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i n f o r m e e r t2 COLOFON - AGENDA

29 februari 
> ophaling grofvuil (bellen vóór 27 februari)

1 maart 
> lezing Connie Palmen

8 maart 
> opendeurdag speelpleinwerking

1 t.e.m. 16 maart 
> jeugdboekenweek met quiz

15 maart 
> compostdemonstratie

23 maart 
> paaseierenworp

25 maart
> paashaas op de markt

25 t.e.m. 28 maart 
> paassportkamp kleuters

28 maart
> ophaling snoeiafval (bellen vóór 26 maart)

29 maart 
> zeepkistenrace JRL

31 maart t.e.m. 4 april 
> paassportkamp lager onderwijs

3 april 
> Kriebelmania (6-18 jaar)

11 april
> compostdemonstratie

12-13 april 
> Erfgoedweekend

26-27 april
> Lede creatief

Agenda
Colofon
Lede informeert is een uitgave van 
het gemeentebestuur Lede en wordt 
vijf maal per jaar verspreid.

Verantwoordelijke uitgever: 
Het college van burgemeester 
en schepenen
Communicatieambtenaar 
en eindredacteur: 
Renske De Bremme
Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar 
Gemeente Lede
Markt 1 - 9340 Lede
tel. 053 60 68 10
fax 053 80 33 09
email burgerzaken@lede.be
Oplage: februari 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

Niets uit deze publicatie mag worden 
overgenomen behoudens toelating van 
het gemeentebestuur.

Het volgende nummer verschijnt 
op 15 april. Heb je geen exemplaar 
ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Stookoliefonds

De laatste jaren zijn de brand-
stofprijzen enorm gestegen. 
Steeds meer mensen onder-
vinden hierdoor problemen om 
hun energiefactuur te betalen. 
Om deze mensen te helpen is 
er het stookoliefonds.

Wie heeft er recht op 
de tussenkomst?
Categorie 1: Personen met recht op 
een verhoogde verzekeringstegemoet-
koming van de verplichte ziektever-
zekering op voorwaarde dat het bruto 
belastbaar  gezinsinkomen niet hoger 
is dan 13.782,42 euro, verhoogd met 
2551,49 euro per persoon ten laste.
Categorie 2: Personen met een jaar-
lijks bruto belastbaar gezinsinkomen 
dat lager of gelijk is aan 13.782,42 
euro, verhoogd met 2551,49 euro per 
persoon ten laste. Voor de berekening 
van dat inkomen wordt rekening gehou-
den met het kadastraal inkomen van 
andere woningen dan de gezinswoning.
Categorie 3: Personen met een schuld-
bemiddeling of een collectieve schul-
denregeling die de verwarmingsfactuur 
niet kunnen betalen.
Categorie 4: Personen met een jaar-
lijks  belastbaar netto gezinsinkomen 
dat niet hoger is dan 23.281,93 euro.  

Welke brandstoffen komen 
in aanmerking? 
- huisbrandolie
- verwarmingspetroleum
- bulkpropaangas

De brandstoffen moeten geleverd zijn 
tussen 1 september 2007 en 30 april 
2008. Voor de vierde categorie moet de 
levering gebeurd zijn tussen 1 januari 
2008 en 30 april 2008. De prijs die op 
je factuur staat moet hoger zijn dan 
0,49 (categorie 1 ,2 en 3) of 0,59 euro 
per liter (categorie 4).
Aardgas via aansluiting op het stadsdis-
tributienet, propaangas in gasfl essen en 
butaangas in gasfl essen komen niet in 
aanmerking voor de toelage.
Het bedrag van de toelage hangt af van 
de brandstofsoort, de prijs per liter en 
de categorie waartoe je behoort.

Hoe vraag je de toelage aan?
Indien je denkt recht te hebben op 
de toelage, neem dan contact op met 
het OCMW binnen de 60 dagen na de 
levering. 

Welke documenten 
moet je voorleggen?
In ieder geval je leveringsfactuur, je 
identiteitskaart en, indien je behoort 
tot:
categorie 1:
- Je SIS-kaart en een vignet van de 

mutualiteit
- Het bewijs van je gezinsinkomen (het 

meest recente bewijsstuk: aanslagbil-
jet, loonfi che, attest van een ontvan-
gen sociale uitkering, ...).

categorie 2: 
Het bewijs van je gezinsinkomen.
categorie 3:
De beslissing van toelaatbaarheid van 
de collectieve schuldenregeling of een 
attest van de persoon die de schuldbe-
middeling verricht.
categorie 4:
Het meest recente aanslagbiljet.

Voor meer informatie 
en voor aanvragen 
kan je terecht bij de sociale dienst 
van het OCMW, Kasteeldreef 50, 
Lede - 053 80 20 22.
Op maandag tussen 16.00 
en 18.45 uur. Op dinsdag en 
donderdag tussen 14 en 16 uur.

Poetshulp
Het OCMW wil ervoor zorgen dat 
ouderen en minder-validen zolang 
mogelijk thuis, in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen. 
Daartoe biedt het OCMW enkele 
thuiszorgdiensten aan. Het gaat hier 
om de poetsdienst en de warme 
maaltijdenbedeling. In deze editie 
van Lede informeert geven we je 
wat meer uitleg over de poetsdienst.

De poetsdienst richt zich tot bejaar-
de, mindervalide en zieke cliënten 
die zelf niet meer in staat zijn om 
hun woning te onderhouden. 
De poetshulp houdt zich bezig met 
het gewone wekelijkse onderhoud 
van de woning. Ook het regelmatige 
onderhoud van de woning zoals het 
wassen van ruiten, het afwassen van 
deuren en kasten, het uitkloppen 
van tapijten, het schuren van stoep 
of koer behoort tot het takenpakket 
van de poetshulp. Zwaar werk zoals 
het afwassen van muren of plafonds, 
behangen en schilderen, het onder-
houd van de tuin,... mogen niet door 
de poetshulp gedaan worden.
Afhankelijk van je inkomsten betaal 
je tussen de 2,23 en 8,92 euro per 
uur. Je inkomsten zijn:
- je eigen inkomsten
- de inkomsten van je huisgenoten
- het kadastraal inkomen van 

je woning 

Voor meer vragen of om een beroep 
te doen op deze dienst kan je steeds 
terecht bij de verantwoordelijke 
maatschappelijk werker

Karolien Meert
wanneer: Maandag tot vrijdag 
tijdens de kantooruren, met 
uitzondering van vrijdagnamiddag. 
Op maandag tot 18.45 uur.
waar: bij de sociale dienst van het 

OCMW, Kasteeldreef, 
Lede
telefoon: 053 60 58 44
e-mail: karolien.meert 
@ocmw.lede.be



Bibliotheek
Tijdschriften
De bibliotheek van Lede beschikt over 
een uitgebreid assortiment tijdschrif-
ten. Op zoek naar een magazine over 
reizen, tuinieren, kleren, lifestyle, elek-
triciteit, bouwen? Je vindt het in de bib.

We merken dat de uitleencijfers van 
tijdschriften steeds meer toenemen, 
maar dat nog te weinig mensen weet 
hebben van dit aanbod. Je kan deze 
tijdschriften ook gewoon ontlenen, 
enkel het meest recente exemplaar is 
niet ontleenbaar.

Onze collectie bevat bladen als Auto-
gids, Burda, Clickx, Elektor, Goed ge-
voel, Hart voor dieren, Kinderhanden, 
Knack, PC Magazine, Sport/Voetbalma-
gazine en Vif/l’express. Een greep uit 
ons aanbod...

Grande
Belgisch reismagazine 
met boeiende reportages 
en de mooiste beelden 
over de meest betoveren-
de plekjes in de wereld. 
Geregeld wordt er ruimte 

gemaakt voor uitstapjes in eigen land. 
Je vindt er ook tips en een praktische 
gids voor een weekendje weg of een 
citytrip. Grande is meer dan een reis-
magazine, want het bevat ook verras-
sende recepten, klaargemaakt door de 
beste chefs.

Delicious 
Prachtig maandblad over 
lekker eten en lekker 
leven. Exclusieve recep-
ten van celebrity-chefs 
als Jamie Oliver, Nigella 
Lawson, Gordon Ramsay 

en Bill Granger. Verrassende culinaire 
adressen in eigen land en daarbuiten.

Bloemen en planten
Dit tijdschrift staat elke 
maand boordevol mooie 
tuinreportages, originele 
tuinontwerpen, uitge-
breide plantenportretten 
en handige tips voor 

het onderhoud van uw tuin en vijver. 
Prachtige tuinen in binnen- en buiten-
land, de moestuin van bekende tv-koks 
en praktische ontwerpen voor kleine 
tuintjes, je vindt het allemaal terug in 
dit tijdschrift.

Casas/Ik ga bouwen
Inspirerende nieuwbouw-
projecten. Renoveren in 
al zijn aspecten, zelfs 
de aankleding van de 
woning wordt doorgelicht: 
alles over de afwerking, 

waarmee u van uw huis een comforta-
bel thuis maakt. Alle info die u nodig 
heeft over premies, subsidies, prijzen, 
budgetten en rentevoeten... Casas 
houdt de vinger aan de pols en brengt 
u actuele informatie.

Nieuw bibliotheekbeleidsplan 
2008-2013
Het nieuwe bibliotheekbeleidsplan is 
afgerond, dankzij de medewerking van 
het bestuursorgaan voor bibliotheek-
werking én jullie goede medewerking 
aan de enquête. Om precies te zijn 
gaven 399 mensen hun mening over de 
werking van de bibliotheek. We hebben 
de kritische en positieve commentaren 
trachten te verwerken in dit nieuwe 
beleidsplan, dat uitstippelt hoe de bib 
de komende jaren zal werken.

Enkele belangrijke punten die we in 
deze beleidsperiode willen realiseren 
zijn de boekendienst-aan-huis (een 
boekendienst voor mensen die zich 
moeilijker kunnen verplaatsen en die 
nog graag lezen), de uitbreiding van 
de bib naar de bovenverdieping, de 
bijkomende aandacht voor senioren 
(die nog iets te weinig de weg naar de 
bib vinden), meer ruimte voor informa-
tieopleiding en meer internetcomputers 
in de hoofdbibliotheek.

Het bibliotheekbeleidsplan én  
alle andere beleidsplannen (jeugd,  
kinderopvang, sport en lokaal sociaal  
beleidsplan) kan je in de bibliotheek  
raadplegen of opvragen via 
bibliotheek@lede.be. 

Lede
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Connie Palmen  
op 1 maart in Ninove

BibArt, het samen-
werkingsverband van 

bibliotheken waartoe ook Lede behoort, 
heeft Connie Palmen uitgenodigd naar 
CC de Plomblom in Ninove om daar een 
lezing te geven over haar werk.

Connie Palmen (1955) studeerde Ne-
derlands en filosofie en debuteerde in 
1991 met ‘De wetten’, een roman die 
alom geprezen werd om zijn originali-
teit. De wetten gaat over een vrouw die 
op zoek is naar ‘levenswetten’, die haar 
inzicht in het leven geven. Ze denkt 
deze te kunnen vinden bij zeven man-
nen met wie ze kennismaakt. 
Literatuur en filosofie zijn in alle 
volgende boeken van Connie Palmen 
terug te vinden. Palmen wisselt haar 
romans vaak af met essaybundels. Na 
‘De wetten’ schreef ze de romans ‘De 
vriendschap (1995)’, ‘I.M. (1998)’, ‘De 
erfenis (1999)’, ‘Geheel de uwe (2002)’ 
en ‘Lucifer (2007)’. Palmen is inmiddels 

BIBLIOTHEEK

bibliotheek@lede.be
www.bibliotheek.lede.be

FOTO: ANNALEEN LOUWES
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een van de belangrijkste Nederlandse 
schrijvers. 
Haar werk is in zo’n twintig talen 
vertaald en wordt erg vaak gelezen in 
onze bibliotheken!

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijg-
baar in de bibliotheken van Lede en 
Oordegem (3 euro), je kan ook op 
zaterdag 1 maart om 20u aan de kassa 
betalen (5 euro). Een aanrader!

Persdatabank Mediargus: 
voor iedereen interessant

Afgelopen jaar werd voor het eerst 
een volledig abonnement op de pers-
databank Mediargus genomen. De 
databank werd meer dan 700 keer 
geraadpleegd, wat duidt op een grote 
interesse. Toch is deze databank en 
haar mogelijkheden nog niet genoeg 
gekend.

Wil je met je vereniging alle kranten-
artikels verzamelen die over je vereni-
ging verschenen zijn? Je kan ze heel 
eenvoudig opzoeken op Mediargus. 
Je vindt de artikels dan in PDF-formaat 
terug en kan ze uitprinten in de bib. 
Vraag gerust meer uitleg aan de balie.

Zoek je krantenartikels over een 
bepaald onderwerp? Dan kan je mis-
schien op zoek in de persmappen; daar 
zijn relevante artikels over bepaalde 
onderwerpen (van adoptie, bejaarden 
tot zwaarlijvigheid en zwangerschap) 
al voor jou geselecteerd.

De databank zoekt in De Morgen, 
De Standaard, Het Laatste Nieuws, 
De Tijd, Gazet van Antwerpen, Het 
Nieuwsblad en Het Volk. Bovendien zijn 
ook artikels in Knack, Trends en andere 
tijdschriften raadpleegbaar.

Lokaal sociaal 
beleidsplan 2008-2013
In december jongstleden keurden zowel 
de OCMW- als de gemeenteraad het lokaal 
sociaal beleidsplan voor de periode 2008-
2013 goed. Het plan omvat onder andere 
een omvangrijke omgevingsanalyse en 
een opsomming van beleidsprioriteiten 
voor de volgende zes jaar. De omgevings-
analyse kwam tot stand na een inspraak-
ronde waarbij onder andere cliënten van 
de sociale dienst, maar ook beroeps-
krachten, verenigingen, politieke partijen 
en vrijwilligers werden bevraagd via een 
enquêteformulier. In juni 2006 was er een 
inspraakvergadering.
Op basis van de enquête en van de statis-
tische gegevens maakte het gemeentebe-
stuur een aantal keuzes voor 2008-2013:

1 Realisatie van een 
nieuw rusthuis.

Uiterlijk op het einde van de beleids-
planperiode willen we in Lede een nieuw, 
operationeel OCMW-woon- en zorg-
centrum (met kortverblijf). Het nieuwe 
centrum zal ingepland worden in de 
Kasteelstraat, op de site van het Kasteel 
Van Mesen. Het OCMW zal het nieuwe 
centrum uitbaten. Het zal beantwoorden 
aan de hedendaagse comfortnormen en 
een capaciteit hebben van 90 bedden. In 
het huidige rusthuis kan eventueel een 
dienstencentrum voor senioren worden 
ondergebracht.

2 Realisatie van servicefl ats
Nog in het domein van Mesen willen we 
45 servicefl ats realiseren. Deze zullen 
worden opgericht op de plaats waar nu de 
eerste schoolvleugel staat. De historisch 
waardevolle neo-gothische gevel aan de 
binnenkoer zal worden bewaard. Ook de 
huidige funderingen, kelders en de his-
torische onderaardse gang zullen worden 
behouden. De fi nanciering zal gebeuren 
via privaat-publieke samenwerking. Het 
gemeentebestuur zorgt hierbij voor de 
gronden, de private partner fi nanciert 
de bouw en zorgt voor de uitbating. 

3 Realisatie van een 
sociaal huis.

We willen dat de dienstverlening van het 
OCMW en het gemeentebestuur toegan-
kelijker en meer laagdrempelig wordt. 

Daarom willen we tegen mei 2009 een 
operationeel sociaal huis hebben in Lede 
met een loket-, informatie en doorver-
wijsfunctie. De bestaande dienstverlening 
zal beter worden bekend gemaakt, er 
zal meer gebruik worden gemaakt van 
het internet én de samenwerking tussen 
gemeentebestuur en het OCMW zal inten-
siever worden.

4 Huisvesting (vanaf 2011)
Tegen het eind van de beleidsplanperiode 
willen we dat er in Lede meer betaalbare 
en kwalitatieve woningen zijn voor minder 
begoede inwoners. De vastgoed- en de 
huurprijzen zijn de jongste jaren bijzonder 
sterk gestegen. Vooral de sociaal zwakke-
ren slagen er niet of moeilijk in om zich te 
handhaven op de private huurmarkt. Het 
uitbreiden van het aantal sociale huurwo-
ningen op het grondgebied van Lede is 
een van de mogelijke oplossingen voor 
dit structurele probleem. Voor deze reali-
saties zal er bij voorkeur worden samen-
gewerkt met een private partner (sociale 
huisvestingsmaatschappij). Het OCMW wil 
ook bijkomende woningen verwerven om 
door te verhuren aan OCMW-cliënten. In 
de loop van de komende beleidsplanpe-
riode zullen er verschillende bijkomende 
wooneenheden worden aangeboden. Deze 
zijn in eerste instantie bestemd voor in-
woners van Lede die niet of zeer moeilijk 
terecht kunnen op de private markt. 

Concreet gaat het over de volgende pro-
jecten: Oud-gemeentehuis Impe: samen-
werking met SOLVA (vermoedelijk twee 
wooneenheden) - Oud-gemeentehuis 
Smetlede (vermoedelijk twee wooneen-
heden) - Rammelstraat: samenwerking 
met gemeentebestuur (één woning)

Tot slot: wie het ganse beleidsplan wil 
lezen kan een elektronische versie down-
loaden op de site van het gemeentebe-
stuur. Het plan kan ook worden ingekeken 
in de bibliotheken van Lede en Oordegem.

Voor bijkomende informatie omtrent 
lokaal sociaal beleid kan u steeds terecht 
bij communicatieambtenaar Renske 
De Bremme (renske.de.bremme@lede.be) 
of maatschappelijk werker Joris Blondeel 
(joris.blondeel@ocmw.lede.be).
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1 De academie en de 
 ‘Dag van het DKO’ 
Meer dan 160.000 jongeren vanaf 6 
jaar en volwassenen uit alle leeftijds-
categorieën volgen in hun vrije tijd een 
opleiding in het Deeltijds Kunstonder-
wijs (DKO), beter gekend als de ‘mu-
ziekacademie’ en de ‘tekenacademie’. 
400 daarvan volgen les in de academie 
van Lede.
Eens per jaar komen al deze academies 
gezamenlijk naar buiten om je te tonen 
wat er in de klassen gebeurt. Dit jaar 
nodigen de 160 Vlaamse academies je 
uit op zaterdag 23 februari. Zij brengen 
een  hele reeks activiteiten onder de 
noemer ‘aan tafel’.
Alle informatie over deze ‘Dag van het 
Deeltijds Kunstonderwijs’ vind je op 
http://www.dagvanhetdko.be.

2 Instrumenten proeven 
Tussen 8.30 en 11.00 uur kunnen al 
onze eerstejaars leerlingen proeven van 
de verschillende instrumenten die je 
in de academie kunt leren. Om 11 uur 
kunnen ze luisteren naar een concert 

dat hen wordt aangeboden door de 
leerlingen die al iets langer bezig zijn.

3 La Grande Bouffe 
‘s Namiddags is iedereen welkom in 
de academie. In de parketzaal van het 
Cultureel Centrum (Markt 5 - Lede) kun 
je luisteren naar de klassen kamermu-
ziek en samenspel. Vanaf 14 uur kun je 
genieten van een uitgebreid (zittend) 
buffet. Leerlingen uit de klassen ka-
mermuziek van Eva Caudron, Mieke De 
Lauré, Adelheid Sieuw en Marc Gerain 
serveren hapjes van Mozart, Händel, 
Villa-Lobos en Satie. 
Om 18 uur nodigen de ensembles je 
uit voor een muzikaal aperitief. Het 
strijkersensemble, het blazersensemble, 
het orkest en de bigband spelen werken 
van Lionel Ritchie, Rod Steward en J. J. 
Quantz.

4 De virtuele academie 
Neem gerust maar een kijkje op 
onze virtuele academie
http://www.gamw.lede.be
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academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

Wat kan je er allemaal terugvinden?
-  activiteiten van de academie
-  praktische informatie
-  foto’s van voorbije activiteiten
-  een instrumentengids
-  interessante links in verband met 

muziek en woord
-  ...

Waar vind je ons?
Heb je nog vragen? 
Bezoek ons secretariaat op
Markt 5
2e verdieping
9340 Lede

of contacteer ons op: 
053 60 68 70 
academie@gamw.lede.be
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In Lede werken we het weekend van 12 en 13 
april 2008 rond het thema “wordt verwacht”. 

Zondag 23 maart 
strooien de klokken  
honderden paaseieren  
vanuit de toren!
11.00 uur: alle kinderen van 1e, 2e en  
3e kleuterklas komen samen op de parking  
van ‘de bron’ langs de Kerkevijverstraat en 
ontvangen daar hun gratis paasticket 
11.30 uur: alle kinderen van 1e t.e.m.  
4e leerjaar verzamelen voor de kerk.

Deze elfde paaseierenworp is een organisatie 
van het ‘torencomité 1598-1998’ met de steun 
van de culturele raad gemeente Lede en de 
Sint-Martinus-parochie-Lede. 

Ook in de deelgemeenten komen 
de paasklokken langs. 

Wanzele: zaterdag  
22 maart in de zaal  
van de vrije basisschool 
om 18.30 uur (na de 
avondmis). Daarna is 
er een receptie van de 
vzw Parochiale Werken 
Wanzele. 
Papegem: zondag 23 
maart aan de kerk na 
de mis van 10.30 uur.
Smetlede: zondag  
23 maart op het dorps-
plein na de mis van  
9 uur.

Impe: zondag 23 maart in het parochiaal  
centrum St. Denijs vanaf 10.15 uur.
Oordegem: maandag 24 maart in het ontmoe-
tingscentrum om 10 uur.

Week van de 
amateurkunsten
Tijdens de week van de amateurkunsten  
is er “Lede Creatief”
26-27 april - locatie: Polyvalente zaal de Bron Wie wil deelnemen 
kan altijd zijn gegevens doormailen naar cultuurdienst@lede.be
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De gemeenteraad stelde in november het ontwerp van ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) voorlopig vast. 
Het GRSP omschrijft onze visie over de verdere ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente: waar zal nog kunnen ge-
bouwd worden, waar zijn bedrijventerreinen mogelijk,  
waar voorzien we bijkomende recreatie, welke maatrege-
len nemen we inzake natuur, landbouw en bos? Een GRSP 
wijzigt niet de bestemming van de grond, maar is de moti-
vering voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP), dat wel bestemmingswijzigingen kan inhouden.

Het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan

kan verweven worden in het woonge-
bied geconcentreerd wordt. De am-
bachtelijke zone zal verder uitgebreid 
worden tot aan de spoorweg. 
De ambachtelijke zone Keiberg wordt, 
met uitzondering van het zuidelijke 
deel, niet gerealiseerd en krijgt een 
openruimte bestemming.

De ambachtelijke zone van Oordegem 
is via de N9 op een snelle en veilige 
manier aangesloten op de E40 en ligt 
ruimtelijk ingesloten tussen de N9 en 
de spoorweg. Ter compensatie van de 
ambachtelijke zone Keiberg, wordt ten 
zuidwesten van de bestaande ambach-
telijke zone in Oordegem een strate-
gische reservezone voor bijkomende 
lokale bedrijvigheid voorzien. Wanneer 
het bedrijventerrein Heiplas volzet zal 
zijn, kan deze reservezone effectief 
ontwikkeld worden. De sportterreinen 
van FC Oordegem worden ingezet als 
buffer tussen de ambachtelijke zone en 
het achterliggende woonlint langsheen 
Stichelendries.

Stationsomgeving
De ruimtelijke kwaliteiten van de stati-
onsomgeving van Lede moeten opge-
waardeerd worden. Door een herinrich-
ting moet de omgeving een aangename 
ruimte vormen voor voetgangers, fiet-
sers en pendelaars. De ontsluiting van 
het station wordt verbeterd. Concreet 
zullen de fietsbereikbaarheid en de par-
keervoorzieningen worden aangepakt.

Verkeer
Het aanpakken van de verkeersveilig-
heid en –leefbaarheid kan de leefom-
geving verbeteren. Een herinrichting 
van de N442 in Lede ter hoogte van het 
centrum, gekoppeld aan de heraanleg 
van de Markt, is van essentieel belang. 

Ook een grondige aanpak van de door-
tocht van de N9 in Oordegem is nodig. 
Bij de herinrichting moeten we er vooral 
naar zoeken hoe we de barrièrewerking 
van het zeer brede wegprofiel kunnen 
verminderen. 

Landbouw
Het doel is het maximaal behoud van 
de gave open ruimtegebieden en een 
maximale ontplooiing van de agrari-
sche sector, rekening houdend met de 
karakteristieken en de draagkracht van 
de gebieden. 

We wensen de grondgebonden land-
bouw te ondersteunen. Er moet een 
optimale afstemming van de land- en 
tuinbouw komen zonder te raken aan 
de natuurlijke en landschappelijke 
waarde van de open ruimte.

Waar noodzakelijk worden RUP’s 
opgemaakt om de inplantings- en 
uitbreidingsmogelijkheden van de 
agrarische bedrijven vast te leggen en 
de herbestemmingsmogelijkheden van 
leegstaande agrarische gebouwen aan 
te geven. 

Natuur
De bossen, graslanden en beekvalleien 
zijn erkend omwille van hun ecolo-
gisch belang. Deze structuren moeten 
behouden worden, en waar wenselijk 
hersteld en versterkt. Voor de bossen 
moet gezocht worden naar uitbreidings-
mogelijkheden, in verwevenheid met 
de land- en tuinbouwbedrijven. Deze 
bestaan voor een belangrijk aandeel 
uit boomkwekerijen, die hun ontwik-
kelingsmogelijkheden ten volle moeten 

Wonen
Uit de gemeentelijke woonbehoeften-
studie blijkt dat geen bijkomende bouw-
gronden kunnen gecreëerd worden. 
Enkel gronden die al in de woonzone 
liggen, komen in aanmerking voor be-
bouwing. Dergelijke inbreidingsprojec-
ten zijn vooral in Lede mogelijk. Deze 
inbreiding moet echter op een ruimtelijk 
verantwoorde manier gebeuren met een 
bebouwingsdichtheid in functie van de 
draagkracht van de omgeving en het 
nodige aandeel aan groenvoorziening. 
Bovendien moet er ter versterking van 
de woonfunctie ook een belangrijk 
aandeel aan sociale woningen voorzien 
worden. Uitgangspunt hierbij is dat we 
zo veel mogelijk streven naar kleinscha-
lige projecten en een vermenging met 
private woningen om te komen tot een 
sociale mix. Naast het geplande sociaal 
huisvestingsproject ter hoogte van de 
Poortseweg in Lede moeten er, binnen 
de bestaande bebouwing en waar de 
opportuniteit zich voordoet, kleinschali-
ge sociale woningprojecten gerealiseerd 
worden.

De gemeente plant eveneens de oprich-
ting van een nieuw woon- en zorg-
centrum en serviceflats in het domein 
Mesen. Ook vanuit de privé bestaan 
analoge plannen voor de Dokter Prieels-
laan te Oordegem.

Bedrijvenzones
Heiplas wordt de ambachtelijke zone 
van Lede waar de bedrijvigheid die niet 



Lede
i n f o r m e e r t9 STEDENBOUW

stedenbouw@lede.be

kunnen benutten. De beekvalleien wil-
len we maximaal vrijwaren van bebou-
wing. Voor de beken wordt er boven-
dien gewerkt aan het verbeteren van de 
waterkwaliteit en van de oeverstructuur.
Langs de wegen zullen we een ecolo-
gisch bermbeheer voeren. 

De gemeente zal actief participeren bij 
de opmaak van de bovenlokale RUP’s en 
van de natuurrichtplannen of beheers-
plannen voor de VENgebieden (Vlaams 
Ecologisch Netwerk), de IVONgebieden 
(Integraal Verwevings- en Ondersteu-
nend Netwerk) en de bos(uitbreidings)
gebieden.

Landschap
De gemeente streeft het maximaal 
behoud en de bescherming van de open 
ruimte na o.a. door herbestemmen van 
recreatiezones (Molenbeekvallei en Bel-
laertstraat) en bedrijvenzones (Keiberg) 
naar open ruimte. 

Recreatie
De gemeente voorziet een mogelijke 
uitbreiding van het gemeentelijk sport-
centrum “de Ommegang” in zuidelijke 
richting (grens met Erpe-Mere).
Voor Smetlede, Wanzele en Impe wordt 
gekozen voor een lokale recreatiepool 
voor de drie deelgemeenten. Gezien 

de centrale ligging lijkt de locatie van 
het voetbalterrein ter hoogte van de 
Smetledestraat het meest geschikt. De 
uitbreiding kan enkel in de richting van 
de kern van Smetlede en de recrea-
tiezone moet landschappelijk ingepast 
worden gelet op de ligging in de Wel-
lebeekvallei.

Procedure
Het ontwerp van GRSP ligt ter inzage in 
het gemeentehuis bij de dienst steden-
bouw en in de bibliotheken van Lede en 
Oordegem  van 10 januari 2008 t.e.m. 
9 april 2008. Tijdens deze periode kun-
nen bezwaren ingediend worden t.a.v. 
de gemeentelijke commissie ruimte-
lijke ordening, Markt 1, Lede (dienst 
stedenbouw). Deze commissie zal de 
ingediende opmerkingen evalueren en 
een advies aan de gemeenteraad over-
maken. Na definitieve vaststelling van 
het GRSP door de gemeenteraad, wordt 
het document ter goedkeuring aan de 
provincie overgemaakt.

Op 13 februari 2008 om 20 uur plant 
de gemeente een hoorzitting over het 
structuurplan. Deze vindt plaats in De 
Bron, Kerkevijverstraat, Lede.
Meer informatie kan je krijgen bij de 
dienst stedenbouw, 053 60 68 40 of 
stedenbouw@lede.be.

Hoofddorp: bundelen van wonen,  
voorzieningen en bedrijvigheid

Compacte woonkernen: kernversterking 
door compactering en verdichting

Lintvormige woonkernen en  
kerngebonden nederzetting. Papegem: 
kwalitatieve verbetering leefomgeving

Erkende woonlinten:  
afremmen verdere verlinting

Te versterken recreatiepolen

Strategische reservezone lokale 
bedrijvigheid

Optimaal te ontwikkelen lokaal  
bedrijventerrein

Prioritaire gebieden voor natuur met 
landbouw als ondergeschikte functie

Natuur- en bosverwevingsgebied met 
landbouw als evenwaardige functie

Landschappelijk waardevol gebied  
met landbouw als hoofdfunctie

Autonoom landbouwgebied met  
landbouw als hoofdfunctie

Mogelijk bouwvrij te houden zone

LEGENDE

Papegem

WETTEREN

Wanzele
Smetlede

Oordegem
Lede

GENT

OOSTENDE

BRUSSEL

ERPE/AALST

AALST

WICHELEN

0 0,5 1 km

Impe
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Jeugdfl ashJeugdJeugdJeugdJeugdJeugdJeugdJeugd
Jeugdraad Lede 
organiseert een 
zeepkistenrace
29 maart 2008

Cre-Actief
Creatieve en Actieve namiddag voor 
jongeren van het zesde leerjaar, eerste, 
tweede en derde middelbaar. 
zaterdag 23 februari 2008: 
kleien - fotohouder
zaterdag 15 maart 2008: 
bloemstukjes
zaterdag 26 april 2008: 
juweeltjes
zaterdag 17 mei 2008: 
leuke doosjes
zaterdag 28 juni 2008: 
zomerse knutsel

Waar? De ‘Oude Melkerij’ - Vijverstraat 2 
telkens van 14 uur tot 16 uur 
Inschrijven verplicht bij de jeugddienst.
Kostprijs? 3 euro per sessie

Knutselatelier
VOOR 1STE EN 2DE LEERJAAR
27 februari: Versierde doosjes
12 maart: Pluisje paaskip
9 april: Map met sjablonen
23 april: Dieren spaarpot
7 mei: Zeteltje met zakdoekjes 
(moederdag)
21 mei: Vogels op een stokje
4 juni: Graskrans

VOOR 3DE, 4DE, 5DE 
EN 6DE LEERJAAR
20 februari: Memobord
5 maart: Vlinders
19 maart: Bollenpot met haantjes
16 april: Inktvis
30 april: Allemaal visjes
14 mei: Geurpopje
28 mei: Multifunctionele 
versiering: de insecten
11 juni: Kleurrijke zandbokaaltjes

Waar? De ‘Oude Melkerij’ - Vijverstraat 2 
Uur? keuze uit twee sessies: van 13.30-
15.30 uur en van 16.00-18.00 uur
Prijs per activiteit? 3 euro 
(vooraf te betalen bij de jeugddienst)
Maximum 15 deelnemers - schriftelijk 
inschrijven verplicht bij de jeugddienst

Speelpleinwerking Wanzele
Je bent 16 jaar of ouder en je wil 
een supertoffe cursus (animator 1) 
volgen ...
of je hebt reeds je brevet van animator 
in het jeugdwerk... dan ben jij welkom 
op ons speelplein als monitor! 

Tweede infodag speelplein
De eerste infodag was reeds op 
zaterdag 19 januari. Wie interesse 
heeft om volgende zomervakantie op 
het gemeentelijk speelplein te Wanzele 
als monitor te staan en nog meer info 
wenst is vriendelijk uitgenodigd op de 
tweede infodag die doorgaat op zater-
dag 8 maart. 

Waar? gemeentelijk speelplein, 
Watermolenstraat 11, 9340 Wanzele
Wanneer? zaterdag 8 maart 
van 14 tot 18 uur !!!!!
Meer info? neem contact op met de 
jeugddienst op het telefoonnummer 
053 60 68 62

Een animatorcursus kan je bij diverse 
instanties volgen in de komende paas-
vakantie. 
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Sluikstorten, zwerfvuil 
en hondenpoep
De meeste mensen vinden het knap 
vervelend om rondom zich regelmatig 
afval te zien rondslingeren. Een min-
derheid van onze medeburgers stoort 
zich in het geheel niet aan dit zwerfvuil 
en werkt er rustig aan mee. Op plaat-
sen waar mensen kleine hoeveelhe-
den (verpakkings)afval zouden willen 
kwijtraken, zoals in een park aan een 
bank, werden door het gemeentebestuur 
vuilnisbakken ingeplant. Een ploeg van 
gemeentearbeiders haalt regelmatig dit 
vuilnis op. Ondanks de aanwezigheid van 
deze vuilnisbakken treffen we in Lede 
nog altijd regelmatig zwerfvuil aan langs 
de weg en in plantsoenen. Dit gaat over 
achteloos weggegooid klein afval zoals 
sigarettenpeuken, kauwgom, etensres-
ten, blikjes, kranten...noem maar op. In 
bepaalde gevallen wordt een hoeveel-
heid afval moedwillig achtergelaten. Al 
dan niet huishoudelijk afval dat in een 
plastic boodschappenzak in of naast 
de gemeentelijke vuilnisbakken wordt 
gegooid, wordt ook aanzien als sluik-
storten. In 2007 werden door de Leedse 
burgers bij de politie of de technische 
dienst een zestigtal sluikstortingen 
gemeld, waarbij van een aantal de dader 
werd geïdentifi ceerd. In de meeste ge-
vallen gaat het over plastic zakken met 
huishoudelijk afval, maar ook keuken-
kasten, kerstverlichting, autobanden en 
PC onderdelen staan op het menu. Er 
wordt zowel gevaarlijk als hinderlijk afval 
achtergelaten. De meeste achtergelaten 
stukken zijn belastend voor het milieu.

De frequentie en de hoeveelheid gesluik-
stort materiaal vermeerdert niet van 
jaar tot jaar. In 2005 en 2006 werden 
er ongeveer evenveel sluikstortingen 
aangegeven. Toch zijn deze sluikstor-
tingen een doorn in het oog van de 
milieubewuste burger. Naast de kostprijs 
voor het ophalen en verwerken van het 
afval is er een grote kans op bodem- en 
grondwaterverontreiniging en storen 
deze praktijken het merendeel van de 
burgers. In het Leedse politiereglement 
worden deze praktijken verboden en een 
apart belastingreglement kan de daders, 
onafhankelijk van gerechtelijke vervol-
ging, een belasting opleggen. Deze be-
lasting start bij 125 euro per begonnen 
m3, met een minimum van 250 euro per 
sluikstorting. Ze kan zowel bij achteloos 
weggegooid klein afval als bij bewust 
gedumpt afval worden toegepast. De 
agenten van de politiezone Erpe-Mere/
Lede zien streng toe op het naleven van 
reglementen op sluikstorten.

Naast zwerfvuil en sluikstorten bestaat 
er nog een andere vorm van milieube-
lastend achterlaten van afvalstoffen. 
Dagelijks gaan tientallen dierenliefheb-
bers met hun hond wandelen. In de 
meeste gevallen zal de hond tijdens 
deze dagelijkse wandeling zijn behoefte 
willen doen. Als het baasje zich hier niet 
op voorziet door een geschikt recipi-
ent (zakje, krantenpapier,...) voor de 
hondenpoep mee te nemen of zijn hond 
langs een hondentoilet te sturen, komt 

de hondenpoep op trottoirs en in gras-
kanten terecht. Hondenpoep ontsiert 
niet alleen de omgeving maar is ook 
bijzonder vervelend voor voetgangers 
en aangelanden. Zoals bij het achter-
laten van ander afval beschouwen het 
gemeentebestuur en de politie het ach-
terlaten van hondenpoep als sluikstorten 
en zal elke overtreding op dezelfde wijze 
streng worden bestraft.

Het gemeentebestuur rekent op de 
inwoners van Lede met gezonde burger-
zin om overtredingen van de wetgeving 
op het sluikstorten door te geven aan 
de politie (053  60 64 64) of de milieu-
dienst (053 60 68 25).

Jeugdfl ash

MILIEU

milieu@lede.be



Brand. We denken dat het óns niet 
overkomt. Toch komen woningbranden 
regelmatig voor. Meer dan de helft 
(61%) wordt veroorzaakt door mense-
lijk handelen en 15% door falende ap-
paratuur. Laat je daarom niet verrassen 
en neem tijdig voorzorgsmaatregelen: 

1. Heb je een  
brandblustoestel in huis?
Brandblustoestellen zijn maar geschikt 
voor het soort brand waarvoor ze  
gemaakt zijn. Zo staat op elk brand-
blustoestel de brandklasse vermeld:  
A, B en/of C.
A:  vaste stoffen zoals papier en hout
B:  vloeistoffen zoals olie, benzine en 

alcohol 
C:  gassen zoals butaan, propaan of 

aardgas
Je kan met een brandblustoestelletje 
(BC !) voor in de wagen dus weinig 
aanvangen voor het blussen van een 
brand in huis! Met een B-brandblusser 
een vaste stof (A) blussen is even zin-
loos. Er zijn ook heel wat verschillende 
types op de markt. Kies bij voorkeur 
een schuimblusser/waterblusser of 
eventueel een snelblusser met ABC-
poeder. Houd echter steeds oog voor 
proporties: je kunt hier geen uitslaande 
brand mee te lijf gaan. Hang het toestel 
dan ook op een  goed bereikbare plaats, 
bij voorkeur in de buurt van een buiten-
deur. Lees ook op voorhand aandachtig 
de gebruiksaanwijzing. 

2. Rookmelders
Giftige en verstikkende rook maakt 
meer slachtoffers dan vuur. Bij brand 
is niet alleen het vuur gevaarlijk, maar 
ook de rook. Een bestanddeel van de 
rook, koolstofmonoxide, werkt als een 
slaapgas waardoor je in een diepe coma 
terecht komt. Rookmelders waarschu-
wen je  tijdig met een alarmsignaal 
voor dit gevaar. Het is meestal omdat 
het vuur niet snel genoeg opgemerkt 
wordt dat er slachtoffers vallen bij 
woningbranden. Dankzij autonome 
rookdetectors kunnen bij branden in 

woningen vele mensenlevens gered 
worden. Deze toestellen werken op 
een batterij en hebben een ingebouwd 
alarmsysteem. Plaats rookdetectors bij 
voorkeur:
-  op de overloop van de slaapkamers
- aan de bovenkant van het trappen-

huis dat naar de kelder leidt
- in de kamer naast de keuken
- op zolder
Controleer ook regelmatig of ze nog 
goed functioneren. Ze zijn te koop bij 
doe-het-zelf-zaken en in warenhuizen.

3. Blusdeken
Vlam in de pan? Een blusdeken is 
handig voor in de keuken. Met dit 
blusmiddel van zeer moeilijk brandbaar 
materiaal kunnen kleine brandjes afge-
dekt worden. Bijvoorbeeld als iemands 
kleren vlam gevat hebben of bij vlam in 
de pan.

4. Touwladder
Een touwladder kan levens redden. Dit 
zijn opvouwbare ladders die van touw, 
stalen ketting of staalkabel gemaakt 
zijn. De ladder is licht en vrij gemak-
kelijk te hanteren, maar maak hem 
goed vast! De treden zijn voorzien van 
houten of metalen blokjes die er voor 
zorgen dat de ladder niet helemaal pal 
tegen de muur hangt. De uitwerpladder 
is ook te koop bij grotere doe-het-zelf-
zaken.

5. Reservesleutels bij de hand
Gitzwarte rook maakt vluchten lastig. 
Houd de vluchtroute daarom vrij en 
bewaar huissleutels op een vaste plek 
zodat u uw voordeur snel kunt openen. 
Hang eventueel een reservesleutel bij 
de deuren. Een inbraakvrij huis is na-
tuurlijk ook wel prachtig, maar je moet 
er zelf wel uit kunnen!

6. Vluchtroute bepalen !
Het ligt voor de hand dat in geval van 
brand iedereen zo snel mogelijk naar 
buiten moet, maar de normale route via 
de voordeur kan onbegaanbaar ge-
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worden zijn. Het is verstandig om met 
huisgenoten te bespreken hoe iedereen 
het beste kan vluchten. Zeker wanneer 
de woning ingewikkeld in elkaar zit, 
zoals in de oude binnenstad. Bedenk 
ook een alternatief voor het geval de 
gekozen vluchtroute niet meer moge-
lijk is. Ernstige rookvorming maakt het 
aardedonker in huis en stuurt je coör-
dinatievermogen danig in de war. De 
gekozen vluchtroutes moet je dus blin-
delings kunnen vinden. De gangen en 
vluchtroutes gebruiken als opslagplaats 
voor fietsen, meubilair, vuilniszakken en 
dergelijke, kan fataal zijn.

Hoe handelen in geval  
van brand
Bel 100 of 112 (gsm) en vermeld  
nauwkeurig:
- je naam en het juiste adres van de 

rampplaats 
- waarvoor hulp gevraagd wordt
- of er personen in nood verkeren
Probeer zo correct mogelijk in te schat-
ten of je zelf actie kan ondernemen. 
 Neem geen onnodige risico’s! 
In afwachting dat hulp ter plaatse komt:
-  ontruim alle lokalen
-  sluit deuren en vensters indien  

mogelijk
-  sluit de gastoevoer af indien mogelijk
-  ga nooit terug in een brandend huis!
Indien personen gekwetst zijn:
- indien mogelijk, verleg ze niet van 

plaats
- verwijder spannende kleding en maak 

de luchtwegen vrij
- bij brandwonden geldt steeds ‘eerst 

water, de rest komt later’, dus steeds 
eerst brandwonden koelen

Groeten en HOU HET VEILIG!

BRANDWEER

lede@brandweervlaanderen.be
www.brandweer-lede.be

Preventie thuis:
Veiligheid is te koop!D
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In het kader van een duurzaam mo-
biliteitsbeleid is de realisatie van een 
degelijk busnetwerk essentieel. De ge-
meente Lede is zich daarvan bewust en 
heeft reeds inspanningen geleverd om 
een zo optimaal mogelijk busnetwerk 
te creëren. Zo is sinds enkele jaren 
het  busnetwerk aanzienlijk uitgebreid 
en verbeterd. Er zijn meer en betere 
busverbindingen ingelegd en ook de 
kwaliteit van de busaccommodatie is 
aanzienlijk verhoogd. Verder wil de 
gemeente Lede, dankzij het derde-
betalersysteem, zoveel mogelijk het 
busverkeer promoten.

Derdebetaler
Sinds 1 januari 2008 is het nieuwe 
derdebetalersysteem van De Lijn van 
kracht in de gemeente Lede. Dit brengt 
enkele veranderingen met zich mee.

Je kan sinds 1 januari 2008 niet meer 
binnen onze gemeente op de bus stap-
pen zonder een geldig vervoersbewijs. 
Desalniettemin blijft het de hoofddoel-
stelling van het gemeentebestuur om 

Fietspromotiecampagne 
“Met Belgerinkel naar de Winkel”“Met Belgerinkel naar de Winkel”

Buzzy Pazz - Voor 
jongeren tem 24 jaar

Normale prijs Prijs met korting 
Lede

1 jaar € 159 € 79,50

3 maand € 58 € 29

1 maand € 20,50 € 10,25

WIGW, VG en 
VDAB-jobpas - 1 jaar

€ 25 € 12,50

Busvervoer in Lede
de verplaatsingen binnen het grondge-
bied van de gemeente gratis te hou-
den. Hiervoor biedt de gemeente Lede 
lijnkaarten aan die je kan verkrijgen 
bij de dienst verkeer in het gemeente-
huis en in de bibliotheken van Lede en 
Oordegem. Deze lijnkaarten zijn geldig 
voor het ganse grondgebied van Lede. 
Voor deze lijnkaart betaal je eerst een 
bedrag van vijf euro. Wanneer de lijn-
kaart opgebruikt is kan je deze inruilen 
voor een nieuwe kaart of kan je vragen 
om het bedrag van vijf euro terug te 
betalen. Je kan meerdere lijnkaarten 
per keer aankopen. Wanneer je jonger 
bent dan 6 jaar of ouder dan 65 hoef je 
geen lijnkaart aan te kopen omdat je 
dan sowieso gratis rijdt met de bus.

De tweede verandering die gepaard 
gaat met de invoering van het nieuwe 
derdebetalersysteem heeft betrek-
king op de Buzzy Pazz abonnementen. 
De gemeente Lede geeft een korting 
van 50% op alle mogelijke Buzzy Pazz 
abonnementen. Wanneer je in 2007 een 
Buzzy Pazz abonnement hebt gekocht 
zal de Lijn voor de periode ná 2007 
tussenkomen, zodat ook in dit geval 
de 50%-regel gehandhaafd wordt. 
De klanten die reeds een dergelijk 
abonnement hebben, zullen hieromtrent 
aangeschreven worden door de Lijn.

Concreet komt deze korting van 50% 
neer op het volgende: (zie tabel)

Dit abonnement is geldig op alle bussen en trams van De Lijn.

Op zaterdag 26 april start BBL (Bond 
Beter Leefmilieu) in samenwerking met 
UNIZO (Unie van Zelfstandige Onder-
nemers) en de CM de campagne “Met 
Belgerinkel naar de Winkel” om het fi et-
sen naar de winkel aan te moedigen. De 
campagne loopt dit jaar tot 14 juni. Ook 
wij als gemeente steunen de campagne.
Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. 
Met de fi ets naar de winkel om de hoek 
is ook een van de oplossingen om de 
handelszaken bereikbaar en toeganke-
lijk te maken voor iedereen. Het is de 
bedoeling om de mensen er toe aan te 
zetten de fi ets te nemen wanneer ze 
boodschappen doen. Met jouw deelna-
me help je niet alleen het milieu maar 
je winkel wordt ook toegankelijk voor 
een nieuw winkelpubliek.

Je klanten kunnen eenvoudig deelne-
men. Je geeft hen een spaarkaart en 
telkens ze voor een aankoop op de 
fi ets springen geef je hen één stempel 
op deze spaarkaart. Klanten mogen zo 
vaak deelnemen als gewenst en een 
onbeperkt aantal spaarkaarten laten af-
stempelen. De gestempelde spaarkaar-
ten kunnen ze inleveren in de voorziene 
inzameldoos die je ter beschikking 
krijgt. Door een loting op het einde ma-
ken je klanten een kans aanlokkelijke 
prijzen te winnen. Na je inschrijving 
ontvang je een actiepakket. Dit pakket 
omvat een aantal spaarkaarten voor de 
klanten, een raamaffi che die kenbaar 
maakt dat je deelneemt aan de cam-
pagne alsook een spaardoos. Op die 
manier kunnen mensen herkennen dat 

ook jij als winkelier de fi ets 
wil promoten. De onkosten 
voor het pakket en het promotie-
materiaal worden gedragen door het 
gemeentebestuur. Meer info vind je op 
www.belgerinkel.be. Je ontvangt later 
ook een overzicht van alle deelnemende 
handelaars in groot-Lede. 

Ben je bereid aan deze campagne deel 
te nemen, aarzel dan niet en vraag 
het inschrijvingsformulier aan bij 
de dienst verkeer 053 60 68 38. 
Dit formulier moet uiterlijk op 29 
februari 2008 in ons bezit zijn. 

Wij hopen op een enthousiaste 
deelname!

Beste handelaar,

bericht aan de 
handelaars groot-Lede
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Niet tevreden? Laat het weten!
Het gemeentebestuur maakt werk van je klacht.

Een goede kwaliteit van dienstverlening 
en regelgeving is essentieel voor een 
goede relatie tussen burger en bestuur. 
Die goede kwaliteit kunnen we afleiden 
uit de mate van tevredenheid bij jullie, 
onze inwoners. Je eist als burger meer 
kwaliteit dan vroeger. Je stelt vragen, 
informeert je en bent kritisch t.o.v. het 
lokaal beleid. Om onze dienstverlening 
verder te verbeteren heeft de gemeen-
teraad in december een reglement van 
klachtenprocedure goedgekeurd. Zo 
willen we burgers en gebruikers van 
onze dienstverlening een kanaal bieden 
om hun ontevredenheid te uiten. Een 
klacht is wel een teken van die onte-
vredenheid, maar vanuit een positiever 
oogpunt bekeken kan ze bijdragen tot 
een betere werking van het gemeente-
bestuur. Het kan een aanleiding zijn om 
ons in vraag te stellen, om veranderin-
gen door te voeren, onze werking bij 
te sturen en de kwaliteit te verbeteren. 
Elke “klant” van ons moet de mogelijk-
heid hebben een klacht in te dienen. 
Die klacht wordt uitgebreid én vanuit 
alle invalshoeken onderzocht. Dit ge-
beurt door de klachtenambtenaar, die 
een onpartijdig onderzoek zal instellen 
en zal zoeken naar een voor alle par-
tijen bevredigende oplossing. 

Het reglement
Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van onte-
vredenheid van een burger over het 
(niet-)optreden van het gemeentebe-
stuur. Het gemeentebestuur kan een 
handeling verkeerd hebben verricht, 
kan afgeweken zijn van de vastgelegde 
werkwijze of kan een bepaalde han-

deling niet hebben uitgevoerd terwijl 
dat wel nodig was. De klacht moet 
betrekking hebben op een concreet 
en specifiek dossier waarbij de burger 
individueel betrokken is. 

Wie kan een klacht indienen?
Elke gebruiker van onze dienstverle-
ning. Het kan gaan om een burger, een 
bezoeker, een bedrijf,... Een klacht kan 
niet anoniem worden ingediend.
Hoe kan je een klacht indienen?
Een klacht kan op verschillende  
manieren worden ingediend:
- schriftelijk
- via het klachtenformulier op de website
- via mail op het adres klacht@lede.be
- per fax
- persoonlijk aan het loket: monde-

linge meldingen worden herwerkt 
tot een te handtekenen schriftelijk 
verslag

Een melding of een klacht?
De Vlaamse Regering heeft in een 
omzendbrief duidelijk gemaakt wat het 
verschil is tussen een gewone melding 
en een klacht:
Een klacht moet goed onderscheiden 
worden van een melding en van een 
vraag om informatie. In geval van 
een melding signaleert de burger een 
bepaalde tekortkoming in het functione-
ren van de overheid. Bijvoorbeeld: een 
eerste melding van een defect aan het 
wegdek, van de verkeerde spelling van 
een naam,... In geval van een vraag om 
informatie moet de burger op een snelle 
en correcte manier worden ingelicht en/
of doorverwezen. Het spreekt vanzelf 
dat het niet correct inspelen op meldin-
gen of vragen om informatie wel aanlei-
ding kunnen geven tot het formuleren 
van een klacht. Bijv: wanneer ondanks 
herhaalde meldingen het defect aan het 
wegdek niet hersteld wordt.

We maken dus duidelijk een onder-
scheid tussen een klacht enerzijds 
en anderzijds een gewone vraag tot 
informatie of een melding van een 
gebrek. Daarnaast zijn er nog andere 
mogelijkheden waarom een klacht niet 
aanvaard wordt: anonieme klachten, 
lopende gerechtelijke procedures, als 

Ben je dit jaar 50, 60, 65 of 70 
jaar getrouwd, dan geeft het 
gemeentebestuur je een geschenk. 
Je hoeft zelf niets te doen. Elke 
Meganck, schepen voor feestelijk- 
heden, zal met jullie contact  
opnemen om te vragen hoe je  
het geschenk wil ontvangen.

Bericht
aan de jubilarissen

we geen betrokken partij zijn, kritiek 
op het algemeen beleid... 

De klachtenambtenaar
De klachtenambtenaar is gebonden 
door het beroepsgeheim en zal strikt 
neutraal handelen. De klacht wordt 
op ambtelijk niveau afgehandeld. Elk 
jaar wordt wel door de klachtenamb-
tenaar een rapport opgemaakt voor de 
gemeenteraad.

Met het hele klachtensysteem werken 
we met het systeem naar een respon-
sabilisering van onze mensen toe. We 
willen op die manier onze taak nog 
zorgvuldiger vervullen. Bovendien krij-
gen we de kans een fout recht te zet-
ten. Tot slot willen we van de binnenge-
komen klachten ook leren. Zij vormen 
voor ons een bron van informatie over 
onze sterke en zwakken punten, zij zijn 
een signaal over wat leeft. 
We beschouwen deze klachtenprocedu-
re dan ook als een essentieel onderdeel 
van de uitbouw van onze organisatie 
tot een klantvriendelijke instelling. De 
klachtenprocedure mag voor de burger 
pas de allerlaatste uitweg zijn. 

Je kan het volledige klachtenreglement 
nalezen op onze website www.lede.be 
in de rubriek “Van A tot Z”,  
bij de K van klachten. Je kan het  
reglement ook aanvragen bij Renske  
De Bremme (klachtenambtenaar) via 
mail (klachten@lede.be) of telefoon  
(053 60 68 11).



Tijdens de PAASVAKANTIE zal de kinder-
opvang in Wanzele open zijn van dinsdag 
25 maart tot en met vrijdag 4 april 2008. 
Alle kinderen uit het kleuter- en lager 
onderwijs zijn welkom.

Openingsuren
De kinderopvang is doorlopend open van 6.45 uur 
’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds.

Inschrijven
Inschrijven kan enkel schriftelijk via het inschrijvingsfor-
mulier bij de dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede of 
via e-mail (kinderopvang@lede.be).

Annulatie 
Annulatie van een reservering kan enkel schriftelijk worden 
doorgegeven ten laatste de tweede werkdag voorafgaand 
aan de gereserveerde opvangdag. Bij geen of laattijdige 
annulatie zal een boete worden aangerekend van 5 euro 
per kind/per opvangdag. Annulatieformulieren zijn beschik-
baar op de vestigingsplaatsen of op de afdeling vrije tijd 
– dienst kinderopvang. Bij ziekte kan de dag zelf worden 
geannuleerd. Leg je een ziekteattest voor, dan wordt er 
geen boete aangerekend.

Uiterste inschrijvingsdatum
De maximale capaciteit kan niet overschreden worden. 
Gelieve daarom je inschrijving tijdig door te geven. De 
uiterste inschrijvingsdatum is woensdag 19 maart 2008. 
Inschrijvingen zullen worden aanvaard zolang de maxi-
male capaciteit niet wordt overschreden.

Paasvakantie 
buitenschoolse 
kinderopvang Wanzele
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Paasvakantie
buitenschoolse 
kinderopvang Wanzele

Gelieve alle briefwisseling 
te richten aan het college 
van burgemeester en sche-
penen, Markt 1, 9340 Lede. 
Je kan ook mailen naar
gemeentebestuur@lede.be

Alle informatie kan je ook 
terugvinden op de website 
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 burger-
zaken 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
fi nancien@lede.be
INFORMATICA
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
JEUGD
tel. 053 60 68 62
jeugddienst@lede.be
KINDEROPVANG
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
MILIEU
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be
PATRIMONIUM
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be
PERSONEEL
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be
SECRETARIAAT
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be
SPORT
tel. 053 60 68 64
sportdienst@lede.be
STEDENBOUW
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
TECHNISCHE DIENST
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
ACADEMIE VOOR 
MUZIEK EN WOORD 
Cultureel Centrum, 
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
BIBLIOTHEEK
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma  17.00 - 20.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  14.00 - 18.00 uur
do  13.30 - 16.30 uur
vr  16.00 - 20.00 uur
za  09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29, 
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma  18.00 – 20.00 uur
wo  14.00 - 16.00 uur
za  10.00 - 12.00 uur
BRANDWEER
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@ 
brandweervlaanderen.be
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
‘t Klavertje 4
Vestigingen 
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Wanzele, Watermolen-
straat 13, Wanzele, 
tel. 053 82 85 00
Oordegem, Oordegem-
dorp 29, Oordegem, 
tel. 09 366 03 08
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 WERKGELE-
GENHEIDSAGENTSCHAP 
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
SPORTHAL
Ommeganglaan 60A, 
9340 Lede, 
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be
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kinderopvang@lede.be

GEMEENTEDIENSTEN

www.lede.be

De sportdienst van Lede heeft een nieuw sportbeleidsplan 
voor de legislatuur 2008-2013. Een van de doelstellingen 
is om meer Ledenaars te informeren inzake sport in onze 
gemeente. Driemaandelijks zal de sportdienst een digitale 
nieuwsbrief verspreiden onder de geïnteresseerden. De 
eerste nieuwsbrief plannen we alvast begin april 2008.
Blijf je dus graag op de hoogte van alle activiteiten, 
nieuwtjes en weetjes, tarieven, infrastructuur,… van de 
sportdienst? Aarzel dan niet en stuur een e-mail naar 
sportdienst@lede.be met als onderwerp “Digitale nieuws-
brief”. Zo kunnen we je steeds op de hoogte houden!

Sportieve groeten, 
Sportdienst Lede, sportdienst@lede.be

De digitale nieuwsbrief van 
de Leedse sportdienst



Wegeniswerken

De wachtdienst begint elke keer om 9.00 uur. Apothekers met nacht- en zondagsdienst voor dringende gevallen.  
Van 19 uur tot 8 uur en op zon- en feestdagen wordt een extra ereloon aangerekend, behalve voor een prestatie  
met tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

van dinsdag 26 februari 9 uur  
tot zaterdag 1 maart 9 uur
VAN DER CRUYSSEN,  
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

van zaterdag 1 maart 9 uur  
tot zaterdag 8 maart 9 uur
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11
 
van zaterdag 8 maart 9 uur  
tot zaterdag 15 maart 9 uur
VAN DE WEGHE,  
Nonnenbosstraat 107, Wanzele
tel. 053 80 76 79
 
van dinsdag 11 maart 9 uur  
tot zaterdag 15 maart 9 uur
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

van zaterdag 15 maart 9 uur  
tot zaterdag 22 maart 9 uur
VERYSER,  
Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56

van zaterdag 22 maart 9 uur  
tot zaterdag 29 maart 9 uur 

ASSELMAN,  
Grote Steenweg 193, Oordegem
tel. 09 369 02 39

Van dinsdag 25 maart 9 uur  
tot zaterdag 29 maart 9 uur
VANDENBERGHE,  
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053 80 11 30

van zaterdag 29 maart 9 uur  
tot zaterdag 5 april 9 uur
VAN DER CRUYSSEN,  
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

van zaterdag 5 april 9 uur  
tot zaterdag 12 april 9 uur
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11

van zaterdag 12 april 9 uur  
tot zaterdag 19 april 9 uur
BOUTENS, Dorpsstraat 135, Erpe
tel. 053/80 15 72

Van dinsdag 15 april 9 uur  
tot zaterdag 19 april 9 uur
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

Wachtdienst 

Wachtinfo: 
0900/10500 of 
www.avlva.be of 
www.apotheek.be
Antigifcentrum: 
tel. 070/24 52 45     
Zelfmoordpreventie: 
tel. 02/649 95 55
Wachtdienst huisartsen:
053/80 91 91
www.huisartsenlede.be

van zaterdag 16 februari 9 uur 
tot zaterdag 23 februari 9 uur
VANDENBERGHE,  
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053 80 11 30
 
van zaterdag 23 februari 9 uur 
tot zaterdag 1 maart 9 uur
CLEVERS,  
Schildekensstraat 85, Smetlede
tel. 09 369 56 43

Lopende werken
Nr. >  Plaats werken  > Einde werken 
1 >  Heiplasstraat:  van 11 februari 2008 
 herstelling betonvakken  gedurende 38 werkdagen
2 >  Nonnenbosstraat:   
 herstelling  betonvakken
3 >  Klinkaard:  
 herstelling betonvakken
4 >  Grote Steenweg t.h.v.  tot 10 maart 2008 
 Wijde Wereld herstelling  
 betonvakken 
5 >  Kasteeldreef t.h.v.  van 12 februari 2008  
 “De Bron” sleufwerken  tot 27 februari 2008

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
2 maart 2008
wielerwedstrijd te Oordegem > aankomst Oordegemdorp
12 maart 2008
wielerwedstrijd te Wanzele > aankomst Nonnenbosstraat
16 maart 2008
wielerwedstrijd te Oordegem > aankomst Oordegemdorp
19 maart 2008
wielerwedstrijd te Wanzele > aankomst Nonnenbosstraat


