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Beste inwoner van Lede
Voor je ligt een nieuw nummer van Lede informeert. Een nieuw jaar brengt heel wat veranderingen met zich mee voor ons infoblad. De opmaak is veranderd, maar vooral hebben wij
ervoor gekozen vanaf nu ons infoblad te gaan drukken op FSC gelabeld papier. Op die manier
wensen wij bij te dragen aan een beter milieu.
Als overheid vervullen we een belangrijke rol door onze aankoopbeslissingen. Wij hebben een
voorbeeldfunctie naar onze burgers en de maatschappij toe. Met deze beslissing willen we zelf
het goede voorbeeld geven en kiezen voor een duurzame omgeving.
FSC (Forest Stewardship Council) is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat
aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC label garandeert
de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar
ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Als eindklant krijg je dan de garantie: dit
product is afkomstig uit een goed beheerd, FSC gecertificeerd bos.
Ik wens je veel leesplezier in dit nieuwe nummer van Lede informeert!
je burgemeester
Geert Grepdon
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Feestcomité
Zaterdag 12 maart
Kindercarnaval: verkiezing jeugdprinsenpaar, Zaal De Bron, Kerkevijverstraat te Lede om 14 uur
Reuze Karamellenworp Hoofdprijs ‘Gouden Boer’, geschonken door Prinsenhof en
Juwelier Bart Oste - Gemeentehuis, Markt 1 te Lede om 17.30 uur
Machtsoverdracht Zaal De Bron, Kerkevijverstraat te Lede om 20 uur
Op zondag 13 maart om15 uur gaat de 59ste Carnavalstoet uit.
Onze Leedse carnavalisten zorgen zoals elk jaar voor spektakel!
Maandag 14 maart
Prijsuitreiking 59 ste carnavalstoet - Zaal De Bron, Kerkevijverstraat te Lede om 21 uur
aansluitend popverbranding in het park van Lede
Kermis carnaval Lede: 5 tot en met 13 maart

Marktcommissie
Iedereen welkom op de markt op dinsdag 8 maart van 9 tot 12 uur. De clown loopt op de markt
en deelt snoepjes uit! Ben je jonger dan 12 jaar dan kan je je gratis laten schminken of een
ballonfiguurtje laten plooien in het Cultureel Centrum.

Middenstandsraad
Afwijking wekelijkse rustdag
Aan de handels- en ambachtszaken is een verplichte wekelijkse rustdag opgelegd. Die houdt in dat gedurende 24
uur per week de rechtstreekse verkoop aan de verbruiker, de dienstverlening en de leveringen aan huis verboden
zijn. De sluitingsperiode begint ofwel om 5 uur, ofwel om 13 uur en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.
Iedere handelaar of ambachtsman kan vrij zijn rustdag kiezen. Laat hij na een keuze te maken dan valt zijn rustdag
op zondag.
Het college van burgemeester en schepenen kan per jaar maximum 15 afwijkingen verlenen op de wekelijkse rustdag en maximum 15 afwijkingen toestaan in het kader van de verplichte sluitingsuren. Een aanvraag daarvoor richt
je aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Het college zal oordelen op grond van het
algemeen nut en de economische omstandigheden.
Het college van burgemeester en schepenen heeft aan de handelaars en ambachtslui die een zaak uitbaten op het
grondgebied van de gemeente Lede een afwijking inzake verplichte rustdag toegestaan voor volgende periodes:
- van vrijdag 30 december 2010 tot en met donderdag 6 januari 2011
- van vrijdag 4 maart 2011 tot en met donderdag 10 maart 2011
- van vrijdag 24 juni 2011 tot en met donderdag 30 juni 2011
- van vrijdag 1 juli 2011 tot en met donderdag 7 juli 2011
- van vrijdag 16 september 2011 tot en met donderdag 22 september 2011
- van vrijdag 30 september 2011 tot en met donderdag 6 oktober 2011
- van vrijdag 28 oktober 2011 tot en met donderdag 3 november 2011
- van vrijdag 4 november 2011 tot en met donderdag 10 november 2011
- van vrijdag 11 november 2011 tot en met donderdag 17 november 2011
- van vrijdag 9 december 2011 tot en met donderdag 15 december 2011
- van vrijdag 16 december 2011 tot en met donderdag 22 december 2011
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Wegeniswerken
Riolerings- en wegeniswerken – Diepestraat
Duur : vermoedelijk tot maart
Omleiding: enkel voor het verkeer in de Diepestraat is er een omleiding voorzien via de Kerkhofstraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Riolerings- en wegeniswerken – Schildekensstraat: vanaf de Wellebeek tot aan het kruispunt met de
Serskampstraat; vanaf het kruispunt Serskampstraat / Schildekensstraat tot aan de Diepestraat
Duur: start voorzien voor maart. De duur van de werken is geschat op acht weken
Omleiding: Schildekensstraat - Molenhoek – Oordegemkouter – N9 – Papegemstraat – Essestraat – Langehaag Smetledestraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Aanleg voetpaden Schildekensstraat
Duur: de werken zullen normaliter aanvangen, indien de weersomstandigheden het toelaten, aansluitend op de
werken in de Diepestraat
Omleiding: afgestemd op omleiding riolerings- en wegeniswerken – kruispunt Schildekensstraat - Serskampstraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
• 27 februari, wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst Oordegemdorp
• 9 maart, wielerwedstrijd te Wanzele, aankomst Nonnenbosstraat
• 12 maart, doortocht wielerwedstrijd: Oud Smetlede – Blekte – Klinkaard – Schoot – Houwstraat
• 13 maart, carnaval Lede, parcours: Vijverstraat, Markt, Kasteeldreef, Kasteelstraat, Stationsstraat, Markizaatstraat, Olmendreef, Nieuwstraat, Kerkevijverstraat
Omleiding:
- komende van Erpe-Mere richting Wichelen: Hoogstraat, Brilstraat, Zuster Lambertinestraat, Rammelstraat
- komende van Erpe richting Impe, Wanzele en Smetlede: Hoogstraat, Grotekapellelaan, Overimpestraat,
Ledestraat
- komende van Wichelen richting Erpe-Mere: Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat, Ledezijdestraat, Ledestraat,
Overimpestraat, Grotekapellelaan, Hoogstraat
• 20 maart, wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst Speurtstraat

Herinrichting N9 in Oordegem
Op 27 januari gaf onze gemeenteraad goedkeuring aan
de ontwerpplannen ter herinrichting van de N9 – Grote
Steenweg te Oordegem. Dit dossier is een samenwerking tussen de gemeente Lede (voet- en fietspaden,
parkeerstroken) en het Vlaams gewest (rijweggedeelte)
waarbij een volledige vernieuwing van de Oordegemse
centrumzone van de N9 wordt voorzien.
Hierbij zal de brede gewestweg worden teruggebracht
tot een 2-vaks rijweg met sterk uitgebreide infrastructuur voor de zwakke weggebruiker. Het verbeteren van
de verkeersveiligheid van de gebruikers en van de verkeersleefbaarheid van de omwonenden zijn hierbij de
belangrijkste doelstellingen.
Dit project zal kortelings worden toegelicht op
informatievergadering(en) voor de omwonenden en de
lokale handelaars.

kinderopvang

ki n d e ro p va n g @ l e d e . b e 

Buitenschoolse Kinderopvang Wanzele
Paasvakantie
Alle kinderen uit het kleuteronderwijs en alle kinderen
uit het lager onderwijs zijn welkom in de buitenschoolse
kinderopvang te Wanzele tijdens de paasvakantie: vanaf
maandag 11 april tot en met vrijdag 22 april.
Openingsuren
De opvang is telkens van 6.45 uur ’s morgens tot 18.30
uur ’s avonds open. Tijdens de vakantiedagen bieden wij
een gevarieerd en creatief spelaanbod: motorisch spel,
rustig spel, knutselen, fantasiespel,… De kinderen kunnen kiezen of zij zich binnen of buiten uitleven.
Inschrijvingen
Tijdens iedere vakantieperiode is inschrijven verplicht en
dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via email
kinderopvang@lede.be. Inschrijven kan vanaf maandag 14 maart (vanaf 9 uur!). Enkel e-mails verzonden
vanaf 9 uur en inschrijvingsformulieren die wij na 9 uur
ontvangen, zullen worden aanvaard en verwerkt. De
inschrijvingen zullen worden aanvaard zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden.
Annulatie
Annulatie van een inschrijving tijdens vakantiedagen
kan enkel schriftelijk worden doorgegeven ten laatste

de tweede werkdag voorafgaand aan de gereserveerde
opvangdag. Annulatieformulieren zijn te verkrijgen bij
de lokale coördinator of in de drie vestigingsplaatsen.
Bij geen of laattijdige annulatie van een
vakantiedag is een bedrag van 5 euro
per kind/per opvangdag verschuldigd.
Bij ziekte kan de dag zelf worden
geannuleerd. Mits voorlegging
van een ziekteattest wordt er
geen boete aangerekend.

Informatie
Gemeentebestuur Lede,
Dienst kinderopvang,
Markt 1, 9340 Lede,
053 60 68 63,
kinderopvang@lede.be.
Let op: gelieve de ingevulde
inschrijvingsstrookjes niet
terug te geven aan de school.
Inschrijvingsstrookjes kunnen
enkel binnen gebracht worden
bij de dienst kinderopvang.

academie@lede.be 

a c ademie

WANT DIEREN ZIJN …
Zeventien jaar na ‘Intepedinte’ wil de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord opnieuw uitpakken met een groots project. Eind maart brengen de leerkrachten meer dan 200
leerlingen samen op het podium van ‘De Bron’. Samen bouwen zij een spektakel rond de
muziek van het ‘Carnaval der Dieren’ van Camille Saint-Saëns en het boek ‘Prinsenkind’ van
Maranke Rinck en Martijn van der Linden.
De leerlingen dompelen je onder in de schilderachtige, feeërieke, abstracte, wonderbaarlijke
en soms absurde wereld van mensen, maar vooral van dieren.

… precies als mensen
De voorstellingen gaan door op zaterdag 26 maart om 20 uur en zondag 27 maart om 15 uur
In Zaal ‘De Bron’ - Kerkevijverstraat 19A - 9340 Lede
Inkom 8 euro / 5 euro - Reservatie - 053 60 68 70 - academie@gamw.lede.be
Waar vind je ons?
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
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Nieuw bibliotheekreglement in 2011
1. Ontleen gratis dvd’s!
Vanaf 1 januari ontleent iedereen gratis dvd’s in
de bibliotheek van Lede. Je kan tot 3 dvd’s tegelijk ontlenen, en de uitleentermijn van 3 weken
1x verlengen.
2. Nieuw boetesysteem
Je betaalt nu 0,10 euro per materiaal per
uitleendag. Dit betekent dat wie sneller terugbrengt minder zal moeten betalen, maar wie
niet gehaast is meer zal moeten betalen.
3. Hoe vermijd je boetes:
- de bibliotheek van Lede beschikt nu over een
inleverbus. Is de bibliotheek gesloten? Deponeer je materialen in onze bus, ze worden de
volgende werkdag ingenomen.
- verleng online! Meer dan 1/3e van onze
klanten verlengt de uitleentermijn al online!
- als je ons je e-mailadres bezorgt, sturen we je
enkele dagen voor het vervallen van de uitleentermijn een herinneringsmailtje. Op die
manier geeft de bib je een extra geheugensteuntje.

Computercursussen in de bib

De bibliotheek organiseert twee cursussen i.s.m. VormingPlus.
VRIENDEN OP HET INTERNET?
Kennismaking met Facebook

GRATIS BELLEN VIA HET INTERNET?
Kennismaking met Skype

Tijdens deze cursus bekijken we wat Facebook eigenlijk
is, wat je er wel en niet mee kan doen en of je privacy
er niet onder lijdt. En je kan zelf op de computer kennis
maken met Facebook. Je moet wel basiskennis computer en ervaring hebben op het internet.

Skype is de hype. In deze cursus kom je er
alles over te weten. Je moet wel basiskennis
computer en enige ervaring hebben op het
internet. (Breng een kleine hoofdtelefoon
met microfoon mee.)

Wanneer: twee sessies: woensdag 2 en 9 maart telkens
van 19.30 tot 22.00 uur
Code 11048LE
Deelnemen 14 euro - 3 euro (aangepast tarief)
Begeleiding Inge Vanden Eynde

Wanneer: twee sessies: woensdag 30 maart
en 6 april telkens van 19.30 tot 22 uur
Code 11035LE
Deelnemen: 14 euro - 3 euro (aangepast tarief)
Begeleiding: Stefaan Van der Biest

Waar: Bibliotheek van Lede, Kerkevijverstraat 19 A, 9340 Lede.
Info en inschrijvingen:
Vormingplus, Kollegestraat 26A, 9500 Geraardsbergen, 054 41 48 02, E. vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be (Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.)

w w w. b i bl i o t h e e k . l e d e . b e

bibliot h eek
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Wereldverteldag:
verhalentocht
in Wanzele
In het kader van de Wereldverteldag 2011
organiseert de bibliotheek van Lede een
verhalenwandeling in Wanzele. Langs het
parcours worden op verschillende locaties
verhalen verteld door Wanzeelse vertellers
en de woordklas van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede. Het
thema van de wereldverteldag is ‘water’.
Wanneer: zaterdag 19 maart. We starten
in het dienstencentrum Oud Gemeentehuis,
Watermolenstraat 13 te Wanzele om 20 uur
en wandelen van hieruit onder begeleiding
naar de verschillende vertellocaties.
Kaartenverkoop : Rosette Melkenbeke,
Billegemstraat 9, Wanzele
Bibliotheek Lede, Kerkevijverstraat 19a
Bibliotheek Oordegem, Oordegemdorp 29

Zaterdagvertellingen
in de bib

Prijs (inclusief 4 consumpties):
5 euro voor volwassenen.

Net als vorig jaar organiseert de bib tijdens de maand februari
steeds een voorleeshalfuurtje op zaterdag. Kinderen van 4 tot
9 zijn zonder inschrijving welkom in de bib van Lede.
Studenten van de KAHO Hogeschool Aalst lezen voor
uit een mooi prentenboek.
Op zaterdagen 5, 12, 19 en 26 februari
van 11.00 tot 11.30 uur
in de bibliotheek van Lede.

Jeugdboekenweekwedstrijd:
Zoek de geheime code

Kinderen van 0 tot 14 jaar kunnen tijdens de jeugdboekenweek op
zoek gaan naar de geheime code. Eens dit geheime woord gevonden
is, krijgen de deelnemers een formulier waarin ze een codewoord
moeten ontcijferen. Alle juiste codewoorden waarop naam en adres
van de deelnemers vermeld staan, komen in een grote zwarte geheime
kist terecht waaruit de winnaars geloot zullen worden.
De geheime codes kunnen tot 9 april in een van de zwarte kisten van
de hoofdbib of de uitleenpost gedeponeerd worden.
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Reglement kampioenenhulde
en verkiezing sportlaureaten
In zitting van de gemeenteraad van 16 december werd een nieuw reglement “Kampioenenhulde en verkiezing sportlaureaten”
goedgekeurd. In het voorjaar van 2012 zullen de kampioenen en de laureaten van 2011 tijdens het sportgala gehuldigd
worden. Het reglement is terug te vinden op onze website.

AED in sportcomplex De Ommegang
Sinds 22 december is er een AED (automatische externe defibrillator) in het sportcomplex De Ommegang. Met dit toestel
kan iedereen onmiddellijk starten met de reanimatie van iemand die een hartstilstand krijgt. Het toestel ligt ter beschikking
in het receptielokaal van onze gemeentelijke sporthal.

Digitale nieuwsbrief sport
Een van de doelstellingen uit het sportbeleidsplan 2008-2013 is om meer Ledenaars te informeren inzake sport in onze
gemeente. Blijf jij graag op de hoogte van alle activiteiten, nieuwtjes en weetjes, tarieven, infrastructuur,... van de sportdienst? Aarzel dan niet en abonneer je via onze website op onze nieuwsbrief! Ga naar www.lede.be en registreer je via
‘Mijn Lede’. Kies dan de nieuwsbrief sport en de nieuwtjes lopen vanzelf binnen in je mailbox!

Nieuwe signalisatie in sportcomplex De Ommegang
Met de uitbreiding van sportcomplex De Ommegang is het voor de
gebruikers en de bezoekers soms wat zoeken naar de juiste locatie.
Om daaraan te verhelpen hebben we nieuwe signalisatie geplaatst
zowel in de sporthal (binnenaccommodatie) als in het sportcomplex
(openluchtaccommodatie).

Sportraad Lede
Op maandag 28 maart organiseert de gemeentelijke sportraad een algemene vergadering in de grote zaal van de polyvalente Zaal De Bron, Kerkevijverstraat 19 A, 9340 Lede. De openbare vergadering start om 19.30 uur. Nieuwe sportverenigingen die willen toetreden in 2011 moeten uiterlijk op 9 maart 2011 hun aanvraag schriftelijk indienen op de daartoe
bestemde formulieren bij de sportdienst in het gemeentehuis.

Paassportkampen
De gemeentelijke sportdienst van Lede organiseert tijdens de paasvakantie
twee sportkampen in het sportcomplex De Ommegang,
Ommeganglaan 60 A, 9340 Lede.
1) Paassportkamp kleuters
- Vanaf maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april
- Voor alle schoolgaande kleuters
- Deelname aan sportactiviteiten tussen 9.00 uur en 12.00 uur
- Opvang is mogelijk van 8.15 uur tot 9.00 uur en van 12.00 uur tot 12.15 uur
- De prijs voor deelname bedraagt 25 euro
2) Paassportkamp Omnisport
- Vanaf maandag 18 april tot en met vrijdag 22 april
- Voor alle kinderen uit het lager onderwijs
- Deelname aan sportactiviteiten tussen 9.00 uur en 12.00 uur
en tussen 13.00 uur en 16.00 uur
- Opvang is mogelijk van 8.15 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur
- De prijs voor deelname bedraagt 50 euro

Inschrijven voor de sportkampen kan enkel en alleen
in de sporthal op volgende
data en uren:
- Woensdag 23 maart tussen
13.30 uur en 16.30 uur
- Zaterdag 26 maart tussen
9.00 uur en 12.00 uur
- Woensdag 30 maart tussen
13.30 uur en 16.30 uur

S P O R T
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Sportgala
Op vrijdag 17 december organiseerde de sportdienst in samenwerking met de
sportraad het Sportgala 2010 in het sportcomplex De Ommegang. Tijdens dit
uniek sportevenement werden de kampioenen en de laureaten van het voorbije
jaar gehuldigd. Het geheel werd gepresenteerd door Tom Boudeweel en het talrijk opgekomen publiek kon er genieten van diverse optredens.
Overzicht Sportlaureaten 2010
Individuele Sportlaureaat– Competitiesport
Gert Brijs – Atletiek
Individuele Jeugdsportlaureaat
Jonas Peleman – Zwemmen
Sportclub
VC Lede – Volleybal

Nieuwe
sportmonitor
De 21-jarige Dieter Janssens
is de nieuwste aanwinst van
onze sportdienst. De gediplomeerde leerkracht werd aangesteld in deeltijds verband.
Hij zal hoofdzakelijk fungeren
als lesgever tijdens sportpromotionele activiteiten.

Eervolle vermelding
Taisho Karate Lede – Karate

Overzicht Kampioenen 2010
Kampioenenhulde – Individueel

Kampioenenhulde – Club

Koen De Grauwe– Tafeltennis
Stijn Droessaert– Atletiek
Filip Eeckhout– Atletiek
Frederick Eeckhout– Atletiek
Niels Henderickx– Karate
Gerald Nys– Atletiek
Nys Inge – Atletiek
Guy Matthijs– Atletiek
An Vannieuwenhuyse– Atletiek
Kor Van Hoof– Atletiek

Dexia – Zaalvoetbal
Taisho Karate Lede Préminiemen – Karate
TTC Lede Ploeg C – Tafeltennis
VC Lede – Volleybal
- Dames 2de Provinciale
- Jongens Scholieren
- Meisjes Scholieren
- Jongens Miniemen
VC Zebra’s Gemengd – Volleybal
Vlierzele Sportief – Atletiek
ZVC Lazio Lede - Zaalvoetbal

10.000
stappenroute
In Lede komt er een 10.000
stappenroute en meer bepaald
met start en aankomst in het
gemeentelijk sportcomplex De
Ommegang. Op zondag 8 mei
zal om 15 uur de wandelroute
officieel worden ingewandeld.
Meer info volgt later!

Finse
looppiste
In het voorjaar van 2011 zal
er een Finse looppiste worden
aangelegd in het sportcomplex De Ommegang. Rond de
vier gemeentelijke voetbalterreinen zal men afwisselend
kunnen lopen op een verhard
en een onverhard gedeelte
over een afstand van één kilometer. De piste zal verlicht
worden en bovendien zal zij
gratis toegankelijk worden
gesteld.
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De vos in onze contreien.
De laatste jaren komen bij de milieudienst van de gemeente
Lede regelmatig klachten binnen over vossen die duchtig
huis hebben gehouden op plaatsen waar neerhofdieren
aanwezig zijn. Eenden, kippen en ander gevogelte zijn een
prima prooi voor vossen, zeker als ze quasi onbeschermd te
bereiken zijn.
De vos is niet altijd de dader van een slachtpartij. Pluimvee
met afgebeten kop is meestal wel een goede aanwijzing
dat een vos op bezoek is geweest, maar dit kan soms ook
een hond, kat of steenmarter of zelfs de kleinere bunzing
geweest zijn.
Er kunnen een aantal voorzorgmaatregelen genomen worden om te voorkomen dat een vos jouw tuin als jachtdomein gaat beschouwen:
- plaats een afsluiting van min. 2 meter hoog rondom je tuin
- zorg ervoor dat deze afsluiting minimum 50 cm in de
grond zit
- maasgrootte van de draad: maximum 3 à 4 cm
- leg langs de buitenkant van de draad over 40 cm een rij
tegels, betonplaten, planken of gaas
- vossen blijven op een veilige afstand wanneer je geiten of
schapen houdt binnen dezelfde omheining als je kippen,
eenden of ganzen
- zorg ervoor dat je dieren ’s nachts een (eventueel afsluitbaar) schuilhok hebben
De jagers van de 4 wildbeheereenheden (WBE = jagersverenigingen) die in Lede actief zijn doen hun best om de populatie van de vos onder controle te houden. De vos doodt

namelijk niet alleen de dieren die ze bij particulieren kunnen
vinden, maar voornamelijk wild dat in de natuur te vinden is
(patrijzen, fazanten enz…).
Het Instituut voor Natuur en Bos schat de najaarsdichtheid
van vossen in Vlaanderen op gemiddeld twee per vierkante
kilometer. Jarenlang kwam deze soort nauwelijks meer voor
in onze contreien door de decennialange intensieve bestrijding en bejaging. Na de uitroeiing van hondsdolheid is deze
vervolging afgenomen en is de vossenpopulatie weer toegenomen in het sterk verstedelijkte Vlaanderen.
We mogen echter ook niet vergeten dat de vos ook een
zeer nuttig dier is voor onder andere de landbouw door
de grote hoeveelheid muizen en ratten die hij verorbert en
door de zieke of zwakkere vogels en kleine zoogdieren op
te eten waardoor die populaties er sterker van worden.
Als je vermoedt dat een vos verantwoordelijk is voor de
dood van je pluimvee kan je altijd contact opnemen met
de milieudienst van Lede (milieu@lede.be of 053 60 68
25), die de aanwezigheid meldt aan de plaatselijke WBE,
of je kan de melding zelf uitvoeren op de website van de
Hubertusvereniging Vlaanderen (www.hvv.be/PAGE/42/Vossenschade.aspx).
Bronnen: website “Agentschap Natuur en Bos”:
www.natuurenbos.be
website “Instituut voor Natuur en Bos”:
www.inbo.be

Verbouwen? Sloop selectief en sorteer aan de bron!
Wat is bouw- en sloopafval?
Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen.
Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90 % uit steenfractie. Dat zijn resten beton en metselwerk, asfaltpuin,
dakpannen en keramiek. De overige 10 % bestaat uit een
restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing,
gips, kalk, …
Selectief slopen en sorteren aan de bron
De Vlaamse afvalberg bestaat jaarlijks uit ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval. Dat is maar liefst drie keer
meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval.
Daarom is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk verontreinigd sloopafval naar een stortplaats afvoert. Dat kan
door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de
steenfractie, te breken.
Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt
worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton,
op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Om zo goed
mogelijk te kunnen recycleren, moet je wel selectief slopen
en sorteren aan de bron. Hierbij scheid je de verontreinigde
materialen van de herbruikbare.

Hoe selectief slopen?
Bij selectief slopen verwijder je eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele
asbestverwijderaars. Ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen
zoals glas, hout, kunststoffen, enz., zamel je beter afzonderlijk in. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen
we ze maximaal hergebruiken en recycleren. Omdat deze
stromen niet eerst moeten worden gesorteerd voordat ze
gerecycled worden, leveren de inspanningen om selectief
te slopen een financieel voordeel op.
Wanneer selectief slopen?
Uiteraard is het niet de bedoeling om bij kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, selectief te
slopen. Als je daarentegen grote verbouwingswerken gaat
uitvoeren waarbij een bouwvergunning nodig is, biedt het
selectieve slopen een duidelijke meerwaarde. Ook voor
werken waarbij een grote hoeveelheid steenpuin vrijkomt
zoals het heraanleggen van een oprit of terras, hou je de
steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is
immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder
dan het verwerken van een container gemengd afval.

CU L T UU R

cu l t u u r @ l e d e . b e 

OPROEP
Onze gemeente wil werk maken van een gemeentelijk Noord-Zuid beleid
maar dit wordt mee bepaald door zijn inwoners. Daarom: “Heb je een zwak
voor Latijns-Amerika, draag je Afrika een warm hart toe of spreekt het Oosten je aan? Of heb je zelf een project in het Zuiden? Of ben je vrijwillig in de
weer voor een vereniging die werkt voor de verbetering van de situatie van
de armsten in het Zuiden? Of heb je zin om samen in Lede de handen uit de
mouwen te steken en samen leuke noord-zuidactiviteiten te organiseren?
Interesse?
Ook wanneer je niet tot een organisatie behoort, ben je welkom.
Neem contact op met de gemeentelijke dienst cultuur, Ingrid Cobbaut Tel. 053 60 68 61 of stuur een mailtje vóór 12 maart naar cultuur@lede.be.
Het is de bedoeling om een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (kortweg GROS) op te richten waar we jou dan graag op uitnodigen.

Tips voor de eet- en cultuurbeurs 2011
We zijn nu al op zoek naar verenigingen die een interessant voorstel willen doen voor de eet-en cultuurbeurs op
zondag 13 november 2011 in zaal De Bron. Ken jij iemand, ben je zelf geïnteresseerd of zit je in een vereniging die
kan deelnemen? Op onze website www.lede.be onder “Nieuws”vind je een invulformulier dat je kan mailen tegen
31 maart 2011 naar cultuur@lede.be.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Nieuwe wandelkaart “Lede, anders bekeken”
Door haar centrale ligging ten opzichte van de belangrijke centrumsteden en de goede verbindingen met
deze steden, is onze gemeente Lede uitgegroeid tot een
belangrijk woongebied waarbij het behoud van het landelijke karakter centraal staat.
In Lede en zijn deelgemeenten is er elke dag iets te beleven. Talrijke verenigingen zijn actief op allerlei domeinen
waardoor er voor elk wat wils is. Combineer dit met de
ongerepte natuur in onze gemeente, en je hebt elke dag
een goede reden om er op uit te trekken. In Lede en
zijn deelgemeenten ben je op de juiste plaats voor een
wandeling in een prachtig kader.
Met het bundelen van de zeven gemeentelijke wandelpaden in één wandelkaart ‘Lede anders bekeken’ wil de
gemeente het wandelen stimuleren en jou als burger

laten genieten van al het moois dat onze gemeente je
te bieden heeft. Je zal versteld staan van het prachtig
stukje natuur dat ons nog omringt.
De voorbije maanden heeft een werkgroep bestaande
uit de vzw De Streekspiegel met o.a. cartograaf Gabriël
Redant, de cultuurdienst van Lede en een aantal vrijwilligers hard gewerkt om er een mooie wandelkaart van
te maken.
Je kan deze kaart kopen bij de cultuurdienst van Lede
(tijdens de openingsuren) en in de bibliotheek. De kaart
kost 2,50 euro.
Op de website kan je gratis een aantal fiches downloaden met nog meer informatie van de verschillende wandelroutes.
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jeugd@lede .be

Woensdag
6 april is het
buitenspeeldag !
Een hele namiddag actief spelen in de buitenlucht.
Van 13.30 tot 17.00 is er die dag toch helemaal niets op televisie ...
en naar een zwart scherm staren is toch maar wat saai …
Spreek dus eens af met vriendjes of vriendinnetjes
en maak er een reuze buitenspeeldag van !
En gewoon bij mekaar in de tuin, kan het ook erg
leuk spelen zijn.
Weet je niet dadelijk met wie je spelen kan, ga dan
eens naar een speelplekje bij je in de buurt, daar vind
je zeker speelkameraadjes …
Weet je niet meteen wat te spelen, neem dan een
kijkje op een speelplekje bij je in de buurt, daar vind
je vast heel wat inspiratie …
Kom ook eens langs op het speelplein in Wanzele.
Van 13.30 tot 17.00 valt er heel wat te beleven ...
Buitenspelen is ook zeer fijn bij elkaar in de tuin.
Bel een vriendje en je wint er vanzelf twee extra blozende kaakjes bij !
Op dit moment wordt het programma nog
uitgewerkt. Kijk dus website en lokale pers na,
meer informatie volgt. Jeugddienst Lede

Afspraak op 6 april !

Nieuw speeltoestel
Grasveld achter het Cultureel Centrum, Markt 5 te Lede

J E U G D
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Speelpleinwerking Krawietel te Wanzele
Ben je tussen 16 en 25 jaar oud? Hou je van plezier maken?
Ben je een echte speelvogel en hou je van kinderen?
In het bezit van een animatorattest of bereid om een cursus animator te volgen?
Nog wat vrije momenten in de zomervakantie over?
JA ! ??
Dan ben JIJ diegene die we zoeken!
Kom langs bij de jeugddienst voor meer informatie over de speelpleinwerking
en de animatorcursus die je eerst moet volgen.
Op zaterdag 5 maart wordt er op het speelplein zelf een infonamiddag
gehouden van 14 tot 17 uur en voor ouders van 17 tot 17.30 uur!
Speelplein Krawietel: Watermolenstraat 11,9340 Lede. Meer info: 053 60 68 62
Tot later!?

Knutselatelier

Cré-Actief

Elke woensdag is het knutselen voor de lagere school.
Er zijn telkens twee sessies nl.
van 13.30 uur tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur.
Kostprijs = 3 euro

Workshops voor het 6de leerjaar,
1ste, 2de en 3de jaar secundair onderwijs:
Deze gaan door op zaterdagnamiddag
van 14.30 tot 16.30 uur in de Rammelstraat 1a
en kosten 3 euro per workshop.

Programma voor het 1ste en 2de leerjaar:
23 februari: zandloperclown
16 maart: schapenmobiel
30 maart: Paaskrans
Programma voor het 3de-4de-5de-6de leerjaar:
2 maart: maken van een aquarium
23 maart: geurzakjes
6 april: vilten paashaasje

Programma:
zaterdag 19 februari: sleutelhangers in schrinkelpapier
zaterdag 19 maart: creatief met voorjaarsbloemen
Je moet voor de workshops vooraf inschrijven
bij de jeugddienst. Meer informatie:
jeugddienst@lede.be of 053 60 68 67.
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gemeenteraad@lede .be

Uit de gemeenteraad van 18 november 2010
Verstrekken van bepaalde technische prestaties
Wijziging van het retributiereglement: verhoging van de prijs voor het vullen van regenwaterputten
Belasting op de afgifte van administratieve documenten
Verhoging van het tarief voor de aanvraag van een trouwboekje tot 20 euro
Premies voor voorhuwelijkssparen
Opheffing van het gemeentelijk reglement
Personeelsformatie
Uitbreiding met één voltijds equivalent begeleiding kinderopvang
Nieuw dienstreglement bibliotheek
Goedkeuring van het nieuwe reglement, in voege vanaf 1 januari 2011
Subsidies individuele waterzuiveringsinstallaties
Opheffing van het gemeentelijk reglement
Budgetwijziging
Vaststelling derde budgetwijziging voor 2010
			

Ontvangsten

Uitgaven		

Saldo

Gewone dienst		

22.581.704

16.202.496

6.379.208

Buitengewone dienst

16.317.862

16.317.862

-

Uit de gemeenteraad van 16 december 2010
Subsidies culturele verenigingen
Goedkeuring nieuw reglement
Dotatie aan de politiezone
Goedkeuring van de gemeentelijke dotatie: 1.277.937 euro
Aankoop tankwagen brandweer
Vaststelling bestek en raming van de kost op 272.432 euro
Kampioenenhulde en verkiezing sportlaureaten
Goedkeuring reglement
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2011
Behoud van 7,5 %
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2011
Behoud van 1.300 opcentiemen
Budget 2011
Vaststelling en aangepast financieel meerjarenplan
			

Ontvangsten

Uitgaven		

Saldo

Gewone dienst		

23.006.460

18.880.171

4.126.289

Buitengewone dienst

16.102.250

16.102.250

-

b u rger z aken



burgerzaken@lede .be

Gemeentelijke sociaal-pedagogische
toelage voor gehandicapte kinderen
Moeders of opvoed(st)ers van een mindervalide kind kunnen jaarlijks een gemeentelijke toelage
verkrijgen als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die deze kinderen vereisen. Aan het kind moet een
invaliditeitsgraad van minstens 66% toegekend zijn en de toelage wordt tot de leeftijd van maximum
21 jaar van het kind uitgekeerd.De volledige reglementering terzake vind je op de website www.lede.
be, bij premies en belastingen.
Alle nodige inlichtingen kan je eveneens krijgen bij de dienst financiën (053 60 68 86).

A G E N D A



19 februari:

Cre-Actief: workshop ‘sleutelhangers maken’

25 februari:

preventie Vooruit met de geit

2 en 9 maart:

kennismaking met Facebook

8 maart:

clown op de markt

13 maart:

carnavalstoet

14 en 18 maart:

algemene computercursus ism VDAB

15 maart:

BibArt Filmclub: District 9

19 maart:

Cre-Actief: workshop ‘creatief met voorjaarsbloemen’

26 en 27 maart:

want dieren zijn…

30 maart en 6 april:

kennismaking met Skype

6 april:

buitenspeeldag

11 april:

paassportkamp kleuters

18 april:

paassportkamp omnisport

24 april:

paaseierenworp

8 mei:

inwandeling 10.000-stappenroute

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council
(FSC®) mag dragen.Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging
heeft geleid. Een flink deel van de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die
worden beheerd volgens de regels van FSC®. Van het andere deel van de grondstof
is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft
plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® Mixed Sources label dragen.
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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 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

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 / communicatie@lede.be
Oplage: februari 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 april.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

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
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)
Rammelstraat 1A,
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

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

