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Wegeniswerken
Riolerings- en wegeniswerken
Diepestraat – Serskampstraat - Schildekensstraat
Duur : vermoedelijk tot juni
Omleiding: Schildekensstraat - Molenhoek – Oordegemkouter – N9 – Papegemstraat – Essestraat – Langehaag Smetledestraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
15 mei, kermis Papegem, Papegemstraat gedeeltelijk afgesloten tussen Putbosstraat en Blokstraat
29 mei tot 2 juni, Oordegem Blauwe kanne kermis, Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten tussen Dries en Klinkaard.
Wegomlegging via Klinkaard, Schoot, Houwstraat, Dries
29 mei, wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst Speurstraat
2 juni, wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst Speurstraat
5 juni, kermis Smetlededorp
12 juni, kermis Wanzeledorp
12 juni, wielerwedstrijd te Wanzele, aankomst Wanzeledorp

Rusthuis Oordegem
krijgt belbushalte
Vanaf maandag 11 april 2011 kunnen reizigers in het
belbusgebied 385 Lede – Erpe-Mere gebruik maken van een
nieuwe halte: de halte Oordegem Prieelshof. Deze halte krijgt
het foldernummer 192 en is gelegen in de Dokter Prieelslaan
ter hoogte van het rusthuis.

Met Belgerinkel naar de Winkel
Lede fietst mee in 2011!
Van 7 mei tot 11 juni sporen we je aan om je boodschappen zoveel mogelijk met de
fiets te halen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je gezondheid en je
portemonnee. Je inspanningen worden bovendien ook nog eens beloond met prachtige
prijzen in de tombola en een originele picknickponcho waarvoor je kan sparen.
Doe je van 7 mei tot 11 juni 2011 boodschappen met de fiets, dan krijg je in elke
deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. De handelaars die deelnemen, kan
je herkennen aan de affiche in de etalage of opzoeken op www.belgerinkel.be/lede.
Een volle spaarkaart is mits een kleine oplage goed voor een originele Belgerinkel-picknickponcho ontworpen door de bekende modeontwerpster Kaat Tilley. Waterdicht
van buiten om te schuilen als het regent, zacht van binnen om gezellig te pauzeren
tijdens een fietstocht. Daarbovenop valt er een originele Belgerinkelfiets en vele andere
mooie prijzen te winnen met de tombola. En om je extra te motiveren, gaan we dit jaar
nog een stap verder. Want wie meedoet, maakt ook kans op een romantisch fietsweekend in de hoofdstad van de liefde: Parijs.
Deponeer dus je volle spaarkaart in de spaardoos bij één van de deelnemende handelaars. Hoe meer volle spaarkaarten, hoe groter je winstkansen!
Meer info: www.belgerinkel.be

P A T R I M O N I U M
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Oproep
Naar jaarlijkse gewoonte gaat de tentoonstelling van de ‘Leedse kunstenaars’ door in de raadzaal van het
gemeentehuis van zondag 19 juni tot en met zondag 26 juni. Ben je kandidaat om je kunstwerken tentoon
te stellen, geef dan vóór 1 mei je naam, adres en de aard van je werk door aan het gemeentelijk Feestcomité,
p/a Markt 1, 9340 LEDE, 053 60 68 50. Alle kunstvormen komen in aanmerking.

Uitslag stoet
Carnaval 13 maart 2011
NR. STOET

CATEG.

PLAATS

14

NAAM GROEP
LKV GRAT AF

D

1

17

LKV DE SMOELENTREKKERS

D

2

16

LKV KIENJEROZJE

D

3

15

LKV ZJAREG

D

4

19

LKV DE POTTERS

C

1

20

LKV DE SLEKKETISJEN

C

2

18

LKV DE MALOTEN

C

3

23

LKV D’ENGELEN

B

1

22

LKV VEUR DE LEUT

B

2

21

LKV OETSJEWAAA

B

3

28

LKV SPECIAL

A

1

26

LKV DE KONTENBONKERS

A

2

25

LKV JUST NIET

A

3

27

SCFV GOEDEMOR

A

4

24

LKV TOETERNIETOE

A

5

		

			
ORIGINALITEITSPRIJS (THEMA): LKV OETSJEWAAA

Marktcommissie
Op 19 april brengt de paashaas een bezoek aan de
markt en deelt gratis paaseitjes uit aan alle kinderen.
Ben je jonger dan 12 jaar dan kan je een extra prijs
in de wacht slepen als je een mooie tekening maakt.
Je kan deze in de kist gooien die op die dag voor het
gemeentehuis zal staan. Noteer er duidelijk leesbaar
je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd op.
In de raadzaal van het gemeentehuis zal de paashaas om 11 uur twintig winnaars kiezen uit de binnengebrachte werkjes. Prijzen kunnen daar afgehaald worden (één prijs per naam). Tot dan!

Kermissen
Papegem kermis:
zondag 15 mei
Papegem afsluiting kermis met vuurwerk:
maandag 16 mei, 22 uur
Oordegem Blauwe Kanne:
zondag 29 mei tot en met donderdag 2 juni
Smetlede kleine kermis: zondag 5 juni
Wanzele kleine kermis: zondag 12 juni
Lede ommegangkermis:
19 juni tot en met 26 juni
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10.000 stappen is doktersvisite schrappen!
Ook Lede doet mee!
Kom op 8 mei de nieuwe 10.000 stappenroute mee inwandelen!
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de helft van de Vlamingen te weinig beweegt en hierdoor meer risico
loopt op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, darmkanker, diabetes, obesitas,… De Vlaamse Overheid, Universiteit Gent en het Lokaal Gezondheidsoverleg nemen met de campagne ‘10.000 stappen’ het initiatief je bewust te
maken van dit probleem en je aan te moedigen om meer te gaan bewegen.
Hou je niet van sport of specifieke bewegingsactiviteiten dan kan je toch een actieve levensstijl opbouwen en zo
gezondheidsvoordelen bekomen. Regelmatig sporten is misschien niet voor jou weggelegd, maar ook door eenvoudige en regelmatige bewegingsactiviteiten kan je fit en gezond blijven. Een half uur beweging per dag (aan matige
intensiteit), zelfs verspreid over kortere bewegingsperiodes, heeft al een gunstig effect op je gezondheid. Neem wat
meer de fiets, ga met de trap in plaats van de lift, werk in de tuin, laat de hond uit ….
Wil je een concreter beeld van je hoeveelheid beweging per dag of wil je een extra stimulans, dan kan je je stappen
per dag tellen en hiervoor een stappenteller of pedometer gebruiken. Dit toestelletje wordt ter hoogte van de heup
gedragen en telt exact het aantal stappen dat je op een dag zet. Om gezonder en fitter te worden zou je minimum
10.000 stappen per dag moeten zetten. Een stappenteller is dus ideaal wanneer je meer beweging in je dagelijks
leven wil inbouwen en dit ook (stapsgewijs) wil bijsturen.
’10.000 stappen’ moet het je eenvoudiger maken om voldoende te bewegen. Het inbrengen van bewegingsperiodes in de dagelijkse gewoontes en het tellen van de stappen staan dus centraal. Op deze manier word je stap voor
stap begeleid naar een actief en gezond leven.
Voor meer informatie surf naar www.100000stappen.be.

10 tips om dagelijks meer te bewegen:
➤ ga te voet of met de fiets naar het werk, de winkel, de school,
buren, familie…
➤ neem steeds de trap in plaats van de lift
➤ wandel tijdens (lunch)pauzes en reclame op tv
➤ parkeer in de verste ruimte op een parking
➤ stap een halte te vroeg/laat af van de bus of tram
➤ wandel naar het bureau van een collega in plaats van te mailen/bellen
➤ wandel rond op plaatsen waar je moet wachten
➤ maak regelmatig een gezinsuitstap per fiets of te voet
➤ werk in de tuin
➤ zet dansbare muziek op terwijl je schoonmaakt
Ook wij willen je meer doen bewegen en hebben een 10.000 stappenroute uitgestippeld op ons grondgebied!
Daarvoor kregen we de steun van de Leedse wandelclub Kleine Kouter, die ook het peterschap van de route op
zich neemt.
Op zondag 8 mei zal deze route officieel worden ingewandeld! Je bent welkom om 15 uur aan de sporthal, waar
we samen starten. Er is een bevoorrading voorzien en bovendien kan je via je inschrijvingsformulier een fruitmand
of een stappenteller winnen! Je deelname is volledig gratis! Inschrijven kan al vanaf 14 uur.
De hele organisatie is in handen van de sportdienst, de cultuurdienst en de verantwoordelijke voor sociale zaken.
Zij worden ondersteund door Logo Dender vzw (Lokaal gezondheidsoverleg), wandelclub Kleine Kouter en door de
regionale afdeling van de Vlaamse diabetesvereniging.
De stappentellers zullen in de sporthal te koop worden aangeboden aan 17 euro (winkelwaarde 25 euro). Het gaat
om de door de Vlaamse organisatie goedgekeurde stappentellers. Na de wandeling zal je gratis diëtiste Annemie
Quintijn kunnen raadplegen in de sporthal. Zij kan je nog verder op weg helpen naar een gezonde levensstijl!
Allen daarheen! 8 mei – 15 uur – sporthal Lede

st e d e n b o u w @ l e d e . b e 

stedenbo u w

Mesen: stand van zaken
De kapel, de zuidelijke schoolvleugel en een gedeelte van de bijgebouwen zijn gesloopt. Momenteel worden de
behouden kelders van de schoolvleugel en het Hollands paviljoen afgewerkt. Bovenop de kelders van de schoolvleugel wordt een promenade aangelegd die zal fungeren als verbinding tussen het woon- en zorgcentrum en de
assistentiewoningen en ook als podium bij activiteiten op het binnenplein. De oude kelders van het Hollands
paviljoen zullen opengesteld worden voor publiek. Aan de kasteelhoeve zijn de nodige werken om verder verval
tegen te gaan reeds uitgevoerd.
Het einde van de werken wordt tegen deze zomer verwacht. Vervolgens zal gestart worden met de bouw van het
nieuwe woon- en zorgcentrum. De ontwerpplannen voor de aanleg van de wegen in het domein bevinden zich in
de eindfase. In een volgende Lede informeert krijg je nieuwe beelden van de verdere evolutie van dit project.
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ocmw@lede .be

Nieuwe regionale kansenpas
Nieuwe regionale kansenpas geeft meer dan 2500 mensen in armoede in Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en
Lede toegang tot cultuur en vrije tijd!
Op 19 januari werd de allereerste regionale kansenpas ingevoerd die geldig is in drie gemeenten en één stad tegelijkertijd: Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede.
De regionale kansenpas is een kortingskaart die mensen met een laag inkomen (armoederisicogrens) in staat stelt
om deel te nemen aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten, zowel in gezinsverband als op school. De pas is het
resultaat van een unieke samenwerking tussen lokale overheden (gemeentebesturen en OCMW’s uit de regio), private organisaties zoals Demos en mensen in armoede, vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” en de Welzijnsschakels uit Lede en Erpe-Mere. Samen vormen zij de ‘werkgroep regionale kansenpas’.
Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2011 personen met een kansenpas goedkoper toegang hebben tot enkele
belangrijke Aalsterse organisaties met een centrumfunctie: het Stedelijk Zwembad, cultuurcentrum De Werf, beide
bioscopen en de Aalsterse scholen.
In een later stadium wordt daar een gemeentelijk aanbod aan gekoppeld. Momenteel zijn hiertoe reeds contacten
met de Leedse scholen. In een nog latere fase is het de bedoeling dat ook het Leeds jeugd-, sport- en cultuuraanbod
aan het kansenpastarief toegankelijk gemaakt wordt.
De regionale kansenpas groeide uit de Aalsterse kansenpas die reeds in 1995 in de Vierdewereldgroep “Mensen
voor Mensen”, een vereniging waar armen het woord nemen, ontstond. De kansenpas komt tegemoet aan de
behoefte van mensen in armoede om, zelfs met een klein inkomen, ook aan cultuur en vrijetijdsbesteding te kunnen doen, vaak samen met kinderen. De kansenpas neemt voor een deel de gevolgen van armoede weg door
cultuurparticipatie mogelijk te maken, maar het is mogelijk nog belangrijker als preventief instrument: maximale
ontwikkelingskansen garanderen bij kinderen die vandaag opgroeien in arme gezinnen. Zo kan de armoedecirkel
doorbroken worden.
Dankzij de steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen kreeg de Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen”
de kans om samen met alle betrokkenen uit te zoeken of ze konden groeien naar één kansenpas voor de regio. Met
enige fierheid kondigt de voltallige werkgroep regionale Kansenpas aan dat dit gelukt is. Vanaf 1 januari 2011 is er
één kansenpas voor de regio Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede!
Meer info? OCMW Lede - 053 80 20 22 - onthaal@ocmw.lede.be

Verwarmingstoelage blijft ook in 2011 bestaan
Reeds enkele jaren voorziet de overheid financiële middelen om tegemoet te komen aan de prijsstijging van petroleumproducten. Eerdere foutieve berichtgeving in de media liet uitschijnen dat er geen verwarmingstoelage meer
zou worden toegekend in 2011. We kunnen je echter bevestigen dat er in 2011 wel degelijk een verwarmingstoelage kan worden aangevraagd. Wie tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas bestelt, kan ook in 2011 een verwarmingstoelage aanvragen voor maximum
1.500 liter. Hou er rekening mee dat je binnen de 60 dagen na de leveringsdatum een aanvraag indient bij de sociale
dienst van het OCMW (Kasteeldreef 50).
Er zijn hiervoor speciale permanenties voorzien: elke dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en elke
maandag van 16.00 uur tot 18.45 uur.
Wie komt er nu precies in aanmerking?
- gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (WIGW – en OMNIO statuut)
- gezinnen met een laag inkomen ( het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager
of gelijk aan 15.364,99 euro verhoogd met 2.844,47 euro per persoon ten laste)
- personen met een schuldenlast (met schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling)
Zorg ervoor dat je je identiteitskaart en een kopie van de leveringsfactuur of -bon kan voorleggen op het moment
van je aanvraag. Voor personen met een schuldenlast is er bijkomend een attest van de schuldbemiddelaar vereist.
Voor meer info kan je steeds terecht bij het onthaal van de sociale dienst van het OCMW: 053 80 20 22.

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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Themastands in de bibliotheek
van 25 april tot 15 mei
10.000 stappenroute:
wandelboeken in de kijker
Met de officiële start van de Leedse 10.000 stappenroute zet de bibliotheek haar wandelboeken in de kijker. Thematische wandelgidsen,
avontuurlijke fiets- en motorroutes: je vindt ze allemaal terug in de bib!
Meer info over de 10.000 stappenroute vind je elders in dit nummer.

april

van 28 april tot 31 mei

literaire lente

Doe mei maar een Doeboek

De Literaire Lente is de jaarlijkse barometer van de literaire
voorjaarsoogst. Dertig nieuwe
en eigentijdse romans van zowel Vlaamse als buitenlandse
auteurs zijn beschikbaar in de
bibliotheek van Lede. Jonge,
beloftevolle auteurs (Annelies
Beck, Geert De Kockere) krijgen een plaats tussen grote
namen als Claudel, Murakami
of Veronesi. Het resultaat is een
rijkgeschakeerd lappendeken
van boeken. Je vindt de boeken op het themastandje aan
de romans. Een selectie is ook
beschikbaar in Oordegem.

De klassieker Doe mei maar een Doeboek komt terug. De Doeboeken –
aantrekkelijke en vooral praktische boeken omtrent de thema’s Culinair,
Huis & Tuin, Hobby & Creatief en Wellness – krijgen opnieuw alle
aandacht.
De bibliotheek zet haar selectie in de kijker en voegt er nog tal van
recente werken uit eigen collectie aan toe.

van 16 tot 23 mei
Week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding wordt elk jaar georganiseerd van 16 tot
23 mei. Omdat kinderen opvoeden een belangrijke taak is – en ook
niet altijd een even gemakkelijke – wordt tijdens die week opvoeden
in de kijker gezet. Positief opvoeden, opvoeden bespreekbaar maken
en het aanbod opvoedingsondersteuning bekend maken vormen de
belangrijkste pijlers.
In 2011 staat opnieuw één thema centraal: ‘opvoeden is meegroeien’.
Met dit thema tonen wij aan dat niet alleen kinderen groeien, maar
ook ouders en opvoeders elke dag met hun kinderen meegroeien. Dat
betekent dat elke dag een nieuwe dag is met nieuwe uitdagingen.
Meestal kan je verder bouwen op hetgeen je al weet en doet, maar
soms ook niet.
De collectie van onze bibliotheek is vaak een eerste stap naar goede
informatie. Onze vernieuwde collectie opvoedingsboeken staat tijdens
deze periode in de kijker. De bibliotheek stelt ook gratis brochures ter
beschikking, ontwikkeld door de regiodienst opvoedingsondersteuning.
Info over thema’s als druk gedrag, echtscheiding, huiswerk, puberteit,
seksualiteit, slaapproblemen e.a. werden verwerkt in een handig
bundeltje.
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Wielerkalender 2011
Voor de periode april – juni staan volgende wielerwedstrijden geprogrammeerd in onze gemeente.
Dag

Datum Categorie

Organisator

Start/Aankomst

Start

Zo

29/05

Elite zonder contract + beloften

Sport en Nering

Speurtstraat 54

15.00 uur

Do

02/06

Elite zonder contract + beloften

Sport en Nering

Speurtstraat 54

15.00 uur

Zo

12/06

Juniores

Wielervrienden Wanzele

Kerk Wanzele

13.00 uur

Zo

12/06

Gentlemen

Wielervrienden Wanzele

Kerk Wanzele

13.00 uur

Zo

19/06

Elite met contract

De Melckenbeeckvrienden

Kasteeldreef

13.30 uur

Zo

26/06

Dorpelingen

Wanzeelse Wieler Wonderen

Kerk Wanzele

13.30 uur

Initiatiereeks Volleybal
De gemeentelijke sportdienst organiseert in samenwerking met VC Lede VZW
een initiatiereeks volleybal in Sporthal De Ommegang,
- iedere woensdag vanaf 27 april tot en met 8 juni
- voor leerlingen uit het 4de, 5de, 6de leerjaar en uit de 1ste graad
van het secundair onderwijs
- van 13.30 tot 15.00 uur
- de prijs voor deelname bedraagt 10 euro
Inschrijvingen:
- bij de sportdienst (gemeentehuis) of in de sporthal
- via sport@lede.be
- via het inschrijvingsstrookje van de promotiefolder
- beperkt aantal inschrijvingen
- de inschrijving is pas definitief na betaling
- uiterlijke inschrijvingsdatum: vrijdag 22 april

Gebruik sportinfrastructuur
in gemeentelijk beheer 2011-2012
Personen, verenigingen en instellingen die voor de periode vanaf augustus 2011 tot en met juni 2012 gebruik wensen
te maken van de sportinfrastructuur in gemeentelijk beheer, kunnen bij de sportdienst terecht voor een aanvraagformulier
en bijkomende informatie. De aanvragen moeten uiterlijk vrijdag 29 april ingediend worden.

Erkenning sportverenigingen
Sportverenigingen die erkend willen worden als sportvereniging voor de periode vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012
moeten uiterlijk op dinsdag 31 mei het aanvraagformulier indienen bij de gemeentelijke sportdienst.
Het erkenningsreglement alsook de aanvraagformulieren kan je bekomen:
- sportdienst, in het gemeentehuis
- via www.lede.be

S P O R T

sp o rt @ l e d e . b e

Regiotour Vlaamse Ardennen
In samenwerking met de regiopartners (Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lierde, Ninove
en Zottegem) organiseert onze sportdienst op zaterdag 11 juni de Regiotour Vlaamse Ardennen
2011.
Doorheen de Vlaamse Ardennen kan je op deze mountainbikehappening alvast een sportieve
uitdaging aangaan voor 70, 100 of 130 kilometer. Via de website www.regiosport.be kan je alle
nuttige en praktische info bekomen.

Doe Aan Sport Beurs
oproep voor de sportverenigingen
De gemeentelijke sportdienst organiseert op zaterdag 25 juni opnieuw een Doe Aan Sport Beurs in en rond het Sportcomplex De Ommegang. Deze beurs is een buitenkans om kennis te maken met diverse sportverenigingen en informatie
over al je sportieve plannen te krijgen.
Sportverenigingen die wensen deel te nemen, kunnen contact opnemen met de gemeentelijke sportdienst, dit ten laatste op 18 april. Voor verdere informatie kan de verantwoordelijke van de club een e-mail sturen naar sporthal@lede.be.
Op die manier kan de sportdienst je deelname vastleggen en kan de organisatie verder uitgewerkt worden.
Wij hopen alvast jullie te mogen verwelkomen voor een aangename en sportieve namiddag.

Windsurfkamp
Voor de tweede keer organiseert onze sportdienst een sportkamp windsurfen.
Het sportkamp wordt georganiseerd voor jongeren van 12 tot 18 jaar en zal doorgaan te Heusden vanaf 4 juli tot en met
8 juli telkens tussen 9 en 16 uur. Voor de prijs van 90 euro (inbegrepen: transport, deelname aan alle sportactiviteiten,
verzekering en brevet) proeven jongeren van deze initiatie onder begeleiding van ervaren instructeurs.
Opgelet! Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Inschrijvingen en info:
- sportdienst, 053 60 68 64 - sport@lede.be
- sportcomplex De Ommegang, 053 80 82 84 - sporthal@lede.be

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.

9

10

brandweer



brandweer@lede .be

150-jarig bestaan
2011 is voor de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst Lede een feestjaar, we vieren ons 150-jarig bestaan. Al 150
jaar helpen de brandweervrijwilligers hun dorpsgenoten uit Lede en sinds 1977 ook de inwoners van Impe, Smetlede,
Wanzele, Oordegem en Papegem. Alles begon 150 jaar geleden…

Een korte geschiedenis
In 1829 beschikte de gemeente Lede over het door het
Hollands regime voorgeschreven blusmaterieel dat een
volstrekt minimum was. In 1853 en 1855 sprak men in
de begrotingsverslagen over het aanschaffen van een
brandspuit. In 1861 werd het weinige brandmaterieel
aangevuld met o.a. 80 nieuwe brandemmers.

De enkelingen die het brandmaterieel onderhielden,
waren ook de eerste vrijwilligers. Op 27 december 1864
besliste de gemeenteraad tot de aankoop van een brandspuit die werd aangedreven door 6 à 8 man. Deze mannen werden door de opperbrandmeester, onderbrandmeester of politie aangeduid. In 1903 ging men over tot
de aankoop van enkele persslangen en 25 zeildoekemmers, hier moest men het mee stellen tot 1926. Vanaf
de aankomst van de eerste brandspuit in 1866 tot 1926
hebben we weinig of geen info over korpspersoneel. Het
kan echter moeilijk anders of er moeten personen geweest zijn die verantwoordelijk waren voor de bediening
van de brandspuit. Daarnaast waren er ook mensen nodig die de pomp, emmers en ander blusmaterieel van het
“burgerhospitaal” (huidig rusthuis O.C.M.W.) naar de
plaats van de ramp brachten.
Technologie
Na wereldoorlog II deed ook de technologie haar intrede
in het brandweerarsenaal. Aangezien men al een aanhangwagen met motorpomp in bruikleen had ontvangen, was het maar logisch dat men ook een voertuig had
om deze te slepen. In 1945 leverde men een Austin A.V.T
bouwjaar 1940. Deze vrachtwagen had tijdens de oorlog dienst gedaan bij de medische dienst en beschikte
over 12 à 14 zitplaatsen. Het voertuig had een verbruik
van 30 liter per 100 km en een laadvermogen van 2
ton. Het tweede voertuig was opnieuw een legervoertuig type Dodge. Deze wagen werd omgebouwd tot een

tankwagen en werd in gebruik genomen op 30 september 1956. Het derde voertuig, terug een legervoertuig
was een meer specifieke brandweerwagen van het merk
Chevrolet. Deze brandweerwagen was voorzien van een
voorbouwpomp en twee haspels achteraan.
De Leedse brandweer beschikte tussen 1963 en 1968
over drie brandweervoertuigen, wat voor een gemeentelijk korps een luxe was. Later werd nog een oude Fordpersoneelswagen van de Gentse brandweer aangekocht.
Zo konden de brandweermannen zich veilig naar een
brand verplaatsen. In 1968 werden twee occasie voertuigen volledig in orde gesteld en in dienst genomen. Dit
waren rasechte brandweervoertuigen van 13 jaar oud
met ingebouwde pomp, dubbele cabine, watertank van
2.300 liter, opbergkasten. Later volgde nog een ladderwagen en werd het korps regelmatig gemoderniseerd.
Vandaag beschikt de brandweer van Lede over een volledig vernieuwd wagenpark.

Kazernering
De brandweer beschikte al vroeg over blusmaterieel, toch
duurde het even voordat een geschikt onderkomen was
gevonden. Hier sprongen de burgers bij. De eerste blusmiddelen werden bewaard in de stallingen van een Leedse boer, waarschijnlijk in de omgeving van het dorp. Uit
andere documenten blijkt dat de vroegere blusmiddelen
ergens bewaard bleven achter slot en grendel. Hiervan
zouden maar drie sleutels voorhanden geweest zijn. Deze
kon men afhalen bij de burgemeester of schepen, bij de
opperbrandmeester of bij de bewoner wiens stallingen
als brandweerlokaal dienden. Bij de uitbreiding van het
gemeentehuis in 1952 werd een lokaal voorzien voor de
opslag van het brandweermateriaal. In 1963 kocht de
gemeente op de markt enkele woningen aan. De brandweer kreeg in twee woningen een onderkomen en zo
was er voor het eerst sprake van kazernering. De ervaring
leerde echter dat deze kazernering ongeschikt was bij
brand: op de wekelijkse marktdag en kermisdagen rezen
er heel wat problemen en de verkeersdrukte in de dorpskern was vaak de oorzaak van een vertraagd uitrukken.

brandweer
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Toen in 1976 oud-burgemeester Jozef Gravez, tevens
bevelhebber van de brandweer van Lede, de oude zuivelfabriek St. Martinus in de Vijverstraat aankocht, kreeg
de Leedse brandweer eindelijk een geschikt onderkomen.
Op 12 mei 1979 werd deze technisch goed uitgeruste
kazerne plechtig in gebruik genomen. Nu blijkt ook deze
kazerne te klein voor het steeds groter wordend wagenpark. In 2010 werd een loods gebouwd op het terrein van
de gemeentelijke technische dienst voor het onderbrengen van een aantal voertuigen. De Leedse brandweer bezit nu drie autopompen, een ladderwagen, een tankwagen, een slangenwagen, een hulp- en signalisatiewagen,

een reddingswagen, een commandowagen, een personeelsbus en een containerwagen met kraan.
Tot 1973 ging een brandalarm steeds gepaard met veel
lawaai. Het loeien van de sirene zorgde voor slapeloze
nachten voor de inwoners van de dorpsplaats en omgeving. Dit probleem werd opgelost door drie draagbare
zenders.
Het systeem werd zodanig gemoderniseerd, dat de oproep
vandaag via XML protocol gebeurt vanuit het hulpcentrum
100 te Gent. Alle 46 vrijwillige brandweermannen staan
dag en nacht klaar voor hulp- en brandoproepen binnen
de zone Zuid Oost.

Opendeurdag
naar aanleiding van de viering van 150 jaar
gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst Lede
Op kermiszondag 25 september houdt brandweer Lede van 14 tot 19 uur zijn tweejaarlijkse opendeurdag die dit jaar in het teken staat van het 150-jarig bestaan. Dit
alles gaat naar goede gewoonte door in en rond de brandweerkazerne in de Vijverstraat. Starten doen we in de voormiddag met veel sirenes tijdens een rondrit met
oldtimers en nieuwe brandweervoertuigen door Lede en zijn deelgemeenten. Zoals
andere opendeurdagen is er actie voor jong en oud, met doorlopend spectaculaire
demonstraties. Zo kan je kennis maken met het dragen van persluchttoestellen terwijl
je blindloopt door een met rookgevulde tent.
Ook zijn er demonstraties met een brandende frietketel, ongeval met geknelde personen en ons traditioneel hoogtepunt “een echte brand” waarbij onze brandweermannen hun kennis aan jullie laten zien. Er zijn gratis rondritten voorzien, er is een grote
schuimvijver voor de kindjes, je kan er smullen van verse pannenkoeken en hamburgers of ook gezellig met ons een drankje nuttigen. Iedereen is van harte welkom. Kom
kennis maken met ons korps!
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Infonamiddag voor grootouders
Vrijdag 20 mei
Belonen en straffen: afstemmen met de ouders
Het cliché zegt dat grootouders kleinkinderen graag verwennen. Kleinkinderen geven je een tweede kans om alles
te doen waar je vroeger, bij je eigen kinderen, minder tijd voor had. Maar is dat wel zo wenselijk? Kinderen hebben
nood aan duidelijke regels, maar wat als de regels van de grootouders niet stroken met de principes van de ouders?
Wat wordt er in dit thema behandeld?
- zijn kinderen tegenwoordig lastiger				
- hoe straffen, hoe belonen
- welke manieren van straffen en belonen			
- negeren
- wat is een goede straf, beloning en de aandachtspunten
- mogen kinderen fouten maken
- het stellen van eisen					
- communicatie en interactie
- verwennen grootouders te veel				
- wat is verwennen en soorten verwenning
- welke betekenis geven grootouders aan verwennen
Vergaderzaal De Bron - start: 14.30 uur - inkom: 3 euro - (koffie en koek inbegrepen)

© Cameraclub Halle

© Agentschap Natuur en Bos

© Cameraclub Halle

© Agentschap Natuur en Bos

Senioren op stap - Maandag 20 juni
Dagreis Halle en Sint-Pieters-Leeuw
Op maandag 20 juni kan je met de seniorenraad op dagreis naar Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Bij aankomst in Halle
worden je een tas koffie en een koek aangeboden. Nadien krijg je een kort filmpje over Halle te zien.
Met de bus wordt een rondrit onder leiding van een gids georganiseerd. Tijdens deze rit rijdt de bus doorheen het
Pajottenland en krijg je verschillende opnameplaatsen van de bekende televisieserie “Witse” te zien. Daarna kan je
het streekmuseum van Halle bezoeken. Dat bezoek staat in het teken van het productieproces en het proeven van
ambachtelijke streekproducten. Na dit alles kan je deze producten ook ter plekke kopen. In de namiddag nemen wij
jou mee naar het Colomadomein in Sint-Pieters-Leeuw. In het hartje van Sint-Pieters-Leeuw bloeien jaarlijks meer dan
3000 rozenvariëteiten uit 25 verschillende landen. Het Colomapark heeft er naast het kasteel een grote toeristische troef bij. We kunnen er vrij rondwandelen tussen de geurige en mooie rozen. Bovendien is er in het kasteel een
gezellige taverne met groot terras dat uitkijkt op de prachtige tuinen van het domein.
Senioren die willen meegaan, nemen best contact op met de voorzitter van de seniorenraad, Arnold Meuleman op het nummer 053 80 35 14.
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ARMOEDE IN EIGEN STREEK
‘ARMOE TROEF’ - thema Erfgoeddag 2011 - Culturele Raad
‘IEDEREEN MEE’ - jaarthema ACW
Vrijdag 29 april - 20 uur - bovenzaal De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede
Deze avond start met de voorstelling van de dichtbundel ‘Niets is minder dan het lijkt’
van Rudi De Koker en Raymonda Goffart. Deze bundel is de avond zelf en nadien bij
de Welzijnschakels te koop aan 10 euro.
Nadien is er een panelgesprek en informatie over de waar gebeurde roman ‘Ik ben
iemand/niemand’ van Guy Didelez en Lieven De Pril. In dit panel komen Kathleen Van
Goethem (OCMW Lede), Trees De Busschere (Welzijnsschakel Lede), Lieven De Pril
(Welzijnszorg) en Caro Bridts (opgeleide ervaringsdeskundige) aan het woord. De moderator van het panelgesprek zal niemand minder dan Johan De Rijck (Radio 1) zijn.
Na dit alles volgt een muzikaal intermezzo met nadien de opening van de tentoonstelling
‘Armoede door de eeuwen heen’. Deze zal gedurende twee weken in de bibliotheek
opgesteld staan. De culturele raad zal deze avond een gratis brochure van Erfgoeddag
uitdelen.
Deze avond is een samenwerking van de Culturele Raad, de bibliotheek,
het gemeentebestuur Lede, ACW-Lede en de Welzijnschakels uit Lede en Erpe-Mere.

LEDE CREATIEF

Weekend van Amateurkunsten

De Bron - grote zaal • zaterdag 30 april van 14 tot 18 uur
zondag 1 mei van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

Voor de 16de keer kunnen wij rekenen op tal van kunstenaars en kan je genieten van
hun creaties, realisaties en demonstraties. Misschien wordt je bezoek de start van een
nieuwe hobby! Tijdens deze Lede Creatief organiseert de gezinsbond op zondag 30
april een speelgoedruilbeurs van 14 tot 18 uur.

Paaseierenworp
Op zondag 24 april vindt de paaseierenworp plaats in Lede.
Alle kleuters worden om 11.00 uur verwacht aan de parking aan zaal de Bron (ingang Kerkevijverstraat) waar
ze in groepjes eitjes kunnen rapen. De lagere schoolkinderen worden om 11.30 uur aan het gemeentehuis
verwacht. Zowel bij de kleuters als bij de lagere schoolkinderen zal er telkens één gouden ei zijn dat op het
einde ingeruild mag worden voor een smakelijke hoofdprijs.
Ook in de deelgemeenten worden activiteiten georganiseerd:
in Wanzele op zaterdag 23 april in de vrije basisschool, in Smetlede op zondag 24 april in het Veerleheem, in
Oordegem op maandag 25 april in de tuin van het ontmoetingscentrum van Oordegem
Meer informatie over deze paaseierenworp vind je op de gemeentelijke website www.lede.be
bij nieuwsberichten.
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270 zakken zwerfvuil
in 3 maand langs Leedse wegen
Gooi je vuilnis dus niet op de weg of het land
... maar thuis in je vuilnismand!
Lede werd in de zomer van 2010 erkend in het kader van de Lokale Diensteneconomie. In november werden twee “zwerfvuil”ambtenaren aangeworven. Deze
twee personeelsleden van de milieudienst gaan dagelijks op pad om in de bermen, op straten en pleinen naar zwerfvuil te zoeken. Van half november tot half
februari hebben zij maar liefst 270 zakken zwerfvuil ingezameld (140 uit Lede, 80
uit Oordegem, 25 uit Impe, 15 uit Smetlede en 10 uit Wanzele)! Lede telt 125 km
wegen, wat meer dan twee zakken per lopende km betekent.
Ook Intercommunale IlvA organiseert een jaarlijks zwerfvuilproject met de
secundaire scholen en plant nog dit voorjaar een zwerfvuilactie met de lagere
scholen. Wegen met veel onbebouwde percelen en grachten (landbouwwegen,
landelijke wegen en verbindingswegen) vormen het grootste doelwit voor de vervuilers. De grootste fracties in het zwerfvuil
zijn de drankverpakkingen (blikken, flessen), papier en glas.

Overlast door dieren in onze gemeente.
De milieudienst krijgt regelmatig melding van overlast veroorzaakt door dieren.
Op en rond het domein van Mesen had zich bijvoorbeeld een indrukwekkende kolonie wilde duiven gevestigd. Daarnaast
werden op het kerkhof van Lede regelmatig konijnen gespot en in Impe gaf een groep meeuwen overlast in een woonwijk.
Het gemeentebestuur nam dan ook in 2010 het initiatief om een professionele oplossing te zoeken voor deze overlast.
Valkerij Ardanwen uit Meerbeke heeft vanaf juli 2010 samen met valkerij de Kaproen uit Oordegem een aantal opdrachten
voor het gemeentebestuur uitgevoerd. Zij beschikken over verschillende middelen en technieken waardoor zij heel goede
resultaten betreffende overlastbestrijding bekomen.
Duivenoverlast
In en om het domein van Mesen zitten honderden duiven, die sinds de afbraak van het gebouw in de zomer van 2010 een
nieuwe thuis zoeken. In eerste instantie worden op het domein luchtdrukkarabijnen gebruikt om de wilde duiven weg te
halen. In de Vrije Lagere School worden vallen gezet die drie maal per week geleegd worden.
De duiven die geringd zijn worden teruggeschonken (kosteloos) aan de duivenbond. Dit gebeurt door de samenwerking
met een verzamelpunt, waar de duiven gecontroleerd worden en de eigenaar op de hoogte wordt gebracht.
De niet geringde duiven worden verzameld en eenmaal per maand laat de veearts deze pijnloos inslapen. Daarnaast neemt
de veearts hier enkele exemplaren mee voor autopsie.
Vanaf juli tot december 2010 werden reeds 540 duiven weggehaald uit de omgeving van het Markizaat.
Meeuwenoverlast en kraaiachtigen
Voor overlast van meeuwen en kraaiachtigen wordt een combinatie gebruikt van geluiden (gehoor) en de aanwezigheid
van roofvogels (visueel). De geluiden die gebruikt worden zijn specifiek per vogelsoort en verjagen de dieren.
In de wijk Kleine Kouter werden op deze manier kraaien verjaagd. Deze kraaien zaten op vensterbanken en auto’s en aten
aan de afdichting van ramen en autoruiten. Hier werd, weliswaar in combinatie met het wegnemen van de nesten, de
overlast gestopt.
In een woonwijk in Impe kwam elke dag een groep meeuwen op een dak van een woning zitten. Dit gaf veel overlast van
uitwerpselen en de valkeniers gingen met hun geluidsapparatuur en met hun valken langs om deze dieren te verjagen.
Konijnen
Zowel op de sportterreinen als op het kerkhof van Lede werd reeds overlast van konijnen gesignaleerd. De specialisten pakken dit probleem aan met roofvogels in combinatie met fretten. Deze fretten drijven de konijnen uit hun pijpen waarna de
vogels deze kunnen grijpen en onder controle houden zodat de valkenier ze kan vangen.
Indien je overlast ondervindt van duiven, kraaien, meeuwen of konijnen, kan je dit melden aan de milieudienst.
De medewerkers onderzoeken de overlast en bieden je de gepaste oplossing.

milieu@lede.be 
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Samen op weg naar goedkopere groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur?
En daarbij ook je steentje bijdragen
tot het milieu? Doe dan mee met de
groepsaankoop van 100% groene
stroom van het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen. Samen met 62 andere
gemeenten ondersteunt de gemeente
Lede dit initiatief.
Je kan vrijblijvend online inschrijven van 26 april tot 31 mei 2011 via de website www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Op 1 juni is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen.
Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te
veranderen van energieleverancier. Voor meer info telefoneer naar het gratis infonummer 0800 95 052.
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Iedere weekdag van 9 tot 12 uur en op
woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur kan je terecht bij de milieudienst. Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat
je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel. 053 60 68 25, e-mail: milieu@lede.be). Breng je laatste
jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben.

Eco-rijden: bespaar tot 15% op je brandstofkosten
De moderne autotechnologie heeft de laatste 20 jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Maar dat wil niet meteen zeggen
dat veel mensen hun autorijstijl ook hebben aangepast. Veel autobestuurders rijden nog net zoals hun ouders of grootouders destijds. Resultaat? Er wordt weinig efficiënt gereden, er gaat veel brandstof verloren en de auto’s verslijten sneller. De
afgelopen jaren is onderzocht hoe je je rijstijl het best aanpast aan de nieuwe techniek van wagens. Het antwoord hierop
is eco-rijden. Het is een rijstijl, die niet alleen efficiënt, zuinig en milieuvriendelijker is, maar bovendien de veiligheid en
doorstroming van het verkeer bevordert.
Tests tonen aan dat eco-rijden weinig of geen impact heeft op de gemiddelde snelheid. Met eco-rijden kom je dus ongeveer
even snel op je bestemming. Eco-rijden betekent niet dat je erg traag moet gaan rijden, maar wel dat je de juiste dynamiek
legt in je rijden. Een gelijkmatige snelheid is immers belangrijker dan snel optrekken en veel remmen.
10 Gouden tips
1. Schakel tijdig naar een hogere versnelling. Schakel bij een toerental dat bij voorkeur lager is dan 2500 toeren bij
benzinemotoren en 2000 toeren bij dieselmotoren. Met een nieuwe wagen hoef je niet meer tot hoge toerentallen te
gaan om vlot te kunnen versnellen.
2. Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid.
3. Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je gebeurt. Hou voldoende afstand ten opzichte van je voorligger.
Zo vermijd je dat je sterk moet remmen wanneer je voorganger remt.
4. Laat tijdig gas los, wanneer je een kruispunt, verkeerslicht, etc. nadert.
5. Rem op de motor: Laat hierbij de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling zonder koppeling in te drukken.
Moderne motoren sluiten automatisch de brandstoftoevoer af zodra je het gaspedaal loslaat.
6. Rij niet te snel! Bij snelheden boven 100km/u is de snelheid de
bepalende factor voor het brandstofverbruik.
7. Hou de bandenspanning op peil.
8. Maak verstandig gebruik van boordapparatuur. Schakel de airco alleen
aan als het behoorlijk warm wordt in de auto, of wanneer je ramen
beslaan. Een open raam bij een hoge snelheid geeft tot 5% meer
brandstofverbruik, airco zelfs 10% meer.
9. Vermijd overbodig gewicht. Plaats fietsen bij voorkeur op een rek
achteraan het voertuig en verwijder bagagerekken en skiboxen als je
ze niet gebruikt. Een fietsdrager op het dak verbruikt 20 tot 30% meer
brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik,
vooral bij hogere snelheden.
10. Meten is weten: registreer je brandstofverbruik.
Bron: www.bondbeterleefmilieu.be/eco-driving
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Speelpleinwerking zomervakantie
Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan je acht weken lang naar het speelplein
komen. De werking gaat door vanaf maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus.
Er is geen speelplein op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en
maandag 15 augustus.
Waar?
De speelpleinwerking gaat door in Wanzele op het
gemeentelijk speelplein Krawietel, Watermolenstraat 11.
Voor wie?
Deze werking wordt georganiseerd voor jongens en meisjes die op 1 januari 2011
minstens 3 jaar zijn en geen 15 jaar geworden zijn op 1 juli 2011.
Dagprijs
De dagprijs voor de opvang van de kinderen bedraagt:
• 4 euro voor een volledige dag
• 2 euro voor een halve dag
In de prijs is de ongevallenverzekering inbegrepen. De kinderen krijgen eveneens in de voormiddag en in de namiddag een
koekje en drankje. Ook ’s middags is er een drankje voorzien.
Er zal met facturatie worden gewerkt. De abonnementen van 2010 vervallen niet, deze zullen verwerkt worden in het
nieuwe systeem van facturatie.
Meer informatie over het nieuwe facturatiesysteem zal vanaf mei uitgebreid verschijnen op de website, in een publicatie in
Aktueel en op strooibriefjes via de scholen.
Meer informatie? Jeugddienst Lede, 053 60 68 62, jeugd@lede.be

Knutselatelier

Cré-Actief

✂

De jeugddienst organiseert workshops op zaterdagnamiddag van 14.30 tot 16.30 uur
voor jongeren van het zesde leerjaar t.e.m. het derde secundair. Kostprijs per workshop: 3 euro
Locatie: knutselatelier, Rammelstraat 1A te Lede

Workshop “Juweeltjes in vilt” - 30 april
De meesten hebben zelf al eens juweeltjes
gemaakt met pareltjes maar deze keer
gaan we aan de slag met vilt.
Workshop “Mozaïek” - 21 mei
In deze workshop gaan we aan de slag
met mozaïeksteentjes waar je mooie
creaties mee kan maken.
Workshop “Bloemenzomer” - 25 juni
In deze workshop leer je bloemen
met crêpepapier maken.

J E U G D
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ROEFEL
Roefel, dag van het kind, is een dag vol speelplezier voor kinderen van 6 tot 12 jaar
(van het 1ste tot en met het 6de leerjaar). Elk jaar in de maand juni wordt het gemeentelijk
speelplein in Wanzele omgetoverd tot een heuse kinderhappening.

Dit jaar gaat de ROEFEL door op ZATERDAG 18 JUNI
Een namiddag roefelen kost slechts 4 euro per kind.
• afhalen roefelpasje tussen 12.30 en 12.50 uur
• de activiteiten starten stipt om 13.00 uur
• einde voorzien om 17.15 uur
Voor Roefel kan je enkel vooraf inschrijven op volgende data:
• vrijdag 27 mei: 17.00 tot 18.45 uur
• zaterdag 28 mei: 9.30 tot 11.30 uur
• woensdag 1 juni: 14.00 tot 16.00 uur
• dinsdag 7 juni: 9.00 tot 12.00 uur
Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard!
Geldig inschrijven kan enkel met het correct ingevulde inschrijvingsformulier dat via de scholen verspreid wordt. Je
vindt deze ook terug in de sporthal, het gemeentehuis, de bibliotheek en op de website.
Wie op deze dag wil mee helpen bij een activiteit of een groepje kinderen wil begeleiden
kan zijn/haar gegevens doorgeven aan de jeugddienst.
Inlichtingen: jeugddienst
053 60 68 62, jeugd@lede.be

★ ★ ★ HIGH SCHOOL PROM ★ ★ ★

Class of 2011

14 mei 2011 van 19 tot 23 uur
Jeugdhuis Leeuwerik
gratis optreden
acoholvrije – rookvrije – drugvrije fuif voor vijfde leerjaar tot en met derde middelbaar
inkom VVK: 2 euro en aan de kassa 2,5 euro
kaartenverkoop: jeugddienst of bestuursleden jeugdraad

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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Uit de gemeenteraad van
27 januari 2011

Uit de gemeenteraad
van 17 februari 2011

Uit de gemeenteraad
van 17 maart 2011

Kerkfabriek Sint-Fledericus
Vlierzele
Toekenning van een buitengewone
subsidie ten bedrage van 6.472,38
euro voor de restauratie- en stabiliteitswerken aan de kerk

Kerkfabriek Sint-Pharaïldis
Smetlede
Verbintenis om het niet-subsidieerbaar gedeelte van de kosten voor de
herstellingswerken aan de kerk ten
laste te nemen

OCMW-budget 2011
Aktename en gemeentelijke tussenkomst van 2.062.425,18 euro

Plaatsing inkomsas in het
gemeentehuis
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming
van de kost op 11.495 euro (inclusief btw)

Wijziging van de formatie van
het gemeentepersoneel
• secretariaat: vervangen van een
voltijds equivalent van administratief medewerker niveau C door een
4/5e betrekking van administratief
medewerker niveau C
• dienst financiën: voorzien van
een bijkomende betrekking van
boekhouder niveau B
• dienst cultuur: vervangen van
de niet ingenomen betrekking van
cultuurconsulent niveau B door een
cultuur-beleidscoördinator niveau B

Wijziging principebeslissing
aanleg Markt
Opsplitsing van de werken in twee
delen:
• heraanleg deel Kasteeldreef en
Kerkevijverstraat en aansluiting van
beiden ter hoogte van het cultureel
centrum
• heraanleg Markt en omgeving
administratief centrum, samen met de
heraanleg van de gewestweg N442

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel
Wijziging huishoudelijk reglement speelpleinwerking
Bekrachtiging van de wijzigingen

Heraanleg N9 Oordegem
Gunning na openbare aanbesteding,
vaststelling ontwerp en raming van de
kosten op 3.214.202 euro (exclusief
btw)

b u rger z aken



burgerzaken@lede .be

Kom tijdig je kids-ID aanvragen!!!
Heb je reisplannen met je kinderen?
Vergeet dan niet op tijd een kids-ID aan te vragen voor je kinderen jonger dan 12 jaar!
De kids-Id is verplicht bij een reis naar een land waarvoor je geen reispas (paspoort) nodig hebt.
Dus ook als je gewoon naar Nederland of Frankrijk reist moet je voor je kind een kids-ID aanvragen.
Een kids-ID kost drie euro. De kaart is drie jaar geldig. Je kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn
en je hebt een goede pasfoto nodig (heldere achtergrond, goede kwaliteit).
Hou er wel rekening mee dat de aanvraag twee tot drie weken duurt.
Wacht dus niet tot het laatste moment om samen met je kind de kaart te komen aanvragen!
Je bent natuurlijk ook met je vragen altijd welkom bij de dienst burgerzaken!
Goede reis!
Vóór elk vertrek naar het buitenland, is het aangeraden je te informeren over de vereiste reisdocumenten.
Deze informatie vind je in je reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be.

kinderopvang

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

Buitenschoolse kinderopvang Wanzele
Zomervakantie
Alle kinderen uit het kleuteronderwijs en alle kinderen uit het lager onderwijs zijn welkom in de buitenschoolse
kinderopvang te Wanzele tijdens de zomervakantie. Op 11 juli, 21 juli, 22 juli en 15 augustus is de buitenschoolse
kinderopvang in Wanzele gesloten. De opvang is telkens vanaf 6.45 uur ’s morgens tot en met 18.30 uur ’s avonds
open. Tijdens de vakantiedagen bieden wij een gevarieerd en creatief spelaanbod: motorisch spel, rustig spel, knutselen, fantasiespel, enzovoort. De kinderen kiezen zelf of zij zich binnen of buiten uitleven.
Vanaf maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus is het noodzakelijk om op voorhand in te schrijven voor de
kinderopvang! Kinderen tussen 2,5 jaar en 3,5 jaar krijgen hierbij voorrang om in te schrijven.
(De gemeente Lede organiseert tijdens deze periode speelpleinwerking in Wanzele. Deze speelpleinwerking is
toegankelijk voor kinderen die minstens 3 jaar geworden zijn op 1 januari 2011. Voorafgaande inschrijving voor
speelplein is niet nodig. Verdere informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de jeugddienst - jeugd@lede.be of
053 60 68 62.
Wij verzorgen eveneens de vooropvang (vanaf 6.45 uur tot en met 8.00 uur) en de naopvang (vanaf 17.15 uur tot
en met 18.30 uur) van het speelplein. Hiervoor moet niet op voorhand worden ingeschreven.
Op donderdagnamiddag 30 juni, vrijdag 1 juli en vanaf maandag 29 augustus tot en met woensdag 31 augustus is
er geen speelpleinwerking meer. De kinderopvang is wel open voor alle schoolgaande kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Hiervoor is inschrijven noodzakelijk.
Inschrijvingen
Tijdens iedere vakantie is inschrijven verplicht en dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via e-mail
kinderopvang@lede.be. Wie zich persoonlijk aanmeldt heeft voorrang. De plaatsen zijn beperkt.
4/7 tot en met 26/8 (wel speelpleinwerking):
- kinderen van 2,5 jaar tot 3,5 jaar: inschrijven vanaf 16 mei 2011, om 9 uur
- kinderen ouder dan 3,5 jaar: inschrijven vanaf 23 mei 2011, om 9 uur
30/6, 1/7 en 29/8 tot en met 31/8 (geen speelpleinwerking):
- inschrijven voor deze periode kan vanaf 23 mei 2011, om 9 uur
De inschrijvingen zullen aanvaard worden zolang de maximale capaciteit niet overschreden wordt.
Informatie: Dienst buitenschoolse kinderopvang, 053 60 68 63, kinderopvang@lede.be

A G E N D A



19 april: paashaas markt

20 mei: infonamiddag senioren

23 april: paaseierenworp Wanzele

21 mei: compostdemo

24 april: paaseierenworp Lede en Smetlede

29 mei: dag van het Park

25 april: paaseierenworp Oordegem

29 mei– 2 juni: Oordegem Blauwe Kanne kermis

29 april: erfgoedweekend:

5 juni:

armoede troef!

Smetlede kermis

12 juni: Wanzele kermis

29 april: compostdemo

17 juni: compostdemo

30 april en 1 mei: Lede Creatief

18 juni: roefel speelplein Wanzele

7 mei - 11 juni: met Belgerinkel naar de Winkel

19 juni– 26 juni: Leedse Kunstenaars

14 mei: tienerfuif jeugdraad

		

15 mei: Papegem kermis

19 juni– 26 juni: Lede Ommegangkermis

16 mei: vuurwerk Papegem

20 juni: dagreis senioren

stellen tentoon

19

gemeentediensten 

w w w. l e d e . b e

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
jeugd@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
sport@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 7700 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!

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),
secretariaat@brandweer.lede.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)

