4

z e s d e

j a a r g a n g

lede zomert

3

•

n u m m e r

fietstocht

4

7

•

j u n i

2 0 1 2

eerstesteenlegging

9

i n f o r m e e r t

GEMEEN T E L IJ K

IN F O B L AD

V O O R

DE

IN W O NERS

V AN

L EDE

2
Coverfoto
© Andre
De Grauwe

V ER K EER



verkeer@lede .be

Wegenwerken
Riolerings- en wegeniswerken: Bredestraat en Wanzeledorp
Duur: vermoedelijk tot augustus 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
Duur: 40 werkdagen - Omleiding: Wichelse steenweg, Heiplasstraat, Langenakker
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Aanleg fietspaden langsheen Reymeersstraat, gedeelte tussen Wanzelekouter en Guchtstraat
Aanvang: 23 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: in de week van 10 mei 2012 - Duur: 70 werkdagen - Plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
22 – 24 juni, Wanzele Feest: Watermolenstraat gedeeltelijk verkeersvrij ter hoogte van de tent
Watermolenstraat en Wanzelekouter enkele richting gedurende de festiviteiten
23 juni, roefeldag: gedeelte Watermolenstraat tussen Wanzelekouter en Processieweg verkeersvrij
29 juni, avondmarkt en zomerconcert: Markt, Nieuwstraat en administratief centrum afgesloten
13 juli, zomerconcert: administratief centrum afgesloten
27 juli, criterium Lede: afgesloten parcours vanaf 18.30 uur: Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat, Kleine
Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat en Kasteelstraat
10 augustus, zomerconcert: administratief centrum afgesloten

Nieuwe aanwijzingsborden landbouwwegen
Door de hergroepering van de gronden in landelijke regio’s werden er veel zogenaamde ruilverkavelingswegen aangelegd. Landbouwwegen zijn meestal
drie meter breed en bestaan uit rechte, doorlopende stukken, die het reliëf volgen. Deze wegen zijn eigenlijk ontworpen voor landbouwgebruik en zijn
niet aangepast aan autoverkeer. Bepaalde eigenschappen zoals wegbreedte en wegverharding zorgen er wel voor dat landbouwvoertuigen, voetgangers
en fietsers de weg vlot met elkaar kunnen delen. Zowel voor dagelijkse verplaatsingen als voor toeristische uitstappen biedt dit wegennet de zachte
weggebruikers tal van mogelijkheden.
De meeste gemeenten hebben op sommige van deze wegen verkeerskundige maatregelen genomen. Tot voor kort hadden de lokale besturen geen andere
oplossing dan het verkeersbord C3 te gebruiken om hinderlijk verkeer te vermijden. Om de toegang tot velden mogelijk te maken, moest dit bord vergezeld
zijn van een onderbord met vermelding ‘uitgezonderd landbouwverkeer’ of ‘uitgezonderd landbouwvoertuigen’. Dit laatste onderbord laat de doortocht
van gewone personenwagens van landbouwers evenwel niet toe. Bovendien moest de doortocht van fietsers toegestaan worden door een derde bord aan
te brengen, met daarop de vermelding ‘uitgezonderd fietsers’.
Er werd een nieuw verkeersbord (F99c/F101c) ingevoerd in de wetgeving. Het lijkt op het verkeersbord ‘voorbehouden weg’,
alleen werd er de afbeelding van een tractor aan toegevoegd. De tractor staat helemaal bovenaan en legt duidelijk de nadruk
op de hoofdfunctie van de weg: ontsluiting van landbouwgronden.
Dit nieuwe bord laat motorvoertuigen toe om van of naar aangrenzende percelen te rijden, en is bedoeld om het
doorgaande autoverkeer te beperken. De landbouwer mag dus uiteraard:
• met een personenwagen naar zijn veld rijden als hij dit wenst
• bezoekers ontvangen op zijn boerderij als die uitsluitend toegankelijk is via
C3.
landbouwwegen (F99c)
De toepassing van dit nieuwe statuut zal zorgen voor een beter gebruik van onze plattelandswegen. Het autoverkeer moet er gereglementeerd en beperkt
worden. Deze wegen moeten vrijgemaakt worden van doorgaand gemotoriseerd verkeer. Zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers) kunnen de weg
echter perfect delen met landbouwers. De vele ruilverkavelingswegen in de landbouwgebieden kunnen een interessante oplossing zijn voor het trage
verkeer, op voorwaarde dat de veiligheid er gegarandeerd is.
Het nieuwe statuut beantwoordt aan de tweeledige doelstelling om enerzijds landbouwers ertoe aan te zetten deze wegen te gebruiken en anderzijds een
netwerk voor langzaam verkeer uit te bouwen.
De gemeente Lede is reeds enkele jaren bezig om de borden C3 met de desbetreffende onderborden te vervangen door de aanwijzingsborden F99c en
F101c.
Bron: Landbouwwegen, een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland; BIVV

F99c.
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Avondmarkt
De marktcommissie zorgt dit jaar opnieuw voor een fijn marktgebeuren met animatie op vrijdag 29 juni.
Je kan er terecht voor nieuwe koopwaar. Vanaf 18 uur kan je doorlopend genieten van de Houthakkers Roadshow.
Een vleugje circus van jongleur Marty en kunstzinnigheid van de houthakkers in een sausje van actie en humor.
Kinderen tot 12 jaar kunnen nestkastjes timmeren en schilderen op boomstammetjes.
Er is dus zeker voor elk wat wils.

Kermissen
Zomerconcerten

3 – 10 juni

Ommegangkermis Lede

Zoals elk jaar organiseert het feestcomité enkele zomerconcerten in het park van Lede. De concerten starten telkens om
20 uur, de toegang is gratis.
29 juni: Wrong Deal
Wrong Deal is een vijfkoppige coverband met veel ervaring. Met stevige en sfeervolle rock covers én eigen werk maken ze
van elk optreden een spetterend evenement.
13 juli: Promille
Promille brengt eigenwijze interpretaties van muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. De wat rauwe rocksound
gecombineerd met meerstemmig gezang en een tipje synthguitar zijn opmerkelijk, soms verbazingwekkend, maar vooral leuk.
10 augustus: Discovery
Van Status Quo tot U2, van Simple Minds tot Deep Purple, van Peter Koelewijn tot AC/DC, van The Scene tot De Kreuners...
Peter, Kris, Dirk, Kristof en Marc spelen het allemaal. Smeer je stembanden maar want niet meezingen is geen optie!
Discovery is echt iets voor muziek- en ambianceliefhebbers.
24 augustus: Wolix en Rumtown
Het vijftal van Wolix trekt de kaart van de Nederlandstalige muziek. Ze beschikken reeds over een mooi gamma eigen
songs en vullen dit aan met eigenzinnige vertalingen van Engelstalige nummers. Tijdens hun energieke optredens doen ze
daar nog een selectie Nederlandstalige covers bovenop. Nu eens stevige rock, dan weer pop en occasioneel groovy met
een ondertoon van dub, zo kan je het geluid van Wolix het best omschrijven.
Rumtown is een Belgische groep rond de muziek van Alex Brackx. Zijn liedjes vertellen over het zeemansleven, de
“visscherie”, piraten, de zee, Oostende en reizen. Ze worden in het Oostends geschreven en gezongen. Rumtown speelt
pittige, akoestische folkrock die Europees klinkt met o.a. Engelse, Bohémien, Balkan, Zydeco en Tex Mex invloeden.
Accordeon, gitaar, banjo, contrabas en drums zijn volop aanwezig op het podium.

Middenstandsraad

Lede Zomer’t van 22 tot en met 30 juni
Volgende deelnemende handelaars bieden je een extraatje aan:
Alfredo Giafra / Zina, Kasteeldreef 2; Anny Couture, Kasteeldreef 45; Arrezzo,
Rammelstraat 22-24; Bloemenboetiek, Rammelstraat 43; Bol & Borrel, Kasteeldreef 15;
Brantano, Wichelse steenweg 190; Danini, Molenhoek 149; D&S Bikes, Molenhoek 8B;
Delhaize, Wichelse steenweg 192; Dreams, Hoogstraat 6; Het Klokhuis, Rosselstraat 37;
Hilde’s, Kerkevijverstraat 1; Jurgen De Mol, Markt 23; Kapsalon Marc, Broeder de
Saedeleerstraat 121; Kledingzaak Robby, Stationsweg 27; Koffie & Co, Kasteeldreef 43;
Lingerie Kriko, Grote Steenweg 146; Lin’s Lingerie, Markt 15; Modehuis Goeman,
Nieuwstraat 33-35; Muziekhandel Allegro, Kasteeldreef 79; Optiek Godefroit,
Kasteeldreef 51; Optiek Van Lierde, Brilstraat 7; Optison, Grote Steenweg 162;
Outlet Anny, Kasteeldreef 45; Pimpernel, Kasteeldreef 41a; Pizza & Pasta Delizie
Italiane, Rammelstraat 54; Reizen De Lathauwer, Ommeganglaan 70; Schollaert
Fietsen, Grote Steenweg 95-97; Slagerij Marc Wauters, Bellaertstraat 25; Spar
De Corte, Bambochtweg 9; Tuin- en hobbycenter Roels, Katstraat 29; Versmarkt
De Saedeleer-Roggeman, Rammelstraat 46; Zoet Begin, Nieuwstraat 19
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Filmavond met ‘The Social Network’!
Op 19 juni kan je in de bib kijken naar The Social Network, een film van David Fincher.
De film gaat over het succes en de juridische problemen van Mark Zuckerberg, de oprichter van de sociale
netwerksite Facebook. Zuckerberg zelf was trouwens helemaal niet gelukkig met het uitbrengen van de film.
Gevatte, pijlsnelle dialogen in combinatie met een prachtige soundtrack en een verbluffende cast geven deze
film een origineel karakter. De filmvoorstelling wordt ingeleid door Eyeworksregisseur Rembert Evenepoel.
De toegang is gratis. Reserveren kan via bibartbeeld@bibliotheek.be of via 053 82 53 30.

Zomer met Boon in het kasteel van Mesen
Zomer met Boon is een reeks van zes literair getinte activiteiten rond het werk van Louis Paul Boon. Dit wordt
georganiseerd door BibArt, een samenwerkingsverband van zes bibliotheken in de regio rond Aalst. In dit kader vindt er op 5 juli in het kasteel van Mesen een filmvoorstelling plaats. De Bom van Robbe De Hert is een
onderdeel van ‘Het ABC van de moderne samenleving’ en vertelt het verhaal van een man die in zijn tuin een
nucleair wapen aantreft en daarmee probeert de ontwapening af te dwingen. Het scenario is naar het werk
van Boon, die in deze film zelf ook verschijnt op het witte doek.
Luckas Vander Taelen zal de film inleiden en de nodige achtergrondinformatie meegeven.
Bij regenweer wijken we uit naar De Bron. Kaarten zijn te koop in de bib en kosten 5 euro.
Meer info op www.boon2012.be
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Het gemeentebestuur van Lede streeft naar een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierdoor is onze organisatie in volle
ontwikkeling en verwelkomen we graag dynamische medewerkers. Wil je meewerken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Lede? Heb je zin voor initiatief en hou je van een nieuwe professionele uitdaging? Neem dan nu je kans!

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een

HALFTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
voor de dienst cultuur
GESUBSIDIEERD CONTRACTUEEL
niveau C1- C3
AANWERVINGSVEREISTEN
• Houder zijn van één van de diploma’s of studiegetuigschriften welke in
aanmerking komen voor de toelating tot een betrekking van niveau 2
bij de rijksbesturen.
• Slagen in een selectieproef.
• Om in aanmerking te komen als gesubsidieerd contractueel moet je
voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
- op de dag voor indiensttreding uitkeringsgerechtigd en volledig
werkloos zijn gedurende ten minste 6 maanden binnen de laatste 12
maanden voor de indiensttreding
- op de dag voor indiensttreding ingeschreven zijn bij de VDAB als nietwerkende-werkzoekende sedert ten minste 6 maanden voor de
indiensttreding
- op de dag voor indiensttreding ingeschreven zijn bij de VDAB als
niet-werkende-werkzoekende en ofwel tewerkgesteld worden in een
knelpuntberoep ofwel behoren tot de kansengroepen
- op de dag voor indiensttreding OCMW steun (leefloon of financiële
maatschappelijke hulp) genieten.
Bij twijfel informeer je bij je VDAB kantoor.
Je sollicitatiebrief samen met je CV en een kopie van het vereiste diploma
dienen per post gestuurd te worden aan het college van burgemeester
en schepenen, Markt 1 te 9340 Lede en uiterlijk afgestempeld te zijn op
31 juli 2012.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst. Dit kan op het
nummer 053 60 68 21 of via personeel@lede.be. Op verzoek sturen we je
graag een gedetailleerde functiekaart. Dit document is eveneens te raadplegen op www.lede.be.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een

BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACT
voor de maand juli en/of augustus 2012
Contract met 4/5 prestaties
AANWERVINGSVEREISTEN
• Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee
gelijkgesteld onderwijs.
• In het bezit zijn een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen strekt tot aanbeveling.
• Slagen in een selectieproef.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over
tot de aanwerving van twee

BEGELEID(ST)ERS
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
CONTRACTUEEL
1 deeltijds contract van 30,4 uren
1 deeltijdse contact van 28,50 uren
Niveau C1-C3
AANWERVINGSVEREISTEN
• Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of
daarmee gelijkgesteld onderwijs en beschikken over volgende
kwalificatiebewijzen:
- een kwalificatiebewijs als vermeld in artikel 3 van het
ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van
kinderopvangvoorzieningen
- een certificaat van het beroepssecundair volwassenenonderwijs van de richting begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
- een titel van beroepsbekwaamheid begeleid(st)er buitenschoolse opvang als vermeld in het decreet van 30 april 2004
betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
- een attest van de opleiding begeleid(st)er buitenschoolse
opvang, gefinancierd door VDAB, gegeven door een door
Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie
- een attest (opgesteld en voor waar en echt verklaard door de
directeur van de onderwijsinstelling) dat bevestigt dat het eerste en tweede studiejaar van de opleiding leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs of graduaat orthopedagogie
met vrucht zijn voltooid
- een attest (opgesteld en voor waar en echt verklaard door de
directeur van de onderwijsinstelling) dat bevestigt dat alle
modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding onderwijs of orthopedagogie met vrucht zijn voltooid
- een attest (opgesteld en voor waar en echt verklaard door de
directeur van de onderwijsinstelling) dat bevestigt dat het eerste en tweede studiejaar van de opleiding orthopedagogiek
van het volwassenenonderwijs met vrucht zijn voltooid
- een attest van de startopleiding begeleid(st)er in de buitenschoolse opvang, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs met erkenning voor het studiegebied personenzorg.
• Houder zijn van een rijbewijs, minstens categorie B.
• Slagen in een selectieproef.

De functiekaart en alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden op
het gemeentesecretariaat (053 60 68 00) of via personeel@lede.be.

De functiekaart, het examenprogramma en alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden op het gemeentesecretariaat (053
60 68 00) of via personeel@lede.be. Deze formulieren kunnen
eveneens gedownload worden op www.lede.be.

De kandidatuurstelling moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van Lede, Markt 1 te 9340 Lede en dit vóór 23
juni 2012.

De kandidatuurstelling moet schriftelijk gericht worden aan het
college van burgemeester en schepenen van Lede, Markt 1 te
9340 Lede en dit vóór 24 augustus 2012.
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Wespenverdelging
Wespen in je huis of tuin kunnen niet alleen heel vervelend zijn, maar ook gevaarlijk.
Ieder jaar is de brandweer actief voor het verdelgen van wespen. Dat zijn heel agressieve beestjes en je laat het
verdelgen ervan best aan ons over!
We krijgen de eerste oproepen voor wespen meestal binnen in mei of juni, maar heel vaak gaat het dan nog
om bijenzwermen die we heel snel opmerken omdat ze zich in een zwerm ergens vestigen. Ook hommels
worden al te vaak aanzien voor wespen.
Bijen en hommels zijn een beschermde diersoort en die mogen we niet zomaar verdelgen. Bij het opmerken
van een hinderlijke bijennest neem je het best contact op met een imker. Die zal, als hij de bijenzwerm en de
koningin kan meenemen, de zwerm ophalen. Wanneer de zwerm een gevaar oplevert voor mens of dier of
wanneer de koningin zich in de spouw van een muur, in een schoorsteen, binnen of op een andere onbereikbare plaats bevindt, bel je toch beter de brandweer.
Het verschil tussen wespen, bijen en hommels is niet voor iedereen even duidelijk. Een overzicht:

BIJEN

HOMMEL

wesp

BIJEN

WESPEN

HOMMELS

beharing

behaard

bijna niet behaard

sterk behaard

kleur

bruin, zwart

geel, zwart

zwart, oranje, geel, wit

gevaarlijk

bij bedreiging

frequent

zelden

seizoen

lente, zomer

zomer, herfst

lente, zomer

angelverlies

na 1 steek

neen

neen

wespennesten
fruitbomen
etenswaren
vuilnisbakken
kreupelhout
zoetigheden
in de grond

bloemen

omgeving

bijenkorven
bloemen
klaverveld
bijennesten
		
		
		

Merk je thuis een concentratie aan wespen of insecten die je niet kan thuisbrengen en wil je het nest laten
vernietigen, bel dan de brandweer op het nummer 053 80 68 03. Dit is een zonaal nummer waarop een dispatcher enkel de opdrachten rond wespenverdelging zal opnemen. Je geeft aan de dispatcher je naam, adres,
telefoonnummer en de locatie van het nest. Als het kan, komen we nog dezelfde dag bij je langs. Dit gebeurt
meestal na 19 uur omdat de wespen dan minder agressief zijn en de meeste wespen zich ook in het nest
bevinden. Je kan ook altijd je boodschap inspreken op ons antwoordapparaat op 053 80 07 07. Vlak na de
tussenkomst van de brandweer blijf je het best uit de buurt van het nest want er zijn dan tijdelijk meer wespen
te zien en bovendien zijn ze agressiever.
Het verdelgen van wespen kost 30 euro. Op zon- en feestdagen is er geen wespenverdelging.
In dringende gevallen, wanneer de wespen een acuut gevaar vormen voor mens en/of dier, neem je best
onmiddellijk contact op met het nummer 100 of 112.
Meer info is terug te vinden op www.brandweer.lede.be.

S P O R T
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Doe Aan Sport beurs
Op zondag 24 juni organiseert de sportdienst in samenwerking met de Leedse sportverenigingen voor de tiende maal
een Doe Aan Sport beurs in sporthal De Ommegang. Deze beurs gaat door van 14.00 uur tot 17.30 uur en heeft als doel
iedereen te laten proeven van de Leedse sporten en sportverenigingen.
De deelnemers zullen op verschillende locaties kunnen kennismaken met een waaier aan sporten (dans, atletiek, basketbal, badminton, tennis, in-line skate, jiujitsu, karate, taekwondo, rolstoelbasketbal, rope skipping, tafeltennis, trampoline,
turnen, voetbal, volleybal…) en een fantastisch programma aan randactiviteiten.
Deelname is gratis.
Wie bovendien van voldoende sporten proeft, verdient een leuk gadget als symbolische afsluiter van een sportieve dag.
Hopelijk kunnen wij jullie verwelkomen voor een hele namiddag vol sportief amusement.

Fietstocht
Dwars door Lede
Op woensdag 15 augustus organiseert de sportraad
de vijfendertigste fietstocht Dwars door Lede.
De recreatieve fietshappening van ongeveer 30 km
wordt gereden in groep en start om 15 uur
aan sporthal De Ommegang.

Zomersportkampen
Tijdens de twee laatste weken van augustus organiseert de sportdienst zomersportkampen
in sporthal De Ommegang.
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van 20 t.e.m. 24 augustus in een
dagformule (van 8.15 tot 17.00 uur) voor de prijs van 50 euro.
Voor de kleuters gaat het kamp door van 27 t.e.m. 31 augustus in een halvedagformule (van 8.15 tot 12.15 uur) voor de prijs van 25 euro.
Inschrijvingen
• Vanaf maandag 18 juni tot vrijdag 10 augustus.
• Via het inschrijvingsstrookje (op de rugzijde van de promotiefolder) of
online via www.lede.be of via sport@lede.be.
• Deelnemers met UiTpas kunnen sporten aan kansentarief.
• Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van inschrijvingsgegevens en betaling.
• Bij inschrijving van een tweede of een derde kind uit hetzelfde gezin wordt er
respectievelijk een korting van 2 of 3 euro toegekend.
• Plaatsen zijn beperkt dus tijdig inschrijven is de boodschap.
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Speelpleinwerking
Tijdens de zomervakantie kan je acht weken lang naar het speelplein komen. De werking gaat dit jaar door vanaf
woensdag 4 juli tot en met dinsdag 28 augustus. Er is geen speelpleinwerking voorzien op woensdag 11 juli en
woensdag 15 augustus.
Waar
De speelpleinwerking gaat door op het gemeentelijk speelplein, Watermolenstraat 11, 9340 Wanzele.
Voor wie
Deze werking wordt georganiseerd voor jongens en meisjes die op 1 januari 2012 minstens 4 jaar zijn en geen 15
jaar geworden zijn op 1 juli 2012. Jongere kinderen kunnen terecht in de buitenschoolse kinderopvang Klavertje Vier.
Voor meer informatie over de kinderopvang kan je terecht bij de dienst kinderopvang.
Dagprijs
De dagprijs voor de speelpleinwerking bedraagt:
•
4 euro voor een volledige dag
•
2 euro voor een halve dag
(UiTPAS aan kansentarief)
In de prijs is de ongevallenverzekering inbegrepen.
Inlichtingenfiche en badge
Eerst en vooral moeten we van elk kind een inlichtingenfiche 2012 in ons bezit hebben. Op basis van deze gegevens
wordt de factuur en later ook het fiscaal attest opgemaakt. Het inlichtingenformulier 2012 vind je terug op de gemeentelijke website www.lede.be (diensten – jeugd – gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawietel – downloads) en kan je indienen bij de jeugddienst.
Sinds 2011 werken we niet meer met abonnementen maar met een badge per kind. Het aankopen van een badge
kost 2,50 euro. Als je nog een badge van vorig jaar hebt, moet je deze terug laten activeren bij de jeugddienst. Voor
de activatie, die gratis is, bezorg je het ingevulde inlichtingenformulier 2012 aan de jeugddienst. Ben je de badge van
vorig jaar kwijt dan moet je een nieuwe aankopen (kostprijs: 5 euro). Deze kost wordt op de eerstvolgende factuur
aangerekend.
Dagen waarop je een badge kan aankopen of activeren:
•
dinsdag 12 juni van 9.00 tot 12.00 uur
•
vrijdag 15 juni van 17.00 tot 18.45 uur
Facturatie
Er zijn twee facturatieperiodes: eind juli en eind augustus.
De factuur wordt opgestuurd naar het adres op de inlichtingenfiche. De verschuldigde bedragen moeten binnen
een termijn van 14 dagen worden betaald. Indien facturen niet of laattijdig betaald worden, kan de toegang tot de
speelpleinwerking geweigerd worden. In het huishoudelijk reglement lees je hierover meer (www.lede.be, diensten
– jeugd – gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawietel).

Op schattenjacht met Vlieg
Van 29 juni tot 2 september kan je deelnemen aan de schattenjacht van
Vlieg! Deze actie is een samenwerking tussen de bibliotheek en de jeugddienst
van Lede. Deze zomer kan je, naast aan de schattenjacht in de bibliotheek van
Lede, ook meedoen aan een leuke buitenspeurtocht! De startplaats hiervoor is
het speelplein van Wanzele.
Dit jaar draait alles rond de zoektocht naar een zeldzame diamant! Vijf tips
helpen je op weg… Heb je de schatkist gevonden, dan krijg je een leuk gadget
en maak je kans op fantastische prijzen!
Wie de geheime code invoert op UiTmetVlieg.be, wint misschien wel een fiets
van Vlieg én een diamantpas voor een jaar gratis cultuur! Diegenen die niet
op schattenjacht gaan, kunnen meedoen aan de knutselwedstrijd van Vlieg.
Deelnemingsformulieren voor de speurtocht en knutselwedstrijd zijn verkrijgbaar in de bib van Lede, de uitleenpost van Oordegem en bij de jeugddienst.

O CM W
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Eerstesteenlegging WZC Markizaat
Op zaterdag 5 mei onthulde minister Jo Vandeurzen, bijgestaan door burgemeester Geert Grepdon en OCMWvoorzitter Roland Uyttendaele, de eerste steen van het nieuwe woonzorgcentrum in het kasteeldomein Mesen.
Het werd een symbolische eerstesteenlegging, aangezien een eerste deel van de in totaal vijf bouwdelen reeds
zichtbaar was. Dit was een bewuste keuze, want op die manier konden de genodigden zich al een eerste beeld
vormen van het gebouw.
Tijdens de eerstesteenlegging werd ook de naam van het nieuwe woonzorgcentrum officieel bekend gemaakt:
Markizaat. Deze naam verwijst naar het vroegere markizaatdomein dat op de site van Mesen gevestigd was.
Als de werken aan huidig tempo blijven vorderen, dan
zullen de bewoners van Villa Letha begin 2014 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe woonzorgcentrum.
Het centrum zal negentig woongelegenheden tellen,
dat zijn er negen meer dan in het bestaande woonzorgcentrum. Daar bovenop worden nog eens drie woongelegenheden voor kortverblijf gecreëerd.
Door de moeilijke toegankelijkheid op de bouwwerf
was het voor de bewoners niet mogelijk om deel te
nemen aan de inhuldiging van de eerste steen. Ter
compensatie kregen de bewoners die dag een stukje
taart en wordt er binnenkort nog een feestmaaltijd
aangeboden.
Nieuws met betrekking tot het nieuwe woonzorgcentrum en foto’s van de bouwwerken zijn terug te vinden
op www.ocmw.lede.be (onder de rubriek ‘nieuws’).

Bewoners Villa Letha
nemen deel aan
shownamiddag
Op dinsdag 8 mei genoten de bewoners van woonzorgcentrum Villa Letha van een shownamiddag op het provinciaal
domein Puyenbroeck.
De muzikale gasten voor die middag waren Danny Fabry,
Samantha en Laura Lynn.
Er werd voor de bewoners een plekje gekozen zo dicht mogelijk bij het podium om volop te kunnen genieten van de
optredens. Iedereen zong uit volle borst mee met de Vlaamse
klassiekers. Sommige bewoners waagden zich zelfs aan enkele danspassen.
Na afloop gingen de echte fans met plezier in de rij staan om
een handtekening van de artiesten te bemachtigen. Daarna
kon iedereen nog nagenieten bij een drankje, waarna de rit
huiswaarts keerde.
Het was voor iedereen een geslaagde muzikale namiddag.
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De UiTPAS
Op 4 juni lanceerde onze gemeente samen met
de gemeenten Haaltert, Erpe-Mere en de stad
Aalst de UiTPAS. Die UiTPAS, niet groter dan een
bankkaart, moet het voor al onze inwoners gemakkelijker maken deel te nemen aan cultuur en
vrije tijd. Een enthousiast team uit Haaltert, Aalst,
Erpe-Mere, en Lede werkte samen met CultuurNet
Vlaanderen en minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur Joke Schauvliege meer dan een jaar aan het Vlaamse UiTPAS-pilootproject.
De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Per
activiteit kan men UiTpunten sparen. Wie voldoende punten verzameld heeft, kan die omruilen voor een korting, een cadeau of een ander voordeel.
De UiTPAS wil in de toekomst voor iedere Vlaming, ook zij die het minder breed hebben, een ruim cultuur- en
vrijetijdsaanbod op een vlotte en gemakkelijke manier toegankelijk maken. Het project heeft bijzondere aandacht voor de minderbedeelden. Dankzij de UiTPAS krijgen ze meer kansen. Met hun UiTPAS genieten minder
gegoede mensen van extra kortingen, echter zonder dat ze zich als minderbedeeld bekend moeten maken.
De pas werkt in alle pilootgemeenten en zal de bestaande kansenpas vervangen. Daarnaast kan iedereen
sinds 5 juni een UiTPAS kopen in de bibliotheek in Lede of aan het onthaal in het gemeentehuis. De pas kost
5 euro en daarvoor ontvang je meteen enkele welkomstcadeaus zoals een gratis wandelkaart ‘Lede, anders
bekeken’, een zwembeurt voor 1 euro in het zwembad in Aalst, een drankbon geldig aan de toog van de AB
en een theatercheque van 2,5 euro geldig in cultuurcentrum De Werf. Meer cadeaus en omruilvoordelen vind
je in de folder (te verkrijgen op de UiTPASverkoopadressen of via www.UiTPAS.be).
Het pilootproject loopt tot 2014. Meer info: www.UiTPAS.be

Feestcheque aanvragen voor je buurtfeest
Wil je met je buurt een feest organiseren? Dan kan je vanaf nu een feestcheque aanvragen ter waarde van
125 euro. Het aanvraagformulier vind je terug op onze website of je kan het afhalen bij de cultuurdienst. Op
onze site kan je eveneens het reglement raadplegen, waarin onder meer staat aan welke voorwaarden je moet
voldoen om een feestcheque te krijgen. We geven je alvast enkele tips mee om er een spetterend buurtfeest
van te maken:
• zoek een goed tijdstip
Vier een feestdag of doe mee met de Dag van de
Buren. Een buurtfeest hoeft niet altijd ‘s avonds
plaats te vinden: een buurtontbijt kan ook.
• maak goede afspraken
Spreek met de buurt af wie wat meeneemt.
Bespreek hoeveel iedereen meebrengt. Wat regel
je voor je eigen gezin en wat voor de hele groep?
• denk ook aan de kinderen
Het is leuk om alle kinderen bij elkaar te zetten aan
een aparte tafel. Zo kunnen ze met elkaar spelen
en is het minder lawaaierig aan de andere tafel
waar mensen gezellig willen praten. Zorg ook dat
de kinderen iets te doen hebben.
• nodig alle buren uit
Zorg dat niemand zich buitengesloten voelt. Kan
iemand niet komen? Ga enkele dagen na het
feestje een praatje slaan met de afwezigen. Zo
blijven ook zij zich betrokken voelen.

• nodig de nieuwe buren uit
Mensen die nog niet lang in de buurt wonen zullen het wel op prijs stellen om een uitnodiging te
krijgen. Bovendien is een buurtfeest een uitgelezen moment om kennis te maken met de nieuwe
buurt. Introduceer de nieuwe buren aan iedereen
en zorg dat ze zich op hun gemak voelen.
• maak foto’s en/of filmpjes
Zorg dat iemand foto’s en/of filmpjes maakt en
zorg ervoor dat iedereen ze te zien krijgt. Dit kan
je doen door ze rond te laten gaan, maar ook door
ze online te plaatsen en iedereen de link te mailen.
Foto’s en filmpjes zijn een leuk aandenken en geven weer stof om over te praten.
• deel de lusten en de lasten
Maak duidelijke afspraken over opruimen en andere vervelende zaken. Als je merkt dat mensen
niet genoeg helpen, kan je hen op een vriendelijke
manier opdrachten geven. Zorg dat je met de hele
buurt opruimt.

c u lt u u r
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Cultuurlaureaat en cultuurprijs
Voor de eerste keer werden op zondag 13 mei twee culturele prijzen uitgereikt in Huize Moens.
De prijs voor cultuurlaureaat, bedoeld voor iemand die een bijzondere artistieke prestatie heeft geleverd, werd aan Kathleen Amant uit Impe gegeven.
Kathleen schrijft en illustreert peuter- en kleuterboeken, zoals Anna en Heksje
Mimi. Haar boeken werden reeds in acht talen vertaald en zijn zelfs te koop
in China en Australië. Bovenop de eer kreeg ze een kunstwerk, gemaakt door
beeldend kunstenaar Herman Samuël.
De tweede plaats ging naar componist Etienne De Winne, de derde plaats
naar auteur Julien Librecht.
Naast de prijs voor cultuurlaureaat was er ook de cultuurprijs, bestemd voor
iemand die cultuur helpt verspreiden en ze toegankelijk maakt voor alle
Ledenaars. Hubert Topke, al zestien jaar voorzitter van de culturele raad in Lede, mocht deze cultuurprijs in
ontvangst nemen. Hij kreeg een cheque van 500 euro. De tweede plaats ging naar Okra, de seniorenvereniging. De derde plaats was voor Peter-Jan Van Der Gucht.

Gezocht: voorprogramma
voor De VoorLaatste Showband
In het weekend van 23, 24 en 25 november vieren we de feestelijke opening van het nieuwe gemeenschapscentrum De Volkskring.
Op 24 november is er een optreden gepland van De VoorLaatste Showband. Zij waren jarenlang het vaste
begeleidingsorkest van de talkshow De Laatste Show en speelden onder meer met Sting, Joe Cocker, Tori
Amos, Bryan Ferry…
Live spelen de fantastische muzikanten Bert Embrechts, Jan Hautekiet / Paul Poelmans, Chris Peeters, Patrick
Riguelle en Joost Van den Broeck een uitgekiende en sterk gevarieerde set, gaande van The Stones tot Elvis
Costello, van Bruce Springsteen tot Adamski.
Om het publiek warm te maken voor deze topgroep, zoeken wij nog een voorprogramma. Elke Leedse groep
met podiumervaring komt in aanmerking. Het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier vind je terug op
onze website of kan je afhalen bij de cultuurdienst. Inschrijven kan tot 21 juli.

Medailles
Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen reikt op vraag van de Vlaamse minister van
Cultuur medailles uit aan mensen en organisaties die door hun jarenlange vrijwillige inzet meewerken aan de
verspreiding van cultuur. De medailles worden gepersonaliseerd door gravering.
Voor wie zijn de medailles bedoeld?
• Voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris of schatbewaarder van een culturele vereniging die minstens 45 jaar
is en minstens 15 jaar actief binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging.
• Spelend, zingend, werkend lid of bestuurslid van een culturele vereniging (gewone leden komen niet in aanmerking) die minstens 45 jaar is en minstens 25 jaar actief binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging.
• 25-, 50-, 75-, 100-jarig bestaan van een culturele vereniging.
Wanneer je denkt dat een lid van je vereniging of je vereniging zelf in aanmerking komt voor een medaille, kan
je dit aanvragen. Alle nuttige info (reglement, aanvraagformulieren, contactgegevens) vind je op de website
www.sociaalcultureel.be. Op de homepagina kan je doorklikken naar Sociaal-Cultureel Werk Volwassenen en
daaronder vind je de rubriek ‘medailles’.
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Kraantjeswater = drinkwater!
Geen enkel product wordt zo streng en veelvuldig gecontroleerd als leidingwater. Niet alleen door de waterbedrijven zelf, ook door onafhankelijke laboratoria in opdracht van gemeenten, provincies en gewesten. Wist je
dat leidingwater aan meer dan zestig kwaliteitseisen moet voldoen?
Is kraantjeswater gezond?
Er wordt steeds gecontroleerd of er geen ziekteverwekkende bacteriën in het water aanwezig zijn. Daarnaast
wordt er ook gekeken naar de zuurtegraad van het water, naar nitraten, ijzer, zoutgehalte, hardheid,... Tot slot
wordt er ook gekeken naar verontreinigde stoffen, zoals lood en pesticiden. De normen die Water-link hanteert
zijn wettelijk vastgelegd.
Hoewel kraantjeswater van uitstekende kwaliteit is, wordt er toch aangeraden bij baby’s en zwangere vrouwen
om mineraalarm water te drinken. Anderzijds is kraantjeswater arm aan natrium, dit is handig als je een natriumarm dieet moet volgen.
Is kraantjeswater duur?
Flessenwater is tweehonderd tot vierhonderd keer duurder dan kraantjeswater. Als je bedenkt dat je voor 1
kubieke meter – dit is maar liefst 1.000 liter water of 4.000 glazen – gemiddeld ongeveer 4 euro neertelt, is de
rekening vlug gemaakt. En bovendien krijg je per gedomicilieerde 15.000 liter per jaar gratis.
En wat met het milieu?
Kraantjeswater is ‘verpakt’ in een duurzaam buizenstelsel en wordt rechtstreeks geleverd aan de kraan. Met
andere woorden: het is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 beschikbaar en dat zonder enige (transport)kost voor mens
en milieu.
Gratis herbruikbare drinkbus
Thuis kan je op elk moment van de dag kraantjeswater drinken. Maar het is ook handig om onderweg deze
dorstlesser bij de hand te hebben. Daarom krijg je van TMVW, partner van Water-link, een handige en herbruikbare drinkbus. Je kan deze drinkbussen op vrijdag 22 juni in het park achter Huize Moens vinden.
Meer info via Aquafoon: 078 35 35 99.
Bron: www.water-link.be

Milieuraad organiseert
zwerfvuilactie
Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant en zonder er bij stil te staan
op straat weggooien. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom,
etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten,... Meestal
gaat het om kleine hoeveelheden. Maar die vele kleintjes zorgen er wel voor
dat onze straten vuil ogen. Wie veroorzaakt zwerfvuil? Iedereen en niemand.
Toch komt dit afval er niet zomaar. We moeten onze verantwoordelijkheid
opnemen en de strijd tegen afval aangaan.
Opruimen kost immers niet alleen een bom geld maar ook veel tijd en inzet.
In Lede alleen al zetten twee arbeiders zich dagelijks in om de straten, paden en pleinen afvalvrij te houden. Bovendien is zwerfvuil
voor veel burgers een bron van ongenoegen. Mensen vinden het onaangenaam om in een vuile straat of vervuild park rond te
lopen. Het is ook veel leuker wonen in een nette buurt. Wat doen we eraan: sensibiliseren!
Op 21 april organiseerden de milieuraad en de milieudienst van Lede een zwerfvuilactie langs de wandelpaden van Lede. Alle Leedse verenigingen werden aangeschreven om deel te nemen aan deze actie. Ondanks het gure aprilweer werden vier verenigingen
bereid gevonden om fluohesjes en handschoenen aan te trekken en gewapend met grijpers en vuilniszakken de twee uitgekozen
paden proper te maken. KSA, Natuurpunt, Jong CD&V en Ampersand leverden samen een dertigtal medewerkers.
Een pendeldienst bracht de deelnemers van en naar het Jean-Moenspad in Lede en het Zonnebroeckpad in Oordegem. Er werden
in totaal dertig vuilniszakken, samen goed voor een vierhonderd kilogram zwerfvuil, opgehaald.
Met dit jaarlijks evenement willen het gemeentebestuur en de milieuraad er jullie attent op maken dat iedereen een steentje kan
bijdragen aan de netheid van onze gemeente.

ACADEMIE

ac a d e m i e @ l ed e . b e 

13

Opendeurdag

Proclamatie

Op dinsdag 26 juni, tussen 18 en 20 uur, organiseert de gemeentelijke
academie voor muziek en woord haar opendeurdag.
Voor de kleinsten (derde kleuterklas en eerste leerjaar) organiseert de
academie een proefles initiatie zowel voor muziek als voor woord. Je
kan ook een proefles algemene muzikale vorming (AMV – notenleer)
volgen. De lessen starten elk half uur. Om 19.30 uur start een speciale
les voor volwassenen.
Ben je meer geïnteresseerd in woord? Kom dan eens langs in de woordklas. Juf Moïra zal je inwijden in de geheimen van de algemeen verbale
vorming (AVV – dictie). Om 19.30 uur start een kennismakingsles voor
de volwassenen.
Je kan ook een kijkje nemen achter de andere deuren. Daar zal je zien
hoe het er in de verschillende instrumentlessen aan toe gaat.

Omdat de academie dit schooljaar in schoonheid
wil afsluiten, nodigen we je uit voor onze jaarlijkse proclamatie. Deze gaat door op zaterdag
23 juni om 10 uur in De Bron.
In het eerste deel kan je luisteren naar een optreden van onze leerlingen. In het tweede deel
krijgen de leerlingen die afstuderen in de lagere,
middelbare en hogere graad hun diploma. De
leerlingen uit de andere jaren krijgen daarna hun
attesten.
Na afloop kan je met de leerkrachten nog wat
nakaarten over het afgelopen schooljaar en
vooruitblikken op de volgende jaren.

Een nieuwe opleiding: Amusement Met Tonen (AMT)
Wil je de akkoorden zoeken van je lievelingslied? Wil je een arrangement schrijven voor je groep? Wil je iets componeren voor
een strijkkwartet? Wil je een melodie schrijven? Als je hier meer informatie over wil, kan je leerkracht Stijn Roels aanspreken, of
de medewerkers op het secretariaat contacteren.

Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar
Heb je de planning voor volgend schooljaar graag
in orde vóór je op vakantie vertrekt? Dat kan.
De inschrijvingen voor het schooljaar 2012-2013
starten al op 25 juni.
maandag 25 juni
dinsdag 26 juni
woensdag 27 juni
donderdag 28 juni
vrijdag 29 juni
zaterdag 30 juni

16.00 tot 19.00 uur
16.00 tot 20.00 uur
14.00 tot 20.30 uur
16.00 tot 19.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
9.00 tot 12.30 uur

maandag 2 juli
dinsdag 3 juli
woensdag 4 juli
donderdag 5 juli
vrijdag 6 juli

14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 20.30 uur
14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur

Je kan ook nog inschrijven eind augustus
of in september.
Neem zeker de volgende documenten mee
wanneer je komt voor een eerste inschrijving:
• elektronische identiteitskaart of kids-id
• SIS-kaart
• UiTpas
• eventuele diploma’s van vorige academies

Op donderdag 30 augustus zijn de leerkrachten aanwezig van 16.30 tot 19.00 uur om de lesuren te bepalen.
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2012-2013
• volwassenen: 202 euro
• volwassenen - verminderd tarief: 119 euro
• jongeren: 65 euro
• jongeren - verminderd tarief: 44 euro
• initiatie: 65 euro
Dit inschrijvingsgeld geldt voor het totale lessenpakket
en dekt ook de kopieerkosten van teksten en partituren.
Bij inschrijving betaal je het inschrijvingsgeld, je boek
AMV en de huur van je instrument. Betaling gebeurt
met bancontact.

Gemeentelijke academie
voor muziek en woord
huize Moens - Markt 5 - tweede verdieping
053 60 68 70 - academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be
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n compostdemo
Leedse compostmeesters
vrijdag 15 juni van 17 tot 19 u
gratis

n voorstelling van laatste jaar toneel
Gemeentelijke Academie voor Muziek en
Woord
zaterdag 30 juni

n zesde wandelzoektocht
inschrijven vanaf 13u t.e.m. 14.30u. Hapje
en drankje onderweg, kinderanimatie
Jong CD&V Lede
zondag 17 juni van 13.00 tot 14.30 u
3 euro

n sneukelfietstocht -Vlaanderenfeest
Jeughuis
25 km. Reserveren kan tot 26 juni bij
Katrien (053 80 70 17).
Meer info via website Gezinsbond Lede
zondag 1 juli 13.30 u

n maatjes- en oesteravond
Liberale Vriendenkring
Oordegem-Smetlede-Papegem
vrijdag 22 juni
n Lede Zomer’t
Middenstandsraad
22 tot 30 juni
n open repetitie SMO
repetitie voor nieuw talent
Showkorps Sint-Martinus
zaterdag 23 juni van 19.30 tot 22.00 u
n proclamatie
gemeentelijke academie voor muziek en
woord
zaterdag 23 juni
n Prov. Kampioenschap Jeugd Atletiek
benjamins, pupillen en miniemen strijden
om de titel
zaterdag 23 juni van 10.30 tot 18.00 u
n Doe Aan Sport beurs
sportdienst
zondag 24 juni
n La Douce France:

muzikale wandeling in Parijs
matinée: met aperitief
van 11.00 tot 12.30 u
soirée: avondconcert om 19.30 u
Amici Cantores - gemengd koor Lede
zondag 24 juni van 11 tot 23 u
15 euro
n avondmarkt
Marktcommissie
vrijdag 29 juni
n zomerconcert Wrong Deal
Feestcomité
vrijdag 29 juni
n compostdemo
infostand tijdens avondmarkt
Leedse compostmeesters
vrijdag 29 juni van 19 tot 21 u
gratis
n derde Patrick Libaut

petanquetornooi
inschrijvingen vanaf 13 u
zaterdag 30 juni 14 u
2,5 euro

gratis

n familiefietstocht
25 km
Gezinsbond Lede - Davidsfonds Lede
dinsdag 24 juli 19 u
gratis
n petanquetornooi
pleintje Poortendries
Pasar Lede
zaterdag 28 juli 14 u
2,5 euro

n familiefietstocht
25 km
Gezinsbond Lede
dinsdag 3 juli 19 u
gratis

n familiefietstocht
25 km
Gezinsbond Lede – Davidsfonds Lede
dinsdag 31 juli 19 u
gratis

n kennismaken met bloedgeven

n Forest festival
muziekfestival met verschillende
muziekgenres
vrijdag 3 augustus tot zaterdag
4 augustus

a.d.h.v. het prikpakket
Bloedgeven hoeft niet enkel voor volwassenen te zijn! Breng je kinderen mee en laat
hen op een originele manier kennis maken
met bloedgeven.
dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli van
18.30 tot 21.00 u
n Zomer met Boon:

De Bom van Robbe De Hert
zes literair getinte activiteiten i.s.m. BibArt
donderdag 5 juli 20 u
5 euro
n zomerconcert
concert met bekende klassieke werken
Showkorps Sint-Martinus orkest en koor jeugdmuziekatelier
Wielsbeke koor Laudate Laurentius
zaterdag 7 juli van 19.30 tot 23.00 u
12 euro
n 54ste Guldensporenmis
kerk van Impe t.g.v. Elfdaagse Vlaanderen
Feest
11 julicomité
zondag 8 juli van 11 tot 12 u
n Leeuwfeesten
park van Lede met hapje/tapje, muziek en
samenzang
LEE:uwFEESTEN
dinsdag 10 juli 21 u
gratis
n cabaret Karel De Clercq brengt

België in z’n Blootje
humoristisch jaaroverzicht LEE:uwFEESTEN
dinsdag 10 juli van 19.30 tot 21.00 u
gratis
n zomerconcert Promille
Feestcomité
vrijdag 13 juli
n familiefietstocht
25 km, vertrek Markt Lede Gezinsbond
Lede –Davidsfonds Lede
dinsdag 17 juli 19 u
gratis

n familiefietstocht
25 km, vertrek Markt Lede
Gezinsbond Lede – Davidsfonds Lede
dinsdag 7 augustus 19 u
gratis
n zomerconcert Discovery
Feestcomité
vrijdag 10 augustus
n familiefietstocht
25 km, vertrek Markt Lede
Davidsfonds Lede- Gezinsbond Lede
dinsdag 14 augustus 19 u
gratis
n fietstocht Dwars Door Lede
sportdienst
woensdag 15 augustus
n zomersportkamp voor het lager

onderwijs
sportdienst
20 tot 24 augustus
n zomerconcert Wolix en Rumtown
Feestcomité
vrijdag 24 augustus
n workshop ‘beestentoren bouwen’
in compostdemopark
zaterdag 25 augustus
n zomersportkamp voor het

kleuteronderwijs
sportdienst
27 tot 31 augustus
n cursus ‘biologisch imkeren voor

beginners’
7 lessen, meer info via
DeVlaamseBij@gmail.com
De Vlaamse Bij
1 maart tot 1 oktober
gratis
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Uit de gemeenteraad van 24 mei 2012
Politie
Aanduiding politieraadslid ter voleinding van het mandaat van Robert De Mulder
Vaststelling gemeenterekening 2011
Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Gewone dienst

27.287.340,25

17.083.076,17

10.204.264,08

Buitengewone dienst

10.409.546,81

5.833.308,40

4.576.238,41

Het balanstotaal op 31 december 2011 bedroeg 70.097.527,90 euro
Principebeslissing tot toekenning van een bijzondere toelage
Toekenning van een bijzondere toelage van 500 euro voor hulp naar aanleiding van het aanhoudende geweld in
Syrië
Verkaveling Kleine Kouter: vaststelling wegenis
Vaststelling wegtracé en aansluiting op de openbare wegenis
Verkaveling Langeweestraat: vaststelling wegenis
Vaststelling wegtracé en aansluiting op de openbare wegenis
Aanvullend verkeersreglement houdende invoering zones met beperkte parkeertijd in de Kasteeldreef
Invoering zone met beperkte parkeertijd in een gedeelte van de Kasteeldreef
Buitengewoon herstel KWS-wegen
Vaststelling bestek, gunning na openbare aanbesteding en raming van de kost op 40.333,40 euro (excl. btw)
Buitengewoon herstel van het dak van de polyvalente zalen bij de sporthal De Ommegang
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 22.000 euro (excl. btw)
Vervanging poorten brandweerkazerne en magazijn technische dienst
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 16.528,92 euro (excl. btw)
Reglement voor de gemeentelijke uitleendienst
Wijziging met betrekking tot het bijgekomen materieel: twee mobiele tribunes
Aankoop gasketel en plaatsen zonneboiler in sporthal De Ommegang
Vaststelling bestek, gunning na algemene offerteaanvraag en raming van de kost op 71.843,41 euro (excl. btw)
Oprichten en uitbaten van assistentiewoningen in een publiek-privatesamenwerking in het domein van
Mesen
Vaststelling gunningsvoorwaarden, stopzetting lopende gunningsprocedure en opnieuw in mededinging stellen bij
wijze van onderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmaking

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.

Programmatie voorjaar 2013 in GC De Volkskring
Vanaf december is het gemeenschapscentrum De Volkskring klaar voor gebruik. Leedse verenigingen, gemeentelijke adviesraden, Leedse scholen… kunnen de kans grijpen om zelf culturele,
ontmoetings- en vormingsevenementen te organiseren. Ook de cultuurdienst werkt een eigen
programmatie uit. In het voorjaar van 2013 hebben we alvast volgende drie avondvoorstellingen gepland:

18 januari - 20 uur - muziektheater
Karl Vannieuwkerke & Les Supappes: Helden in de Sport
28 februari - 20 uur - muziek
Raymond Van Het Groenewoud: Memoires van een Balmuzikant
26 april - 20 uur - theater
NTGent met Frank Focketyn & Els Dottermans: Een Lolita
Meer info vind je binnenkort op www.volkskring.lede.be.
Tickets worden vanaf 4 oktober verkocht bij de cultuurdienst.
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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
Huize Moens
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 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: Juni 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 augustus.
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: 070 24 52 45
Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500
www.avlva.be of www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

