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Wegeniswerken
Riolerings- en wegeniswerken — Bredestraat en Wanzeledorp
Duur : vermoedelijk tot juli 2012
Omleiding : Smetledestraat (Serskamp), Wanzelesteenweg (Serskamp), Serskampstraat, Schildekensstraat,
Smetledestraat, Hofsmeer, Hoogledezijdestraat, Rijststraat, Reymeersstraat, Watermolenstraat
Opdrachtgever: Gemeentebestuur, TMVW en Aquario
Riolerings- en wegeniswerken — Heiplasweg gedeelte tussen Wichelse steenweg en Langenakker
Aanvang : 6 februari
Duur : 40 werkdagen
Omleiding : Wichelse steenweg – Heiplasstraat – Langenakker
Opdrachtgever: Gemeentebestuur, TMVW en Aquario
Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
26 februari 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
7 maart
Wielerwedstrijd te Wanzele, aankomst Nonnenbosstraat
10 maart Doortocht wielerwedstrijd: Klinkaard – Speurtstraat – Houwstraat
11 maart Wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst Oordegemdorp

Bericht aan de handelaars
Fietspromotiecampagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”
		
Vanaf zaterdag 5 mei tot zaterdag 9 juni gaat opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel” door. Deze campagne
van de BBL (Bond Beter Leefmilieu) in samenwerking met UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) en de CM (Christelijke
Mutualiteit) wil het fietsen naar de winkel aanmoedigen. Ook wij als gemeente zullen deze campagne voor de negende maal
steunen.
Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Met de fiets naar de winkel om de hoek is ook één van de oplossingen om de handelszaken
bereikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Het is de bedoeling je er toe aan te zetten de fiets te nemen om je
boodschappen te doen. Met je deelname aan deze actie help je niet alleen het milieu, maar tegelijk wordt je winkel toegankelijk
voor een nieuw winkelpubliek.
Elk jaar komt de actie “Met Belgerinkel naar de Winkel” met een welbepaald thema op de proppen, dat voor dit jaar “retro” is.
Stijlvolle outfits, swingende muziek, retrofietsen en dergelijke meer zullen in deze editie centraal staan. De tijd van toen is weer
in, een tijd waarin iedereen met de fiets de boodschappen deed. En die komt helemaal terug met Belgerinkel! Want wie van 5
mei tot 9 juni met de fiets of te voet gaat winkelen, maakt kans op een exclusieve retro Belgerinkel fiets van Achielle en talloze
andere prijzen. Bovendien kunnen je klanten sparen voor een exclusieve en authentieke fietsmand.
De werkwijze blijft dezelfde. Je geeft je klanten een spaarkaart en per winkelbeurt krijgen
ze een stempel op hun spaarkaart. Is de kaart vol, dan kunnen ze de fietsmand aan een
spotprijs aankopen en maken ze kans om de “Belgerinkel fiets” of tal van andere prijzen
te winnen.
Na je inschrijving ontvang je een actiepakket (de bijdrage in onkosten voor promotiemateriaal
per deelnemende handelaar wordt volledig gedragen door het gemeentebestuur). Dit
pakket omvat een aantal spaarkaarten voor de klanten, een raamaffiche die kenbaar
maakt dat je deelneemt aan de campagne en een spaardoos waarin de spaarkaarten
dienen verzameld te worden. Zo kunnen mensen herkennen dat ook jij als handelaar de
fiets wil promoten.
Meer info vind je op www.belgerinkel.be. Indien je wenst deel te nemen, ontvang
je later ook een overzicht van alle deelnemende handelaars op grondgebied groot-Lede.
Ben je bereid aan deze campagne deel te nemen, aarzel dan niet en schrijf je in via www.
belgerinkel.be/handelaars, of bezorg ons het inschrijvingsformulier dat je kan downloaden
op de gemeentelijke website www.lede.be. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 maart. Voor meer informatie kan je terecht
bij de dienst verkeer. Wij hopen op een enthousiaste deelname!

P A T RIM O NIUM

p at ri m o n i u m @ l e d e . b e 

Feestcomité carnaval
Zaterdag
Snoep je graag? Kom dan met je kinderen naar de
karamellenworp aan het gemeentehuis op de Markt
van Lede op zaterdag 25 februari om 17.30 uur. Wie
weet win je zelfs de mooie hoofdprijs ‘het Gouden
Boerke’, geschonken door het Prinsenhof en goudsmid Bart Oste! ’s Avonds om 20 uur draagt de burgemeester zijn macht symbolisch over aan Prins Carnaval in zaal De Bron.
Zondag
Op zondag 26 februari zetten de Leedse carnavalgroepen zoals elk jaar hun beste beentje voor en
zorgen voor spektakel op de 60ste Carnavalstoet die
start om 15 uur. Hiernaast vind je de volgorde van
de stoet.
Maandag
Benieuwd wie gewonnen heeft? Je kan op maandag
27 februari om 21 uur naar de prijsuitreiking komen
kijken in zaal De Bron. Daarna kan je het afsluiten
van carnaval meemaken tijdens de popverbranding
in het park van Lede.
Kermis carnaval Lede: 18 tot 26 februari

Volgorde stoet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Marktcommissie

23.
24.

Iedereen is welkom op de markt op dinsdag
21 februari 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
huize Moens (vroeger Cultureel
Centrum).

25.
26.
27.

politie
Vrijwillige Bloedgevers Lede
Markies en markiezin Willem Bette en Anne-Marie De Horne
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Lede
Prins Carnaval 2012 ‘Kevin’
Keizer Yves
Miss Bette 2012
Jeugdprinsenpaar – jeugdkeizer/jeugdkeizerin
Majoretten Sint-Cecilia Erondegem
SKV De Drevelkontjes: Queens of the dessert
De Kiekepuutn: cow-boy’s & girls
The Pink Lee-dies: the Pink Léé-dies kuisen in het zwart
LKV De Smoelentrekkers (cat. D): B(l)ond en blauw
LKV Grat Af (cat. D):
Bloemenmeisjes vieren 60 jaar feestcomité
LKV De Maloten (cat. C): De Lucky Cowboys
LKV De Slekketisjen (cat. C): Woarom Nie
LKV De Potters (cat. C):
15 joar Potters moar zonder appelsienen
LKV Toeternietoe (cat. B):
LKV Toeternietoe in het Leedse paradijs
LKV Oetsjewaaa (cat. B): iek wiel etudjeer di nederlaands
LKV Veur De Leut (cat. B): met veur de leut op disco toer
LKV D’Engelen (cat. B):
aagt o bonkskes en sjettonkskes mor a geriejt
SCFV Goedemor vzw (cat. A):
60 jaar stoet met de pret teitterijers
LKV Just Niet (cat. A): nie klein te krijgen
LKV De Kontenbonkers (cat. A):
veur ons 10 joar jubilee winnen we ons eens op
LKV Special (cat. A): pluimken veur de stoet!!!
reservewagen
Rode Kruis Lede

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 een afwijking
inzake verplichte rustdag toegestaan voor volgende
periodes:
- van vrijdag 10 febr. t.e.m. donderdag 16 febr.
- van vrijdag 2 maart t.e.m. donderdag 8 maart
- van vrijdag 22 juni t.e.m. donderdag 28 juni
- van vrijdag 29 juni t.e.m. donderdag 5 juli
- van vrijdag 28 sept. t.e.m. donderdag 4 okt.
- van vrijdag 26 okt. t.e.m. donderdag 1 nov.
- van vrijdag 2 nov. t.e.m. donderdag 8 nov.
- van vrijdag 9 nov. t.e.m. donderdag 15 nov.
- van vrijdag 7 dec. t.e.m. donderdag 13 dec.
- van vrijdag 14 dec. t.e.m. donderdag 20 dec.
- van vrijdag 21 dec. t.e.m. donderdag 27 dec.
- van vrijdag 28 dec. t.e.m. donderdag 3 jan. 2013.
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Verbijsterende bijen
Zaai bloemenzaad met gunstig bij-effect!
Bijen zijn verbijsterende wezens, ze vliegen van bloem tot bloem om nectar
op te halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich
mee waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Dit maakt van bijen heel
belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.
De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat redenen moeilijker. Een
belangrijk knelpunt voor zowel honingbijen als solitaire bijen is het tekort aan
nectar en stuifmeel, vnl. in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een
goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom.
De Provincie Oost-Vlaanderen wil voor de bijen iets doen door bloemen en
planten in te zaaien die hen en andere nectarminnende insecten verwennen
met veel stuifmeel en nectar als voedsel.
Wil jij ook verbijsterd worden?
Van 1 februari tot en met 16 maart kan je telefonisch op het nummer
09 267 86 79 of via www.oost-vlaanderen.be/bijen het zadenmengsel reserveren. Het bloemenzaad wordt je in maart/april per post toegezonden. Per
adres kunnen maximum twee zakjes (10 g) besteld worden en dit zolang de
voorraad strekt. Het zadenmengsel (12 soorten) moet je inzaaien tussen begin
april en eind mei.

Zwerfvuilactie
”in de vuilbak”
De milieuraad organiseert op zaterdag 21 april van 13.00
tot 17.30 uur in Lede en deelgemeenten opnieuw een zwerfvuilactie. Deze actie moet het bestaande probleem van het zwerfvuil in
de straten en langs paden bij de Ledenaars aankaarten.
Neem je deel, dan ga je in groep langs Leedse wegen. Het ingezamelde
zwerfvuil kan je op verscheidene aangeduide plaatsen achterlaten. De
Intercommunale IlvA zorgt zoals in de vorige editie voor fluo hesjes, afvalgrijpers, handschoenen en witte vuilniszakken.
Met deze aankondiging willen de milieuraad en het gemeentebestuur de
inwoners van Lede warm aanbevelen om aan deze zwerfvuilactie deel te
nemen. Inschrijven kan via milieu@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.

w w w. b ra n dwe e r. l e d e . b e
b ra n dwe e r @ l e d e . b e 

b r a n d w e e r

Sinds 1 januari zijn bepaalde tussenkomsten
van de brandweerdiensten betalend
In heel wat gemeenten is het al jaren in voege, in Lede werd dit pas een feit op 1 januari: de gemeenteraad van 15 december 2011 heeft bepaald dat er een retributie geheven wordt op tussenkomsten van de brandweerdiensten voor opdrachten
die niet opgesomd zijn in artikel 2 van het K.B. van 25 april 2007. In dit artikel staan o.a. brandinterventies, noodoproepen
om mensen te beschermen of te redden, bestrijding van rampen en dergelijke. Deze interventies zullen in de nabije toekomst uiteraard gratis blijven.
Naar aanleiding van de brandweerhervorming heeft de Commissie Paulus bepaald dat elke inwoner niet alleen recht heeft
op de snelste adequate hulp, maar ook op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht. De werkwijze van
de verschillende brandweerkorpsen zal verder op elkaar afgestemd worden en er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige
bijdrage in de kosten door de steden en gemeenten.
In dit artikel willen we graag verduidelijken dat de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst Lede haar werk graag en met
volle inzet en motivatie verder zet, maar dat dit helaas niet altijd gratis kan. Naast de wettelijk opgelegde interventietaken
opgesomd in artikel 2 van het K.B. van 25 april 2007, vervult de brandweer namelijk ook nog andere taken. Er wordt door
onze inwoners geregeld een beroep gedaan op de diensten van de brandweer. Voor een aantal van deze tussenkomsten
wordt er nu een vergoeding aangerekend volgens het nieuwe retributiereglement. De tarieven werden vastgelegd door de
hulpverleningszone Zuid-Oost en zijn van toepassing in alle steden en gemeenten van deze zone.
Graag brengen we jou toch op de hoogte van een aantal belangrijke nieuwigheden:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Het leveren van water bij het plaatsen van hemelwaterputten of prefabkelders kan nog steeds door de brandweer
worden uitgevoerd. Dit zal echter gebeuren tegen vergoeding van personeel, middelen en verbruik van het water. 		
Zwembaden, zwemvijvers en dergelijke, worden niet meer opgevuld door de brandweerdienst.
Het wegnemen of beveiligen van constructies, bomen… die op de openbare weg dreigen te vallen of de openbare
veiligheid in het gedrang brengen, wordt uitgevoerd tegen vergoeding van personeel en middelen. Bij storm- of 		
noodweer gebeurt dit nog steeds gratis, tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud.
Het leegpompen van ruimtes zal eveneens uitgevoerd worden tegen vergoeding van personeel en middelen. In 		
periodes van algemene wateroverlast zal de tussenkomst echter gratis blijven, tenzij opnieuw in geval van kennelijk
slecht onderhoud.
Het redden van landbouwhuisdieren zal gebeuren tegen kostprijs van personeel en middelen.
Het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of zwermen zal 30 euro kosten.
Voor een branduitruk ten gevolge van een falend technisch alarm zal 250 euro aangerekend worden.
Het uitschakelen van alarminstallaties gebeurt vanaf 1 januari voor 60 euro.
Voor het redden van huisdieren zal 30 euro aangerekend worden.
Tot slot zullen brandpreventieadviezen en controles gebeuren tegen een forfaitair bedrag per uur.

Het volledige retributiereglement met vermelding van interventies en kostprijs is terug te vinden op www.lede.be bij
premies en belastingen en is ook na te lezen op de site van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst.
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Jong talent in de bib: workshop Striptekenen
Vanaf november was er elke maand een workshop in de bib voor 13 tot 16-jarigen.
Op 4 april is er de workshop Striptekenen.
Een striptekenaar toont je stap voor stap hoe je een eigen strippersonage bedenkt en opbouwt.
Daarna krijg je een heleboel ideeën aangereikt om tot een leuk verhaal te komen.
•
Organisatie: Graffiti Jeugddienst vzw
•
Duur: 3 uur
•
Wanneer: 4 april
De workshops vinden elke eerste woensdag van de maand plaats om 14 uur. Om deel te nemen aan een workshop
betaal je 5 euro op voorhand, je inschrijving is pas geldig wanneer je betaald hebt. Inschrijven kan bij je bib door te
mailen, te bellen of eens langs te komen.
Opgelet: de workshop cupcakes is reeds volzet!

Steeds meer inwoners van Lede
vinden hun weg naar de bib
Vorig jaar werd het reglement ingrijpend gewijzigd: er kunnen nu tot zeven boekmaterialen meegenomen worden,
de uitleen van dvd’s is gratis geworden. Ook het boetetarief werd aangepast en er kwam een inleverbus, zodat
mensen ook buiten de openingsuren hun boeken kunnen inleveren. Het jaarlijkse lidgeld werd enkele jaren geleden
al afgeschaft.
Deze aanpassingen blijven niet zonder gevolg. In 2011 steeg ons uitleencijfer met meer dan 12% naar meer dan
170.000 uitleningen (bibliotheek Lede en Oordegem samen). Meer dan 4.570 mensen maken actief gebruik van
onze bibliotheek.
Door jaarlijkse (kleine) vernieuwingen in ons aanbod willen we de interesse voor het boek en andere media in het
algemeen hoog houden. Zo hebben we vanaf dit jaar bijvoorbeeld enkele Fundels, een soort digitale prentenboeken
in ons aanbod, dit zijn “bundels vol fun”. Deze omvatten de animatie van een prentenboek aangevuld met leuke
multimediale activiteiten voor kinderen tussen drie en zeven jaar.
Hopelijk vinden steeds meer mensen uit Lede en de deelgemeenten de weg naar de bib!

Wereldverteldag: verhalentocht in Impe
17 maart om 19.30 uur in de Sint-Jozefschool Impe
20 maart is Internationale Wereldverteldag of World Storytelling Day, de dag waarop wereldwijd de kunst van het
verhalen vertellen wordt gevierd. Op deze dag luisteren zoveel mogelijk mensen over de hele wereld naar verhalen
in alle mogelijke talen.
Dit jaar biedt het thema “BOMEN” ons de mogelijkheid om de mooiste bomenverhalen boven te halen en deze te vertellen op groene locaties, die we dit jaar
gevonden hebben in Impe. Op vijf locaties langs een wandelparcours van circa 3
km trakteren Impenaren de wandelaars op een uniek verhaal en op drie locaties
wordt een drankje of hapje aangeboden.
Kaarten kopen kan in de bibliotheken van Lede en Oordegem en in Impe bij
Jozef De Troyer: marinaparmentier@hotmail.com, 0478 82 77 52
Volwassenen (inclusief drankjes en versnapering): 5 euro VVK – 7 euro ADK
Jongeren 12+: 3 euro VVK – 5 euro ADK

S P O R T



Paassportkampen
Lager onderwijs
vanaf maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april
sportcomplex De Ommegang, Ommeganglaan 60 A, 9340 Lede
opvang van 8.15 uur tot 9 uur en van 16 tot 17 uur
sporten van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
gezamenlijke activiteit van 13 tot 14 uur
meebrengen: lunchpakket voor ’s middags en zakgeld voor drankje
prijs: 50 euro (deelnemers met UiTpas aan kansentarief)
korting: 2 euro bij inschrijving van tweede kind uit hetzelfde gezin
3 euro bij inschrijving van derde kind uit hetzelfde gezin
• inschrijven: van maandag 7 maart tot en met vrijdag 23 maart
online via www.lede.be of inschrijvingsstrookje indienen of e-mailen
naar sport@lede.be
• betalen: BE10 0910 0954 2304
• mededeling: Paassportkamp Lager + naam kind
OPGELET! -> inschrijven + betalen = deelnemen!
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleuteronderwijs
DIT SPORTKAMP KAN OPNIEUW GECOMBINEERD WORDEN
MET HET “DOEDELIDOEKAMP”
• vanaf dinsdag 10 april tot en met vrijdag 13 april
• sportcomplex De Ommegang, Ommeganglaan 60 A, 9340 Lede
• opvang van 8.15 uur tot 9 uur en van 12 uur tot 12.15 uur
• sporten van 9 tot 12 uur
• meebrengen: drankje en koekje
• prijs: 20 euro (deelnemers met UiTpas aan kansentarief)
• inschrijven: van maandag 7 maart tot en met vrijdag 23 maart
online via www.lede.be of inschrijvingsstrookje indienen of e-mailen
naar sport@lede.be
• betalen: BE10 0910 0954 2304
• mededeling: Paassportkamp Kleuter + naam kind
OPGELET! -> inschrijven + betalen = deelnemen!

sport@lede .be
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Kriebelmania
•

jongeren van 8 tot en met 18 jaar
(ook met een handicap)
• donderdag 12 april van 10 tot 16 uur
• Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck,
9185 Wachtebeke
• meebrengen: regen- en reservekledij,
sportschoenen (binnen en buiten),
zwemgerief en lunchpakket
• prijs: 10 euro (deelnemers met UiTpas
aan kansentarief)
• inschrijven: van maandag 7 maart tot en
met vrijdag 23 maart
online via www.lede.be
inschrijvingsstrookje indienen of e-mailen
naar sport@lede.be
• betalen: BE10 0910 0954 2304
• mededeling: Kriebelmania + naam kind
OPGELET!
-> inschrijven + betalen = deelnemen!

Wist je dat
•

alle sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad kunnen beschikken over een gemeentelijke webpagina. Op die manier kan je
de eigen sportclub en de activiteiten extra in de kijker plaatsen voor een ruimer publiek. Registreer je nu via de website www.lede.be

•

onze sportdienst over een digitale nieuwsbrief beschikt. Via dit infokanaal blijf je op de hoogte van alle gemeentelijke sportactiviteiten,
nieuwtjes en weetjes. Abonneer je nu en ontvang sportnieuws uit Lede in je mailbox!

•

vanaf vrijdag 27 januari de sporthal over een digitaal informatiescherm beschikt. Het scherm wordt geplaatst in de inkomhal en de
sportdienst zal via dit kanaal de externe communicatie optimaliseren.

•

Bloso sinds kort de Sportdatabank Vlaanderen heeft opengesteld voor het publiek. Een sportclub zoeken in de buurt van je eigen woonplaats;
een adres en routebeschrijving opvragen naar een sportclub; de sportclubs in de buurt van je eigen woonplaats tonen op een interactieve
kaart; snel doorklikken naar de contactgegevens of website van een sportclub; doorklikken van een sportclub naar de sportfederatie waarbij
deze club is aangesloten,... Het zijn maar enkele van de mogelijkheden van de Sportdatabank Vlaanderen (www.sportdatabankvlaanderen.be)

RESERVEER ONLINE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIE OF SCHRIJF ONLINE IN VOOR GEMEENTELIJKE SPORTACTIVITEITEN!
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Sluitingsdagen gemeentediensten 2012
Gemeentehuis
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op volgende dagen in 2012:
• maandag 9 april (Paasmaandag)
• dinsdag 1 mei (feest van de arbeid)
• donderdag 17 mei (Hemelvaart)
• vrijdag 18 mei (brugdag)
• maandag 28 mei (Pinkstermaandag)
• woensdag 11 juli (feest van de Vlaamse Gemeenschap)
• woensdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
• dinsdag 25 september (jaarmarkt)
• donderdag 1 november (Allerheiligen)
• vrijdag 2 november (Allerzielen)
• donderdag 15 november (dag van de dynastie)
• maandag 24 december (brugdag)
• dinsdag 25 december (kerstmis)
• woensdag 26 december (tweede kerstdag)
• maandag 31 december (brugdag)
Er zullen geen avonddiensten worden gehouden
vanaf 9 juli tot en met 31 augustus.

Bibliotheek
De bibliotheek is ook gesloten op zaterdagen 19
mei en 3 november. De uitleenpost in Oordegem is
bijkomend gesloten op vrijdag 21 september.
Kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang is wel open op
dinsdag 25 september.
Sporthal
De sporthal is op volgende dagen gesloten:
• 17 mei
• 27 en 28 mei
• 10 juni
• van 1 tot en met 31 juli
• 1 november
• 24 december vanaf 16 uur
• 25 december
• 31 december vanaf 16 uur

#

Vraag tijdig je
Kids-ID aan!
Ben je van plan tijdens de komende krokus- of
paasvakantie op reis te vertrekken naar een land
waarvoor geen reispas vereist is, dan heeft je kind dat
nog geen twaalf jaar is een kids-ID nodig!
De aanvraag doe je als ouder dan ook best zo vlug
mogelijk bij de dienst burgerzaken. Je kind moet
verplicht aanwezig zijn bij de aanvraag om de
identiteitscontrole te kunnen doen.
De periode tot de afhaling kan oplopen tot 3 weken.
Je hebt een recente, gelijkende pasfoto nodig en
3 euro. De kaart is drie jaar geldig.
Ben je te laat met je aanvraag, dan wordt de kids-ID
een stuk duurder (dringende aanvraag voor 110 euro
of zeer dringende aanvraag voor 180 euro).
Wacht dus niet te lang en kom langs, we helpen je bij
de dienst burgerzaken met veel plezier verder!
Vóór elk vertrek naar het buitenland is het aangeraden
je te informeren over de vereiste reisdocumenten.
Deze informatie kan je in je reisbureau vragen of je
kan het zelf opzoeken op de website
http://diplomatie.belgium.be.

Meldingen
Soms heb je een probleem en weet je
niet direct hoe zoiets te melden aan het
gemeentebestuur.
Zo kan het wegdek of het voetpad
beschadigd zijn, kan er een probleem zijn
met het verkeer in je buurt of kan je last
hebben van een verstopte riool. Net zo
goed kan er iemand zijn die je tuin of het
openbaar domein als stortplaats beschouwt
en allerlei vuil achterlaat.
Wil je hierover een melding doen, dan
kan je dat via het meldingsformulier
op onze website, telefonisch op het
nummer 053 60 68 00, via mail aan
gemeente@lede.be of natuurlijk ook
persoonlijk aan de onthaalbalie in het
gemeentehuis. Het is van belang dat je
deze melding niet anoniem doet, zodat we
je op de hoogte kunnen houden van wat de
verdere opvolging is.
Wij proberen je probleem in de mate van
het mogelijke zo snel mogelijk op te lossen!

b u rge r z a ke n @ l e d e . b e 

b u r g e r z a k e n

Aan de Leedse
verenigingen

UiT in Lede
Lede stapt in het netwerk UiTinVlaanderen: dit betekent
veel meer mogelijkheden om alle activiteiten aan te
kondigen en ruimer bekend te maken. UiTinVlaanderen
wordt gevoed door de UiTdatabank (de voormalige
CultuurDatabank), een instrument voor de verzameling en
verspreiding van cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen
en Brussel. Een concert, voorstelling, tentoonstelling of
film? Cursussen, architectuur, erfgoed of evenementen?
Wandelingen, sportevenementen, kaartavonden of kermissen? Het krijgt allemaal zijn plaats in de UiTdatabank,
die dag na dag verder groeit. In 2011 werden meer dan
100.000 activiteiten ingevoerd!
De databank zelf is een centrale verzamelplaats waar organisatoren hun activiteiten kunnen invoeren. Je hoeft
maar één keer in te voeren in de UiTdatabank om je aanbod te zien verschijnen in een heleboel agenda’s. Intussen maken al meer dan 325 online, gedrukte en mobiele
kanalen gebruik van de UiTdatabank. Ook jij zal met je
vereniging vanaf april al je activiteiten kunnen invoegen!

Kansenpas
wordt UiTPAS
Je hebt ongetwijfeld al van de kansenpas gehoord.
Deze biedt mensen die in armoede leven de kans om
aan lager tarief deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.
Dit jaar breiden we de kansenpas uit en wordt hij de
UiTPAS. Ook jouw vereniging kan de kans grijpen om
mee te werken aan dit uniek project!
De UiTPAS is een project van de Vlaamse Overheid
in samenwerking met de Stad Aalst, gemeente
Erpe-Mere, gemeente Haaltert en gemeente Lede.
CultuurNet Vlaanderen staat in voor de coördinatie.
De UiTPAS geeft kansen aan mensen in armoede.
Door mee te werken aan de UiTPAS geef je aan dat
je vereniging solidair is en wil meewerken aan een
socialere maatschappij.
Met de UiTPAS kan ook jij je kans grijpen. De kans
om je publiek beter te leren kennen. De kans om
je publiek of leden uit te breiden of te verwennen
zonder extra moeite.

Uitnodiging infovergadering
We nodigen je graag uit op een van onze infovergaderingen
rond zowel de UiTPAS als de UiTkalender.
Als je al met de kansenpas werkt, is deze vergadering een must om kennis te maken met de nieuwe mogelijkheden
van de UiTPAS. Werk je nog niet met de kansenpas, dan kan je alle andere mogelijkheden leren kennen.
Als je met je vereniging je activiteiten nog méér kenbaar wil maken, dan krijg je ook te horen wat UiT in Lede
wordt. Het systeem zal nog vóór de zomer onze websitekalender vervangen.
We nemen de tijd om alles voor te stellen, in te gaan op mogelijke vragen en tonen je ook concreet hoe het
systeem in zijn werk gaat.
Deze vergaderingen gaan door op woensdag 15 februari en woensdag 29 februari in De Bron. Je kan naar
een van beide komen. Alle Leedse verenigingen zullen worden uitgenodigd voor deze vergaderingen.
Wel vragen we een seintje te geven als je aanwezig zal zijn. Ben je geïnteresseerd, maar kan er van jullie
vereniging niemand aanwezig zijn, geef dan ook een seintje! Dit kan naar cultuur@lede.be.
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cultuur@lede .be

Computerworkshop voor senioren
In samenwerking met Seniornet Vlaanderen organiseert de cultuurdienst een computerworkshop voor beginners. De cursus is bedoeld voor senioren van 65 jaar of ouder die nog niet met
de computer gewerkt hebben.
Je leert je computer aan- en uitschakelen. Daarna maak je kennis met de onderdelen van je
pc. Je leert de toetsen op het bord kennen en gebruiken en je wordt handiger met de muis.
Verder komen aan bod: bureaublad, vensters, bestanden en mappen. Ook een kort briefje
schrijven in het programma Wordpad behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast maken we je
ook vertrouwd met het gebruik van een USB-stick. Ten slotte word je ingeleid in de digitale
wereld van internet en e-mail.
De workshop bestaat uit een reeks van zeven lessen. Deze gaan telkens door op een dinsdag- of donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de balkonzaal in De Bron in Lede. De lessen zijn gepland op:
•
dinsdag 6 maart
•
donderdag 8 maart
•
dinsdag 13 maart
•
donderdag 15 maart
•
donderdag 22 maart
•
dinsdag 27 maart
•
donderdag 29 maart
Inschrijven kan vanaf donderdag 23 februari om 9 uur bij de cultuurdienst. Er zijn 12 plaatsen beschikbaar. Wanneer
niet alle plaatsen worden ingevuld door senioren van 65+, dan worden deze opengesteld voor jongere senioren.
De volledige cursus kost 35 euro. De activiteit komt in aanmerking voor de UiTpas aan kansentarief.

Nieuw in Lede: cultuurbeleidscoördinator
en cultuurbeleidsplan
2012 wordt een belangrijk jaar voor cultuur in Lede. We starten dit jaar namelijk met een nieuwe cultuurbeleidscoördinator en een nieuw cultuurbeleidsplan. Bovendien hopen we eind dit jaar het nieuwe gemeenschapscentrum “De
Volkskring” in te huldigen.
Onze nieuwe cultuurbeleidscoördinator, Claudia Rombaut, zal instaan voor de programmatie van het nieuwe gemeenschapscentrum en zal cultuur in Lede verder stimuleren en ondersteunen.
Het nieuwe cultuurbeleidsplan legt onze belangrijkste doelstellingen voor 2012 en 2013 vast. Het beleidsplan vertrekt
vanuit een uitgebreide situatieschets en vanuit de resultaten van onze cultuurenquête. Op basis hiervan formuleerden
we de visie omtrent het cultuurbeleid in Lede. Het plan bevat verder concrete doelstellingen en geplande acties zoals
bijvoorbeeld podiumvoorstellingen, een culturele workshop in samenwerking met de jeugddienst, filmavonden, het
opstellen van een reglement voor feestcheques...
Lede heeft al een rijk aanbod aan culturele verenigingen en een actieve en goed functionerende culturele raad, maar
toch kan er nog veel verbeteren. Door dit cultuurbeleidsplan op te stellen, de cultuurdienst te versterken en een
nieuw gemeenschapscentrum te bouwen zijn we al op weg in de goede richting. We hopen de komende maanden
en jaren immers zoveel mogelijk Ledenaars te laten proeven van en te laten deelnemen aan een rijk cultureel aanbod.
Tenslotte willen wij graag alle cultuurliefhebbers, culturele verenigingen en Leedse inwoners die onze enquête invulden bedanken. In het bijzonder bedanken wij ook graag de leden van de stuurgroep voor de tijd en energie die zij
vrijmaakten om dit beleidsdocument mee te helpen opstellen.
Je kan het cultuurbeleidsplan nalezen op onze website.

ac a d e m i e @ l e d e . b e 
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Kunst in het klein
Wanzeelse
Muzikanten

Dag van het DKO
leerlingen slaan de vleugels uit
Zaterdag 11 februari was de ‘Dag van het DKO’, een dag waarop meer dan 160 Vlaamse en Brusselse academies hun deuren
wagenwijd open zetten voor het grote publiek. Enkele van onze
leerlingen gingen langs deze deur naar buiten om elders op te
treden. Celloleerkracht Dominique Peynsaert vertrok met haar
leerlingen naar Sint-Gillis (Brussel) om samen met plaatselijke
leerlingen op te treden in de Suzukischool. De leerlingen kamermuziek deelden twee maal het podium met leerlingen van de
academie van Zottegem, een keer in Zottegem en een keer bij ons.

Klas in de kijker
Het lage koper
Alto, bariton, eufonium, (bas)tuba, trombone en bastrombone behoren tot de groep van het ‘laag of zwaar koper’.
Dit betekent echter niet dat deze instrumenten enkel door
‘zware jongens’ kunnen worden bespeeld. In verscheidene
orkesten zien we meer en meer vrouwen deze instrumenten
met heel veel zwier en finesse hanteren.
Voor de kinderen zijn er bijvoorbeeld “kindertrombones”
ontworpen, die net iets lichter en korter zijn, zodat zij hiermee onmiddellijk kunnen beginnen. De academie heeft
deze instrumenten ter beschikking.

Foto: Elien De Vos

Wanzele, een kleine gemeenschap
van duizend inwoners, telt een verrassend
groot aantal muzikanten. (Ex-)pastoor
en cellist Paul De Wilde bracht hen
samen en sindsdien treden ze regelmatig
op. Dit jaar brengen zij ‘Kunst in
het klein’, een voorstelling die begint
met de speelgoedsymfonie van Leopold
Mozart en eindigt met ‘De lichtjes
van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen.
Daartussen een mooi overzicht van
wat je zoal kunt vinden aan
klein- en aan kleine kunst.

Kopers in concert
Harmonieën komen praktisch niet meer op
straat. Trompetten zie je zelden op televisie.
Daarom haalt onze koperklas nog eens alles
uit de kast. Op donderdag 22 maart laten de
leerlingen van Bart Indevuyst horen wat er
allemaal mogelijk is op trompet, althoorn en
hoorn. Het hoornkwintet is al een tijdje een
van de vlaggenschepen van de academie. In
september brachten zij nog een gesmaakt
concert voor het Davidsfonds. Het kwintet zal
dit concert dragen, bijgestaan door jonge en
minder jonge medeleerlingen op trompet en
althoorn. En misschien komen de lage kopers
uit de klas van Bart De Lausnay nog om
de hoek piepen…

Foto: Elien De Vos

Waar vind
je ons?
Neem gerust maar een kijkje
op onze virtuele academie
www.gamw.lede.be,
bezoek ons secretariaat of
contacteer ons op:
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
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De buitenspeeldag is een zalig buitenspeelmoment. Al wie vorig jaar meespeelde herinnert het zich zeker nog: van deze eerste
warme lentedag werd volop genoten.
Voor wie het toen gemist heeft en ook voor
wie er dit jaar opnieuw wil bij zijn: op 28
maart is het opnieuw buitenspeeldag!
Deze keer slaan we als jeugddienst en
sportdienst de handen in elkaar. Zo zorgen
we dit jaar voor extra speelgelegenheid en
uitdaging, want:
meer speelruimte = meer speelplezier!
Deze keer zijn jullie allemaal welkom op
het speelplein Krawietel in Wanzele én aan
de sporthal De Ommegang in Lede. Meer
info volgt.
Wij zorgen voor het zonnetje en jullie voor
het goede speelhumeur.
Afspraak op 28 maart!
Jeugddienst & Sportdienst Lede

Knutselatelier

Cré-Actief

✂

Op zaterdag 17 maart organiseert de jeugddienst een workshop ‘borduren’
voor jongeren van het zesde leerjaar t.e.m. het derde secundair.
Deze workshop gaat door in het knutselatelier van 14.30 tot 16.30 uur.

je u g d @ l e d e . b e 
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Opvoeden ?!
De jeugddienst beschikt over een aantal brochures
met informatie over opgroeiende pubers:
-

Grenzen stellen bij pubers
Hoe praat ik met mijn puber?
De apenjaren?
Biotoop jongeren anno 2010

Deze uitgaven vind je eveneens terug op de website www.groeimee.be (in PDF).
Deze website richt zich tot alle ouders. Je vindt er talrijke dossiers over opvoeden alsook
de rubriek ‘Eerste Hulp bij Opvoeden’, opvoedtips, studiedagen en nieuwsberichten terug.
De rubriek EHBO op www.groeimee.be probeert een antwoord te geven op allerlei vragen
betreffende allerlei onderwerpen zoals huiswerk, cyberpesten, koppigheid, seksualiteit,
duimzuigen, alcoholgebruik, aansprakelijkheid, zakgeld …
Deze vragen zijn overzichtelijk geordend per leeftijdsgroep.
Vragen over opvoeding?
www.groeimee.be
www.expoo.be
Kind en Gezin – lijn (0-3 jaar): 078 150 100
Opvoedingslijn (+3 jaar): 078 150 010

Dossier ‘Faalangst’
Ik kan dit niet ...
Vorig week kreeg Jasper een zeven voor rekenen op zijn rapport.
Hij was aardig ontgoocheld. Vandaag bracht hij een nieuw rekenblad mee van school:
huiswerk. ‘Mama, ik kan dat niet’, zuchtte hij voortdurend.
Faalangst betekent bang zijn om bij een taak te falen: toetsen, examens, erbij horen, over
de bok springen. Die angst kan kinderen blokkeren: ze doen niks meer, haken af. Bij andere
kinderen zorgt de angst ervoor dat ze nog harder werken, geen afstand kunnen nemen,
zich nooit ontspannen. Nog anderen wisselen hard werken en stilvallen af.
Eén op tien kinderen leidt aan een vorm van faalangst: vooral kinderen met weinig zelfvertrouwen. Meer meisjes dan jongens.
Meer informatie vind je in dit dossier opgemaakt door Ilse Dewitte,
orthopedagoog en kinder- en jongerentherapeut op www.groeimee.be.
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gemeenteraad@lede .be

Uit de gemeenteraad van 17 november 2011
IMEWO
Goedkeuring kaderovereenkomst inzake ondersteuning betreffende energiebesparing en energie-efficiëntie
Personeelsformatie
Uitbreiding met 2,2 voltijdse equivalenten begeleiding kinderopvang
Nieuw politiereglement
Vaststelling van het nieuwe politiereglement
Aanschaf ontzettingsmaterieel brandweer
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 27.000 euro (excl. btw)
Ambachtelijke zone Heiplas
Vaststelling perceelsindeling en toewijzingsprocedure
Vaststelling budget 2012
Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Gewone dienst

24.249.490

22.456.981

1.792.509

Buitengewone dienst

10.831.133

10.831.133

-

Uit de gemeenteraad van 15 december 2011
Retributiereglement brandweerdiensten
Vaststelling tarieven voor 2012 in samenspraak met de overige gemeenten in de hulpverleningszone Zuid-Oost.
Verschillende tussenkomsten worden betalend
Afvalstoffen
Vaststelling reglement
Dotatie aan de politiezone
Goedkeuring van de gemeentelijke dotatie 2012: 1.308.482 euro
Wegen-en rioleringswerken Zwaanstraat
Vaststelling ontwerp, gunning na openbare aanbesteding en raming van de kost op 415.956,71 euro (excl. btw)
Aanschaf bestelwagens voor de technische dienst
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 28.500 euro (excl. btw)
Aanschaf traceersysteem gemeentelijke voertuigen
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 21.500 euro (excl. btw)
Cultuurbeleidsplan 2012-2013
Goedkeuring van het cultuurbeleidsplan
Onroerende voorheffing
Beslissing om de gemeentelijke opcentiemen onveranderd te houden in 2012
Personenbelasting
Beslissing om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting onveranderd te houden in 2012

Uit de gemeenteraad van 19 januari 2012
Ontslag gemeenteraadslid
Aktename van het ontslag van Sofie Vereecken en installatie van Guy Meuleman als opvolgend gemeenteraadslid
Meerjarenplan en budget OCMW
Vaststelling en goedkeuring van meerjarenplan 2012-2013.
Aktename van het budget en gemeentelijke tussenkomst: 2.136.426,21 euro
Rooiplan Molenbergstraat
Definitieve vaststelling rooilijnplan en onteigeningsplan
Financieel meerjarenplan
Vaststelling aangepast meerjarenplan 2012-2014

k i n d e r opv a n g

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 het lager onderwijs zijn welkom in de buitenschoolse kinderopvang te Wanzele
tijdens de paasvakantie van maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april en van dinsdag 10 april tot en met vrijdag 13 april.
Openingsuren
De opvang is telkens open vanaf 6.45 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds. 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. Dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be.
Inschrijven kan van woensdag 7 maart om 13 uur. Enkel inschrijvingsformulieren en e-mails die wij na 13 uur
ontvangen, zullen worden aanvaard en verwerkt.
De inschrijvingen zullen worden aanvaard zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden.
Wie zich persoonlijk aanmeldt voor een inschrijving heeft voorrang op wie zich via email inschrijft.
Annuleringen
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 op 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.
Tarieven Op vakantiedagen: tussen 3 uur en 6 uur:
5,60 euro
		
> 6 uur: 			
11,20 euro
Kinderen uit hetzelfde gezin die samen aanwezig zijn, krijgen een korting van 25% op de totale ouderbijdrage.

Kinderhappening
Op donderdag 12 april organiseren de verschillende kinderinitiatieven voor buitenschoolse kinderopvang uit de regio een
grootse kinderhappening. Aan de kinderen wordt een waaier van spelactiviteiten aangeboden: Circusplaneet, Vertelvrouw,
Danskant, Kip van Troje: boem tok tok, …
De kinderhappening gaat door in CC Steenoven te Herzele. Wij vertrekken stipt om 8.45 uur en zijn terug rond 17.15 uur.
Deze activiteit wordt georganiseerd voor kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Indien deze kinderen
ingeschreven zijn voor de buitenschoolse kinderopvang op donderdag 12 april, dan zijn ze automatisch ingeschreven voor
de kinderhappening.

AGENDA



18-19 februari kermis

27 februari prijsuitreiking 60ste carnavalstoet

21 februari

17 maart

Kunst in het klein - Wanzeelse muzikanten

25-26 februari kermis

22 maart

Kopers in concert

25 februari

kindercarnaval

30 maart

compostdemo

25 februari

reuze karamellenworp

21 april

zwerfvuilactie

26 februari

60ste carnavalstoet

27 april

compostdemo

clown op de wekelijkse markt
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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
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
Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
Academie voor
Muziek en Woord
Cultureel Centrum,
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

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 7900 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!

ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 64
sport@lede.be
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,
tel. 09 366 03 08
Wanzele:
Watermolenstraat 13,
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

Wachtdienst
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
www.avlva.be of www.apotheek.be

