot lachen te verliezen. Ook de spreker kende die
problemen. Vandaar misschien dat hij als geen ander de
kracht van de lach en de relativerende humor kent.
Vrijdag 30 mei 2008: “De Bron” - 14.30 uur
Inkom 2,5 euro (kofﬁe en koek inbegrepen)

Werkgroep Kids
van de culturele raad organiseerde in samenwerking
met de cultuurdienst en de
muziekacademie een theaterworkshopdriedaagse in de
krokusvakantie. 15 kinderen werkten een week lang rond
het thema ‘Aangespoeld’. Samen met Moïra Nauwens,
lesgeefster aan de muziekacademie werd er drie dagen
lang met allerlei methodieken geëxperimenteerd. De
driedaagse werd afgesloten met een prachtig toneelstukje waar ouders, grootouders … op uitgenodigd waren.
Deze eerste editie was zo een groot succes dat we volop
plannen maken voor nog gelijkaardige workshops. Wil je
op de hoogte blijven van dergelijke workshops of andere
activiteiten van de werkgroep Kids stuur dan een mailtje
met je gegevens en die van je kinderen naar lieve.
dekimpe@lede.be.
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Jeugdﬂash
Jeugdraad Lede
organiseert
2e jongerenfuif

Tropical Party
17 mei 2008
van 19 tot 23 uur
vvk: 2 euro
adk: 2,50 euro
locatie: jeugdhuis Leeuwerik

Wie verkleed is krijgt een gratis drankje.
Kaarten verkrijgbaar bij de leden van de jeugdraad en bij de jeugddienst.

Roefel

zaterdag
21 juni 2008

10 jaar

locatie: speelplein te Wanzele
Afhalen roefelpasje tussen 12.30 en 12.50 uur. De activiteiten starten stipt om
13.00 uur. Einde voorzien om 17.15 uur.
Voor Roefel kan je enkel vooraf inschrijven op volgende data:
Vrijdag 30 mei van 17.00 tot 18.45 uur - Dinsdag 3 juni van 9.00 tot 11.45 uur
Zaterdag 7 juni van 9.30 tot 11.30 uur - Woensdag 11 juni van 14.00 tot 16.30 uur
Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard. Geldig inschrijven
kan enkel met het inschrijvingsformulier dat via de scholen en de
website verspreid zal worden.
Inlichtingen betreffende roefeldag:
Gemeentehuis, Markt 1, 9340 Lede
Tel.: 053 60 68 62 - jeugddienst
Lede - Lieve De Kimpe
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Mariale processie
trekt kaart van de jeugd
Zondag 25 mei om 15 uur
Op 25 mei trekt, mede
dankzij vele vrijwilligers,
sponsors en de logistieke
en ﬁnanciële steun van de
gemeente Lede, de tweejaarlijkse Mariale Processie door
de Leedse straten.
Naar omvang en concept is dit evenement uniek in Oost-Vlaanderen. Maar
deze processie mag zich ook terecht in
de top 5 van de grote Mariaprocessies
in Vlaanderen plaatsen. Dit evenement
zet Lede op de kaart!
De editie van dit jaar belooft er een te
worden met nog meer jeugd, muziek,
choreograﬁe en kleur. Bovendien nadert
Lede stilaan de viering van 600 jaar
Mariaverering!

Geschiedenis van het beeld
De geschiedenis van de Leedse Mariaverering kent zijn oorsprong in 1414.
Een uitgeweken Ledenaar maakt fortuin
in Duitsland en schenkt zijn geboortedorp een mooi mariabeeld. Het beeld
van Onze-lieve-Vrouw van Lede, beter
bekend als “de Zoete Nood Gods”,
werd in mei 1414 met vreugde door de
dorpelingen ontvangen. Een jaar later
wordt een broederschap opgericht dat

elk jaar een processie zal inrichten. Tot
op vandaag blijft deze traditie bestaan!
In 2002 werden een aantal nieuwe
accenten en beelden toegevoegd
waardoor de processie in een meer
eigentijdse vormgeving werd gegoten.
Sindsdien wordt er elke editie verder
gewerkt aan een eigentijdse invulling
van dit unieke evenement.

chiale feestelijkheden, zal er een groot
Maria-evenement opgezet worden.

Mariale processie

Tentoonstelling

Binnenkort valt in elke brievenbus van
Groot-Lede een prachtige brochure met
daarin het verloop van de processie.
O.a. de vier grote delen van de processie worden uit de doeken gedaan: de
kleurrijke en muzikale opening, het
tweede deel van de processie dat het
leven van de Leedse parochiepatroon
Martinus van Tours evoceert, het derde
deel met de zeven weeën van Maria
en een kleurrijke actualisatie van deze
bijbelse taferelen, en het laatste deel
dat Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën
van Lede belicht, met een hedendaagse
ode aan Maria.

Met de Jubelstoet 2014 in het
verschiet, is het wel interessant eens
een overzicht te hebben van de werkzaamheden en de organisatie die aan
de vorige stoet van 1964 voorafgingen.
De man die het ganse scenario op
papier zette was Broeder Julien, Ledenaar en professor aan het Sint-Lucas
Instituut te Gent.
Wij hebben een tentoonstelling opgebouwd met zijn ontwerptekeningen en
beschrijvende teksten van de verschillende praalwagens, de groepen met
hun leiders en ﬁguranten, hun vaandels
en hun uitrustingen.
De verﬁlming van de Jubelstoet 1964
wordt eveneens gepresenteerd.
De tentoonstelling en ﬁlmvoorstelling
gaan door in het gemeentehuis
(1ste verdieping) op zaterdag 24 en
zondag 25 mei 2008

Op naar 600 jaar
Mariaverering
2014 wordt een feestjaar voor Lede!
Dan viert Lede 600 jaar Mariaverering.
Naast tal van gemeentelijke en paro-

Meer info op www.marialeprocessie.be
Of bij Luc Rasschaert,
Wichelsesteenweg 17, Lede
0479 71 96 40,
e-mail: info@marialeprocessie.be
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AUB
postbode

Speelpleinwerking
zomervakantie 2008

Sinds lang kan je via je
postbode een aantal postverrichtingen aan huis laten
uitvoeren. Het volstaat om
een afﬁche “AUB Postbode”
voor het raam te hangen en
de postbode belt bij je aan
tijdens zijn ronde.

Er wordt acht weken speelpleinwerking gegeven tijdens
de zomermaanden juli en augustus vanaf woensdag 2 juli
tot en met dinsdag 26 augustus. Er is geen speelplein op
vrijdag 11 juli, maandag 21
juli en vrijdag 15 augustus.

De Post heeft nu een nieuwe afﬁche
ontwikkeld en van de gelegenheid
gebruik gemaakt om te verduidelijken
welke diensten ermee kunnen worden
aangevraagd.

Waar?

Het gaat om:
- aankoop van postzegels in kleine
hoeveelheden (max. 10 stuks)
- afgifte van gewone binnenlandse
en internationale genormaliseerde
zendingen (en braillestukken)
- afgifte van binnenlandse aangetekende zendingen (en braillestukken)
- afgifte van stortingsformulieren voor
een maximumbedrag van 300 euro
per storting, waarbij er een gestructureerde mededeling wordt gebruikt.

Deze werking wordt georganiseerd
voor jongens en meisjes die op
1 januari 2008 minstens 3 jaar zijn
(vanaf geboortejaar 2004) en geen
15 jaar geworden zijn op 1 juli van
het lopende jaar.
Jongere kindjes (vanaf 2,5 jaar)
kunnen terecht bij de Buitenschoolse
Kinderopvang. Voor verdere info betreffende deze opvang kan je terecht bij
Nathalie Verstuyft, 053 60 68 63 of
kinderopvang@lede.be.

Als je in een appartement woont,
kan je in plaats van de afﬁche een
verwijderbare sticker “AUB Postbode”
gebruiken. Je kleeft dan deze sticker
op je brievenbus om aan te geven dat
de postbode moet aanbellen.

Dagprijs - Weekprijs

De speelpleinwerking gaat door in
Wanzele op het gemeentelijk speelplein,
Watermolenstraat 11.

Voor wie?

de dagprijs voor de opvang van
de kinderen bedraagt:
- 4,50 euro voor een volledige dag
(zonder abonnementskaart)
- 2,25 euro voor een halve dag
(zonder abonnementskaart)

Abonnementen
Je kan kiezen voor een abonnementskaart die 18 euro kost. Deze abonnementskaart bevat tien halve dagen.
Deze kaarten staan op naam van het
gezin en zijn twee jaar geldig. Als gezin
worden beschouwd: alle kinderen die op
éénzelfde adres ingeschreven zijn.
Bij aankoop van vier kaarten tegelijk
krijgt het gezin een vijfde kaart gratis.
In de prijs zijn koekjes, drankjes en een
ongevallenverzekering inbegrepen.

Vooraf aankopen
van abonnementen
Wie wenst gebruik te maken van het
abonnementensysteem kan dit best op
voorhand aanvragen om lange wachttijden te vermijden tijdens de eerste
weken van de speelpleinwerking.
Wij dringen erop aan abonnementen te
kopen vóór de aanvang van de speelpleinwerking en wel op volgende dagen:
- woensdag 4 juni
tussen 14 uur en 16 uur
- vrijdag 6 juni
tussen 17 uur en 18.45 uur
- dinsdag 10 juni
tussen 9 uur en 11.30 uur
- zaterdag 14 juni
tussen 9.30 en 11.30 uur
Verkoop van deze abonnementen:
gemeentehuis, jeugddienst, Markt 1 te
9340 Lede.

Als je gebruik wenst te maken van
deze dienstverlening, kan je de afﬁche
of de sticker afhalen aan het loket van
de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. De afﬁche of zelfklevers zijn
gratis.

Meer info?
Jeugddienst Lede, 053 60 68 62,
Lieve De Kimpe of jeugddienst@lede.be
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Sportbeleidsplan
Lede 2008-2013
In december 2007 keurde
de gemeenteraad het sportbeleidsplan 2008-2013 goed.
Met dit instrument wil onze
gemeente duidelijkheid
scheppen inzake de organisatie van het lokale sportgebeuren.
Een nieuw decreet
Het nieuwe decreet “lokaal Sport Voor
Allen-beleid” ligt aan de basis van dit
uniek plan. Onze sportdienst ging gretig
in op de uitnodiging van de Vlaamse
overheid en via een interactief proces
van lange adem kreeg het plan in onze
gemeente democratisch vorm.

Stappenplan
De sportdienst werkte als coördinator
volgens een stappenplan in verschillende
fasen.
- In de startfase werd een stuurgroep
samengesteld, een klankbordgroep
aangeduid en bovendien werd een
overzicht van de belanghebbenden
opgesteld.
- In fase twee werd de missie
geformuleerd.
- In fase drie werden objectieve en
subjectieve gegevens gebundeld.
- In fase vier werd geanalyseerd
via een nota van knelpunten en
behoeften.

- In fase vijf werden de strategische
en operationele doelstellingen geformuleerd.
- In fase zes volgde het plan van aanpak
in concrete maatregelen met bijhorende timing en ﬁnanciële prognose.
- Als afsluiter gingen we in fase zeven
weergeven hoe we het best kunnen
evalueren en bijsturen.

Stuurgroep
De stuurgroep, onder leiding van de
sportgekwaliﬁceerde ambtenaar, hield zich
voornamelijk bezig met het plannen en
coördineren van het totstandkomen van
het plan. De groep fungeerde als denken werktank en bovendien zorgde de
stuurgroep voor een ruim gedragen plan.

Missie
“ Een sportbeleid voeren dat alle
Ledenaars informeert, de kans biedt
en stimuleert om in optimale en
kwaliteitsvolle omstandigheden te
sporten. De gemeente biedt hierbij
ondersteuning en begeleiding aan
de sportactoren, rekening houdend
met de verschillende doelgroepen”.

Strategische doelstellingen
- Een volwaardige partner worden
voor sportclubs via ondersteuning
en begeleiding;
- Tegen eind 2013 de kwaliteit van de
sportverenigingen verhogen;
- Tijdens de legislatuur het gemeentelijk aanbod schoolsport jaarlijks in
overleg met de scholen optimaliseren;
- Vanaf 2010 jaarlijks een divers
gemeentelijk sportaanbod voorzien
voor zoveel mogelijk Ledenaars;
- Tijdens de periode 2008-2010 een
gemeentelijk aanbod creëren voor de
recreatief niet georganiseerde sporter;
- Vanaf 2008 meer Ledenaars informeren inzake sport in onze gemeente;
- Nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners om een sociale
correctie te kunnen doorvoeren;
- De toegankelijkheid tot sport verhogen door buurtsport te promoten en
te ondersteunen;

- Tegen einde 2009 de overdekte
gemeentelijke sportinfrastructuur
uitbreiden;
- Tegen 2011 het gebruik van de gemeentelijke voetbalterreinen verbeteren;
- De dienstverlening verbeteren via
enkele maatregelen ter optimalisatie
van de algemene werking;
- Het jaarlijks promotieaanbod
van de sportdienst optimaliseren;
- Verbeteren van de kwaliteit van
jeugdsportbegeleiding in de sportverenigingen aangesloten bij een
erkende Vlaamse sportfederatie.

Concrete acties
De belangrijkste concrete acties voor
de periode 2008-2013 zijn:
- Een nieuw subsidiereglement met
kwaliteitscriteria voor sportverenigingen (2008)
- Een reglement logistieke ondersteuning (2009)
- Samenwerkingsverbanden tussen
sportdienst en sportclubs (vanaf 2011)
- Financiële tussenkomst bij deelname
aan vormingen (vanaf 2009)
- Speciﬁeke organisaties voor
doelgroepen (vanaf 2010)
- Aanleg mountainbikeparcours
(2008-2009)
- Aanleg ﬁt-o-meter (2010)
- Infobrochure sport (vanaf 2008)
- Digitale nieuwsbrief (vanaf 2008)
- Aanleg nieuw sportpleintje (2011)
- Renovatie verouderde sportpleintjes
(2010)
- Uitbreiding sporthal “De Ommegang”
(2009)
- ICT sportdienst optimaliseren
(2008-2009).

Tot slot
Wie het volledige sportbeleidsplan
wil lezen kan een elektronische versie
downloaden op de website van het
gemeentebestuur.
Bijkomende info kan je ook steeds
verkrijgen op de sportdienst bij Geert
Uyttenhove, Markt 1, 9340 Lede –
Tel. 053 60 68 64 –
mail: sportdienst@lede.be
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lede@brandweervlaanderen.be
www.brandweer-lede.be

De Vrijwillige Brandweerdienst Lede
gaat op zoek naar nieuwe kandidaat
brandweermannen/-vrouwen!
Als helpen van medemensen
in nood voor jou een belangrijke waarde is. Als je dit kan
in groep, samen met andere
enthousiastelingen die even
gemotiveerd zijn als jij en je
kan dit ook onder tijdsdruk,
snel en adequaat, dan is de
Vrijwillige Brandweerdienst
iets voor jou!
Ben je geïnteresseerd in deze functie,
heb je een gezonde motivatie, woon je
in de nabije omgeving van onze kazerne
en heb je voor deze job ook de nodige
tijd, neem dan snel met ons contact op.
Mail naar info@brandweer.lede.be of
stuur een briefje naar Vrijwillige Brandweerdienst Lede - Korpssecretaris Vijverstraat 2A - 9340 LEDE.
Wij nemen nadien heel snel met je contact op met alle verdere informatie over
de job, de vereisten en de procedure.

Hoe ons te contacteren?
Voor ALLE DRINGENDE bijstand:
bel 100 of 112 (gsm) !

Voor alle algemene informatie en vragen:
Vrijwillige Brandweerdienst Lede
Secretariaat
Vijverstraat 2A
9340 LEDE
of via info@brandweer.lede.be of secretariaat@brandweer.lede.be

Voor alle vragen gericht aan de Dienstchef:
dienstchef@brandweer.lede.be

Voor alle vragen i.v.m. preventie:
preventie@brandweer.lede.be

Voor alle vragen i.v.m. duikteam:
duikteam@brandweer.lede.be

Voor alle vragen i.v.m. IGS-team
(interventie gevaarlijke stoffen):
igs@brandweer.lede.be
Alle vragen zullen zo snel als mogelijk beantwoord worden!
Hou het veilig!
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verkeer@lede.be
www.delijn.be

De Lijn levert inspanningen
om de bereikbaarheid van
de belbuscentrale te verbeteren
De Lijn heeft de nodige
stappen ondernomen om
de bereikbaarheid van de
belbuscentrale te verhogen.
Vanaf 1 januari 2008 werden
een aantal maatregelen
getroffen:
- Eerst en vooral werden twee extra
belbuscentralisten aangeworven,
die momenteel in opleiding zijn en
dus binnenkort het team komen
versterken.
- Tegelijk werd ook een coördinator
van de belbuscentrale aangesteld.
Deze persoon staat in voor de
algemene coördinatie, planning en
opvolging van de belbuscentrale
en haar medewerkers en voor het
optimaliseren van de werking van
de centrale en de dienstverlening
naar de klant toe.
Hierdoor vallen een heel aantal
administratieve taken van de belbuscentralisten weg, waardoor de

boekingen efﬁciënter kunnen
worden afgehandeld.
- Een laatste maatregel is het aanpassen van de openingsuren van de
belbuscentrale. Zowel op weekdagen
als op zaterdag en zondag werd de
reservatietijd uitgelengd. De nieuwe
openingsuren gingen in op 1 januari
2008:
• Op weekdagen: van 6 tot 20
uur (vroeger van 7 tot 19 uur =
+ 2 uur)
• Op zaterdag: van 7 tot 21 uur
(vroeger van 7 uur tot 19 uur =
+ 2 uur)
• Op zon- en feestdagen: van
7 tot 13.30 uur (vroeger van
7 uur – 13 uur = + 1⁄2 uur)
Met al deze maatregelen hoopt De
Lijn de bereikbaarheid van de belbuscentrale aanzienlijk te verbeteren.
Het telefoonnummer van de
belbuscentrale is 09 210 94 94.

Info
www.delijn.be
070 220 200
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kinderopvang@lede.be

Zomervakantie
buitenschoolse kinderopvang Wanzele

Tijdens de zomervakantie is de
kinderopvang doorlopend open
van 6.45 tot 18.30 uur voor kinderen
vanaf 2,5 jaar.
(De gemeente Lede organiseert tijdens
de grote vakantie naast de kinderopvang
ook een speelpleinwerking te Wanzele.
Informatie hieromtrent kan je krijgen op
de jeugddienst. Deze speelpleinwerking is
toegankelijk voor kinderen die minstens
3 jaar zijn op 1 januari 2008. Voorafgaande
inschrijving voor speelplein is niet nodig.)

Op maandag 30 juni en dinsdag
1 juli 2008 is er nog GEEN speelpleinwerking. De kinderopvang is wel open
van 6.45 tot 18.30 uur voor alle schoolgaande kinderen uit het kleuter- en
lager onderwijs. Inschrijven hiervoor
is noodzakelijk.
Tijdens de volledige zomervakantie
(2 juli t.e.m. 26 augustus 2008)
is het noodzakelijk om op voorhand
in te schrijven voor de KINDEROPVANG!!!
Kinderen tussen 2,5 en 3,5 jaar krijgen
voorrang om in te schrijven.
We verzorgen eveneens de vooropvang (vanaf 6.45 tot 8.00 uur) en de
naopvang (vanaf 17.30 tot 18.30 uur)
van het speelplein. Hiervoor moet
er NIET op voorhand ingeschreven
worden.
Van woensdag 27 augustus tot
vrijdag 29 augustus 2008 is er
GEEN speelpleinwerking meer. De
kinderopvang is wel open van 6.45
tot 18.30 uur voor alle schoolgaande
kinderen uit het kleuter- en lager
onderwijs. Inschrijven hiervoor is
noodzakelijk.

Inschrijven

Ouderbijdragen

Dit kan enkel schriftelijk via het
inschrijvingsformulier of via
e-mail kinderopvang@lede.be

tijdens de zomervakantie is het mogelijk de buitenschoolse kinderopvang te
combineren met de speelpleinwerking.
In dat geval betaalt u telkens 0,90 euro
per begonnen halfuur voor de opvang
’s morgens of ’s avonds.
Kinderen die een ganse dag naar de
opvang komen
- < 3 uur: 3,25 euro
- Tussen 3 en 6 uur: 4,90 euro
- > 6 uur: 9,80 euro
Kinderen uit hetzelfde gezin die samen
aanwezig zijn, krijgen een korting van
25% op de totale ouderbijdrage.
Gezinnen met een belastbaar inkomen tot 19 831,48 euro genieten een
sociaal tarief van 50% op de totale
ouderbijdrage.

02/07 tot en met 26/08
(wel speelpleinwerking):
kinderen vanaf 2,5 tot 3,5 jaar kunnen
inschrijven vanaf 5 mei 2008.
Kinderen ouder dan 3,5 jaar kunnen
inschrijven vanaf 19 mei 2008.
30/06, 01/07, 27/08, 28/08 en 29/08
(geen speelpleinwerking):
Inschrijven voor deze periode kan
vanaf 19 mei 2008.
De inschrijvingen zullen worden aanvaard zolang de maximale capaciteit
niet wordt overschreden.

Annulatie
Annulatie van een reservering kan
enkel schriftelijk, ten laatste de
2de werkdag voorafgaand aan de
gereserveerde opvangdag.
Bij geen of laattijdige annulatie wordt
er een boete aangerekend van 5 euro
per kind per opvangdag.
Bij ziekte kan men de dag zelf annuleren en mits voorlegging van een
ziekteattest zal er geen boete worden
aangerekend.

Opgelet: dit bedrag wordt gefactureerd op het einde van de maand.
Wanneer een kind laattijdig wordt
afgehaald zal een boete van 5 euro per
begonnen halfuur aangerekend worden.

Waar
Tijdens de zomervakantie gaat de
buitenschoolse kinderopvang enkel
door te Wanzele, Watermolenstraat 13,
9340 Lede.

Leeftijd
De kinderopvang is toegankelijk
voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
Aangezien het speelplein enkel toegankelijk is voor kinderen die minstens
3 jaar zijn op 1 januari 2008, kunnen
kinderen tussen 2,5 en 3,5 jaar
alleen terecht in de buitenschoolse
kinderopvang!! Maar ook oudere
kinderen kunnen een volledige dag
naar de kinderopvang komen.

De kinderopvang
is gesloten op
vrijdag 11 juli,
maandag 21 juli en
vrijdag 15 augustus
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BURGERZAKEN

GEMEENTEDIENSTEN

burgerzaken@lede.be

www.lede.be

Wedstrijd
We zijn volop bezig met de ontwikkeling
van een nieuwe website en ook de informatieverspreiding via ons infoblad Lede
informeert draait op volle toeren. Het is
echter elke keer weer een heel gedoe om
voor alles aan voldoende beeldmateriaal
te raken.
We legden ons oor te luisteren bij andere gemeenten,
we zochten zelf en kwamen uiteindelijk met de volgende
oplossing: we organiseren een fotowedstrijd!

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

W
ed
st
rij
d

Het thema van de wedstrijd is vrij, maar de foto’s moeten
wel op ons grondgebied genomen zijn. De foto’s moeten
bovendien originele ontwerpen zijn. Aangezien de foto’s
zullen gebruikt worden voor het infoblad en voor de website, moeten ze van voldoende kwaliteit zijn en moeten ze
in kleur zijn. Iedereen die geboren is vóór 1990 kan deelnemen en kan tot 10 werken inzenden. Je schrijft in aan
de hand van een deelnemingsformulier. De wedstrijd start
op 15 april en loopt af op 1 oktober. In principe moet je
de werken en het formulier persoonlijk komen afgeven
in het gemeentehuis. Je krijgt dan een ontvangstmelding
mee. Bij uitzondering kan alles op eigen risico worden
opgestuurd. Je moet de foto’s op een CD of DVD binnenbrengen. Op deze CD of DVD moet je naam duidelijk
vermeld staan.

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

Eens je meedoet, geef je de toelating aan het gemeentebestuur om je werk tentoon te stellen in de gemeentelijke gebouwen, om ze te gebruiken in publicaties van
de gemeente en op de gemeentelijke website. Je wordt
als deelnemer verondersteld de toelating tot publicatie te
hebben van de eventuele personen die je fotografeert.

De jury zal de werken anoniem beoordelen en ook kijken
naar de bruikbaarheid van de foto’s voor de website
en Lede informeert. Er komt in het gemeentehuis een
tentoonstelling van de door de jury geselecteerde foto’s.
De winnaars worden bekendgemaakt op de vernissage
ervan op 5 november 2008. De hoofdprijs is 200 euro, de
tweede prijs 100 euro, de derde 50 euro en de vierde en
vijfde prijs elk 25 euro. Je kan ook een eervolle vermelding krijgen van de jury.
Het volledige wedstrijdreglement kan je aanvragen
bij volgende contactpersonen:
Renske De Bremme,
renske.de.bremme@lede.be, 053 60 68 10
Jeroen Janssens,
jeroen.janssens@lede.be, 053 60 68 09

Andere diensten
ACADEMIE VOOR
MUZIEK EN WOORD
Cultureel Centrum,
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
BIBLIOTHEEK
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur
BRANDWEER
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@
brandweervlaanderen.be
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
‘t Klavertje 4
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
Lopende werken

Vanaf 7 april 2008 >
Grote Steenweg tussen kilometerpunt 34889 en 34896 overwelven gracht hinder op de parkeerstrook
Vanaf 7 april 2008 >
Grote Steenweg voorbij kruispunt Wijde Wereld herstelling betonvakken

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties

25 april 2008 tot 1 mei 2008
Oordegem Blauwe kanne
kermis, Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten tussen Dries en
Klinkaard. Wegomlegging via
Klinkaard Schoot, Houwstraat,
Dries.
27 april 2008
wielerwedstrijd te Oordegem
> aankomst Speurtstraat
1 mei 2008
wielerwedstrijd te Oordegem
> aankomst Speurtstraat
3 mei 2008
wielerwedstrijd te Smetlede
> aankomst Kapellenhoek
3 mei 2008
KSA fuif te Lede, vanaf 20 uur
enkele richting in de Suikerstraat, voor het verkeer komende vanuit Schoonaarde weg-

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 zaterdag 19 april 9 uur
tot zaterdag 26 april 9 uur
VERYSER, Kerkevijverstraat 3,
Lede, tel. 053 80 24 56
van zaterdag 26 april 9 uur
tot maandag 28 april 9 uur
VERSCHOORE,
Steenweg op Aalst 6, Hofstade
tel. 053 71 07 77
van maandag 28 april 9 uur
tot donderdag 1 mei 9 uur

omlegging volgen via Langemeerseweg, Geesthoekrede en
Kromme Elleboogstraat
4 mei 2008
kermis Smetlededorp
10 mei 2008
wielerwedstrijd te Wanzele
> aankomst Nonnenbosstraat
11 mei 2008
kermis Wanzeledorp
10 tot 11 mei 2008
kermis Papegem, Papegemstraat gedeeltelijk afgesloten
tussen Putbosstraat en
Blokstraat
18 mei 2008 tot 25 mei 2008
kermis Lede, Markt

Markt, Kasteeldreef, Kleine
Ommegangweg, Bellaertstraat,
Ommeganglaan, Grote Kapellelaan gedeelte tussen Hoogstraat
en Molenbergstraat en Molenbergstraat
25 mei 2008
Mariale processie en ruitersommegang, centrum afgesloten,
parcours via volgende straten:
Reymeersstraat, Rosselstraat,
Brilstraat, Markt, Kasteeldreef,
Kleine Ommegangweg, Bellaertstraat, Ommeganglaan,
Grote Kapellelaan gedeelte
tussen Hoogstraat en Molenbergstraat, Molenbergstraat,
Zuster Lambertinestraat,
Rammelstraat gedeelte tussen
Wichelse steenweg en Zuster
Lambertinestraat

18 mei 2008
auto-ommegang in de voormiddag, centrum afgesloten,
parcours via volgende straten:

8 juni 2008
wielerwedstrijd te Wanzele >
aankomst Watermolenstraat

VANDENBERGHE, Rammel-

ASSELMAN, Markt 35, Lede

van donderdag 1 mei 9 uur
tot zaterdag 3 mei 9 uur
DE GROEVE, Margote 55,
Wichelen, tel. 052 42 34 01

van zaterdag 24 mei 9 uur
tot zaterdag 31 mei 9 uur
VERYSER, Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56

van zaterdag 3 mei 9 uur
tot zaterdag 10 mei 9 uur
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

van zaterdag 31 mei 9 uur
tot zaterdag 7 juni 9 uur
VANDENBERGHE, Rammelstraat 12,
Lede, tel. 053 80 11 30

straat 12, Lede, tel. 053 80 11 30

van zaterdag 10 mei 9 uur
tot dinsdag 13 mei 9 uur
ASSELMAN,
Grote Steenweg 193, Oordegem,
tel. 09 369 02 39
Van dinsdag 13 mei 9 uur
tot zaterdag 17 mei 9 uur
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11
van zaterdag 17 mei 9 uur
tot maandag 19 mei 9 uur
DEMUYNCK, Zandstraat 109,
Erondegem, tel. 053 80 79 22
van maandag 19 mei 9 uur
tot zaterdag 24 mei 9 uur

tel. 053 80 84 83

van zaterdag 7 juni 9 uur
tot maandag 9 juni 9 uur
OBUS, Hoogstraat 56, Hofstade
tel. 053 70 15 82
van maandag 9 juni 9 uur
tot zaterdag 14 juni 9 uur
VAN DER CRUYSSEN, Poortendriesstraat 29, Lede, tel. 053 80 35 21
van zaterdag 14 juni 9 uur
tot maandag 16 juni 9 uur
STROBBE, Gentsesteenweg 42,
Erpe, tel. 053 80 52 91
van maandag 16 juni 9 uur
tot zaterdag 21 juni 9 uur
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11

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.

