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COLOFON - AGENDA

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
e-mail burgerzaken@lede.be
Oplage: september 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

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

5 november

29 november

13-23 november

2-9-16-23-30
december

16 november

6 december

> grote zwarte pietendag
jeugdraad

> week van de smaak

> vertelmoment bibliotheek
(Lede Gesmaakt): Conﬁtuur.
bibliotheek open van 14 tot
17uur

16 november

> eet- en cultuurbeurs

> eindejaarsactie markt

> eetfestijn jeugdraad

19 december

> Smetlede, kerstconcert,
Academie

19 december

17-23 november

> sportgala

22 november

> sterdagen

> seniorenweek

> vertelnamiddag
‘De prinses op de erwt’
en ‘Bontepelsje’
door Connie Tielemans

22 november

> literaire degustatieavond
van Franse wijnen, kazen en
cultuur
Het volgende nummer verschijnt
op 15 februari. Heb je geen exemplaar
ontvangen, geef dan zeker een seintje!

> vrij podium, academie

22-30 november
> voorleesweek in de
bibliotheek

28 november
> vooruit met de geit

20-21 december
22-24 december
> wintersportkamp
lager onderwijs

Agenda
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23 december

> kerstman op de markt

29-31 december

> wintersportkamp kleuters

17 januari

> Prinsenverkiezing carnaval

Aandacht

Sluitingsdagen gemeented
iensten

- Alle gemeentelijke die
nsten zijn gesloten op
vrijdag 2 januari 2009
- Op zaterdag 3 janua
.
ri is de bibliotheek op
en
.
- Op maandag 5 janua
ri zijn alle gemeentelijk
e diensten gesloten.
Houd er dus rekening
mee dat ook de kinde
rop
vang en de
bibliotheek die dag ge
sloten zijn!
- De sporthal is wel op
en op 3, 4 en 5 janua
ri.
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PATRIMONIUM
patrimonium@lede.be

2008 feestjaar
175 jaar markt

Marktcommissie ism
gemeentebestuur Lede:
2008 FEESTJAAR
175 JAAR MARKT
enkele sfeerbeelden …

EINDEJAARSACTIE ‘08
dinsdagvoormiddag
2-9-16-23-30 december

ontvang loten bij al je aankopen op
de markt, hou één deel zelf en deponeer het andere in de daartoe voorziene bussen - extra prijzenpot
feestjaar 75 jaar markt!!

Opgelet lokale handelaars!

Ben je lokale handelaar, dan krijg je heel wat mensen over de vloer die advertentieruimte verkopen. Reeds geruime tijd zijn er bij de VVSG (Vereniging voor
Steden en Gemeenten) klachten over een zekere ﬁrma D.H.L. uit Berchem.
Zij komen je als handelaar vragen een advertentie te zetten in een onbestaande ‘Informatiegids 2008-2009’ van het gemeentebestuur.
Op de bestelbon staat het logo van de Vlaamse Gemeenschap (gestilleerde
Vlaamse leeuw). Het btw-nummer op de bestelbon is onbestaand. Let dus goed
op indien zo iemand langskomt. Het gemeentebestuur is momenteel niet bezig
met een informatiegids. Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen
met de communicatieambtenaar: 053 60 68 10.

KERSTMAN OP DE
MARKT 23 december

Feestcomité ism
gemeentebestuur Lede:
PRINSENVERKIEZING
zaterdag 17 januari 2009
Zaal De Volkskring 20 uur
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academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

Academie

1 Vrij podium
Op zaterdag 29 november 2008
brengen leerlingen, ex-leerlingen
en leerkrachten podiumkunsten die
ze normaal niet in de klas brengen.
Onder het motto “Alles kan, niets is
onmogelijk” laat ieder zijn of haar
verborgen talenten zien.
De optredens beginnen om 18 uur en
gaan door in de kelder van het Administratief Centrum (Toneelklas).
De inkom is gratis.

2 Kerstconcert
Om in de kerstsfeer te raken, biedt
de zangklas van Lede o.l.v. Elisabeth
Hermans, begeleid door Marc Gerain
en Stijn Roels op orgel en piano een
kerstconcert aan.
Zij zingen kerstliederen uit verschillende landen, zowel solistisch als in het
vocaal ensemble. De leerlingen van de
zangklas willen terug de puurheid van
de stem laten horen, soms zelfs zonder

begeleiding. Weg van alle commercialiteit willen zij komen tot de essentie van
het kerstgebeuren, de onschuld van een
kind...
Daarom opteren zij voor de sereniteit
van een kerk. Geholpen door de akoestiek, laten zij bekende en minder bekende kerstliederen klinken, om zo een
beetje kerstsfeer mee te kunnen geven
met de concertganger.

Van die 160.000 volgen er 400 leerlingen les in de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord in Lede. De helft
daarvan zal zijn beste beentje voorzetten tijdens het groots opgezette spektakel ‘Grenzeloos’ dat zij uitvoeren in zaal
‘De Volkskring’. De ensembles van de
academie en de klassen van samenzang
nemen je mee op een muzikale reis
door de wereld.

Het concert gaat door op vrijdag 19
december in de Sint-Pharaildiskerk in
Smetlede en begint om 20.00 uur.

De voorstelling gaat door in zaal
‘De Volkskring’, Kasteeldreef, 9340
Lede. Het begint om 15 uur en de
inkom is gratis.

3 Dag van het DKO

4 Waar vind je ons?

Zaterdag 14 februari is niet alleen
Valentijnsdag, maar ook Dag van het
DKO. Op deze dag zetten meer dan
honderd academies samen hun deuren
open. Zij vertegenwoordigen 160.000
jongeren en volwassenen die les volgen
in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO),
beter bekend onder de naam muziekacademie of tekenacademie.

Neem gerust maar een kijkje op
onze virtuele academie
(http://www.gamw.lede.be),
bezoek ons secretariaat op
Markt 5, 2e verdieping, 9340 Lede
of contacteer ons op:
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Lede
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cultuur@lede.be

winnaar

Uitslag
wedstrijd open
monumentendag
Winnaars:
- familie Vandenborne
- familie Van Eeden
- familie Tavernier
- Familie Van Accoleyen

En de winnaar is …

Prijzen af te halen tot 10 december
op de cultuurdienst.

Een aantal maanden terug schreven we naar aanleiding van onze nieuwe
website een fotowedstrijd uit. Er waren mooie prijzen te winnen en de voorwaarden waren niet streng. Toch namen amper vijftien personen deel aan de
wedstrijd. Peter D’hondt werd winnaar en kreeg een geldprijs van 200 euro.
De tweede prijs (100 euro) ging naar An-Soﬁe D’hondt. Kamiel De Coninck
ontving voor zijn derde prijs 50 euro en tot slot kregen Sander Franck en
Bart De Meester elk 25 euro.

Seniorenweek
2008

Er waren ook nog een aantal eervolle vermeldingen voor Denis Impens
en André De Grauwe.

In Lede is er een actieve seniorenraad
werkzaam die allerlei activiteiten
organiseert. Op de shownamiddag waren meer dan 300 senioren aanwezig.
Zij genoten van een leuke namiddag.

10 foto’s (vijf winnaars en vijf eervolle vermeldingen) zijn te bekijken in
de wandelgangen van het gemeentehuis tot het eind van het jaar.
2e prijs

3e prijs

4e prijs

5e prijs

maandag 17 november tot en met
zondag 23 november

6

Lede

OCMW

informeert

info@ocmw.lede.be
www.ocmw.lede.be

Verwarmingstoelage
De laatste jaren zijn de brandstofprijzen enorm gestegen.
Steeds meer mensen ondervinden hierdoor problemen
om hun energiefactuur te
betalen. Om deze mensen te
helpen is er de verwarmingstoelage.
Wie heeft er recht
op de tussenkomst?
Categorie 1: Personen met recht op
een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering op voorwaarde dat het bruto
belastbaar- gezinsinkomen niet hoger
is dan € 14.624,70 verhoogd met
€ 2707,42 per persoon ten laste;
Categorie 2: personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen
dat lager is of gelijk aan € 14.624,70
verhoogd met € 2707,42 per persoon
ten laste. Voor de berekening van dat
inkomen wordt rekening gehouden met
het kadastraal inkomen (x3) van andere
woningen dan de gezinswoning;
Categorie 3: Personen met een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
Categorie 4: personen met een jaarlijks belastbaar netto gezinsinkomen
dat niet hoger is dan € 23.705,66.

Welke brandstoffen komen
in aanmerking?
Volgende brandstoffen komen in aanmerking voor de verwarmingstoelage:
- Huisbrandolie;
- Verwarmingspetroleum;
- Bulkpropaangas.
Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas en butaangas in
gasﬂessen komen niet in aanmerking.
Om aanspraak te kunnen maken op een
toelage, dient de prijs, BTW inbegrepen,
die op uw factuur vermeld wordt, gelijk
aan of hoger te zijn dan € 0,56 per liter.

De levering dient gebeurd te zijn tussen
1 september 2008 en 30 april 2009.

Hoeveel bedraagt de
verwarmingstoelage?
Het bedrag van de toelage hangt af van
de brandstofsoort, de prijs per liter en
de categorie waartoe je behoort.
Voor de categorieën 1,2 en 3
Voor in grote hoeveelheden geleverde
brandstoffen schommelt de toelage
tussen 3 cent en 20 cent per liter.
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum
1500 liter brandstof.
Voor in kleine hoeveelheden aan de
pomp aangekochte huisbrandolie of
verwarmingspetroleum is er een forfaitaire verwarmingstoelage van €150.
Voor categorie 4
De forfaitaire toelage per verwarmingsperiode bedraagt € 105 op voorwaarde
dat er minstens 750 liter brandstof is
geleverd.

Hoe vraag je de toelage aan?
Indien je denkt recht te hebben op de
toelage, moet je contact opnemen met
het OCMW van je gemeente binnen de
60 dagen na de levering
• Het OCMW zal je volgende
documenten vragen.
• Een kopie van de leveringsfactuur;
• Een kopie van je identiteitskaart;
• Indien u in een appartementsgebouw
woont, een attest van de eigenaar
of beheerder met de vermelding van
het aantal appartementen waarop de
leveringsfactuur of bon betrekking
heeft;
• Voor categorie 3, een kopie van de
beschikking van toelaatbaarheid of
een attest van de schuldbemiddelaar.

Voor meer informatie en voor aanvragen kan je terecht bij de sociale dienst
van het OCMW, Kasteeldreef 50,
Lede - 053/80 20 22:
• Op maandag tussen 16 u en
18.45 uur;
• Op dinsdag en donderdag tussen
14 u en 16 u.
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sportdienst@lede.be

Sportgala 2008
Kampioenenhulde - sportlaureaten
Kampioenenhulde
Op grond van de sportprestaties, geleverd in het competitiejaar 2007-2008,
worden volgende onderscheidingen
uitgereikt:
- de individuele kampioenen
(nationaal, provinciaal of regionaal)
- de kampioenen in ploegverband
(nationaal, provinciaal of regionaal)

Sportlaureaten
Op grond van de sportprestaties,
geleverd van 1 december 2007 t.e.m.
28 november 2008, zullen eventueel de
volgende trofeeën worden uitgereikt:
- de individuele sportlaureaat 2008 competitiesport
- de individuele sportlaureaat 2008 recreatiesport

- de sportclub 2008
- de eervolle vermeldingen
- de verdienstelijke Ledenaar(s)
ten dienste van de sport

De kandidaatstellingen moeten schriftelijk gebeuren en de geleverde sportprestaties, die de kandidaturen wettigen, moeten duidelijk worden vermeld.
De kandidaturen mogen ook binnengestuurd worden door derden.

Personen of verenigingen die in aanmerking komen voor de kampioenenhulde of die denken in aanmerking
te komen voor de verkiezing van de
sportlaureaten, zijn ertoe gehouden de
kandidaturen binnen te sturen vóór
30 november 2008 t.a.v.:
- Chris De Wolf (voorzitter sportraad),
Heiplasstraat 20, 9340 Lede
- Gemeentelijke sportdienst Lede
(secretariaat sportraad), Markt 1,
9340 Lede

Wintersportkampen 2008

Wintersportkamp omnisport
Wanneer?
Van 22 tot en met 24 december 2008
Voor wie?
Voor alle jongens en meisjes uit het
1ste tot en met 6de leerjaar van het
schooljaar 2008-2009
Waar?
Sportcomplex De Ommegang
Ommeganglaan 60A, 9340 Lede
Uurregeling
Op 22 en 23 december 2008:
Les van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, gezamenlijke activiteit van 13.00 tot 14.00 uur. Opvang
van 8.15 tot 9.00 uur en van 16.00 tot
17.00 uur. Op 24 december 2008:
Les van 9.00 tot 12.00 uur.

Opvang voorzien van 08.15 tot 09.00
en van 12.00 tot 12.15 uur
Meebrengen
Trainingspak / sportieve kledij en
sportschoenen (zowel voor binnen
als buiten)
Prijs 25 euro
Kortingen
- 2 euro bij inschrijving 2de kind
- 3 euro bij inschrijving 3de kind
Inschrijven
uiterste inschrijvingsdatum
15 december 2008

Wintersportkamp kleuters
Wanneer?
Van 29 tot en met 31 december 2008
Voor wie?

Voor alle jongens en meisjes uit de
1ste tot en met 3de kleuterklas van het
schooljaar 2008-2009
Waar?
Sportcomplex De Ommegang
Ommeganglaan 60A, 9340 Lede
Uurregeling
Les van 9.00 tot 12.00 uur.
Opvang voorzien van 08.15 tot 9.00 uur
en van 12.00 tot 12.15 uur.
Meebrengen
Trainingspak / sportieve kledij en
sportschoenen (zowel voor binnen als
buiten)
Prijs 18 euro
Kortingen
- 2 euro bij inschrijving 2de kind
- 3 euro bij inschrijving 3de kind
Inschrijven
uiterste inschrijvingsdatum
15 december 2008
Inschrijven kan via:
- e-mail: sportdienst@lede.be
- sportdienst, Markt 1, 9340 Lede
en sporthal, Ommeganglaan 60A,
9340 Lede
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jeugddienst@lede.be

Jeugdﬂash
De werkgroep “Vooruit met de
geit, Lede en zijn preventiebeleid”
organiseert op jaarbasis een vijftal
activiteiten. Deze staan open voor
alle jongeren tussen 12 en 17 jaar
en de toegang is volledig gratis.
Via diverse invalshoeken, eigentijdse
methodieken en een aantal kunstvormen leren we jongeren bewust
“neen zeggen” tegen alle vormen van
verslaving.

De werkgroep is samengesteld uit Wim De Wiest
(SMC-Lede) – Marc Duquet
(politie Lede / Erpe-Mere) –
Isabelle Derder (Jeugdraad
Lede) – Elke Meganck
(schepen van jeugd) –
Johan Troch en Luc
Rasschaert (jeugdhuis Leeuwerik)
en Elsie De Winne (jeugddienst Lede).
We vergaderen zeswekelijks in het
jeugdhuis. Naast het opzetten van een
gevarieerd jaarprogramma, maken
we ook kennis met andere werkingen,
projecten ...

Onze eerstvolgende activiteit gaat door
op vrijdag 28 november om 19.30 uur
in zaal “De Bron” te Lede.
Op het programma staat:
“Dronken in de rook”, een theaterproductie van Paco. Het geheel wordt
ingeleid door de acteurs en na de
voorstelling volgt er een alcohol-,
rook- en drugvrije fuif. Het einde wordt
voorzien om 23 uur. Iedereen tussen
12 en 14 jaar is welkom.
Contactadres werkgroep
Jeugdhuis Leeuwerik (Ommeganglaan
60, 9340 Lede – 053 80 48 36)
Jeugddienst Lede (053 60 68 61)

Hou je ervan om kinderen te animeren?
Heb je nog wat tijd over in de zomervakanties?
Of ben je nu al gebeten door die te gekke
speelkriebel?
Volg een animatorcursus en maak in zomer 2009 deel uit van de monitorenwerking van speelplein de Tuimelaar te Wanzele. Een cursus kan je volgen bij diverse
organisaties in een van de komende vakanties (kerstvakantie, krokusvakantie of
paasvakantie).
Meer informatie? Neem contact op met de jeugddienst of kom naar de informatiedag die doorgaat op zaterdag 22 november op het speelplein te Wanzele.
Informatiedag voor nieuwe monitoren ‘ De Jeugd Van Tegenwoordig’
Zaterdag 22 november
Speelplein Wanzele,
Watermolenstraat 13
Start voor nieuwe
monitoren: 13.30 uur
Van 16.30 tot 17.00
uur zijn ook de ouders
welkom om een kijkje
te nemen en vragen
te stellen.

Stoempfestijn

Jeugdraad Lede organiseert voor
de tweede maal een stoempfestijn
op zaterdag 6 december 2008.
Locatie: Ontmoetingscentrum te
Oordegem.
Kaarten verkrijgbaar bij de
jeugdraadsleden, op de eet- en
cultuurbeurs zondag 16 november
en bij de jeugddienst.
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Zaterdag 20 en zondag 21 december
Sterdagen
Georganiseerd door
UNIZO-Lede en
de gemeentelijke
culturele raad
Programma
Zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur:
- KERSTMARKT
in de grote zaal ‘De Bron’
Organisatie: DE WERELDWINKEL,
DAVIDSFONDS, GEZINSBOND enz.

- LEVENDE KERSTSTAL op de Markt
- Zaterdag en zondag 14 uur:
STERVERTELLINGEN in de bibliotheek – gratis kerstmuts voor alle
kinderen. Organisatie: Culturele Raad

Zondag 19 uur:
- Trekking TOMBOLA sterbonnen en
sterkaarten. Organisatie: UNIZO-Lede

Doe mee aan de wedstrijd: Zoek het kerstlied!

Zondag 16 uur:
- STERRENWORP vanaf het gemeentehuis: prachtige prijzen van de deelnemende winkeliers + de gouden ster
geschonken door juwelier Ruyssinck,
Markt 29, Lede

- GRATIS GLUHWEIN en
CHOCOMELK in de kerstchalets
(mits afgifte bonnen)
- Bovenzaal De Bron: tentoonstelling
LEDE - DORP IN DE VORIGE EEUW
Organisatie: Culturele Raad
- RONDRIT VAN DE KERSTMAN
MET DE HUIFKAR vanaf De Bron
door de handelsstraten
Organisatie: Culturele Raad

Tijdens de KERSTVAKANTIE
zal de kinderopvang in Wanzele open zijn op maandag 22
december, dinsdag 23 december, woensdag 24 december,
maandag 29 december, dinsdag 30 december en woensdag 31 december 2008.
Openingsuren
Dag
maandag 22/12/08
dinsdag 23/12/08
woensdag 24/12/08
donderdag 25/12/08
vrijdag 26/12/08
maandag 29/12/08
dinsdag 30/12/08
woensdag 31/12/08
donderdag 1/1/09
vrijdag 2/1/09
maandag 5/1/09

Van
Tot
6.45
18.30
6.45
18.30
6.45
16.00
Gesloten
Gesloten
6.45
18.30
6.45
18.30
6.45
16.00
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Kerstvakantie buiten-

schoolse kinderopvang Wanzele
Inschrijven
Inschrijven kan enkel SCHRIFTELIJK.
Dit kan via het inschrijvingsformulier
(te verkrijgen op dienst kinderopvang,
Markt 1, 9340 Lede en via e-mail
kinderopvang@lede.be).

Annulatie
Annulatie van een inschrijving kan enkel
SCHRIFTELIJK worden doorgegeven
ten laatste de 2de werkdag voorafgaand
aan de gereserveerde opvangdag.
Bij geen of laattijdige annulatie zal een
boete aangerekend worden: een bedrag
van 5 euro per kind per opvangdag is
verschuldigd. Bij ziekte kan de dag zelf

worden geannuleerd, mits voorlegging
van een ziekteattest wordt er geen
boete aangerekend. Annulatieformulieren zijn beschikbaar op de vestigingsplaatsen of op de afdeling vrije tijd.
Inschrijven kan vanaf maandag
1 december 2008. De inschrijvingen
zullen worden aanvaard zolang de
maximale opvangcapaciteit niet wordt
overschreden.

Verder info
Gemeentehuis Lede
Dienst kinderopvang - coördinator
Nathalie Verstuyft - 053 60 68 63

Afschafﬁng lidgeld
vanaf 1 januari!
We herinneren er graag aan dat het lidgeld
vanaf 1 januari zal worden afgeschaft!
Een reden te meer om te proeven van
ons mooie aanbod in de bibliotheken
van Lede en Oordegem...
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bibliotheek@lede.be
www.bibliotheek.lede.be

Bibliotheek
Najaarsactiviteiten
zondag 16 november,
bibliotheek Lede, 14u tot 14u30
Tijdens de beurs Lede Gesmaakt is de bibliotheek open van
14u tot 17u. Je kan dus gewoon ontlenen zoals altijd.
Onze bezoekers krijgen die dag een extra attentie.
Van 14u tot 14u30 is er een kort vertelmoment voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Inschrijven doe je best vooraf op
053 82 53 30 of via bibliotheek@lede.be

zaterdag 22 november,
vergaderzaal bibliotheek Lede, 14u tot 16u
De start van de Voorleesweek betekent bij ons een spetterende vertelnamiddag samen met Connie Tielemans.
De Kringwinkel installeert gezellige voorleeshoekjes
in de bibliotheek, waar je gezellig met een boek kan
wegdromen...
Inschrijven voor de vertelnamiddag doe je best
vooraf op 053 82 53 30 of via bibliotheek@lede.be

Literaire degustatie
zaterdag 22 november,
bibliotheek Lede, 19u
De bibliotheek organiseert samen met de culturele raad tijdens de week van de Smaak een
literaire degustatieavond. Deze vindt plaats in de
bibliotheek zelf op zaterdag 22 november vanaf
19u. Thema is Frankrijk, er zullen dus enkele
Franse wijnen geproefd worden, samen met
enkele bijpassende kazen. De wijnen worden
afgewisseld met enkele literaire proevertjes,
bespiegelingen over de Franse cultuur,
poëzie en muziek.
Een aanrader voor iedereen die de bibliotheek nog niet kent en op een originele
manier wil leren kennen!
Graag op voorhand inschrijven in de
bibliotheek, deelnameprijs 8 euro.

zondag 16 november

zaterdag 22 november

zaterdag 22 november

11

Lede

CULTUUR

informeert

cultuur@lede.be

Week van de Smaak
13-23 november 2008
Lede Gesmaakt!
Programma
Vrijdag 14 november 2008
Filmavond in Franse sfeer met
aangepaste hapjes en drankjes
Locatie: Jeugdhuis Lede
20 uur: Taxi 1
22 uur: Taxi 2

Zondag 16 november 2008
Eet– en cultuurbeurs: ‘Een beurs
met smaak en een snuifje cultuur’.
Kom kennismaken met en proeven
van allerlei producten voorgesteld door
diverse verenigingen en organisaties.
Randanimatie:
- Vertelmoment ‘Conﬁtuur’ voor de
kinderen in de bibliotheek om 14 uur
stipt.
- Gelegenheid tot knutselen tussen
15 uur en 17 uur.
- Kleurwedstrijd voor kinderen.
- Zoekwedstrijd voor jong en oud.
Locatie: De Bron
Van 14 tot 18 uur
Meer informatie? Neem contact met de
cultuurdienst – De Kimpe Lieve

Koken met grootmoeders
groenten
Start 11.30 uur
Voorstelling oude groenten, koken,
gezellig samenzijn
Locatie: De Bron (bovenzaal)
Meer informatie? Neem contact op
met je gezinsbond
Sneukelwandeltocht
Start 13.30 uur
Met stopplaats op de eet- en
cultuurbeurs die doorgaat in de Bron.
Organisatie en meer informatie:
gemeenschapschool De Groene vijver
Filmavond in Franse sfeer met
aangepaste hapjes en drankjes
Locatie: jeugdhuis Lede
18 uur: Taxi 3
20 uur: Taxi 4

Woensdag 19 november 2008
Gezinsbond Creﬁ en Jeugdhuis
Leeuwerik organiseren:
Knutselnamiddag ‘maken van
een snoeptaart’.

Locatie: Jeugdhuis Leeuwerik,
14.30 uur
Deelnameprijs: 5 euro
(materiaal en één drankje)
Inschrijven of meer informatie?
Neem contact met het jeugdhuis:
0479 71 96 40

Zaterdag 22 november 2008
Literaire degustatie zie hiernaast!

Zondag 23 november 2008
“Op de Franse Toer “ - Proeven
van Franse gerechten en dranken.
Locatie: Ontmoetingscentrum
Oordegem. Vanaf 14 tot 19 uur
Inkom: gratis
Meer informatie: Daniël van
Kerckhove, Davidsfonds Oordegem
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Duurzame ontwikkeling:
een vaak gebruikt begrip,
maar wat betekent het?
Duurzame ontwikkeling is een abstract
begrip, dat we op duizend en één manieren concreet kunnen invullen in ons
dagelijkse leven. Het draait op respect:
voor de medemens hier in Vlaanderen
maar ook in de rest van de wereld, voor
de natuur en de draagkracht van de
aarde, voor de huidige generatie maar
ook voor de mensen die na ons komen.
Het betekent een versmelting van economische groei, sociale vooruitgang en
ecologisch evenwicht, waarbij iedereen
een stem heeft. Het is een proces van
maatschappelijke verandering, dat de
attitude, het gedrag en de praktijken
van beleidsmakers, bedrijfsleven en
consumenten wil veranderen.
Lokale besturen vormen meestal de
motor van dit duurzaamheidsproces.
Omdat deze motor zou blijven draaien
heeft de gemeente Lede de samenwerkingsovereenkomst inzake milieu
en duurzame ontwikkeling met het
Vlaams gewest ondertekend. (zie ook
infoblad Lede van juni 2008 pag. 6 en
7). De gemeente voert initiatieven uit
op het vlak van milieu en het Vlaams
gewest ondersteunt de gemeente hierin
ﬁnancieel.
In dit kader wil het gemeentebestuur
enkele thema’s van de overeenkomst verduidelijken.
Op woensdag 3 december 2008
organiseert het gemeentebestuur in
samenwerking met de milieuraad in
ontmoetingscentrum De Bron te Lede
een infovergadering over de mogelijkheden van energiebesparing, de
stand van zaken van hernieuwbare
energie (windenergie, warmtepompen,
zonneboilers, zonnepanelen, ...) en
de mogelijkheden van subsidiëring en
belastingvermindering van duurzame
energie. Verder wordt in die infovergadering het thema water “aangeboord”.
Hierbij worden afkoppeling van regenwater van de riolering en wateroverlast

door riolen en waterlopen besproken.
Het gemeentebestuur nodigt specialisten uit beide domeinen uit om op deze
vergadering informatie over de gekozen
onderwerpen te geven.
Uit de samenwerking met het Vlaams
Gewest distilleerden wij 1 thema dat je
zeker zal interesseren: het sluikverbranden van (tuin)afval. In de voorjaarseditie van “Lede informeert” zetten wij
het gebruik van pesticiden in de kijker.

Sluikverbranding zorgt voor
ernstige luchtvervuiling
Je staat er misschien niet bij stil, maar
bij verbranding van nat hout, plastic,
papier e.d. komen heel wat giftige
stoffen vrij. Deze zorgen voor gezondheidsproblemen, variërend van
kortdurende prikkeling in ogen, neus en
keel tot in het ergste geval kanker.
Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval e.d. veroorzaakt vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes
half verbrand materiaal. Dit is voor de
stoker zelf en zeker voor zijn buren zeer
onaangenaam.
Sinds de dioxinecrisis weet ook iedereen hoe gevaarlijk dioxines zijn voor de
gezondheid. Toch blijven veel mensen
nietsvermoedend hun afval verbranden
in allesbranders en tuinkacheltjes. Hier
staan ﬁkse boetes op.
In Lede werden vanaf begin 2007 tot
heden al een tiental overtreders streng
bestraft.
Sluikverbranden zorgt immers voor
dioxine-uitstoten die tot 5000 maal hoger zijn dan de wettelijke normen voor
de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties. Zelf afval verbranden in allesbranders, tuinoventjes of in een open vuur
veroorzaakt luchtverontreiniging.
Sluikverbranden van afval is zelfs de
grootste bron van dioxines in Vlaanderen, veel groter dan de huisvuilverbran-

dingsovens, die samen nog geen 0,2
procent van de gehele dioxinevervuiling
veroorzaken.
Wie zichzelf, zijn gezin en zijn buren
niet wil vergiftigen, doet er dus goed
aan om niet langer zelf afval te verbranden. Voor het verbranden van afval
bestaat nu al een zeer strenge reglementering. Zo mag je als particulier
helemaal geen afval verbranden:
niet buiten en niet binnen!
Gebruik in de allesbrander of in het
tuinoventje dus uitsluitend wettelijk
goedgekeurde brandstoffen, of eventueel droog, onbehandeld hout. Ook
plantaardig tuinafval mag je niet
zomaar verbranden. Alleen wanneer
er binnen een straal van 100 meter
geen begroeiing of gebouwen zijn
en het tuinafval is afkomstig van het
bewuste perceel, is het wel toegestaan.
Je doet er veel beter aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de selectieve
inzameling van afval en zoveel mogelijk
afval te vermijden zoals:
- koop je dranken in herbruikbaar glas
in plaats van in kunststof ﬂessen.
- je groen- en tuinafval composteer je
makkelijk zelf. Zo help je het milieu
een handje en denk je aan je gezondheid en die van familie en buren.

Overdosis Dioxine
Het opstoken van afvalstoffen is één
van de belangrijkste bronnen van dioxines. Verantwoordelijk voor de hoogste
dioxine-uitstoten is het verbranden van:
- verpakkingsafval
- PVC-ﬂessen
- ales wat met een PVC-laag overdekt is
- geverfd en gevernist hout
- verlijmde spaander en vezelplaten
- hout dat brandvertragende middelen
bevat
- papier en karton
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Nog een 80-tal gratis
energiescans beschikbaar
voor de inwoners van Lede

Pesticiden...
Zonder is gezonder!
Pesticiden of bestrijdingsmiddelen
treffen we intussen overal aan: in
grondwater, in regenwater, in sneeuw,
in de bodem en in de lucht, in voedingsmiddelen, in onze drinkwaterreserves
en in ons kraantjeswater. Sommige
pesticiden hopen zich op in de bodem of
in planten en dieren. Pesticiden zijn zeker niet zo onschuldig, integendeel, ze
zijn steeds giftig voor bepaalde levende
organismen. Ze kunnen, zelfs in lage
doses, ook giftig zijn voor de mens.
Vooral de effecten op langere termijn
– door het dagelijks contact met kleine
hoeveelheden van diverse pesticiden –
zijn moeilijk in te schatten. Er is meer
onderzoek nodig. In afwachting kunnen
we best voorzichtig zijn en pesticiden zo
veel mogelijk vermijden.
In de voorjaarseditie van dit infoblad
gaan we dieper in op de noodzaak om
het gebruik van pesticiden te beperken.
Ondertussen kan je met de niet (meer)
gebruikte pesticiden en bestrijdingsmiddelen of lege verpakkingen van deze
giftige stoffen naar het containerpark
waar je dit afval als KGA “klein
gevaarlijk afval” kwijt kan.

Wil je nu al meer weten?
Op de volgende websites kan je
terecht voor meer informatie:
www.pesticide.be
www.zonderisgezonder.be
www.milieu-en-gezondheid.be
www.velt.be

Zoals reeds eerder gemeld kan je
je woning laten scannen op correct
energiegebruik en advies krijgen over
mogelijke energiebesparingen.

- folie bevestigen achter radiatioren
om warmte te laten terugkaatsen
- een gewone douchekop vervangen
door een spaardouchekop

De energiescanner gaat samen met iemand van je gezin op zoek naar nutteloos energieverbruik. Hij of zij bekijkt je
woning volledig en noteert alle parameters die met energie te maken hebben.
Hierna krijg je tips waardoor je energie
kan besparen. De energiescanner zal
ook volledig gratis een aantal aanpassingen doen in je woning. Bijvoorbeeld:
- enkele gloeilampen vervangen door
de juiste spaarlampen
- buizen waar warm water doorstroomt isoleren

Ben je geïnteresseerd in dit GRATIS
onderzoek van je woning dan kan je
je kandidatuur per brief of mail stellen.
Het inschrijvingsformulier vind je op de
website www.lede.be of kan je invullen
bij de milieudienst van de gemeente.

Wie eerst vraagt,
wordt eerst bediend!
Meer informatie kan je krijgen bij de
dienst milieu en landbouw, Markt 1,
9340 Lede, milieu@lede.be,
tel. 053 60 68 25
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Zwerfvuilactie
“hou je troep van de stoep”
door de leerlingen van SMC-Lede.
50 leerlingen van het Stella
Matutinacollege hebben
deelgenomen aan de zwerfvuilactie “hou je troep van de
stoep” die de intercommunale IlvA samen met o.a.
gemeente Lede heeft opgezet. In de regio werkten 38
scholen en in totaal bijna
3.000 leerlingen mee aan
deze actie die kadert in het
project “indevuilbak” van
de Vlaamse Overheid”.
Om en rond de scholen hoopt zich
dagelijks nogal wat zwerfvuil op. Niet
alleen scholieren maar ook automobilisten en andere weggebruikers gooien
achteloos afval op de stoep en in de
voortuinen.
Op donderdag 9 oktober 2008 organiseerde IlvA een zwerfvuilactie voor
secundaire scholen. In Lede werden
de directie, de leerlingen en de MOS
(Milieu op school)-begeleider van SMC

Lede snel bereid gevonden om aan
deze actie deel te nemen.
In de straten rond SMC-Lede kregen
de buren een brief in de bus met de
aankondiging van deze actie.
IlvA ondersteunde de school met de
levering van vuilniszakken, handschoenen, ﬂuo-veiligheidsjasjes en haalde na
de actie ook het ingezamelde vuilnis op.
De mensen van de milieudienst stippelden samen met de MOS-begeleider het
parcours uit voor de vier deelnemende
klassen.
In groepen gingen de leerlingen onder
begeleiding op stap om de aangeduide
straten in een wijde omgeving rond
hun school afvalvrij te maken. Er werd
in totaal 4,5 km straat uitgekamd en
de leerlingen haalden 12 zakken zwerfvuil op. In Lede werd ongeveer 1,5 kg
zwerfvuil per leerling opgeraapt.
Medewerkers van de intercommunale
haalden de verzamelde zakken op om
het afval verder te scheiden in een

aantal fracties. In de hele regio
(12 gemeenten) werd ongeveer 3 ton
afval ingezameld door 3000 leerlingen.
Over de 3 ton zwerfvuil gaf de opdeling
volgend resultaat:
- 39 % verpakkingsmateriaal
- 19 % papier en karton
(niet-verpakking)
- 12 % organisch afval
- 11 % restafval
(bestemd voor gele zak)
- 10 % kunststof (niet-verpakking)
- 9 % ander zwerfvuil
Met deze actie willen de organisatoren
in eerste instantie de leerlingen sensibiliseren, maar de Intercommunale en
de gemeente willen ook een positieve
impuls geven naar de bewoners en de
gebruikers van de openbare wegen.
Voor meer info over deze en andere
zwerfvuil acties kan je terecht op:
www.ilva.be
www.ovam.be
www.indevuilbak.be
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Brochure
Lekker wandelen langs
Schelde, Dender en Rupel
‘Lekker wandelen langs Schelde, Dender en Rupel’ is
de nieuwste brochure uitgebracht door Scheldeland. De
publicatie bevat 12 wandelroutes, verspreid over de hele
regio. Bij elke wandeling hoort
ook een culinaire tip. Met een
streekgerecht of -drankje
kunnen de wandelaars in een
horecazaak langs de route
terug op krachten komen.
Wie het Scheldeland-wandelvirus te pakken heeft, vindt
in de brochure het volledige
wandelaanbod van de regio
terug. Je vindt er bovendien
een kortingsbon van 1 euro
voor de wandelnetwerkkaart
‘In het Land van Stille
Waters’ in terug.

Euthanasie:
enige verduidelijking
In ons vorig nummer kon je lezen dat een
wilsverklaring betreffende euthanasie
vanaf nu kan worden afgelegd bij de dienst
burgerzaken in het gemeentehuis.
Er was echter enige onduidelijkheid over de twee
getuigen die de verklaring mee moeten ondertekenen.
In de onderrichtingen die we eind augustus kregen van
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu stond letterlijk “in
aanwezigheid van twee getuigen”. Wij hebben hierover
meer informatie gevraagd bij de overheidsdienst en
intussen de melding gekregen dat die twee getuigen
niet hoeven mee te komen naar het gemeentehuis.
Zij kunnen de verklaring thuis ondertekenen.
Wij wensen ons te verontschuldigen tegenover de
personen die reeds aan ons loket informatie kwamen
vragen en die de uitleg uit de onderrichtingen meekregen. Zij kunnen de papieren gewoon thuis door
de getuigen laten invullen en ondertekenen.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst
burgerzaken.

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 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 15 september 2008
Klinkaard, Speurtstraat, Dries, Beekstraat, Grote Steenweg, Stichelendries, Kluize >
graven van sleuven in voetpad of berm voor de aanleg van gas
Opdrachtgever: Eandis
vanaf 15 oktober 2008
Steenstraat > graven van sleuven in voetpad of berm
Opdrachtgever: Netmanagement
vanaf 27 oktober 2008
Hulst > Graven van sleuven in voetpad of berm
Opdrachtgever: Telenet
vanaf 17 november 2008
Vijverstraat > herstelling van de betonvakken gedurende 60 werkdagen
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
25 januari 2008
veldrit Oordegem > parcours gedeelte Ouden Heirweg en Grote Steenweg

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 dinsdag 18 november 9 uur
tot zaterdag 22 november 9 uur
VERYSER,
Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56
van zaterdag 22 november 9 uur
tot zaterdag 29 november 9 uur
VANDENBERGHE,
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053 80 11 30

van zaterdag 29 november 9 uur
tot zaterdag 6 december 9 uur
VAN DER CRUYSSEN, Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

van donderdag 25 december 9 uur
tot vrijdag 26 december 9 uur
VAN DE WEGHE,
Nonnenbosstraat 107, Lede
tel. 053 80 76 79

van zaterdag 6 december 9 uur
tot zaterdag 13 december 9 uur
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11

Van vrijdag 26 december 9 uur
tot zaterdag 27 december 9 uur
VERYSER, Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56

van zaterdag 13 december 9 uur
tot maandag 15 december 9 uur
CLEVERS,
Schildekensstraat 85, Smetlede
tel. 09 369 56 43

van zaterdag 27 december 9 uur
tot zaterdag 3 januari 9 uur
VANDENBERGHE,
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053 80 11 30

van maandag 15 december 9 uur
tot zaterdag 20 december 9 uur
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

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

van zaterdag 20 december 9 uur
tot donderdag 25 december 9 uur
VERYSER, Kerkevijverstraat 3,
Lede, tel. 053 80 24 56

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.

