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Agenda
23 april >>> 11.11.11.-comité: Rwandese kookavond
25-26 april >>> Erfgoedweekend
24-25-26 april >>> Lede Creatief
25 april >>> Cre-actief
3 mei >>> Culturele raad ism academie: muzikale avond
10 mei >>> Papegem kermis
11 mei >>> vuurwerk kermis Papegem
16 mei >>> academie, kamermuziek in de parketzaal
17 tem 21 mei >>> Oordegem Blauwe Kanne Kermis
22 mei >>> infoavond seniorenraad ‘Vrouwen van Laken’
24 mei >>> Smetlede kleine kermis
29 mei >>> academie, Zij die ons gaan verlaten groeten u
31 mei >>> Wanzele kleine kermis
13-14 juni >>> Tentoonstelling Leedse kunstenaars raadzaal gemeentehuis
20 juni >>> Roefel
23 juni >>> opendeurdag academie
28 juni >>> Doe-Aan-Sport beurs

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 communicatie@lede.be
Oplage: april 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op 15 juni. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Patrimonium
Markten
Kermissen
Tentoonstelling
Leedse
kunstenaars
raadzaal gemeentehuis,
gratis toegang
- zaterdag 13 juni van 9 tot
12 uur en van 14 tot 21 uur
- zondag 14 juni van 9 tot
12 uur en van 14 tot 20 uur

Kermissen

Papegem kermis: zondag 10 mei
Papegem afsluiting kermis met
vuurwerk: maandag 11 mei
Oordegem Blauwe Kanne: zondag
17 mei tot en met donderdag 21 mei
Smetlede kleine kermis:
zondag 24 mei
Wanzele kleine kermis:
zondag 31 mei

Uitslag
carnavalstoet
2009
NAAM GROEP

PLAATS

CATEGORIE enkelingen
LKV KARTOUSJ EN KARTASJ & COKEN D’emilekes

1

LKV OETSJEWAAA - Weur vertrekken uit Léé moar
pakken eur zotten niet mee!

2

LKV DE KEIBERGPLEKKERS - Rio in Léé

3

LKV FOERT - Mé ons voelt iedereen zich veilig

4

CATEGORIE C
- LKV D’ENGELEN De poeppen goan weer ont dansen
- LKV DE SLEKKETISJEN - De wachters van Lee

1

LKV DWEIS & OAVERECHT - Bolleewood

2

LKV DE KONTENBONKERS - Van iet nor niet

3

LKV TOETERNIETOE
Tees joar zetten weur de bloemekes ne kèr buiten

4

- LKV DE POTTERS - Hocus Pocus Potters
- LKV KIENJEROZJE - Veur n’ieste kier zemmen
der bij, weur moken de kiendjes blij!
- LKV DE SCHELLEKES
Vist er mor isj noar van de joar!

5

CATEGORIE B
- VEUR DE LEUT - De prinselijke jacht
- LKV JUST NIET - PML

1

CATEGORIE A
LKV SPECIAL - Donker of reigen, nieks augt ons tegen

1

S.C.F.V. GOEDEMOR - Jubilé

2

LKV ZJAREG - Veur eu pakske sjikke en eu stik
chocolat meugde mij nekker pakken in mij gat

3

LKV DE SMOELENTREKKERS - Wilt ge hoogerop?
Gaby Fernand, hij zorgt voor den top

4
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Academie
1) Kamermuziek
in de parketzaal

Op zaterdag 16 mei nodigen de leerlingen uit de klassen kamermuziek je
uit om te komen luisteren naar hun
examen. Het blazersensemble van
de academie is ook van de partij.
Het examen gaat door in de parketzaal van het Cultureel Centrum,
Markt 5, 9340 Lede, en begint om
20.00 uur.

2) Zij die ons
gaan verlaten,
groeten u

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 uit op hun afscheidsconcert. Zij willen je absoluut laten
horen wat zij het afgelopen decennium leerden.
Het concert gaat door op vrijdag 29
mei in de parketzaal van het Cultureel Centrum, Markt 5, 9340 Lede,
en begint om 20.00 uur.

3) Klas in de
Kijker - cello

Ik wil jullie graag laten kennismaken
met mijn instrument: de cello.
Hoewel dat precies niet zo goed gaat
op een blad papier, want de cello
(en muziek in het algemeen) is iets

Mieke De Lauré

wat je moet leren kennen door ernaar te luisteren, het te voelen, mee
te bewegen… kortom beleven! Maar
vooruit, ik zal mijn best doen.
De cello behoort tot de familie van
de strijkinstrumenten. Eigenlijk is
hij de grote broer van de viool en
de altviool. Dat betekent dat de vier
snaren van de cello, net zoals bij
de viool, aangestreken worden met
een strijkstok. De cello is echter te
groot om onder onze kin te klemmen. We moeten erbij gaan zitten
op een stoel; de cello rust dan op
de grond (op een pin) en we houden
ons instrument tussen onze benen.
Als je iemand goed cello ziet spelen,
lijkt het wel alsof hij zijn instrument
omhelst, mooi is dat!

in tranendal dat we verblijven!
Haal maar eens de cd met de celloconcerti van Joseph Haydn uit de
bibliotheek. Je zal merken dat cello
spelen erg vreugdevol en levenslustig kan klinken!
Ik moet nog een laatste iets zeggen:
cello is geen gemakkelijk instrument,
je moet wel wat geduld hebben en
veel oefenen. Maar je moeite zal
zeker worden beloond!
Dus, liefste lezer, heb je een groot
hart en een beetje geduld, kom dan
eens langs, misschien is cello wat
voor jou?!
Mieke De Lauré,
Leerkracht Cello

De klank van de cello is veel lager
dan die van de viool. Dat is logisch:
hij is ook veel groter.

4) Waar vind
je ons?

Er wordt vaak gezegd dat de klank
van de cello het dichtst de menselijk
stem benadert. Ik denk dat daarbij
niet “stem” het belangrijkste is, maar
“menselijk”. Want ja, de klank van
de cello gaat recht naar ieders hart.
Je merkt dan ook dat mensen die
cello spelen vaak erg gevoelig zijn.

bezoek ons
secretariaat op
Markt 5 - 2e verdieping
9340 Lede

Er is een beroemd stuk van de Franse
componist Camille Saint-Saens. Het
heet Le cygne (de zwaan) en als dat
mooi gespeeld wordt, kan je er van
op aan dat er zakdoeken verschijnen. Maar het is natuurlijk niet altijd

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

of contacteer ons op
053 60 68 70 academie@gamw.lede.be
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Bibliotheek

Uitleencijfers Lede & Oordegem

Steeds meer Ledenaars
lijken de weg naar één van
onze bibliotheken te vinden.
Zowel het gebruik van de
bibliotheek van Lede als
die van Oordegem zit de
afgelopen jaren in een
stijgende lijn.
In 2009 – met de afschaffing van
het lidgeld – lijkt een groot deel van
onze inwoners opnieuw of voor de
eerste keer gebruik te maken van
ons aanbod. Het aanbod nieuwe
boeken, dvd’s en tijdschriften is echt
niet te versmaden; we trachten ze
zo snel mogelijk in onze rekken te
zetten. Ook onze collectie tijdschriften wordt steeds meer gelezen. De
nieuwe luisterboeken vinden ook
makkelijk de weg naar onze leners.

En met de ingebruikname van onze
online webcatalogus (www.bibliotheek.lede.be) kan je onmiddellijk
zien welke boeken aanwezig zijn in

onze bib; verlengen en reserveren
kan van thuis uit … geen enkel beletsel meer om van de gratis diensten
van de bib gebruik te maken!

Openingsuren
Ma.
Lede

Di.

Woe.

Do.

Vrij.

Zat.

17:00-20:00 09:00-12:00 14:00-18:00 13:30-16:30 16:00-20:00 09:00-12:00

Oordegem 18:00-20:00

14:00-16:00

Gouden Uil, Literaire Lente
en Doe mei maar een doe-boek!
In het voorjaar beweegt er traditioneel heel wat in de uitgeverswereld.
We worden bedolven onder de nieuwe uitgaven, waarvan we uiteraard
het beste in onze collectie willen.
Zo kan je vanaf 16 maart stemmen
op de Gouden Uil; de genomineerde boeken van deze literaire prijs
kan je uiteraard terugvinden in
onze rekken.
Van 3 tot 30 april vind je de nieuwste lente-aanwinsten terug in onze
themastand over de Literaire

Lente, met boeken van o.a. Berckmans, Leen Huet, Bart Koubaa,
Bart Moeyaert en Eric-Emmanuel
Schmitt.
Vervolgens staan in mei de hobbyboeken in de kijker met de actie
Doe mei maar een doe-boek.
In de rubrieken Koken & co, Hobby
& creatief, Wellness & psycho en
Huis & tuin zal wellicht iedereen
zijn smaak vinden!

10:00-12:00
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Archeologie
Opgravingen in
het Markizaat
In opdracht van de gemeente speurde
de voorbije weken een team archeologen van SOLVA op het domein van
het voormalige Markizaat naar het
verleden. Omdat door de bouw van
het geplande woon- en zorgcentrum
eventuele archeologische sporen
kunnen vergraven worden, wordt een
voorafgaand verkennend archeologisch onderzoek als voorwaarde bij
de bouwvergunning gesteld. Dergelijk
verkennend onderzoek dient een evaluatie van de archeologische waarde
van de terreinen te maken.
Doordat het domein van het voormalige Markizaat grotendeels onaangeroerd is gebleven door recente en
historische bouwactiviteiten, was de
kans om goed bewaarde sporen uit
het verleden aan te treffen, groot.
Het bood meteen ook een gelegenheid om over een vrij ruime oppervlakte onderzoek te doen in een van
de oude, historische kernen van Lede.
Aan de hand van lange sleuven die
met behulp van een kraan parallel
aan elkaar over het terrein gegraven
zijn, kregen de archeologen een idee
van wat er in de ondergrond aanwezig is. Zo konden sporen opgetekend
worden die in grote lijnen tot vier
periodes te herleiden zijn.
De meest recente sporen staan
onmiskenbaar in verband met het
voormalige Markizaat.
Zo blijken in het zuidelijk deel van
het domein nog funderingen van
gebouwen bewaard die op basis van
18e - en 19e - eeuwse kaarten kunnen
geïnterpreteerd worden als bijgebouwen van het 18e - eeuwse kasteelgebouw. De gebouwen zijn symmetrisch
ingeplant langsheen de voormalige
toegangsdreef van het kasteel.
In het westelijk deel van het onderzochte terrein zijn er aanwijzingen ge-

vonden die duiden op het bestaan van
een slotgracht rond het kasteel. De
aanwezigheid van een slotgracht kon
vermoed worden op basis van kaarten
uit het midden van de zeventiende
eeuw (Sanderus) en achttiende eeuw
(Kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden, alias de Ferrariskaart).
Daarop is het kasteel afgebeeld als
waterkasteel met hoektorens.
In het westelijke deel van het terrein
vonden de archeologen voorts oudere
kuilen en greppels. Deze sporen
zijn op basis van het aangetroffen
aardewerk in de 14de en de 15de eeuw
te dateren. In de zuidwestelijke hoek
van het terrein zijn een aantal kuiltjes
dan weer in de 10e of 11e eeuw te
plaatsen. Of deze oudere middeleeuwse sporen in verband te brengen
zijn met de voorgeschiedenis van het

Markizaat, is voorlopig onduidelijk.
Interessant is tot slot de aanwezigheid van een vrij grote hoeveelheid
aardewerk- en dakpanfragmenten,
voornamelijk afkomstig uit een verspoelde laag die over een groot deel
van het terrein terug te vinden is. Op
enkele plaatsen is deze laag nader
onderzocht, waarbij onder de laag
soms ook kuilen en grachtjes konden
opgetekend worden, die in de Romeinse periode te dateren zijn. Wellicht bevindt zich op of in de onmiddellijke omgeving van de onderzochte
terreinen een Romeinse bewoningssite. Het aangetroffen aardewerk valt
in de tweede en derde eeuw van onze
tijdsrekening te dateren.
Binnenkort zal bepaald worden wat
verder onderzocht moet worden.
Wordt vervolgd…
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Laat je reis
niet in het water
vallen en vraag
tijdig je documenten aan!
Wanneer je met je kinderen
op reis gaat naar het buitenland moet je ervoor zorgen
dat alle papieren in orde
zijn, ook voor hen.
Nogal wat landen (voornamelijk in
Europa) vragen dat je enkel een geldig identiteitsbewijs kan voorleggen.
Jijzelf en je kinderen die ouder zijn
dan 12 jaar beschikken over een

elektronische identiteitskaart. Zorg
dat je hiermee in orde bent!
Voor kinderen die jonger zijn dan
12 moet je bij de dienst burgerzaken een papieren identiteitsbewijs
aanvragen (wit kaartje met pasfoto). In Lede worden nog de hele
zomer dergelijke papieren bewijzen
afgeleverd. Op 1 oktober schakelt
de dienst burgerzaken over naar de
Kids-ID, het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen onder 12
jaar. De aanvraag voor een dergelijk
kaartje zal je tijdig moeten doen!
Momenteel stelt er zich ook een
probleem wanneer je kind 12 jaar
wordt tijdens jullie verblijf in het buitenland. Verwittig zeker de dienst en

wacht niet tot de dag van vertrek om
de papieren in orde te brengen.
Speel op veilig en ga minstens een
maand voor jullie vertrek langs bij
de dienst burgerzaken!
Voor de landen waar een paspoort
(beter bekend als reispas) vereist is,
geldt dat ook voor je kinderen: ook
voor hen moet je een reispas aanvragen. Ook deze procedure neemt
een tweetal weken in beslag.
Neem bij twijfel zonder aarzelen
contact op! Je bent steeds welkom
met je vragen.

BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK

Vrijwilligers

Vernieuwing van het rijbewijs gratis voor personen
met bepaalde lichamelijke
of geestelijke aandoeningen

Op 7 juni 2009 worden gelijktijdig
de verkiezingen voor het Europees
Parlement en het Vlaams Parlement
georganiseerd. Alle kiesgerechtigden
kunnen dan hun stem uitbrengen en
duimen voor de partij die hun voorkeur wegdraagt.

Bij bepaalde gezondheidsproblemen zoals diabetes (suikerziekte)
of epilepsie krijg je een rijbewijs
dat in de tijd is beperkt. Ben je in
die situatie dan moet je
na een door de dokter
bepaalde periode een
nieuw rijbewijs afhalen
bij de dienst burgerzaken. Die vernieuwing
wordt vanaf april ten
laste genomen door het
gemeentebestuur. Je
betaalt dus enkel nog
je eerste rijbewijs, de
vernieuwingen zijn voor
jou gratis.

Wij zoeken
vrijwilligers voor
de verkiezingen

Het spreekt voor zich dat er op een
verkiezingsdag beroep wordt gedaan
op heel veel medewerkers om in de
stembureaus of stemopnemingsbureaus te zetelen. En daarvoor rekenen
wij ook op inwoners met burgerzin.
Wat krijg je hiervoor in de
plaats? Je spendeert een halve dag
in de frontlinie. Je maakt de verkiezingsdrukte van heel dichtbij mee.

Mocht dat nog niet genoeg motiveren: iedere voorzitter, secretaris of
bijzitter van een stembureau krijgt
15 euro presentiegeld. Bovendien
kan iedereen die in een stembureau
zit, rekenen op enkele drankjes en
een hongerstiller.

Even praktisch:
De stembureaus zijn open van 8
tot 13 uur (we verwachten jou iets
vroeger). Je kan enkel je kandidatuur stellen om in de voormiddag te
helpen in een stembureau, de stemopnemingsbureaus (telbureaus) zijn
in Aalst. Ben je ouder dan 18 jaar,
dan mag je je vóór 10 mei kandidaat
stellen om mee te helpen.
Voor verdere inlichtingen kan je
terecht bij de dienst burgerzaken in
het gemeentehuis. Contact: dienst
burgerzaken, Markt 1, 9340 Lede,
053 60 68 10, burgerzaken@lede.be.

BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!!

BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK

Rijbewijs

BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!! BELANGRIJK !!!

Op reis
met kinderen
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Speelpleinwerkin
zomervakantie 2009
Er wordt speelpleinwerking
gegeven tijdens de zomermaanden juli en augustus
vanaf woensdag 1 juli tot
en met dinsdag 25 augustus.
Er is geen speelplein op
maandag 20 juli en dinsdag
21 juli.

Waar?

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

Voor wie?

Deze werking wordt georganiseerd
voor jongens en meisjes die op
1 januari 2009 minstens 3 jaar zijn
(vanaf geboortejaar 2005) 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
informatie betreffende deze opvang
kan je terecht bij de dienst
kinderopvang, 053 60 68 63 of
kinderopvang@lede.be.

Dagprijs Weekprijs

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 kunt 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

Wens je gebruik te maken van het
abonnementensysteem, dan kan

je dit best op voorhand aanvragen
om lange wachttijden te vermijden
tijdens de eerste weken. Wij dringen
erop aan abonnementen te kopen
vóór de aanvang van de speelpleinwerking en wel op volgende dagen:
• woensdag 3 juni
van 14.00 tot 16.30 uur
• dinsdag 12 juni
van 9.00 tot 12.00 uur
• zaterdag 13 juni
van 9.30 tot 11.30 uur
De verkoop gaat door in het
gemeentehuis, jeugddienst,
Markt 1 te 9340 Lede.

Meer info?

Jeugddienst Lede, 053 60 68 62,
Elsie De Winne of
jeugddienst@lede.be
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Zomervakantie
buitenschoolse
kinderopvang Wanzele
Tijdens de zomervakantie is
de kinderopvang doorlopend
open van 6.45 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds
voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
(De gemeente Lede organiseert
tijdens de grote vakantie naast de
kinderopvang ook een speelpleinwerking te Wanzele. Deze speelpleinwerking is toegankelijk voor kinderen
die minstens 3 jaar zijn op 1 januari
2009. Voorafgaande inschrijving
voor het speelplein is niet nodig.
Meer info hieromtrent is te verkrijgen bij de jeugddienst.)
Tijdens de volledige vakantie
(1 juli tot en met 25 augustus
2009) is het noodzakelijk om
op voorhand in te schrijven
voor de kinderopvang!!

De kinderopvang verzorgt eveneens
de vooropvang (van 6.45 tot 8.00
uur) en de naopvang (van 17.30
tot 18.30 uur) van het speelplein.
Hiervoor moet NIET op voorhand
ingeschreven worden.
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
2009, kunnen kinderen tussen
2,5 en 3,5 jaar alleen terecht in de
buitenschoolse kinderopvang! Maar
ook ouderen kunnen een volledige
dag naar de kinderopvang komen.
Van woensdag 26 augustus tot
maandag 31 augustus is er GEEN
speelpleinwerking meer. De kinder-

opvang is wel open voor alle schoolgaande kinderen uit kleuter- en lager
onderwijs. Inschrijven is hiervoor
noodzakelijk!

Inschrijven

Inschrijven kan ENKEL SCHRIFTELIJK via het inschrijvingsformulier op de dienst kinderopvang,
Markt 1, 9340 Lede of via e-mail:
kinderopvang@lede.be.
INSCHRIJVEN vanaf maandag
1 juni 2009.
Opgelet: het aantal plaatsen voor
de buitenschoolse kinderopvang
zijn tijdens de zomervakantie zeer
beperkt wegens de organisatie
van de speelpleinwerking.

Roefel

zaterdag
20 juni 2009
locatie: speelplein 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:
• dinsdag 26 mei:
9.00 tot 12.00 uur
• woensdag 27 mei:
14.00 tot 16.30 uur
• vrijdag 29 mei:
17.00 tot 18.45 uur
• zaterdag 30 mei:
9.30 tot 11.30 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, Elsie De Winne.
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Seniorenraad
trouwen maar deed dat na zijn
dood toch.
Locatie: “De Bron” om 14.30 uur
Inkom 2,5 euro (koffie en koek
inbegrepen)

2) Dagreis
Nederland
Maandag
29 juni 2009
1) Vrouwen van
Laken - deel 1
22 mei 2009

Spreker: Mark De Bie
Wie was Louise, de oudste dochter
van Leopold II? Waarom stierf ze
in volslagen armoede? Wie was
Stéphanie, de tweede dochter van
Leopold II? Op haar zeventiende
werd ze de schoondochter van keizer
Frans Jozef en Sissi. Maar haar
echtgenoot Rudolf schoot in Mayerline eerst zijn minnares en vervolgens zichzelf door de kop. Stéphanie
leefde nog 45 jaar. Hoe? Wie was
Clementine, de derde dochter van
koning Leopold II en Marie-Henriette? Ze mocht van haar vader
niet met de prins van haar dromen

Via Zelzate en de Westerscheldetunnel naar Nieuwdorp. Koffie en
Zeeuwse bolus bij aankomst. Nadien
rondrit door het prachtige landbouw
en fruitgebied van de “Zak van ZuidBeveland”. We komen aan de machtige zeedijk van de Westerschelde.
We zien de protestborden tegen de
ontpoldering en horen van onze gids
wat hier leeft onder de boerenbevolking. Verder bezoeken we het
Fort van Ellewoutsdijk, in dit fort is
er een informatiecentrum dat ons
aan de hand van panelen, dia’s en
een film het belang van de Schelde
aantoont, zowel voor Nederland als
België. Ook de prachtige natuur van
schorren en slikken, de veiligheid
en het economisch belang van deze
rivier komen ruim aan bod. Wij hebben hier een bijzonder zicht over de
Schelde waarover zoveel te doen is.

11.11.11-comité
Rwandese kookavond / 23 april
Locatie: Ontmoetingscentrum Impe, Essestraat, 9340 Impe
Start: 19.30 uur
Organisatie: 11.11.11-comité i.s.m. de cultuurdienst
Kostprijs: 7 euro
Kaarten te verkrijgen via de leden van het comité en de cultuurdienst.

Middagmaal in restaurant “De Boei”
te Wolphaartsdijk. Na de middag een
begeleide rondrit door de tuinen van
Walcheren. Via Arnemuiden bezoek
aan de kaasboerderij “De Arne”.
De 200 geiten en zwart-witte melkkoeien heten ons welkom. De jonge
boerenzoon geeft de rondleiding en
vertelt over de kaasmakerij. Proeven
en eventuele aankoop van lekkere
kaas. Vervolgens naar Vlissingen.
De boulevard, momenteel uitgeroepen tot één van de mooiste van
Europa laat zien hoe bruisend deze
stad is. Richting Koudekerke en de
Walcherse kust komen we aan de
duinen van Zoutelande. In Westkapelle houden we een sanitaire en
drinkstop. Via Domburg, de Koninklijke badplaats en Vrouwepolder terug naar Wolphaartsdijk. Vieruurtje:
koffie met twee belegde broodjes.
VERTREK rondrit door Lede: 7 uur
Vertrek op het dorp: 7.30 uur
PRIJS PER PERSOON: 45 euro
(inbegrepen in de prijs: vervoer per
luxe autocar, koffie en koek, gidsbegeleiding in de voor- en namiddag,
fooi chauffeur, middagmaal, vieruurtje en alle bezoeken)
Meer info bij Arnold Meuleman,
053 80 35 14.
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Activiteiten
cultuurraad

Erfgoeddag
Tentoonstelling:
Van vriendschap
tot bruiloft

De Bron – bovenzaal
zaterdag 25 april 2009
van 14 tot 19 uur
zondag 26 april 2009 van
10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur

Weekend van
amateurkunsten
Lede creatief

De Bron – grote zaal
zaterdag 25 april 2009
van 14 tot 19 uur
zondag 26 april 2009 van
10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur
met medewerking van de gezinsbond, de groene vijver, de openbare
bibliotheek en het psychiatrisch
centrum

Kamermuziekfestival
‘Arte Amanti’
Finarovsky
Double
Strijkoktet

De Bron – grote zaal
zondag 3 mei 2009 om 20 uur
Kaarten te koop bij de cultuurdienst,
gemeentehuis, 053 60 68 61 en bij de
bestuursleden van de Culturele Raad.

Lede informeert
sport sportdienst@lede.be

Sport
Algemene
vergadering
sportraad 2009

Op 9 maart 2009 heeft de algemene
vergadering van de sportraad plaatsgevonden.
Nieuwe aangesloten clubs zijn
Sint-Hubertusgilde (schuttersclub)
en Red Stars (zaalvoetbalclub).
VC De Wanhoop (veldvoetbal)
werd uitgesloten.

Doe-aan-sport
beurs 2009

Voor de achtste keer slaan de Leedse
sportclubs, de Leedse scholen en de
Leedse sportdienst de handen in elkaar en bieden je op zondag 28 juni
een Doe-Aan-Sport Beurs aan.
Je kan de volledige namiddag (van
14 tot 17.30 uur) kennismaken met
een waaier aan sporten (atletiek,
turnen, tafeltennis, rope skipping,…)
en een fantastisch programma aan
randactiviteiten (klimmuur, springkasteel, quad,…). Proef je gedurende
een korte tijd van voldoende sporten, dan verdien je een “Doe-AanSport medaille”.

Daarnaast is dit ook een buitenkans
om kennis te maken met de diverse
sportverenigingen, informatie in te
winnen om sportieve plannen te maken naar het volgend sportjaar en/of
seizoen: wie, wat, waar, hoe,…?
Vooraf inschrijven is NIET VEREIST
en kan ter plaatse vanaf 13.30 uur.
Deelname is GRATIS.
Voor meer informatie kan je steeds
terecht:
- bij de sportdienst, 053 60 68 64
- in de sporthal De Ommegang,
053 80 82 84
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Geen pesticiden
in huis en tuin
Zonder is
gezonder
Waarom zonder pesticiden?
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren
voor de gezondheid van mens en
dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft
onderzoek van het Steunpunt Milieu
& Gezondheid aangetoond dat een
schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT
nu nog kan teruggevonden worden
in het bloed van baby’s, jongeren
en volwassenen. Daarom weren de
Vlaamse gemeenten pesticiden uit het
openbaar groen, en dit al sinds 2004.
Samen met de Vlaamse overheid
doen we nu ook een oproep naar jou
om het gebruik van pesticiden in huis
en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat is dan het alternatief?
Hieronder vind je alvast een aantal
nuttige tips waarmee je de natuur
respecteert en in de eerste plaats je
eigen gezondheid. Want zonder is
gezonder. Al sinds 2004 zetten we de
eerste stappen naar openbaar groen
dat volledig pesticidenvrij is. En waar
we toch nog sproeien, is rationeel
omgaan met pesticiden de boodschap. En je merkt dat het werkt. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden
kleuren de bermen. In de parken
vind je graspaden en is er meer
onderbegroeiing. Onkruidbranders,
borstel- en veegmachines verschijnen
steeds vaker in het straatbeeld. Bij

de heraanleg van een park of straat
wordt rekening gehouden met een
pesticidenvrij beheer.
Alle openbare besturen en burgers
zijn samen goed voor ruim 30% van
het bestrijdingsmiddelengebruik
in Vlaanderen. Ook jij kan dus je
steentje bijdragen. Dat begint met
restjes en lege verpakkingen bij het
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) onder te
brengen. Dit geldt ook voor restanten van producten die je allang niet
meer gebruikt en die vergeten in een
hoekje staan. Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de
KGA-inzamelplaats brengen. Kijk op
de afvalkalender of informeer bij de
gemeentelijke milieudienst waar het
KGA ingezameld wordt. Meestal is dit
het containerpark. Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken,
hoe meer we kunnen genieten van
een gezond milieu. Probeer alvast
onze tips uit!

Tips, met respect
voor de natuur
Om de natuur zo weinig
mogelijk te belasten met
chemische bestrijdingsmiddelen, geven we hieronder enkele eenvoudige
en praktische tips.

Last van bladluizen?
Met een krachtige waterstraal kan
je heel wat bladluizen van de plant
spuiten. In de herfst kan je de
aangetaste plantendelen afknippen.
Zo overwinteren er minder eitjes.
Heeft de plant jaar na jaar last van
bladluizen? Dan spreken we van een
plaag en staat de plant niet echt op
zijn plaats. Overweeg om hem te
verplanten of weg te doen.
Geef onkruid geen kans
Bedek de bodem met doorlevende
kruidachtige planten of bodembe-

dekkende struiken. Het onkruid krijgt
dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een
dikke laag compost of houtsnippers
van 10 centimeter. Zo vermijd je
in het begin onkruid en kunnen de
bodembedekkers optimaal groeien.
Met de hand of door het vuur
Wied kleine oppervlakten met de
hand. Voor grotere oppervlakten kan
je een onkruidbrander gebruiken.
Brand het onkruid om de 2 à 3 weken
weg. Het onderliggende wortelstelsel
wordt door vocht- en krachtverlies
uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt.
Harken bij warm weer
Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken.
Doe dit bij voorkeur bij warm weer
zodat de losgeharkte plantjes snel
opdrogen en afsterven.
Mengsel van gras en klaver
Een nieuw gazon? Informeer bij je
tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De
klaver zorgt op natuurlijke wijze voor
een bemesting van je gazon. Zo blijft
het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van
klavertjes en grassoorten een compacte grasmat waardoor het onkruid
amper de kans krijgt om te groeien.
Mos: met of zonder?
Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Een graspartij
in de schaduw zal dus vaak last
hebben van mos. Je kan het mos
laten staan, of het vervangen door
een verharding of door schaduwminnende planten zoals varens, hosta’s
of kamperfoelie.
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Compostdemoplaats
Vijverstraat Lede
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Minder muggen
Vermijd stilstaand water in emmers,
gieters enzovoort. Heb je een vijver?
Weet dat er insectenetende vissen
bestaan. Houd muggen buiten door
het plaatsen van horren in deur- en
raamopeningen. Of bescherm jezelf
en je kinderen met een muskietennet boven het bed.
In de moestuin
Voorkom bodemziekten in je moestuin door vruchtwisseling of gebruik
ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten
voorkomen ziekten.
Tegen slakken
Slakken zijn dol op jonge plantjes.
Zorg er daarom voor dat ze er niet
gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan
je weghouden met sparrennaalden,
gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door
de bodem te bedekken met zwarte
folie zodat die sneller opwarmt. Egels
en vogels eten graag slakken. Richt
je tuin daarom diervriendelijk in door
nestkastjes te hangen of door een
heg of houtkant aan te planten.

Composteren
Thuiscomposteren voor starters:
4 prangende vragen

1) Is mijn tuin
te klein?

Elk tuintype is geschikt voor compostering. Maar je moet wel het
systeem zoeken dat bij jouw tuin,
tuintje, binnenplaatsje of zelfs balkon past.
• Voor een kleine tuin (200 tot 300
m2) kies je best een compostvat.
Door zijn geperforeerde bodemplaat, donkere kleur en beluchtingsstok kunnen keukenresten
en kleine hoeveelheden tuinafval
verwerkt worden.
• Heb je een grotere tuin? Gebruik
dan twee of drie compostbakken,
die je vooraan kunt openmaken.
In de eerste bak leg je keuken- en
tuinresten. Als deze vol is meng
en breng je de inhoud naar bak 2.
Herstart bij de eerste.
Je kan het compostvat kwijt in de
lommer van een plant of achter een
haag of vlechtwerk.

• De ideale verhouding is een derde
gras, twee derde structuurmateriaal.
• Hoe breng ik zuurstof in? Breng
takjes en bruin materiaal in als
beluchting. Belucht regelmatig en
herwerk het vat éénmaal par jaar.

3) Kun je gras
composteren?

Gras is moeilijk te composteren,
maar het kan wel (in een compostbak of -hoop).
Laat het gemaaide gras enkele uren
uitgespreid drogen en zorg ervoor
dat je van een aangelegde voorraad
bruin materiaal (herfstbladeren,
dennennaalden of verhakseld
hout) minimum evenveel tussen het
gras mengt. Met een mulchmaaier
verpulver je het gemaaide gras en
zorg je voor extra voeding.

3) Wat kan
ik doen met
compost?

Surf naar www.zonderisgezonder.be

2) Stinkt
compost?

Compostmeester Etienne

Composteren te Lede

Op 21 maart 2009 startte het Leedse compostmeesterseizoen. In 2009
zijn 12 compostdemo’s voorzien. De
10 data van de demo’s op de demoplaats in het centrumpark zijn in de
afvalkalender van IlvA te vinden. De
compostmeesters verzorgen ook een
demonstratie tijdens de dag van het
park (van Mesen) op 31 mei en op
de avondmarkt op 3 juli.

Een compostproject dat goed werkt,
stinkt niet. Loopt er iets mis, dan
kan jouw compostproject wel een
onaangename geur verspreiden.
Enkele vuistregels:
• Laat je tuin- en keukenresten niet
te lang in de keukenemmer staan,
gooi het meteen in het compostvat.

Je kan nog steeds je GFT-bak gratis
inruilen voor een compostvat en op
het gemeentehuis zijn de vaten aan
15 euro (vat) en 5 euro (stok) te
verkrijgen. Op 8 maart 2009 is de
voortrekker van de compostmeesterwerking Etienne Schollaert uit
Smetlede na een slepende ziekte
overleden. Etienne bemande de
laatste 5 jaar 2 maal per jaar een

Goed verzorgde compost is een
droge substantie die ruikt naar
bosgrond. Compost is een bodemverbeterend middel. Het geeft
structuur aan je bodem en activeert
het bodemleven. Je kunt de compost
in de groentetuin, rond bomen
en in bloembakken gebruiken.
Goede compost krijg je na 9 à 10
maand.

speciale demonstratieles aan de
Leedse scholen en liet geen enkel
composteer-evenement in de streek
aan zich voorbijgaan. De leden van
het compostmeesterteam verliezen
een goede collega. Zij herinneren zich
Etienne als de bezieler van het thuiscomposteren en nemen zijn taken
met respect en dezelfde gedrevenheid vanaf dit voorjaar over.
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Rookmelders kunnen
uw leven redden
Een rookdetector kan uw
leven redden. Talloze onderzoeken in landen waar die
dingen wettelijk verplicht
zijn, tonen aan dat de bewoners in geval van brand meer
kans hebben om aan de rook
en het vuur te ontsnappen.
Schaf rookmelders aan of
geef ze cadeau. Vaak weet
men immers niet wat te
geven of te vragen. Dit is een
origineel en veilig cadeau.

Waar rook is,
is vuur

Een rookmelder is een klein apparaat dat werkt volgens het principe
‘waar rook is, is vuur’. Bij een brand
komen rook en gassen vrij die giftig
en dodelijk zijn. De meeste brandslachtoffers komen dan ook niet om
het leven door de vlammen, maar
door de rook en de giftige gassen
(80% van de slachtoffers). Een
rookdetector reageert op de rookverschijnselen van een brand door
een scherp geluidssignaal te geven.
Dat is vooral ’s nachts belangrijk.
Vele mensen denken dat de geur van
brand hen uit hun slaap zal halen,
maar het tegendeel is waar. De koolstofmonoxide (CO), een kleurloos en
reukloos gas in de rook, bedwelmt
de mens erg vlug. Het snelle afgaan
van het brandalarm geeft extra
minuten om jou en je huisgenoten
tijdig de woning te doen verlaten en
de brandweer te verwittigen.
verwittigen.

Een autonome rookmelder werkt op
een batterij die ongeveer één jaar
meegaat. Het toestel vergt weinig
onderhoud.

deel bevatten. Omdat veel branden
’s nachts ontstaan uit smeulende
stoffen is een optische rookmelder
ook het meest aangewezen.

Je plaatst best wel rookmelders:
• minimum één melder per niveau
van de woning. In elk geval een
rookmelder in de traphal waar de
deuren van de slaapkamers op
uitgeven. Beter nog één in elke
slaapkamer, zeker als de deuren
’s nachts dichtgaan
• voor een verhoogde veiligheid
eventueel ook in woonkamer en
andere kamers
Je plaatst best geen rookmelders:
• waar sterke luchtstroming is, zoals
dichtbij ventilatierooster, luchtverwarming, open raam of klepraam:
de rook wordt er weggeblazen
• in stookplaats of garage: uitlaatgassen kunnen het alarm doen
afgaan
• waar het aanzienlijk warmer is, zoals boven een verwarmingstoestel,
radiator of in de directe omgeving
van lichtarmatuur
• in keuken, badkamer of wasplaats:
een rookmelder maakt geen onderscheid tussen condensatiedampen en rook van een brand
• waar een temperatuur hoger dan
38°C of lager dan 4°C verwacht
kan worden

Rookmelders
installeren,
een fluitje
van een cent

De rookmelder:
overal te koop

Test geregeld het toestel:
• gebruik daarvoor de testknop
• vervang tijdig de batterij
(eenmaal per jaar)
• schilder de rookmelder nooit
• verwijder regelmatig het stof met
een stofzuiger
• voeg afgedankte toestellen toe
aan het klein en gevaarlijk afval

Autonome rookmelders zijn in bijna
elke doe-het-zelfzaak te verkrijgen.
Let echter wel op dat de rookmelder
een Europees goedkeuringslabel
heeft. In ons land worden er twee
types aangeboden: optische en
ionische. Een optische rookmelder reageert beter op smeulende
branden, terwijl de ionische variant
gevoeliger is voor brandhaarden met
een echte vlam. Deze laatste zouden
binnenkort van de markt verdwijnen
omdat ze een radioactief bestand-

De basismodellen werken op batterijen en worden eenvoudig vastgeschroefd in het plafond. Wilt u echter
een stap verder gaan en kiest u voor
een uitgebreid gekoppeld systeem
in heel uw woning, raadpleeg dan
een vakman. Rookmelders moeten altijd aan het plafond worden
aangebracht (rook stijgt). Het toestel
wordt liefst in het midden van het
plafond geplaatst en de afstand
tussen rookmelder en wand moet
tenminste 30cm bedragen. Doe nadien een luistertest: ga na of je het
alarmsignaal hoort in je slaapkamer,
met de deur dicht en de radio aan.
Wanneer de batterij bijna leeg is,
geeft het apparaat gedurende zeven
dagen met tussenpozen een signaal.
Na een langere afwezigheid kan je
best de werking van de detectoren
controleren.

Hou de rookmelder in ere

Rookmelders zijn ook nuttig bij
je kinderen op kot.

Groeten en hou het veilig !
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Maaltijdbedeling
Het OCMW wil ervoor zorgen dat ouderen en
minder-validen zolang mogelijk thuis, in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Daartoe biedt het OCMW enkele thuiszorgdiensten aan. Het gaat hier om de poetsdienst
en de warme maaltijdbedeling. In deze editie
van Lede informeert geven we je wat meer
uitleg over de warme maaltijdenbedeling.
De dienst warme maaltijdbedeling is opgericht om Leedse
bejaarden, mindervaliden en gezinnen die wegens ziekte,
lichamelijke ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden niet of onvoldoende in staat zijn om zelf te koken, dagelijks een gevarieerde en kwaliteitsvolle maaltijd
aan te bieden. De maaltijden worden dagelijks bereid in de
keuken van het rusthuis Villa Letha. Iedere dag is er verse
soep, hoofdgerecht en dessert. Het hoofdgerecht bestaat
uit aardappelen, groenten en vlees of vis. Op doktersvoorschrift kan je dieetmaaltijden verkrijgen. De maaltijden
worden warm aan huis geleverd. Tijdens de weekends of op
feestdagen worden er geen maaltijden aan huis geleverd.
Wij trachten de prijs voor de maaltijden zo goedkoop mogelijk te houden. Momenteel bedraagt de prijs per maaltijd
3,75 euro wanneer je geniet van een voorkeursregeling
bij de mutualiteit en 4,25 euro wanneer je niet geniet van
deze voorkeursregeling.
Voor meer vragen of om een beroep te doen op deze
dienst kan je steeds informatie vragen bij de verantwoordelijke maatschappelijk werker.
Magda Van Gyseghem
Wanneer bereikbaar?
Maandag 9-17 uur, dinsdag 9-16 uur,
donderdag 9-12 uur - 053 60 56 30,
Magda.vangyseghem@ocmw.lede.be

Het PWA-kantoor in Lede
is voortaan gesloten op
maandag en dinsdag
Nieuwe openingsuren
woensdag tot vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur
woensdagnamiddag: 13.30 tot 16.00 uur
vrijdagavond: 17.00 tot 19.00 uur
In geval van een arbeidsongeval of een ongeval burgerlijke aansprakelijkheid in het PWA kan u op maandag
en dinsdag contact opnemen met Ingrid Vervoenen
RVA Aalst, Sint-Jobstraat 196, 9300 Aalst, 053 21 26 91

Lede informeert
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
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 (bevol-

king 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

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

Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem, Oordegemdorp 29, Oordegem,
tel. 09 366 03 08
Wanzele, Watermolenstraat 13, Wanzele,
tel. 053 82 85 00

OCMW

tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be

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

Personeel

Politie

Milieu

tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium

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

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

Uit de gemeenteraad van …
22-01-2009

Speelstraten Goedkeuring reglement
Verwerving van een deel van
het administratief centrum
Principebeslissing omtrent de
gerechtelijke onteigening van een
aandeel (30,02 %) van het administratief gebouw (Post) te Lede
Uitbreiding sporthal De Ommegang
Aanvulling van het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 juli 2008 met betrekking
tot de uitbreiding van sporthal De
Ommegang. Tevens wordt voorgelegd
de eerder geraamde kostprijs te verhogen tot 1.900.000 euro (incl. btw)

19-02-2009

Aanvullend verkeersreglement
voor de Kerchovelaan
Invoeren bij aanvullend verkeersreglement van eenrichtingsverkeer en
afschaffen van het beurtelings parkeren in een deel van de Kerchovelaan
Principebeslissing tot aanleg
van een fietsverbinding in de
Kerchovelaan
Aanleg van een fietsverbinding:
- een fietspad: vanaf het kruispunt
ter hoogte van huisnummer 2 tot
aan het kruispunt de Kerchovelaan
met de Poortendriesstraat
- een fietssuggestiestrook: vanaf
het kruispunt de Kerchovelaan met

Poortendriesstraat tot aan het kruispunt ter hoogte van huisnummer 13
Invoering verbod voor vrachtwagens op de parking De Ommegang
Invoering bij aanvullend verkeersreglement van een verbod voor
vrachtwagens van meer dan 3,5 ton
op de parking van het sportcomplex
De Ommegang
Databank verkeersborden
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams
Gewest en de gemeente Lede in
verband met de aanmaak van een
verkeersbordendatabank
Brandweerdienst: openverklaring
betrekking Openverklaring van één
betrekking van onderluitenant bij
wijze van bevordering
Heraanleg speelplein Wanzele
openbare aanbesteding Vaststelling
van het ontwerp voor de heraanleg
van het speelplein te Wanzele. De
kostprijs van deze werken wordt geraamd op 199.395,44 euro (excl. btw)
Kinderopvang: oprichting van
een informatie- en coördinatiepunt Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen diverse
gemeentebesturen met het oog op
de oprichting van een informatieen coördinatiepunt kinderopvang
en de uitbouw van de website
Kinderopvang

Wegeniswerken
Lopende werken

Vanaf 6 april: herinrichting kruispunt Wichelse steenweg - Heiplasstraat > Duur: 100 werkdagen
Vanaf mei: collector Wellebeek:
riolerings- en wegeniswerken Ledezijdestraat - Rijsstraat - Hoogledezijdestraat - Langehaag - Blokstraat Papegemstraat - Grote Steenweg en
Smetledestraat > Duur: 210 werkdagen
Vanaf mei-juni: heraanleg
wegdek - Paddestraat
> Duur: 20 werkdagen

Wachtdienst

Verbouwing van de kasteelhoeve
in het domein van Mesen
Principebeslissing. Het college van
burgemeester en schepenen zal een
ontwerper aanstellen bij onderhandelingsprocedure

19-03-2009

Belasting op de afgifte van
administratieve documenten
De elektronische identiteitskaart
voor kinderen onder 12 jaar zal
3 euro kosten. Een dringende procedure 78,65 euro en een superdringende 130,68 euro
Gemeentelijke tussenkomst
voor rijbewijzen
De vernieuwing van het rijbewijs
wordt gratis voor personen met een
geestelijke of lichamelijke beperking
Aanvullend verkeersreglement
voor de Vijverstraat Invoering
parkeerverbod in het eerste deel
Heraanleg kruispunten
Grotekapellelaan openbare
aanbesteding
Vaststelling ontwerp. De totale
kostprijs wordt geraamd op 378.423
euro (excl. btw)
Wegen en rioleringswerken
Heiplasweg - Principebeslissing.
Het college van burgemeester en
schepenen zal een ontwerper aanstellen bij onderhandelingsprocedure

Alle wegenwerken en omleidingen zijn ook te volgen
op de website www.lede.be.

Tijdelijke verkeershinder door
manifestaties

17 april: afsluiten Impse Dam >
60 jaar scouts en gidsen.
8 tot 12 mei: kermis Papegem >
Papegemstraat gedeeltelijk afgesloten tussen Putbosstraat en Blokstraat
10 mei: wielerwedstrijd te Wanzele
> aankomst Nonnenbosstraat
11 mei: kermis Wanzeledorp
15 tot 22 mei: Oordegem Blauwe
Kanne kermis > Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten

17 mei: wielerwedstrijd Oordegem
> aankomst Speurtstraat
22 mei: wielerwedstrijd Oordegem
> aankomst Speurtstraat
23 mei: wielerwedstrijd Smetlede
> aankomst Kapellenhoek
24 mei: kermis Smetlededorp
30 mei: wielerwedstrijd Wanzele
> aankomst Nonnenbosstraat
31 mei: kermis Wanzeledorp
6 tot 15 juni: kermis Lede
7 juni: auto-ommegang
> centrum afgesloten
14 juni: ruitersommegang
> centrum afgesloten

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: tel. 053 80 91 91 - www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 (0,50 euro/min)

