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Met Belgerinkel naar de Winkel
Lede fietst mee in 2012! 
Van 5 mei tot 9 juni sporen we je een maand lang 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 fietsmand 
waarvoor je kan sparen.

Doe van 5 mei tot 9 juni boodschappen met de fiets, dan krijg je in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. 
Een volle spaarkaart is mits een bepaalde oplage goed voor een originele Belgerinkel-fietsmand. Daarbovenop vallen er 
een originele Belgerinkelfiets en vele andere mooie prijzen te winnen met de tombola. 

Coverfoto
Max in 
Papegem

Fotowedstrijd voor Ledenaren!
Dit jaar wordt er voor het eerst een fotowedstrijd voor Ledenaars georganiseerd rond de actie 
‘met belgerinkel naar de winkel’. Vanaf 5 mei zal er iedere zaterdag een foto verschijnen van onze 
belgerinkelfiets op een herkenbare plaats in Lede. Deze foto zal verschijnen op www.lede.be, in de 
bib en in het gemeentehuis. Wanneer je de plaats op de foto herkent dan fiets je er als de bliksem 
heen en neem je op diezelfde plaats een foto van jouw fiets. Deze foto dien je dan door te sturen 
naar verkeer@lede.be of kan je deponeren in de wedstrijdurnes in het gemeentehuis of in de bib. 
Iedere week zal er een winnaar worden geloot die een exclusieve belgerinkel fietsmand wint.

Meer info: www.belgerinkel.be 
Voor vragen kan je terecht bij de dienst verkeer en mobiliteit.
De lijst met de deelnemende handelaars voor de campagne van 2012 vind je terug op de websites: 
www.lede.be en www.belgerinkel.be.

Afscheid van Kamiel De Smet
Op 6 maart overleed onze geliefde schepen Kamiel De Smet.
Het heeft ons allen diep geraakt.
Kamiel was al dertig jaar actief in de Leedse gemeentepolitiek. 
Hij was schepen van burgerzaken, sport, emancipatie en 
senioren. Velen zullen zich Kamiel herinneren als ambtenaar 
van de burgerlijke stand, de man die de trouwers om een 
jawoord vroeg.
Hij was graag gezien, was lid van verschillende verenigingen
en was graag bij en tussen de mensen.

We zullen hem missen.
 foto Ingrid Weyers.
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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 en TMVW

Riolerings- en wegeniswerken: Heiplasweg, gedeelte tussen Wichelse steenweg en Langenakker
Aanvang: 16 april 2012
Duur: 40 werkdagen
Omleiding: Wichelse steenweg, Heiplasstraat, Langenakker
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW

Aanleg fietspaden langsheen Reymeersstraat, gedeelte tussen Wanzelekouter en Guchtstraat
Aanvang: 16 april 2012
Duur: 80 werkdagen
Plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Aanleg voetpaden in Kasteeldreef, Kasteelstraat (gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef),  
Markizaatstraat, Kleine Ommegangweg, Bellaertstraat (gedeelte tussen Nieuwstraat en Dr. Moenslaan) 
en Zuster Lambertinestraat
Aanvang: 16 april 2012
Plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
6 mei 2012 Mariale processie
parcours: N442 (gedeelte tussen Vijverstraat en Markt), Markt, Kasteeldreef, Kleine Ommegangweg,  
Bellaertstraat, Ommeganglaan, Grote Kapellelaan (gedeelte tussen N442 en Molenbergstraat), Molenberg-
straat, Rosselstraat, Julius De Geyterstraat
Omleiding: Komende van Erpe-Mere richting Wichelen: Groenstraat, Keiberg, Bellaertstraat, Dr. Moenslaan, 
Olmendreefrede, Olmendreef, Kasteeldreef, Markizaatstraat, Stationsstraat, pendelparking station, Bam-
bochtweg, Langeweestraat, Wijstraat
Komende van Wichelen richting Erpe-Mere: Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat, Grotekapellelaan, 
Albrecht Rodenbachstraat, Vuystermansstraat

13 mei 2012 Kermis Papegem
Papegemstraat gedeeltelijk afgesloten  tussen Putbosstraat en Blokstraat 

13 mei 2012 tot 17 mei 2012 Blauwe Kanne Kermis Oordegem
Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten tussen Dries en Klinkaard.  
Omleiding via Klinkaard, Schoot, Houwstraat, Dries

13 mei 2012: Wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst Speurtstraat

Snelheidszones gemeente Lede
Wetenschappelijke studies zijn het er over eens dat er een recht evenredige relatie bestaat tussen snelheid en ongevallen. 
Hoe hoger de snelheid hoe hoger de kans op (meer ernstige) ongevallen. Deze relatie ligt aan de basis van het instellen van 
snelheidsbeperkingen. In België is de algemene maximumsnelheid voor het gros van het gemotoriseerd verkeer op lokale wegen 
buiten de bebouwde kom vastgesteld op 90km/u. Een maximumsnelheid die is opgenomen in het verkeersreglement van 1975 en 
die sindsdien nog altijd niet gewijzigd is. Gelet op de ruimtelijke, demografische en technologische evolutie kan gesteld worden 
dat deze maatregel verouderd is. Deze maximumsnelheid is niet meer geloofwaardig op lokale wegen buiten de bebouwde kom. 
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Deze wegen hebben namelijk een divers wegbeeld en zijn vaak onvoldoende uitgerust voor een dergelijke maximumsnelheid.
 Uiteraard is dit geen nieuw gegeven. Sinds het begin van deze eeuw hebben talloze federale politici getracht om een algemene 
snelheidsverlaging door te voeren. Alle pogingen hieromtrent faalden omdat het draagvlak te klein is. De grootste tegenkanting 
kwam van Wallonië, waar de ruimtelijke structuur en demografie minder ingrijpend is gewijzigd dan in Vlaanderen. Toch blijft 
Vlaanderen vasthouden aan een algemene snelheidsverlaging. Dit valt impliciet af te leiden uit diverse beleidsdocumenten. 
Wat betreft de lokale wegen heeft een werkgroep van de Vlaamse Overheid een handleiding opgesteld met aanbevelingen, 
toelichtingen en richtlijnen omtrent categorisering van lokale wegen. Hierbij werden ook richtlijnen voorgesteld in verband 
met het toepassen van een gedifferentieerd snelheidsbeleid. Bij een gedifferentieerd snelheidsbeleid wordt een specifiek 
snelheidsregime gekoppeld aan een bepaalde wegcategorie. Bij deze richtlijnen werd de huidige algemene maximumsnelheid 
van 90km/u op de lokale wegen verbannen, en werd er aanbevolen om deze terug te schroeven naar 70km/u of zelfs  50km/u. 
Deze richtlijnen zijn overgenomen in zo goed als alle gemeentelijke mobiliteitsplannen.

Tot voor kort was het niet evident om op lokaal niveau de snelheid binnen de gemeentegrenzen te verlagen. Door de introductie 
van snelheidszones in 1998 is hierin verandering gekomen. Lokale besturen kunnen sindsdien door middel van een beperkt 
aantal zoneborden grote gebieden onderbrengen in één snelheidsregime. De mogelijkheden van deze snelheidszones in 
combinatie met de doorsijpeling van de richtlijnen omtrent het gedifferentieerd snelheidsbeleid in de diverse gemeentelijke 
mobiliteitsplannen heeft er toe geleid dat meer en meer lokale besturen een eigen snelheidsbeleid gingen toepassen. 

De gemeente Lede was een van de eerste gemeenten in Oost-Vlaanderen die ging werken met snelheidszones en daarbij 
de geldende maximumsnelheid van 90km/u bande. In 2009 werden namelijk alle lokale wegen buiten de bebouwde kom 
ondergebracht in een zone 70. Eind 2011 werd een aanvullend reglement goedgekeurd waarbij de bebouwde kommen op 
diverse plaatsen werden uitgebreid. Deze uitbreiding zal in de loop van april gerealiseerd worden. Hieronder is een kaart 
bijgevoegd waar alle snelheidszones zijn ingekleurd. Ondertussen hebben heel wat gemeenten hun lokale wegen ingedeeld in 
snelheidszones, waaronder ook onze buurgemeenten Wichelen en Erpe-Mere.
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Uitslag stoet  Carnaval 26 februari
NR. STOET NAAM GROEP CATEGORIE PLAATS

13 LKV DE SMOELENTREKKERS D 2

14 LKV GRAT AF D 1

15 LKV DE MALOTEN C 3

16 LKV DE SLEKKETISJEN C 2

17 LKV DE POTTERS C 1

18 LKV TOETERNIETOE B 4

19 LKV OETSJEWAAA B 3

20 LKV VEUR DE LEUT B 2

21 LKV D’ENGELEN B 1

22 S.C.F.V. GOEDEMOR A 4

23 LKV JUST NIET A 3

24 LKV DE KONTENBONKERS A 2

25 LKV SPECIAL  A 1

Kermissen
13 mei 
PAPEGEM
vuurwerk op
maandag 14 mei, 22 uur

13 - 17 mei 
OORDEGEM
Blauwe Kanne kermis

20 mei 
SMETLEDE

27 mei 
WANZELE
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Haal meer uit je computer met Vormingplus!
In april en mei biedt de bibliotheek in samenwerking met Vormingplus twee cursussen aan. 
In ‘Picasso met Picasa?’ leer je hoe je het beste uit je digitale foto’s haalt met Picasa. Daarmee kan je immers je 
foto’s afdrukken, ze in een webalbum publiceren of er een diavoorstelling mee maken. Deze cursus wordt gegeven 
op 20 en 27 april en op 4 en 11 mei. 

Donderdag 26 april is er de demonstratie ‘Meer doen met Google’. Op deze bijeenkomst gaan we na wat Google 
Docs ons te bieden heeft. Hoe werkt het en wat kan je er mee doen? Tijdens deze demonstratie werk je zelf niet 
aan de computer. 

De twee cursussen vinden plaats in het ontmoetingscentrum, Oordegemdorp 29, 9340 Oordegem. 
Inschrijven kan online via www.vormingplus-vlad.be of door te bellen naar 054 41 48 02.

Leesgroepenwerking Leorim 
weer van start
In maart ging onze leesgroepenwerking Leorim weer van start. De leesgroep komt enkele 
keren per jaar samen en bespreekt Nederlandstalige en wereldliteratuur. Zo’n leesbij-
eenkomst geeft je zin om regelmatig een boek te lezen en daar samen met anderen op 
een aangename manier over te praten. Bovendien zijn de bijeenkomsten gratis en doe 
je er heel wat leesideeën op. Bij al onze boekenbabbels is een ervaren begeleidster van 
Leesweb aanwezig. De bibliotheek voorziet telkens voldoende exemplaren van de te be-
spreken boeken. 

Inschrijven kan persoonlijk in de bib van Lede of Oordegem of telefonisch op het nummer 
053 82 53 30. Je kan ook mailen naar bibliotheek@lede.be. Kom gerust vrijblijvend eens 
een kijkje nemen! De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 24 mei in de bib 
van Lede. Dan bespreken we het boek ‘Drie sterke vrouwen’ van Marie Ndiaye.

Literatuurprijzen 
komen er weer aan!
In mei worden de Gouden Boekenuil en de Libris Literatuurprijs weer uitgereikt, 
en dat laat ook de bib niet onopgemerkt voorbijgaan. De genomineerden zijn al 
langer bekend. Op de shortlist van de Libris Literatuurprijs vinden we onder an-
dere A.F. Th. Van der Heijden terug, die genomineerd werd met zijn boek ‘Tonio’, 
dat gaat over het verkeersongeval en dood van zijn zoon. Ook Jeroen Brouwers 
is terug te vinden op de shortlist. Het is voor de Nederlander al zijn achtste nomi-
natie voor een van de grootste literatuurprijzen van de Benelux, en ook voor de 
Gouden Boekenuil staat hij op de shortlist met ‘Bittere Bloemen’. Ook Herman 
Koch en Dimitri Verhulst maken kans op de Gouden Boekenuil, al is het boek 
‘Grip’ van Stephan Enter volgens kenners de gedoodverfde favoriet.  
Op 5 mei (Gouden Boekenuil) en 7 mei (Libris) worden de winnaars bekend ge-
maakt. In de tussentijd kan je terecht in de bibliotheek om alvast enkele kansheb-
bers te lezen.



7s p O r T � � sport@lede.be

Fit-o-meter
Sinds 15 maart is Sportcomplex De Ommegang uitgebreid met een fit-o-meter.
De fit-o-meter is een geschikt middel om je fysieke fitheid op peil te houden en biedt in deze tijd van gesofistikeerde 
fitnesstoestellen een mooi alternatief in de open natuur!
Je kan zelf je eigen oefenpakket samenstellen, waardoor de fit-o-meter geschikt is voor zowel beginnende als 
getrainde sporters.
Er zijn acht oefenstations met telkens twee oefeningen en voor elke oefening heb je de keuze uit drie niveaus. 
Beginners kiezen het niveau groen, wie al een goede basisconditie heeft kiest blauw, en voor de gevorderde sporter 
is er het niveau rood. Tussen twee stations kan je wandelen, joggen of lopen.
De fit-o-meter is voor iedereen toegankelijk, gratis en kan op elk moment gebruikt worden!

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® MIX label dragen.

B u r g e r z a K e n � � burgerzaken@lede.be

Oproep voor de verkiezingen
In 2010 kregen we onverwacht te maken met verkiezingen.
We hebben ons volop ingezet om die verkiezingen tijdig, maar vooral ook zoals het hoort  te organiseren. We contacteer-
den al onze vorige vrijwilligers en deden een oproep naar nieuw bloed. Met veel enthousiasme konden we dan ook na de 
verkiezingen maar liefst 66 personen bedanken voor hun vrijwillige inzet! Dat wil zeggen dat meer dan de helft (66 van de 
120) van de in te zetten mensen vrijwillig aanwezig was die zondagochtend.

Op 14 oktober zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Je gaat naar de stembus om een nieuwe burgemees-
ter, nieuwe schepenen en gemeenteraad en een nieuwe provincieraad te kiezen. De organisatie vergt opnieuw heel wat 
inspanningen en er zijn heel wat mensen nodig om de bureaus te bemannen. Bovendien wordt voor deze verkiezingen ook 
in Lede geteld en dat wil zeggen dat we naast 20 stembureaus ook 14 telbureaus moeten bemannen.

In totaal zoeken we 190 personen, wat dus niet min is. Maar we willen natuurlijk beter doen dan de vorige keer en nóg 
meer vrijwilligers inzetten. Bij deze doen wij een oproep aan alle meerderjarige inwoners van Lede die kiesgerechtigd 
zijn: ben je geïnteresseerd om je in te zetten voor een goed verloop van de verkiezingen, dan kan je je als vrijwilliger opge-
ven bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. 
Je kan ook bellen naar 053 60 68 10 of mailen naar burgerzaken@lede.be. Vermeld dan zeker je naam en telefoonnummer.

Er wacht je een toffe sfeer en een unieke ervaring!
Voor alle duidelijkheid: het gaat zowel over stem- als telbureaus, dus laat duidelijk weten wat je wil doen. 
Er is een vergoeding voorzien voor de effectieve leden van een stem- of telbureau.
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Lede Creatief 
Op zaterdag 21 april organiseert de jeugddienst een workshop “aan de slag met klei” in het knutselatelier. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan bij de jeugddienst. Kostprijs voor deze workshop is 3 euro 

(UiTPAS aan kansentarief). De betaling gebeurt achteraf met een factuur (driemaandelijks). 

Meer info? 053 60 68 62 of jeugd@lede.be 

Knutselatelier 

Heb je een lager schoolkind dat graag knutselt dan is knutselatelier misschien iets voor hem/haar.
Er worden telkens per woensdagnamiddag twee sessies georganiseerd. 

De eerste sessie gaat door van 13.30 tot 15.30 uur en de tweede van 16 tot 18 uur.  

Je bent niet verplicht om voor alle knutselsessies in te schrijven dus je kan samen met je kind kiezen welke 
knutselactiviteiten hij/zij het leukste vindt en daarvoor inschrijven. Dit kan bij de jeugddienst of via mail.

De knutselsessies gaan door in het knutselatelier in de Rammelstraat 1A in Lede. 

Programma eerste en tweede leerjaar: 

18 april: de aardbei 

2 mei: bloemen voor moeder

16 mei: vrolijke spaarpot

30 mei: muziekmaker 

13 juni: schelpjeskader

Programma derde t.e.m. zesde leerjaar: 

25 april: versieren van klembord

9 mei: bloempot versieren met servettechniek

23 mei: het klokje

6 juni: kunstwerk 

20 juni: juweeltjes
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BPA Brandpreventieadviseurs
Gratis individueel advies brandpreventie in uw woning of appartement

Jaarlijks vallen ongeveer 120 dodelijke slachtoffers bij woningbranden in België. Slachtoffers die het overleven, dragen 
meestal de gevolgen mee voor de rest van hun leven, hierbij zijn heel veel kinderen betrokken. En dan spreken we  nog niet 
over de enorme materiële schade die de 10.000 branden jaarlijks aanrichten... Daarom wil de Algemene Directie Veiligheid 
en Preventie ( FOD Binnenlandse Zaken ) dat de brandweermannen in de toekomst meer in de huizen van hun dorpsge-
noten langsgaan om die te sensibiliseren over de brandveiligheid bij hen thuis. Binnen de hulpverleningszone Zuid-Oost, 
een samenwerkingsverband tussen de brandweerkorpsen van Aalst, Lede, Wichelen, Wetteren, Ninove, Geraardsbergen, 
Denderleeuw en hun beschermende gemeenten, Lierde, Erpe-Mere, Haaltert en Laarne, zetten onderstaande personen 
zich hiervoor in.

Van links naar rechts:Boven: Van Der Straeten Michel, Van Den Abbeel Chris, Claus Michel, Daelman Hendrik, Van Den 
Abeele Noël, Hutse Dimitri, Van Eesbeek Fabian en Roose Jan.Onder: Samson Frank, Goetvinck Hans, Amant Peter, Peer-
linck Hans en Verbeke Alain.Niet op de foto: De Smet Ides, Crabbe Luc en Descamps Rudy.

Deze brandpreventieadviseurs, of kortweg BPA’ers, komen op aanvraag bij je thuis gratis advies geven. Daarnaast geven 
onze BPA’ers ook voordrachten voor verenigingen of organisaties. In ongeveer een uurtje vertellen ze je hoe je je woning 
brandveiliger kan maken. Ze geven je nuttige tips en wijzen je op eventuele slechte of brandgevaarlijke/risicovolle gewoon-
tes. Indien nodig adviseren ze je waar je best een rookmelder of branddeken ophangt. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 
2 % van de Belgen bezig is met brandpreventie. Toch wel erg weinig als je bedenkt dat er in België duizenden woningbran-
den zijn…Nochtans verdubbelt een correct geplaatste rookmelder je overlevingskans bij brand! 

Info: OPZ Zuid-Oost, BPA, Joseph Cardijnstraat 66, 9420 Erpe-Mere, tel: 053 60 76 16
e-mail: bpa@zonezuidoost.be website: www.zonezuidoost.be



Aanvraag projectsubsidie 
ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De 
ingediende projecten moeten leiden tot een verbetering van de situatie van de armste bevolkingsgroepen in 
niet-Europese ontwikkelingslanden. De voorkeur gaat uit naar projecten, al dan niet gespreid over verschillende 
jaren, waar de nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfwerkzaamheid, gezondheidszorg, landbouw, scholing en 
vorming van bepaalde doelgroepen. Het reglement vind je terug op de website www.lede.be bij diensten –  
cultuur – ontwikkelingssamenwerking waar je ook het aanvraagformulier in PDF terugvindt. Dit formulier kan 
je ook krijgen bij de cultuurdienst en moet ingediend worden vóór 30 juni 2012.

Erfgoeddag  zondag 22 april - thema : HELDEN
In de loop der jaren kende Lede tal van mensen die één en ander hebben verwezenlijkt op gebied van kunst en cul-
tuur, mens en omgeving, arbeid en denkwerk… Het zijn mensen die veel hebben betekend voor onze gemeenschap. 
Mensen die niet mogen vergeten worden. De culturele raad stelt vijf ervan in de kijker.
HENRICUS SMETIUS (Lede 1537 - Heidelberg 1614) Deze Ledenaar studeerde geneeskunde aan de universiteit 

van Heidelberg en werd doctor in de geneeskunde te Bologna. Hij werd medisch hoogleraar in Neustadt en 
verhuisde met de ganse medische faculteit naar Heidelberg.
JULIUS DE GEYTER (Lede 1830 - Antwerpen 1905) Hij werd onderwijzer in Herzele, hulpgriffier en 

pleitbezorger bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Hij schreef verschillende teksten voor 
toondichter Peter Benoit, zoals de Rubenscantate, De Wereld in, De Rhijn enz. Hij was voorstander en 

strijder voor het algemeen stemrecht, het verplicht onderwijs en de Vlaamse beweging.
GERY HELDERENBERG (Nieuwkerken-Waas 1891 - Lede 1979) Deze dichter was onderpastoor in Lede, 

aalmoezenier-directeur van de O.L.Vrouwkliniek te Aalst en verbleef zijn laatste jaren op Ronkenburg te Lede. 
Hij was bekend voor zijn spreekkoren en zijn poëzie met als centrale thema’s de menselijke eindbestemming 

en het verdriet om het verlies. 
JOZEF DE BROUWER (Haaltert 1909 - Aalst 1984) Hij was pastoor te Impe en schreef talrijke dorpsgeschiede-

nissen o.a. van Impe, Hofstade, Denderleeuw, Erembodegem. Zijn “Geschiedenis van Lede” is een hoogtepunt 
in zijn geschiedschrijving en een kostbaar naslagwerk voor vele Ledenaars. 

GASTON VAN DER GUCHT (Mere 1922 - Wetteren 2009) Deze Merenaar bracht zijn jeugdjaren door in Oor-
degem. Hij was niet alleen schrijver van tal van jeugdboeken en romans maar ook van blijspelen, jeugdtoneel en 

massaspektakels. Hij schreef, acteerde, regisseerde bij verschillende toneelgroepen o.a. Vreugd in Deugd.

plaats : De Bron - vergaderzaal – Kerkevijverstraat 19a, Lede • open : doorlopend van 10 tot 18 uur
inkom : gratis • brochures : beschikbaar

Het oorlogsmonument in Oordegem 
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft in januari de voorlopige bescherming 
ondertekend van zeven oorlogsgedenktekens van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Oost-Vlaanderen. Het 
monument voor de Belgische Compagnie Cyclisten in Oordegem is een van de monumenten dat na het door-
lopen van de procedure definitief beschermd wordt. 

Dit monument herinnert ons aan de zware militaire confrontatie tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 6 sep-
tember 1914, tussen de vrijwillige Brusselse burgerwacht en het Duitse leger. Het is een huldebetoon aan de 
moedige maar helaas hopeloze strijd die de Cyclisten van de burgerwacht hier gevoerd hebben. 

Het oorlogsmonument werd op de plaats van de veldslag opgericht in 1926 op initiatief van de vereniging van 
de ‘Oud-burgerwachten van Brussel’, met financiële steun van gemeente Oordegem. Een paar jaar geleden 
werd er een herstelling uitgevoerd op kosten van de gemeente Lede. 
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Shownamiddag in Villa Letha 
Op donderdag 1 maart organiseerde de gemeentelijke seniorenraad een shownamiddag voor alle inwoners van het 
woonzorgcentrum Villa Letha. Om 14 uur startte de entertainer van dienst, Filip Bauters, de namiddag met enkele 
oude, welgekende liedjes. Het publiek had het meteen naar zijn zin en zong enthousiast mee. Sommige senioren 
gingen een stapje verder en waagden zich aan enkele danspassen. Dit muzikale gedeelte werd afgewisseld met de 
grappen en grollen van clown Rolando. Net als de inwoners van Villa Letha blikt het bestuur van de seniorenraad 
tevreden terug op deze namiddag. 

Lede Creatief zaterdag 28 en zondag 29 april
weekend van de amateurkunsten 

Voor de 17de keer kan je genieten van de creaties, realisaties en demonstraties van een hele 
bende kunstenaars van bij ons. Misschien kunnen hun kunstwerken je wel inspireren om zelf
met een creatieve hobby te starten!
Nieuw dit jaar : ‘Lede Creatief Junior’.
In de vergaderzaal worden de ‘kunstwerken’ van tientallen leerlingen van het 3de en/of 4de 
leerjaar tentoongesteld! Op vrijdag 27 april nemen deze kinderen namelijk deel aan de
‘dag van de cultuurinitiatie’ waar zij kunnen proeven van verschillende culturele activiteiten. 
Het resultaat zie je op Lede Creatief. 

plaats : De Bron - grote zaal + vergaderzaal – Kerkevijverstraat 19a, Lede
open : zaterdag van 14 tot 18 uur en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur
inkom : gratis
gratis kleine attentie voor alle bezoeksters !

Kookavonden 11.11.11.- comité
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het 11.11.11.-comité twee kookavonden rond een bepaald land met een kok 
afkomstig van dat land. Dit jaar staan enkele typische gerechten van Israël en Mexico op de menukaart. 
Israëlisch koken doen we op woensdag 9 mei. 
Op de tweede kookavond, woensdag 23 mei, bereiden we Mexicaanse gerechten.  
Beide kookavonden gaan door in het ontmoetingscentrum in Impe, Essestraat 1 en starten om 19.30 uur. 
Kaarten zijn te verkrijgen aan 8 euro bij de leden van het 11.11.11.-comité en bij de cultuurdienst. 

Piv Huvluv met ‘Stand Up 4 Kids’
Piv Huvluv (o.a. bekend van Comedy Casino op canvas en Humo’s Comedy Cup) is een van de  pioniers die het 
genre stand-up comedy lanceerde én tot een begrip maakte in Vlaanderen. Daarnaast is Piv de enige comedian 
die een show brengt speciaal voor kinderen. Dit hoeft ons niet te verwonderen. Als leerkracht in een lagere 
school en ex-jeugdwerker kan Piv zich perfect verplaatsen in hun leefwereld. Al drie seizoenen lang reist hij 
met deze unieke voorstelling langs de culturele centra en nu komt hij naar Lede. Verwacht je aan een uur lang 
schaterlachen om ongegeneerde opmerkingen over ADHD, bedplassen, spraakgebreken en kinderen die op 
de speelplaats hun banaan niet open krijgen. Zowel jong als oud zijn laaiend enthousiast. De voorstelling gaat 
door op woensdag 18 april om 14 uur in De Bron in Lede. 
Tickets kosten 3 euro in voorverkoop en 4 euro aan de kassa. De activiteit komt in aanmerking voor de UiTPAS 
aan kansentarief. Tickets kopen kan je op volgende manieren: 
- je kan tijdens de openingsuren langskomen bij de cultuurdienst en je tickets daar kopen;
- je kan je tickets telefonisch reserveren (053 60 68 60) of een mailtje sturen (cultuur@lede.be). De reservering 
van de tickets is pas definitief wanneer je betaald hebt. De betaalde tickets zullen klaarliggen aan de kassa. Je 
kan overschrijven op BE24 0910 1933 3038.

11cultuur@lede.be�� c u l T u u r
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6 mei 2012
Een mariale hoogdag
voor Lede

De Mariale Processie van Lede stelt de Zoete Nood Gods, Onze-
Lieve-Vrouw van Zeven Weeën centraal. Deze Mariaverering heeft 
haar oorsprong in 1414, toen deze piëta door Mathias van Neste, 
een uitgeweken Ledenaar woonachtig in Keulen, aan zijn geboor-
tedorp Lede werd geschonken. Sindsdien kent Lede een heel in-
tense Mariaverering.

In het vooruitzicht van de Jubelviering 1414 – 2014, 600 jaar  
Mariaverering en 100 jaar kroning van het beeld, is er besloten 
om de tweejaarlijkse Mariale processie te verleggen naar 
de eerste zondag na 1 mei.Dit jaar op zondag 6 mei 2012 
om 15 u.

In de processie brengen we de geschiedenis van het Mariabeeld, 
de zeven weeën van Maria en de hedendaagse Mariaverering in 
beeld. 
Een eigentijdse vormgeving, trouw aan zijn eeuwenoude wortels!
Deze Mariale processie is door haar omvang en vormgeving uniek 
in Oost-Vlaanderen.
Het vormt een stuk ‘cultureel erfgoed’, dat we graag koesteren 
en bewaren.

Wil je meer informatie omtrent dit gebeuren, dan kan je steeds 
terecht op www.marialeprocessie.be of je kan ons steeds contac-
teren op : Processiecomité OLV van Zeven Weeën – Lede
p/a Luc Rasschaert – Wichelsesteenweg 17 – 9340 Lede
0479 71 96 40

Jubelviering 1414-2014

Het Processiecomité wil aan het feestjaar 2014 kleur en vorm geven met een mooi programma en dit in 
nauwe samenwerking met alle Leedse verenigingen, het gemeentebestuur van Lede, de Parochiegemeenschap  
St. Martinus en zoveel bereidwillige handen.

Noteer alvast zondag 4 mei 2014 voor het hoogtepunt van dit jubeljaar: de historische evocatie van de aan-
komst van het Mariabeeld en de Mariale Jubelprocessie.

Later volgt uiteraard alle nieuws maar nu reeds durven we hopen op de enthousiaste medewerking van alle 
Leedse verenigingen en organisaties. Samen maken we er “een onvergetelijk feestjaar” van !

Processiecomité OLV van Zeven Weeën – Lede
Luc Rasschaert
Voorzitter

Tentoonstelling zie blz. 16
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Op en rond de werf 
van het nieuwe woonzorgcentrum

In augustus 2011 gingen de bouwwerken voor het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum van start. De voorbije 
maanden is er veel werk verzet en zijn de bouwwerken al behoorlijk gevorderd. De strenge vorst in februari 
zorgde voor twee weken weerverlet, maar in het algemeen heeft de werkplanning afgelopen winter geen grote 
vertragingen opgelopen.

Voor de uitvoering van de bouwwerken is het gebouw onderverdeeld in vijf fasen. Voor de volledige vijf fasen 
zijn de grond- en funderingswerken afgerond en zijn de vloerplaten gelegd.
Op deze vloerplaten worden momenteel fase per fase de opgaande beton- en metselwerken geplaatst. Deze 
vormen als het ware het geraamte van het gebouw. Voor fase één van het gebouw, waarvan de opgaande be-
ton- en metselwerken zijn afgerond, is men gestart met het gevelmetselwerk. Op die manier krijgt het gebouw 
beetje bij beetje vorm en zullen we ons binnenkort een eerste beeld kunnen vormen van de ware grootte van 
het nieuwe woonzorgcentrum en het uitzicht van de gevel.

Een nieuwbouwproject van dergelijke grootte vraagt heel wat afstemming met alle betrokken actoren. Bouw-
heer Belfius Bank (voormalig Dexia Bank België) en architect Nero BVBA staan in voor de opvolging en coör-
dinatie van de bouwwerken. De uitvoering van de werken berust bij de algemene aannemer Jan De Nul NV.
Ook het OCMW, als opdrachtgever van de bouwwerken, is nauw betrokken bij de werkzaamheden en de op-
volging van de wekelijkse werfvergaderingen.
Hoewel er nog heel wat werk is aan de ruwbouw worden nu ook al de nodige voorbereidingen getroffen voor 
de inrichting en afwerking van het gebouw. 

Voortaan kan je via foto’s onder de rubriek ‘nieuws’ op de website van het OCMW www.ocmw.lede.be de 
bouwwerken aan het nieuwe woonzorgcentrum opvolgen.

Op zoek naar een vakantiejob?
Het woonzorgcentrum “Villa Letha” is op zoek naar jobstudenten in de verpleging en verzorging voor de  
vakantiemaanden juli en augustus.
Je functie: In opdracht van de hoofdverpleegkundige help je bij het creëren van een thuisgevoel voor de be-
woners door een optimale hulp, verzorging en animatie te verlenen met het oog op een comfortabel verblijf. 
Er wordt gewerkt met wisselende diensten.
Je profiel: Je studeert voor verzorgende of verpleegkundige. Je bent gemotiveerd en je wil je graag inzetten 
binnen een sociale omgeving.
Interesse? Stuur je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma naar personeel@ocmw.lede.be of 
per post naar Roland Uyttendaele, Kasteeldreef 50, 9340 Lede.
Voor bijkomende informatie over de functie kan je een kijkje nemen op onze website www.ocmw.lede.be of 
je kan telefonisch contact opnemen met de hoofdverpleegkundigen Martine Renneboog en Erna Van De Keer 
op het nummer 053 60 12 02.
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Ben jij een zakkenvuller?
Slinkt je rol vuilniszakken zienderogen? Doe de afvaltest en zet je vuilnisbak op dieet! We gaan met z’n allen steeds 

bewuster met afval om. Niet alleen horen sorteren en recycleren stilaan bij onze tweede natuur. Ook afvalpreventie 

staat bij de Vlaming hoog in het vaandel, zo blijkt uit de cijfers. In 2000 was het aantal kilogram afval per inwoner 

dat de Vlaming produceerde het hoogst, namelijk 560 kilogram per inwoner. We blijven hier sindsdien elk jaar onder. 

Sommige jaren meer dan 5%. Goed nieuws dus, maar dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. 

Willen we de groei van de afvalberg een definitieve halt toeroepen, komt het er op aan onze inspanningen vol te 

houden. 

Afval voorkomen blijft dus de boodschap! De OVAM helpt je hierbij graag en stelde een zelftest op waarmee je je 

eigen afvalgedrag in kaart kan brengen. Hoe ga je te werk? Surf naar www.lede.be. Je vindt de test terug op de pa-

gina van de dienst milieu en landbouw onder de rubriek afval. Aan de hand van een aantal meerkeuzevragen wordt 

vervolgens je afvalpreventiegedrag in kaart gebracht en wordt berekend of je al dan niet een kei in afvalpreventie 

bent! Je vindt er ook enkele handige tips om jouw afval te beperken.

Bron: www.ovam.be

Zwerfvuilactie 21 april
Ben jij al dat zwerfvuil ook grondig beu? Voorbeelden genoeg: 

sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flessen, papier-

tjes, … Het gaat vaak om kleine hoeveelheden, maar vele 

kleintjes zorgen voor een grote hoop zwervend vuil waardoor 

onze buurt minder mooi oogt. Geef toe, het is toch veel leu-

ker wonen in een buurt zonder allerlei rotzooi op de grond?! 

Wil je er iets aan doen? Op zaterdag 21 april organiseert het 

gemeentebestuur in samenwerking met de milieuraad voor 

de tweede maal een grote zwerfvuilactie. Tussen 13 en 18 

uur trekken we, gewapend met handschoenen, grijpstokken, 

vuilzakken en fluo-hesjes, langs de wandelpaden van Lede en 

zijn deelgemeenten. Na afloop worden alle vrijwilligers uitge-

nodigd in het centrumpark in Lede voor een ‘dankuwel’, een 

verfrissend drankje en een persmoment om onze inspannin-

gen in de kijker te zetten.

Ga samen met je vrienden, familie of vereniging de strijd aan 

tegen het zwerfvuil! Schrijf je vóór 18 april in bij de dienst 

milieu en landbouw. Bij je inschrijving vermeld je jouw con-

tactgegevens en het geschatte aantal deelnemers. Inschrijven 

kan telefonisch, per brief of per mail.
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21 april zwerfvuilactie

27 april  compostdemo

13 - 17 mei  Blauwe Kanne kermis Oordegem

13 mei  Papegemkermis 

14 mei  vuurwerk Papegem

19 mei  compostdemo

20 mei  kleine kermis Smetlede

27 mei  kleine kermis Wanzele

27 mei  Dag van het Park

gemeenteraad@lede.be� g e m e e n T e r a a d�
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Uit de gemeenteraad van 16 februari 2012

Uitbreiding bebouwde kom en blauwe zone
Beslissing tot uitbreiding bebouwde kom in de Spoorstraat en instelling zone met beperkte parkeertijd in een 
gedeelte van de Wichelsesteenweg

Bouwwerken zaal “De Volkskring”
Goedkeuring en raming van de kost op 13.663,47 euro (excl. btw) voor inrichting elektriciteitscabine en aanvullende 
werken voor de bouw van de zaal op 72.541,910 euro (excl. btw)

Speelpleinwerking
Vaststelling reglement tot gedeeltelijke terugbetaling cursusgeld voor vervolmakingscursussen (hoofd)animator en 
beperkte wijziging facturatieperiodes

Uit de gemeenteraad van 15 maart 2012

Kerkfabrieken
Gunstig advies aan de voorliggende jaarrekeningen over het dienstjaar 2011 van de kerkfabrieken

Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Toekenning buitengewone toelage ter financiering van conservatie en restauratie schilderijen ten bedrage van 
10.471,46 euro (saldo)

Wijziging van de formatie van het gemeentepersoneel
• dienst burgerzaken: voorzien van een bijkomende betrekking van een administratief medewerker
• dienst cultuur: voorzien van een bijkomende betrekking van zaaltechnicus (niveau D)
• technische dienst: vervallen van een betrekking van technisch assistent

Heraanleg Impedorp
Gunning na openbare aanbesteding , vaststelling ontwerp en raming van de kosten op 648.316,45 euro (excl. btw)

Aanschaf zitmaaier sportdienst en renovatie sportvloer groene sportzaal “De Ommegang”
Vaststelling bestek, gunning na algemene offerteaanvraag en raming van de kosten op 39.669,42 euro (excl. btw) 
voor aankoop zitmaaier en op 37.190,08 euro (excl. btw) voor renovatie van de sportvloer 



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

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 Werk-
gelegenheidsagentschap 
(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

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.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 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: April 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 mei.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!



‘De Mariale Processie… 
Een beeld van Lede’
Tentoonstelling
Op zondag 6 mei organiseert de culturele raad een overzichtstentoonstelling 
van onze bedevaartvaantjes en -prentjes door de eeuwen heen. 
Op deze tentoonstelling heb je bovendien de unieke gelegenheid 
om het schilderij ‘Ter bedevaart te Lede’ 
van Karel Remes (1795-1837) te bewonderen.

plaats : Gemeentehuis, Markt 1, Lede
open : van 9 tot 12 en van 15 tot 18 uur
inkom : gratis
brochure : beschikbaar
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