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Gemeentelijk
mobiliteitsplan
Het gemeentebestuur maakte in samenwerking met studiebureau Sweco een nieuw mobiliteitsplan op. Dit gebeurde in
drie fases. In de eerste fase werden o.a. een inventaris en een
synthese van de bestaande plannen en studies, een analyse van
het mobiliteitsprobleem en definiëring van het verdere onderzoek opgemaakt. Hieruit volgde de oriëntatienota. In de tweede fase werd aanvullend onderzoek verricht. Vervolgens werden een trendscenario en alternatieve ontwikkelingsscenario’s
gericht op duurzame mobiliteit uitgewerkt en geëvalueerd.
Deze fase mondde uit in een synthesenota en een onderzoeksrapport. In de derde fase werd het mobiliteitsplan, zoals gedefinieerd in het Mobiliteitsdecreet, opgesteld. In dit plan staan
de krachtlijnen van de werkdomeinen en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De maatregelen die uitvoering
moeten geven aan het mobiliteitsplan werden in een actieplan
opgenomen. De acties werden gerangschikt volgens prioriteit
en tijdspanne zodat een hiërarchie optreedt.

Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag
van 17 tot 18 uur.

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!
Overlijdens maart
Denis De Coensel (°17.04.1935)

† 1 maart

Emilienne D'haese (°07.05.1932)

† 2 maart

Rita Moons (°22.05.1956)

† 2 maart

Etienne De Smet (°03.03.1939)

† 3 maart

Maria Van Leuven (°19.04.1927)

† 3 maart

Blanche Vermassen (°17.01.1926)

† 5 maart

Simona Coppens (°24.03.1929)

† 6 maart

Eddy Vaegenhende (°11.04.1952)

† 6 maart

Willy Van den Steen (°01.10.1952)

† 7 maart

Philippe Parton (°10.06.1928)

† 8 maart

Roger Bauwens (°16.02.1934)

† 9 maart

Oscar De Smet (°19.09.1933)

† 9 maart

Anna-Maria De Paepe (°19.04.1953)

† 14 maart

Marcel Borms (°28.03.1931)

† 15 maart

Lydie Keleman (°15.03.1936)

† 18 maart

Maria Trog (°15.02.1938)

† 25 maart

Jozef De Winne (°04.03.1920)

† 26 maart

Erich Vermeiren (°19.09.1942)

† 29 maart

De derde en laatste fase is afgerond. Het gemeentebestuur
publiceert elke fase afzonderlijk op www.lede.be. Het beleidsplan staat vanaf 20 mei online. Heb je opmerkingen, dan kan
je deze tot en met 10 juni richten aan de dienst verkeer.

Vrouwenawards
Op woensdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, werden in
GC De Volkskring de eerste Leedse Vrouwenawards uitgereikt.
De avond, een organisatie van het gemeentebestuur, Femma
Lede, Best Pittig Lede, KVLV Lede, KVLV Smetlede, KVLV Impe
en Markant Lede was een groot succes. De winst van die avond
bedroeg 590 euro. Wij schenken het volledige bedrag aan
Welzijnsschakel om vrouwen in armoede te steunen.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.300 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 woensdag 14 juni.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Wegen- en rioleringswerken
Markt en omgeving
Wanneer
• Kerkevijverstraat (tussen Vijverstraat en Kasteeldreef):
afgesloten tot begin juni.
• Kasteeldreef (tussen Markt en Pastorijstraat): afgesloten tot
begin juni.
• Kruispunt Vijverstraat – Kerkevijverstraat: heraanleg in
augustus.
• Administratief Centrum: afgesloten tot begin juni.
Omleiding
Kleine Ommegangweg – Bellaertstraat – Ommeganglaan –
Hoogstraat (N442).

Doortocht Oordegem (N9), fase 2b
Wanneer
Vanaf mei kan het verkeer niet langer in twee richtingen langs
de werfzone rijden. Verkeer richting Aalst blijft mogelijk. Verkeer
richting Gent moet tot het einde van de werken (zomer 2018)
omrijden.
Omleiding
• Verkeer richting Gent rijdt om via Papegemstraat, Essestraat
en Oud-Smetlede naar de Zuidlaan en de Massemsesteenweg.
• Zwaar verkeer blijft de omleiding volgen via de E40.
• Het fietspad is in beide richtingen afgesloten van de grens
met Westrem tot Oordegemkouter. Fietsers rijden in beide
richtingen om via Oordegemkouter, Oordegemdorp,
Speurstraat, Dries, Houwstraat, Kriephoekstraat,
Watermolenstraat, Massemensesteenweg.
Meer informatie op www.wegenenverkeer.be/Lede.
Samen met deze fase van de werken krijgt de N9 tussen de
Beekstraat en de grens met Westrem ook een opknapbeurt.

Afkoppeling Stationsstraat – Kasteel Van Mesen –
Vijver Nachtegaallaan
Wanneer
Fase 1, De Kerchovelaan: afgesloten tot augustus.
Omleiding
Stokstraat – Dr. E. Rubbenslaan – Poortendriesstraat.

Heiplasweg, fase 1
Wanneer
Tot juli.

Voor de laatste info over de wegenwerken, surf naar
www.lede.be/wegenwerken.

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 20 APRIL 2017
Beheersovereenkomst gemeente –
OCMW Lede
Goedkeuring van de algemene overeenkomst
betreffende de onderlinge samenwerking.
Belasting op het niet optimaal afkoppelen
van hemel- en afvalwater, op het niet
voorzien van een goed werkend IBA en het
illegaal aansluiten op de openbare riolering
Vaststelling belastingreglement.
Verleggen voetweg: voorlopige vaststelling
van het rooilijnplan
Om de ligging van de voetweg nr. 117 ter
hoogte van de kadastrale percelen 1e afdeling,
sectie C nrs. 98g2, 100 e, l, m, n en p te
wijzigen (omwille van de geplande uitbreiding
van Colruyt), moet een rooilijnplan worden
opgemaakt.
Aankoop perceel grond met woning
Rammelstraat 5
Principebeslissing overeenkomstig de
voorwaarden vermeld in het schattingsverslag
d.d. 22 februari 2017.
Verkaveling Billegemstraat: vaststelling op
te leggen grondafstand
Er werd een verkaveling aangevraagd voor een
perceel langs de Billegemstraat. Het perceel is
getroffen door de rooilijn die goedgekeurd werd
door de gemeenteraad op 27 februari 1996. De
gronden gelegen voor beide rooilijnen moeten
aan de gemeente ten kostelozen titel worden
afgestaan na goedkeuring van en voor de
realisatie van de verkaveling.
Grondaankoop Oordegemkouter
Goedkeuring van de aankoopakte d.d.
9 februari 2017 van een strook grond langs
Oordegemkouter 116.
Recht van gebruik aan Imewo
Goedkeuring van de overeenkomst inzake het
verlenen van een recht van gebruik aan Imewo
te Lede in de Bremenhulweg voor het plaatsen
van een elektriciteitscabine.
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leeft

Oproep verenigingen
Ben je lid van een Leedse vereniging en zet je deze graag eens in de kijker?
Laat het ons weten! Vanaf september 2017 stellen we in Lede informeert elke
maand één vereniging voor in de nieuwe rubriek Lede leeft!
Welke info hebben we nodig?
• een korte voorstelling van je vereniging;
• opsomming van de activiteiten die je vereniging organiseert;
• eventueel informatie over een opkomend evenement (beschrijving, datum,
locatie, prijs, hoe inschrijven …);
• …
Voor het infoblad van september mail je de informatie en een foto van goede
kwaliteit ten laatste op maandag 14 augustus naar info@lede.be.

Vrijwilligers gezocht
Bibliotheek aan huis

Knutselactie

Iedereen mag genieten van het ruime aanbod van de bibliotheek,
ook wie zelf niet meer tot in de bib geraakt. Daarom zoeken wij
vrijwilligers voor Bibliotheek aan huis, een project dat leesplezier
brengt bij mindermobiele mensen uit onze gemeente.
Als vrijwilliger bezorg je maandelijks een pakketje boeken, luisterboeken of dvd’s aan huis. Dit pakket stel je zelf samen in overleg
met de lezer. Natuurlijk staan de bibliotheekmedewerkers klaar
om je hierbij te helpen.
Wil jij iemand met een maandelijks boekenbezoekje plezieren of
zelf van deze dienst gebruikmaken? Neem dan contact op met
de bibliotheek.

Dit jaar gaat Vlieg op zoek naar
geurherinneringen! Want geuren zetten
de deur naar het verleden op een kier.
Misschien is er wel een speciale geur die
jou terugbrengt naar een vakantie, een
wandeling in het bos of een leuke dag
bij je grootouders? Of misschien wordt
jouw opa of oma wel via een geur teruggebracht naar zijn of haar jeugdjaren?
Help je Vlieg graag een handje? Haal dan
vanaf 15 juni een glazen Vliegbokaal op
bij de jeugddienst, in de bibliotheek, op
het speelplein of in de sporthal. Vul
deze bokaal met een geurherinnering.
Knutzzzels of schrijfzzzels van je verhaal
zet je op het bijhorende etiket. Breng
je geurherinnering van 1 juli tot en met
31 augustus binnen en laat anderen
meeruiken. Wie weet wekt het bij hen
ook herinneringen op!
Als beloning krijg je een leuk geschenkje
van Vlieg en misschien win je wel een
felbegeerde BzzzBox!
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Speelplein Krawietel
De speelpleinwerking gaat door van woensdag 5 juli tot
en met dinsdag 29 augustus. Op 10, 11, 21 juli, 14 en 15
augustus is het speelplein dicht.
Ieder kind vanaf geboortejaar 2012 tot en met de leeftijd
van 13 jaar kan deelnemen. Je hoeft niet vooraf door te
geven wanneer je kind naar het plein komt.
Je schrijft je kind(eren) in via een inlichtingenformulier.
Dit formulier kan je downloaden via www.lede.be of
afhalen bij de jeugddienst. Je kan ook inschrijven via het
e-loket.
Op het speelplein meld je ieder kind aan met
een badge. De badge kan je aankopen op:
• woensdag 17 mei: van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur;
• zaterdag 20 mei: van 9.30 tot 11.30 uur;
• woensdag 31 mei: van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur;
• dinsdag 27 juni: van 9 tot 12 uur;
• woensdag 28 juni: van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur;
• in mei en juni: elke donderdagavond van
16 tot 19 uur.

Een fantastische
Buitenspeeldag!
Ondanks het frisse weer waren alle kinderen heel uitgelaten: buiten spelen is fijn! Zelfs de volwassenen genoten
mee. Bedankt allemaal voor de fijne dag die we samen
hadden!
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Op dinsdag 30 mei 2017 is er uitzonderlijk
geen naschoolse kinderopvang.

Zomervakantie in
de kinderopvang
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in
Wanzele open van vrijdagnamiddag 30 juni tot
en met donderdag 31 augustus. We zijn gesloten
op 10, 11, 21 juli, 14 en 15 augustus.
Inschrijven voor deze periode is verplicht en kan
enkel via kinderopvang@lede.be (met inschrijvingsformulier als bijlage):
• op donderdag 18 mei vanaf 18.30 uur: voor
schoolgaande kinderen van het geboortejaar
2013 – 2014 (die niet naar de speelpleinwerking
mogen);
• op donderdag 8 juni vanaf 18.30 uur: voor
kinderen geboren voor 1 januari 2013 (die wel
naar de speelpleinwerking mogen).
Voor kinderen die nog niet naar de kinderopvang
kwamen, kan je een inschrijvingsdossier afhalen
bij de dienst kinderopvang of downloaden via
www.lede.be. Het inschrijvingsdossier geef je af
bij de dienst kinderopvang voor je kind naar de
opvang komt.

VACATURE

Sociaal tarief voor
kinderopvang, jeugd- en
sportactiviteiten
Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen
tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier
1.000 euro bijtellen) genieten een sociaal tarief van
50% van de ouderbijdrage of het deelnemersgeld.
Voor gehuwden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen en voor samenwonenden de optelsom
van het belastbaar inkomen van elk van de partners.
Indien je denkt in aanmerking te komen voor deze
sociale tarieven, bezorg dan een kopie van je meest
recente aanslagbiljet (aanslagjaar 2016, inkomsten van
2015) aan de dienst in kwestie.

BEGELEID(ST)ER(S)
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten
zomervakantie 2017
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor
medewerkers van kinderopvangvoorzieningen
zoals vermeld in het ministerieel besluit van 23 mei
2014.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan
gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang,
Markt 1, 9340 Lede en dit voor woensdag 31 mei
2017.
Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je
terecht bij de dienst kinderopvang.
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Jubilea
Het gemeentebestuur,
vertegenwoordigd door het college
van burgemeester en schepenen,
bracht hulde aan deze echtparen
ter gelegenheid van hun diamanten
en gouden huwelijksjubileum en
bood hen, samen met hartelijke
gelukwensen, het traditionele
geschenk aan.

Freddy Van Limbergen & Annie Sienaert
Lede, 14 april 1967

Georges De Wolf & Simonne Baetens
Schellebelle, 11 mei 1957

Andersvaliden
Vanaf 1 januari 2017 kunnen andersvaliden voor volgende zaken terecht
bij de sociale dienst van het OCMW:
• inkomensvervangende tegemoetkoming;
• integratietegemoetkoming;
• tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
• aanvraag parkeerkaart;
• attesten vermindering verdienvermogen (jonger dan 65 jaar);
• attest vermindering zelfredzaamheid (jonger dan 65 jaar);
• attest vermindering zelfredzaamheid voor bejaarden (vanaf 65 jaar);
• attest vermindering personenbelasting;
• verminderingskaart openbaar vervoer;
• fiscale voordelen voertuig;
• toeslag voor kinderen met een handicap.

Openingsuren sociale dienst
• elke werkdag van 9 tot 12 uur;
• woensdag van 13.30 tot 16 uur;
• maandag van 16 tot 19 uur.
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Lede FairTradeGemeente
Al twee jaar dragen wij met trots de titel FairTradeGemeente. Maar dat doen we niet alleen. Wij werken hiervoor met
verschillende partners. Een grote dankjewel aan Carrefour Market, AD Delhaize, Aldi nv, Colruyt Lede, Restaurant
’t Lavendelken, Gastenverblijf Mirabella, Petit Bear, Fotograaf Luc Tsestigh, Verbeke Vloerafwerkingen bvba,
Advocatenkantoor Jef Vermassen & partners, Het huis van de wijnmeester Oordegem, Wijnen Evert Vermoesen,
Kapsalon Jurgen De Mol, Nachtwinkel Lede, ’t Feestidee Lede, Stellamatutinacollege Lede, Vrije Kleuterschool Stella
Matutina, Vrije Basisschool ’t Wimpelke Impe, Vredeseilanden Lede, Oxfam Wereldwinkel.
Wat weet jij over fair trade? Test het via deze kwis!
1. Welk van deze logo’s is het juiste?
a.
b.

c.

2. Als je een banaan met het Fairtradelogo koopt,
wat wil dit zeggen?
a. Niets, het is een merknaam.
b. Het wil zeggen dat de banaan rijp is en klaar om op
te eten.
c. Het garandeert dat de boer die ze gekweekt heeft
er een eerlijke prijs voor heeft gekregen.
3. Wat is het meest verkochte Fairtradeproduct?
a. Koffie / b. Banaan / c. Suiker / d. Chocolade
4. Wat is een eerlijke prijs voor een product?
a. Dat bepaalt de markt.
b. De hoogst mogelijke.
c. Een bedrag dat een redelijk bestaan voor boeren
en arbeiders garandeert.

7. Welke vrucht is dit?
a. Cacao / b. Maracuya / c. Papaya.
8. Hoe verminder ik mijn ecologische voetafdruk?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Door te kiezen voor duurzame producten zoals
Fairtrade- en bioproducten.
b. Door lokaal te consumeren en de keten tussen
producent en consument zo kort mogelijk te houden
(hoeveproducten, streek- en seizoensgebonden
producten).
c. Door te kiezen voor milieuvriendelijk vervoer naar
de winkel.
9. Wat is de link tussen lokale duurzame landbouw en
fair trade?
a. Niets, fair trade gaat over exotische producten uit
het Zuiden, lokale duurzame landbouw gaat over
producten van bij ons.
b. Fair trade is oneerlijke concurrentie voor de
Belgische landbouwers.
c. De producten zijn in beide gevallen afkomstig van
een duurzame productie die rekening houdt met
mens- en milieuaspecten.
10. Hoeveel van de 65 gemeenten uit Oost-Vlaanderen
hebben de titel FairTradeGemeente al behaald?
a. 23 / b. 3. / c. 50

Bron: FTG nationaal

5. Max Havelaar is een internationaal keurmerk voor
eerlijke handel. Maar vanwaar komt de naam Max
Havelaar?
a. Het is de naam van het personage uit de Belgische
film Max.
b. Het is de titel van en een personage uit een roman
geschreven door Multatuli.
a. Het is de naam van de hond van prinses Maxima uit
Nederland.

6. Welke appel koop je het best in september?
a. Een duurzaam geproduceerde appel van een lokale
boer.
b. Een Fairtrade-appel van Zuid-Afrika.
c. Een bio-appel van Australië.

Oplossingen 1. a / 2. c / 3. a / 4. c / 5. b / 6. a / 7. a / 8. a.b.c. / 9. c / 10. b
0 tot 2 juiste antwoorden: Er is nog werk aan de winkel. / 3 tot 5 juiste antwoorden: Je bent op het juiste spoor, maar kan nog
bijleren. / 6 tot 7 juiste antwoorden: Goed bezig! / 8 tot 10 juiste antwoorden: Je bent een expert!

Bekendmaking beslissing MER-plicht RUP Hoogstraat
Er werd een onderzoek tot MER-plicht gevoerd voor het RUP Hoogstraat.
Het departement Omgeving, dienst milieueffectenrapportagebeheer besliste dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een MER-plan niet nodig is.
Zowel de screeningsnota als de beslissing kan je raadplegen op www.lede.be, op www.mervlaanderen.be of bij de
dienst stedenbouw tot en met 8 juni 2017.
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Bebloemingswedstrijd
Zet de bloemetjes buiten!

Verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en (voor)
tuintjes frissen de straten op. Ook ecologisch beheerde
(voor)tuinen zijn een streling voor het oog. Om Lede in de
bloemetjes te zetten, organiseert het gemeentebestuur
voor de zesde keer een bebloemingswedstrijd. De wedstrijd loopt dit jaar van 15 juni tot en met 31 augustus.

Meedoen aan deze wedstrijd is gratis en je maakt kans
op mooie prijzen. Bovendien worden de eigenaars van
de mooiste en/of meest ecologische tuinen tijdens de
prijsuitreiking in de bloemetjes gezet. Deze uitreiking met
receptie zal doorgaan in het najaar in het gemeentehuis.
Alle deelnemers krijgen een uitnodiging.

Je kan meedoen in de categorie Bebloemde venster
banken, gevels of (voor)tuintjes of in de categorie Ecologische tuin. De gevels en tuinen moeten vanaf de straat
zichtbaar zijn. Twee juryleden komen tussen 15 juni en
31 augustus twee keer onaangekondigd langs en jureren
de deelnemende gevels en tuinen.

Wil je meedoen? Bezorg je gegevens (naam, adres, mail
en telefoonnummer) aan de dienst milieu en landbouw.
Mailen naar milieu@lede.be of opsturen mag ook. Je kan
je inschrijven tot en met donderdag 1 juni. Het wedstrijdreglement vind je op www.lede.be of bij de dienst
milieu en landbouw.

Behoeftenonderzoek bedrijventerrein
Er loopt een behoeftenonderzoek voor de inrichting van
een bedrijventerrein in onze gemeente. Dit onderzoek
kadert binnen de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Kmo-zone Oordegem, waarbij we een uitbreiding
van de bestaande kmo-zone langs de Grote Steenweg
voorzien.
Het gemeentebestuur kan enkel een bedrijventerrein
inrichten als we de behoefte ervan kunnen aantonen.
Concreet moeten we aan Provincie en Ruimte Vlaanderen
voorleggen welke (nieuwe of al bestaande) bedrijven zich
willen vestigen op het nieuwe bedrijventerrein.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein zou gebeuren
op basis van de principes van zuinig en duurzaam ruimtegebruik. De kavelgrootte op het terrein wordt afgestemd
op lokale bedrijfsactiviteiten die niet milieubelastend zijn.
Ben jij kandidaat?
Ben jij ondernemer of wil je een bedrijf starten en zie je
mogelijkheden in een nieuw bedrijventerrein? Neem
dan voor dinsdag 20 juni contact op met de dienst
stedenbouw. We krijgen graag een beeld van de aard
van jouw bedrijfsactiviteit en de eisen die deze met zich
meebrengt.
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VACATURES

1 TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
dienst burgerzaken
onmiddellijke indiensttreding
voltijds of 4/5 - niveau C1-C3 - contractueel
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je
je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste
diploma uiterlijk 31 mei 2017 (datum poststempel is

bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen
ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de personeelsdienst. Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of die per mail verstuurd worden, komen niet in
aanmerking.
De selectieproeven vinden plaats op donderdag 8 juni
2017. Om 9 uur is er een schriftelijke proef en wie hiervoor slaagt, wordt telefonisch uitgenodigd voor de
mondelinge proef diezelfde dag vanaf 16 uur.

1 TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
technische dienst
onmiddellijke indiensttreding
voltijds - niveau C1-C3 - contractueel
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je
sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste
diploma uiterlijk 9 juni 2017 (datum poststempel is
bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen
ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de personeelsdienst. Sollicitaties die achtergelaten worden in de
brievenbus of die per mail verstuurd worden, komen
niet in aanmerking.

WERVINGSRESERVE TECHNISCH BEAMBTE
poetsdienst
deeltijds - niveau E1-E3
Het gemeentebestuur legt een wervingsreserve vast
voor de duur van één jaar. Bij afwezigheden van personeel of toename van werk maar ook voor een aanstelling
van onbepaalde duur kan geput worden uit deze
wervingsreserve.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je beschikt over een rijbewijs B.
• Je slaagt voor een aanwervingsprocedure.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je
sollicitatiebrief of het ingevuld inschrijvingsformulier
(www.lede.be) met je cv uiterlijk 9 juni 2017 (datum
poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit
ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat
of bij de personeelsdienst. Sollicitaties die achtergelaten
worden in de brievenbus of die per mail verstuurd
worden, komen niet in aanmerking.

Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert en of je beschikt over een rijbewijs.
Meer informatie bij de personeelsdienst (053 60 68 20, personeel@lede.be) of op www.lede.be.
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Politienieuws
Inbraken 2016

In 2016 werden 149 inbraken gepleegd, waarvan 82
effectieve inbraken (55%) en 67 pogingen tot inbraak
(45 %).

Inbraken per seizoen

Inbraken per deelgemeente

Het merendeel van de inbraken doet zich voor in de
‘donkere’ maanden met een gevoelige stijging in de
winter.
De inbraken worden voornamelijk gepleegd in de loop
van de avond, bij duisternis en bij afwezigheid van de
bewoners.

Wijze van inbreken
65 % van de inbraken werd gepleegd in Erpe-Mere,
35 % in Lede.
38% van de inbraken gebeurt langs een gewestweg of
op een van zijn zijwegen. Gebouwen langs de N46 of
een van zijn aansluitingswegen vertegenwoordigen
zelfs 21,7 % van de inbraken!

Bijna alle inbraken worden gepleegd in een open of
halfopen woning, waarbij daders via de gemakkelijk te
bereiken achterzijde van de woning aan het zicht van
omwonenden worden onttrokken.
In de meeste gevallen wordt de woning binnengedrongen via de deur (meestal de achterdeur) of het (schuif)
raam (glasbraak om zo het raam met de hendel te
openen).
Opvallend is dat nog te vaak de woning wordt betreden
langs een niet-slotvaste deur of openstaand raam.

Te weinig bewoners nemen preventieve maatregelen
om hun woning een bewoonde indruk te geven. Wil je
gratis en vrijblijvend een inbraakpreventieadvies op
maat, contacteer ons dan op 053 60 64 64 of via
info@erpemerelede.be.
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in Lede
Camping Cultuur
Op zondag 11 juni strijkt onze cultuurkaravaan neer op
een weide in een zijstraat van de Langehaag in Impe.
Zonneschijn kunnen we niet garanderen maar Camping
Cultuur wordt sowieso een warm evenement. De
bibliotheek, jeugd- en cultuurdienst verwelkomen jou en
je familie en vrienden!

PROGRAMMA
9.45 uur: aperitief, ontbijt en fanfareconcert
De Vette Pistons
De Vette Pistons is een prettig gestoorde, interactieve
fanfare met een enorm liedjes- en deuntjesarsenaal. Vier
koperblazers en een slagwerker spelen bijna elk genre:
van jazznummers tot tv-tunes en van klassieke nummers
tot smartlappen.
De fanfare vertrekt na de eucharistieviering, om 9.45
uur aan de kerk van Impe richting Camping Cultuur.
Daar starten we de dag met een goed ontbijt en een
lekker aperitiefje. Je kan ook zelf je boterhammen of
koffiekoeken meebrengen.
11.30 uur: circusvoorstelling No Way Back van
Duo Berlingo
Twee vrienden gaan ofﬂine want de wereld is eraan. In
dagen van overdaad en selfiesticks proberen ze een weg
te vinden. Ze gaan tot het uiterste en verliezen zich in hun
eigen spelregels. Tot de torens vallen …
No Way Back is een komische circusvoorstelling over
speelsheid, kameraadschap, tweespalt en het leven.

14.00 uur: familievoorstelling Pjair, de clown
die alles vangt
De clown Pjair wandelt op veel te grote schoenen, echt
v-e-e-el te groot. Uit deze schoenen, die zijn tuin en
zolder zijn, pluk je met het grootste gemak een boeketje
bloemen. Of je vindt er een hoed en een vlindernetje,
zodat er iemand zich kan kleden en met de clown mee op
jacht kan gaan. Om dan samen in de lucht en de wolken
te turen ...
17.00 uur: optreden The Kissingers
The Kissingers brengen de muziek van de jaren dertig
tot zeventig tot leven. Verwacht je aan akoestische pop,
meerstemmige blues en soft swing! Zowel Edith Piaf,
Robert Johnson als The Everly Brothers en Elvis zitten in
hun repertoire. Een mooie afsluiter voor Camping Cultuur
2017!
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• Verschillende workshops en activiteiten door Impse
verenigingen
Kijk op campingcultuur.wordpress.com, posters en
affiches voor het definitieve programma.
Onder andere Gezinsbond Impe-Papegem, KVLV Impe,
Parochiale Werken, Vrije Basisschool ’t Wimpelke,
Ziekenzorg Impe-Papegem en het Rode Kruis staan
paraat met leuke eetstandjes, workshops en activiteiten.
Alle info vind je op campingcultuur.wordpress.com.
Camping Cultuur wordt georganiseerd met de steun van
provincie Oost-Vlaanderen.
Doorlopend
• Carpool nieuw!
Carpool is een zwembad zoals je er nooit één zag: een
badkuip in twee oude Volkswagenkevers. Wie oververhit
raakt, kan dus een duik nemen in de hot tub op onze
weide! Breng zeker je badpak/zwembroek en een
handdoek mee.
• De Rode Aarde nieuw!
Kom langs, speel mee en kneed uit gele, zwarte,
witte en rode klei een nieuwe wereld!
Langzaam ontstaat er een
kersverse planeet met bergen,
bomen, beestjes, huizen, havens …
• De bibwagen
Kinderen die graag naar verhaaltjes
luisteren, kunnen genieten van de
vertel- en voorleesmomenten in ons
lichtblauwe busje. Je vindt er ook
een collectie stripverhalen, romans
en prentenboeken voor kinderen en
volwassenen om ter plaatse te lezen of
te bekijken.
• Expo fotoproject Ledenaars onder
de wol
Deze portretten werden genomen
door een professionele fotograaf. Naast
prachtige opnames krijgen we nog een
woordje uitleg over het leven, de dromen
en hobby’s van deze inwoners.

OMRUILVOORDEEL
Je kan voor 10 UiTPAS-punten een frisbee ontvangen als je
je persoonlijk aanmeldt met je UiTPAS. Dit omruilvoordeel
is alleen verkrijgbaar tijdens Camping Cultuur en zolang
de voorraad strekt.
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Dag van het Park en 5 jaar UiTPAS
Het park, zo dichtblij!

Waar kan je picknicken met je kinderen, kubben met
vrienden of languit in het gras luieren? In het park
natuurlijk! Dit jaar zetten we tijdens Dag van het Park op
zondag 28 mei het park van Mesen - onze groene long in
het centrum van Lede - in de kijker.

Groenevingersmarkt
Kom tussen 14 en 17 uur de sfeer opsnuiven op het
grasveld naast de volkstuintjes in de Kasteelstraat. Geniet
van een Fairtradehapje en een lokaal gebrouwen biertje
of lekker sapje op ons gezellig terras terwijl de kinderen
kunnen ravotten in het park.
Je kan ook kennismaken met verenigingen met een
ecologisch kantje en proeven van lokale producten:

Boerderij De Loods verkoopt kruiden- en
groenteplantjes
De Boerderij is een project van
De Loods uit Aalst en biedt werk
aan mensen met verminderde
kansen. In De Loods werken
honderdtwintig mensen,
waarvan veertig in De Boerderij.
In dit erkend biotuinbouwbedrijf worden groenten en fruit
gekweekt. Deze worden, net als andere lokale producten,
verkocht in de winkel van De Loods.
www.swpdeloods.org – Kerrebroekstraat 145, Aalst

Brouwerij Basanina verkoopt Saison
du Lucien en Père Glorieux
Brouwerij Basanina is een
artisanale familiebrouwerij uit
Smetlede. In het weekend
kan je er hun bieren proeven
in het gezellig cafeetje met
zomerterras. Vorig jaar kwam
de brouwerij uitvoerig in de
nationale pers met de lancering
van het bier Saison du Lucien,
een ode aan Tourwinnaar
Lucien van Impe. Daarnaast
brouwt Bart De Wolf ook
Père Glorieux (blond, bruin, tripel en
speciale).
Bart gebruikt vooral Belgische hop en
kweekt zijn eigen gistculturen voor
het brouwen van deze unieke bieren.
Alle bieren zijn ongefilterd en worden
gebotteld in 75cl ﬂessen, altijd met
hergisting op ﬂes.
www.basanina.be – Kapellenhoek 30, Smetlede

Brouwerij Danny verkoopt Kwibus
Danny Hoffelinck begon
als hobbybrouwer, maar in
2008 ging Brouwerij Danny
officieel van start in ErpeMere. Zijn Kwibusbieren
(blond, bruin en tripel) werden
zo gesmaakt dat hij moest
uitbreiden en in 2015 week
hij uit naar Oordegem. De
bieren van brouwerij Danny
zijn natuurproducten zonder
toevoegde bewaarmiddelen.
www.brdanny.be
Klinkaard 126, Oordegem
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Gezonde Gemeente laat je proeven van
gezonde, (h)eerlijke hapjes
Het gemeentebestuur hecht
veel belang aan gezondheid
en eerlijke handel. Wij zijn
dan ook trots op ons label
Gezonde Gemeente en de
titel FairTradeGemeente. Op
Dag van het Park laten we je
genieten van verrassende en
gezonde Fairtradehapjes.

Imker Maurits leert je bijen van dichtbij
kennen
28 mei is naast Dag van het
Park ook het startschot van de
Week van de Bij. Imker Maurits
Eeckhout uit Impe komt samen
met zijn bijtjes naar het park.
Hij leert je waarom deze nuttige
diertjes zo belangrijk zijn en
hoe jij hen kan helpen, want de
bijtjes zitten in nesten!

JNM gaat op ontdekkingstocht door het
Park van Mesen

Moerbezie verkoopt natuurlijk appelsap
van Leedse bodem
Moerbezie maakt appelsap
met de beste appels uit de
hoogstamboomgaard in
Lede. In het sap vind je alleen appels terug: geen
bewaarmiddelen, toegevoegde suikers, smaak- of
kleurstoffen. En dat proef je!
www.moerbezie.be – Blikstraat 81, Lede

Oxfam Wereldwinkel verkoopt
Fairtradedrankjes en -producten

De Jeugdbond voor Natuur en
Milieu is een jeugdbeweging voor
iedereen van 7 tot 26 jaar die zich
goed voelt in de natuur en geeft
om het milieu. Speel tijdens Dag
van het Park samen met JNM
verstoppertje of tikkertje in het
park, zoek kriebeldiertjes in het gras, droom even weg
in het zonnetje of ga op zoek naar de allermooiste
boom.
www.jnm.be

De kwaliteitsproducten
komen van vakmensen die
hun werk grondig, in goede
omstandigheden en met
liefde doen. Zo bewijst
Oxfam dat eerlijke en
duurzame handel mogelijk is, zonder dat je je
manier van leven hoeft aan te passen.
www.oxfamwereldwinkels.be

Leedse Kringloopkrachten maken je
wegwijs in composteren

Velt verkoopt boeken over ecologisch
leven en tuinieren

Tuinafval zoveel mogelijk
beperken, dat is het doel van
Leedse
kringlooptuinieren. De weinige
resten worden indien mogelijk
krachten
opnieuw in de tuin verwerkt.
Kringloopkrachten Ivo en Eric
tonen je de kneepjes van het
vak en geven tips hoe je met weinig inspanningen
en investeringen jouw tuin kan omtoveren tot een
kringlooptuin.

kringloop

Bij de Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren
staat gezond leven op het
ritme van de seizoenen en
met respect voor de natuur
centraal. Velt organiseert voordrachten en infoavonden
over ecologisch leven en tuinieren. Bovendien bevatten
het ledenblad Seizoenen en de boeken van Velt een
schat aan informatie: van tuinplezier tot keukengenot!
www.velt.be - www.veltwichelen.be
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UiTPAS viert feest!
UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart. Spaar punten
bij activiteiten in deelnemende gemeenten en ruil je
punten voor kortingen, gratis tickets, cadeautjes en
exclusieve voordelen! Activiteiten die doorgaan in Lede
vind je achteraan in Lede informeert of op
www.uitinlede.be
Daarnaast zorgt de UiTPAS aan kansentarief er ook
voor dat mensen met een beperkt inkomen aan een
voordelig tarief kunnen deelnemen.
Heb je al een UiTPAS? Vier dan met ons mee! Heb je
er nog geen? Koop er snel eentje in het gemeentehuis,
sporthal of bibliotheek en krijg er een cadeau bovenop!

5 jaar …
Zondag 28 mei is het feest! Al vijf jaar zet UiTPAS in
onze regio cultuur, vrije tijd en sport op het menu.
Tijdens Dag van het Park staat er in het park van Mesen
een UiTPAS-standje. Hier kan je die dag een UiTPAS
kopen. Bovendien ontvang je er een gratis pot confituur
bij. Heb je al een UiTPAS, dan krijg je in ruil voor
5 UiTPAS-punten een pot confituur.

5 gemeenten …
UiTPAS Dender bestaat uit vijf gemeenten: Aalst,
Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove. Zij namen vijf jaar
geleden het voortouw in Vlaanderen. Vandaag zijn er
meer dan 85.000 UiTPAS-houders die in 24 steden en
gemeenten UiTPAS-punten sparen!

5 evenementen …
De vijf pilootgemeenten organiseren allemaal een
verjaardagsfeest:
• Dag van het Park (LEDE)
zondag 28 mei, 14 tot 17 uur
Park van Mesen
• Kantien Royal – Foodtruckfestival (AALST)
zaterdag 20 en zondag 21 mei, 12.00 tot 23.30 uur
Werfplein
Info: info@kantienroyal.be of www.kantienroyal.be
• Filmvoorstelling met ontbijt (HAALTERT)
zondag 21 mei, 9.00 uur
Centrum De Kouter, Middelkouter 10
Info: 053 85 86 38 of huisvanhetkind@haaltert.be
Inschrijven via www.haaltert.be/e-loket.
• Opendeurdag Huis van het Kind en Academie
(ERPE-MERE)
zondag 21 mei, 14.00 tot 17.00 uur
Dorpsstraat 146
Info: huisvanhetkind@erpe-mere.be of 053 60 34 90
• De 1000 km voor Kom op tegen Kanker (NINOVE)
zondag 28 mei, 11.00 tot 17.00 uur
Evenementendorp, Centrumlaan
Info: sociale.zaken@ninove.be, 054 31 32 45

5 omruilvoordelen …
Hoe meer verjaardagsfeesten je bezoekt, hoe meer
punten en ruilvoordelen je verzamelt. Voor vijf UiTPASpunten krijg je een van de vijf soorten glazen bokaaltjes,
gevuld met heerlijke confituur van De Boerderij. Bezoek
je de vijf evenementen? Dan kan je de volledige serie
verzamelen.
Check zeker ook www.uitpasdender.be en de
Facebookpagina UiTPAS Dender.
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Vierkantemetermoestuin
Gratis workshop
Je wil graag je eigen groenten en kruiden kweken, maar een moestuin lijkt je onbegonnen werk? Dan is een vierkantemetermoestuin
misschien iets voor jou! Een kleine moestuin in een bak van één
vierkante meter met een onderverdeling in vakken is overzichtelijk,
gemakkelijk en dus ideaal voor de beginnende moestuinier.
De milieudienst organiseert op zaterdag 3 juni de workshop
Vierkantemetermoestuin in de kringlooptuin in het park. Tussen 10
en 12 uur legt lesgever Urbain je uit waar je moet op letten en starten we samen een vierkantemetermoestuin op. Vooraf inschrijven is
verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt. Wees er dus snel bij!
Inschrijven kan via kringloopkracht@lede.be of op 053 60 68 25.
Deze workshop is een organisatie van het gemeentebestuur in
samenwerking met ILvA en Vlaco vzw.

De leerlingen
van de academie
laten zien wat
ze kunnen!
Van 15 mei tot 15 juni kan je in de academie de openbare examens bijwonen.
Onze leerlingen laten op het podium
horen en zien wat ze geleerd hebben.
Meer info over data, uur en plaats vind
je op www.gamw.lede.be en via de
Facebookpagina van de academie.

Kubbtornooi
De slag om Lee

Op zondag 25 juni organiseert de sportdienst voor het vijfde
jaar op rij een kubbtornooi. Deze sportieve namiddag gaat
door in de sporthal van 14 tot 17 uur.
Deelnemen kost tien euro per ploeg. Elk team krijgt zes
drankbonnetjes. Doe je graag mee? Schrijf je dan ten laatste
op donderdag 22 juni in bij de sportdienst. Vermeld zeker je
ploegnaam, naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de
deelnemers (minimum drie per ploeg).
Hopelijk tot dan!
Vanaf 15 mei kan je i
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Roefel
Zaterdag 24 juni is het feest want we gaan
opnieuw Roefelen!
Roefel is een speeldag voor alle kinderen van de
lagere school. De activiteiten zijn per leeftijd samengesteld. Bij de indeling van de groepjes proberen we
vriendjes zoveel mogelijk samen te houden.

Kermissen
14 mei: kermis Papegem
15 mei om 22 uur: vuurwerk Papegem
21 – 25 mei: Blauwe Kanne kermis
Oordegem
28 mei: kleine kermis Smetlede

Dit jaar gaat de Roefeldag door aan de sporthal.
Je kan er klimmen in een bananenboom, rijden met een mini-jeep
of een springkasteel bestormen.
Bovendien voorzien we een jump-parcours, heel wat waterpret,
een staande wip, Drums Alive, acrobatie en er komt zelfs een
vuurspuwer!
Inschrijven kan op zaterdag 20 mei van 9.30 tot 11.30 uur,
woensdag 31 mei van 13.30 tot 16 uur en iedere donderdag
tot en met 8 juni van 16 tot 19 uur.

Fotowedstrijd:
Maak een selfie
in je straat
Fototweedaagse

Ben je inwoner van Lede? Mail dan je
meest originele selfie (maximum drie)
voor 31 juli naar selfie-lede@telenet.
be en maak kans op een prijs! Vergeet je
naam niet te vermelden bij je inzending.
De prijsuitreiking gaat door op zondag
24 september om 11 uur in GC De
Volkskring.
Deze wedstrijd is een organisatie van
de culturele raad en Fotoclub Iris.

Lede
Agenda
Dynamische ademmeditatie
Quantum Light Breath
donderdag 18 mei om 19.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Combinatie van een volle diepe
ademhaling en inspirerende meeslepende
muziek.
Info: 053 57 03 60,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Kookworkshop:
van aardappelschil tot wortelloof
vrijdag 19 mei om 19.30 uur
Stella Matutina, Kluisberg 1
Wij gaan voor gezonde lokale voeding
en zorgen voor minder afval.
KVLV lede

Garageverkoop en rommelmarkt
zaterdag 20 mei om 7 uur
De blauwe kanne, Dries 10
Info: 0497 77 12 89

Daguitstap naar Saint-Omer en
le Marais
zondag 21 mei
Voormiddag: gegidst bezoek aan de stad
en Musée de l’hotel Sandelin. Namiddag:
gegidste rondleiding door La maison du
Marais en rondvaart op de kanaaltjes van
het moerasgebied Le Marais. Vertrek: 7
uur, parking sporthal. Terug: rond 21 uur.
Inschrijven t.e.m. 5 mei.
Leden: 58 euro, niet-leden: 64 euro.
DavidsfondsLede
Info: www.davidsfonds.be

Kinderworkshop:
theelichtjes in beton
woensdag 24 mei om 14 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Breng zelf een schort en kranten/plastiek
om de tafel te beschermen mee. Wij
zorgen voor vormpjes, betonmix, olie,
borstel en een drankje en versnapering.
Zelf vormpjes meebrengen mag ook.
Kinderen van leden: 2 euro, kinderen
van niet-leden: 3 euro.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91,
marleenvkerkhove@hotmail.com

Dag van het Park
zondag 28 mei om 14 uur
Zie pagina 14.
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5 jaar UiTPAS

Fietstocht

zondag 28 mei om 14 uur
Zie pagina 16.

zondag 11 juni van 8 tot 18 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
65 km door de eigen regio.
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be,
www.gemzen.be

Camping Cultuur
zondag 11 juni
Zie pagina 12.

Workshops en vormingssessies
in aquarel
donderdag 1 en 8 juni, telkens van
19 tot 22 uur
De Bron
6 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

Fietspuzzelzoektocht
zaterdag 3 juni
Impedorp + Wijmenstraat
Met vragen, foto’s en opdrachten
langs mooie natuurplekjes in Lede.
De opbrengst gaat naar onze
aankoopprojecten.
Leden: 10 euro per gezin, niet-leden:
15 euro per gezin, lid: 6 euro p.p.,
niet-lid: 7 euro p.p.
Natuurpunt
Info: 0479 30 24 77, 0485 69 35 84,
saerens_yvette@hotmail.com

Workshop: vierkantemetermoestuin
zaterdag 3 juni
Zie pagina 17.

Ontmoetingsmoment
zaterdag 3 juni van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Met koffie en een koekje.
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Kookles: feestmenu
donderdag 8 juni om 19 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro.
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be

TiniTiaTief quizt: de 8 van Lee
vrijdag 9 juni om 20 uur
De Bron
Algemene quiz met hoge amusementswaarde! Het thema verwijst naar het
aantal quizrondes en geeft een hint over
de inkleding en opbouw.
Online inschrijven via www.tinitiatief.be.
20 euro
vzw TiniTiaTief
Info: www.tinitiatief.be

Rommelmarkt
zondag 11 juni van 8 tot 17 uur
De Spinsch, Wanzeledorp
Wagen staat bij de stand. Gratis koffie
voor iedere standhouder. Staanplaats:
2 euro per 5 lopende meter. Inschrijven
verplicht.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Lee Ommegang
dinsdag 13 juni om 19.30 uur
Kerk Lede
KVLV Lede

Garageverkoop
zondag 18 juni van 8 tot 17 uur
Wanzele
Meer dan 60 standen binnen loopafstand.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Roefel
zaterdag 24 juni
Zie pagina 18.

Kubbtornooi
zondag 25 juni
Zie pagina 17.

Ontbijtwandeling
zondag 25 juni om 8 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Natuurwandeling van ongeveer 1 uur.
Daarna komen we terug naar het
vertrekpunt voor een heerlijk ontbijt.
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be

Feest 70-jarigen
zondag 29 oktober
Brunch in Hof ter Meyghem (Oudegem)
voor iedereen geboren in 1947.
Inschrijven verplicht.
Info: leenhoebeeck@hotmail.com,
053 80 07 99 of
Eric.Van.der.Meersche@telenet.be,
0494 18 91 00.

Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
112
secretariaat@brandweer.lede.be

Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00

Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be

De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22

Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
050 60 68 65
Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
info@erpemerelede.be
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 80 82 84
Sportdienst
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

