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15 november >>> Lede Gesmaakt: eet- en cultuurbeurs in de Bron

18 november >>> Lede Gesmaakt

22 november >>> Lede Gesmaakt: proevertjesbeurs te Oordegem

27 november >>> Vooruit met de Geit: preventieactiviteit

1 december >>> eindejaarsactie markt

8 december >>> eindejaarsactie markt

15 december >>> eindejaarsactie markt

17 december >>> Kerstconcert van de academie

19 december >>> sterdagen

20 december >>> sterdagen

22 december >>> eindejaarsactie markt – Kerstman op de markt

29 december >>> eindejaarsactie markt

16 januari >>> prins carnavalverkiezing in zaal Volkskring

28 januari >>> gedichtendag
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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 / e-mail communicatie@lede.be
Oplage: november 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 februari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

colofon

2

Agenda



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 / e-mail communicatie@lede.be
Oplage: november 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 februari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

3 Lede informeert
burgerzaken burgerzaken@lede.be 

Middenstandsraad
In het bestuur zitten vijf vertegen-
woordigers voor Lede zelf, twee voor 
Oordegem, één voor Smetlede en 

Het gemeentebestuur van 
Lede is op donderdag  
22 oktober 2009 overgegaan  
tot de oprichting van een 
Middenstandsraad.  
Reeds 56 zelfstandigen  
traden toe. Ook werd een  
bestuur gekozen.

Het bestuur bestaat uit 
volgende personen:
1. Jean-Pierre De Corte (voeding)
2. Johan D’Haese (smid)
3. Marike Godefroit (opticien)
4. Luc Tsestigh (fotograaf)
5. Annie Steenhaut (dameskledij)
6. Guy Vermeirsch (buitenmeubilair)
7. Johan Bonne (caféhouder)
8. Tonia De Middeleir (bloemiste)
9. Danny Baeck (schilder)
10. schepen voor middenstand 
Annelies De Meersman wordt 
toegevoegd aan het bestuur.

één voor Wanzele. In Impe werd 
voorlopig niemand kandidaat gevon-
den om toe te treden tot het bestuur.

Heb ja na 10 september 2009 een rijbewijs C of D 
behaald, dan is dat rijbewijs slechts vijf jaar meer 
geldig. Om een vernieuwing te krijgen van je rijbe-
wijs zal je een nascholing moeten volgen om een 
bewijs van vakbekwaamheid te verkrijgen. 

Was je reeds vóór 10 september 2009 in het bezit 
van een rijbewijs C of D, dan zijn er twee verschil-
lende overgangsmaatregelen uitgewerkt:
1.  je hebt een rijbewijs C van vóór 10 september 

2009: je bent vrijgesteld van het bewijs van  
vakbekwaamheid tot 9 september 2016

2.  je hebt een rijbewijs D van vóór 10 september 
2008: je bent vrijgesteld van het bewijs van  
vakbekwaamheid tot 9 september 2015

 
We raden je aan naar de dienst burgerzaken te 
komen om deze vrijstelling op je rijbewijs te laten 
zetten en om je toestand up te daten in het  
Centraal Register voor de Rijbewijzen. Zeker als je 
internationaal transport doet is dat belangrijk om te 
vermijden dat je in andere landen problemen krijgt 
door het feit dat er geen melding van vakbekwaam-
heid op je rijbewijs staat.

Nieuwe regeling rijbewijs
Getuigschrift van vakbekwaamheid 
voor bestuurders die professioneel vervoer verrichten
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academie
1) Initiatie een 
groot succes
De cursus muziekinitiatie die de 
academie vanaf dit schooljaar  
inricht, is een groot succes. Beide 
klassen zijn volzet. Juf Gudrun 
ontvangt in totaal 24 kinderen die 
enthousiast zingen, lezen, dansen en 
(blok-)fluiten. Negen kinderen staan 
voorlopig op de wachtlijst. We hopen 
dat we voor hen in de loop van het 
jaar een oplossing kunnen vinden.
 
 

2) Gedicht
Klein konijntje,

Nee niet echt

Beeldig beeldje

Ik ben eraan gehecht

Van opzij

Kijkt het naar mij

Bang- en zacht onverwacht

Door paaspapa gebracht.

Konijntje, konijntje

Op ’t kastje van de nacht

Zielsalleen de dag voorbij. 
 

Maar wat is dat?

Keutels, strontjes kakt konijntje.

Nog straffer, rood | geel | blauw?

Zou ’t z’n leven

voor altijd geven

voor mijn smulligste

konijnenchocola …

3) Kerstconcert 
van de academie
Op donderdag 17 december nodi-
gen de leerkrachten Mieke De Lauré 
(cello) en Paul De Smet (samenspel) 
je uit voor een Kerstconcert.  
Kerstmuziek gebracht door minimum 
één en maximum zestien cellisten 
staat centraal. Het strijkersensemble 

en het gitaarorkest van de academie 
zorgen voor de begeleidende noot.

4) Zomerse, zon-
nige, zorgeloze  
orgeltrip.
Eind augustus ging ik mijn muzikale 
oren eens verwennen. De academie 
van Lede en de afdelingen Lede, 
Oordegem en Serskamp van het  
Davidsfonds richtten een orgeltrip  

in en we zouden met ons drie mee-
doen. Nu ben ik muzikaal verre van 
begaafd en fietsen in dit heuvelach-
tige landschap ben ik ook nog niet 
echt gewoon. Maar eigenlijk hou ik 
wel van beide dus … why not. We 
waren met een 60 tal orgel- en  
fietsfanaten (en ik). Via Serskamp, 
naar Smetlede en tenslotte naar 
Impe. Een namiddag vol afwisseling, 
zowel wat kerken, orgels en de 
organisten betrof. Nu is voor mij een 
orgel een “hemels” instrument.  
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Het kan je, zeker binnen de sacrale 
sfeer van de kerk, overweldigen met 
zijn kracht en energie. Het weet je 
als het ware te vatten, te omringen 
met tientallen klankkleuren. Het 
werkt op je gevoel. Sommige com-
posities brachten me rust, weer an-
deren toverden een glimlach op mijn 
gezicht en sommigen maakten dat 
mijn benen zin hadden in wat bewe-
ging. Heerlijk! Dat deze dag voor mij 
zeer geslaagd was, is duidelijk mede 
ook doordat mijn kennis (heb steeds 
een gezonde honger wat dat betreft) 
werd opgeschroefd. Hoe het mecha-
nisme in elkaar stak, het pijp- en het 
windwerk, de klavieren …. Van een 
aantal zaken was ik echt verbaasd. 
Ik stond als het ware met mijn mond 
vol tanden … ik, ja ik, … was stil. 

 

4) Waar vind 
je ons?
Neem gerust maar  
een kijkje op onze 
virtuele academie 
(http://www.gamw.lede.be)

bezoek ons  
secretariaat op
Markt 5 - 2e verdieping
9340 Lede

of contacteer ons op 
053 60 68 70 -  
academie@gamw.lede.be

> vervolg pagina 4

reg-premies 2009

Rationeel energiegebruik
Energie gaat vandaag nog te veel verloren langs ramen, muren en deuren. 
Door energie efficiënt te gebruiken, kunnen we al heel wat besparen.
Eandis promoot het rationeel energiegebruik en geeft premies aan wie 
investeert in energiezuinige toepassingen.
 

 
 
Hoe deze premies aanvragen?
Voor meer informatie en aanvraag- 
formulieren kan je terecht bij:
Eandis REG-afdeling
Postbus 50
9700 Oudenaarde 

E-mail: reg@eandis.be
Telefoon: 078 35 35 34 
Fax: 09 263 48 56
www.eandis.be

Overzicht huishoudelijke premies bestaande woning of appartement*

Verwarming Condensatieketel op aardgas 125 euro

Warmtepomp
min. 850 euro 
max. 1680 euro

Thermostaatkraan op radiatoren 5 euro/stuk

Zonneboiler voor sanitair  
warm water

75 euro/m2 **

min. 525 euro, 
max. 1500 euro

Warm water Zonneboiler uitsluitend voor 
sanitair warm water

75 euro/m2 **

min. 525 euro

Keukengeiser op aardgas 100 euro

Isolatie en ventilatie Ventilatiesysteem met warmtere-
cuperatie

150 euro

Superisolerend glas 10 euro/m2

Dakisolatie 4 of 2 euro/m2 ***

Buitenmuurisolatie 4 of 2 euro/m2 ***

Buitenzonwering 10 euro/m2

Energiebeheer Domoticasysteem 150 euro

Verbouwen van een woning  
volgens het ‘Passiefhuis’-principe

2000 euro

Verbouwen van een appartement 
volgens het ‘Passiefhuis’-principe 

700 euro

Andere Aardgaswasdroger 250 euro

* Een bestaande woning is minstens 3 jaar aangesloten 
op het distributienet elektriciteit.

** 75 euro/m² zonnecollector oppervlakte

*** 2 euro/m² indien de aanvrager de isolatie zelf plaatst.
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kringlooptuinieren

Kringlooptuinie-
ren = afvalarm 
tuinieren
Gras, bomen, struiken en hagen zijn 
niet uit onze tuinen weg te denken. 
Ze bezorgen ons jaarlijks ook een 
berg groenafval dat we meestal 
naar het containerpark brengen. 
Dit is gewoonlijk een tijdrovende en 
dure aangelegenheid. Toch bestaan 
er manieren om organisch afval 
in je eigen tuin te verwerken. Het 
toepassen van kringlooptechnieken 
in de tuin is nog geen gewoonte in 
Vlaanderen omdat nogal wat tuiniers 
vrezen dat het omslachtig is of niet 
past in een siertuin. Kringlooptuinie-
ren is echter helemaal niet moeilijk. 

Afvalarm en milieu-
vriendelijk onder-
houd van je tuin
Minder maaien
Een voorname factor is de lengte 
waarop je maait. Minder kort maaien 
geeft een malser gazon, minder mos, 
minder uitdroging en minder ziekten. 
Maai je gazon nooit korter dan 4 of 5 
cm. Gras dat niet te kort afgemaaid 
is, groeit trager.

Het grasmaaisel kan je in laagjes 
van 2 à 3 cm tussen je planten 
strooien. Kies je voor een mulch-
maaier dan moet je je grasmaaisel 
niet eens kwijt. Deze maaier snippert 
het maaisel zo fijn dat het maai-
sel tussen de grassprietjes valt en 
er kan verteren. Je hoeft dus geen 
grasmaaisel meer af te voeren; een 
pak minder werk dus! Er is wel een 
nadeel: je moet vaker maaien want 

het maaisel dient als voeding voor 
het gras en doet het extra groeien.
Als je wil overschakelen op mulching 
hoef je geen nieuwe grasmachine 
aan te kopen: er bestaan voor vele 
merken handige opzetstukken om 
van je oude grasmachine een mulch-
maaier te maken. 

Mestgebruik en onkruid-
bestrijding
Mesten doet groeien en zorgt voor 
meer onderhoud en snoeiafval, om 
nog maar te zwijgen van de schade-
lijke gevolgen van bepaalde soorten 
mest voor het milieu. Het komt er 
niet op aan onze planten zo snel 
mogelijk te laten groeien, wel om 
ze gezond te houden. Planten kan 
je op een gezonde manier voeden 
door compost te gebruiken. Com-
post zorgt voor een geleide dosering 
van voedingsstoffen en verbetert de 
bodemstructuur.
Onkruid kan je gemakkelijk bestrij-
den met karton. Maai de grond en, 
als de bodem vochtig is, leg je er 
dakpansgewijs een laag stevig niet-
glanzend ribbelkarton op. Daarop 
komt een laag met 5 à 10 cm hout-
snippers of compost. Onkruid krijgt 
minder kans, wieden en onkruidver-
delgers worden overbodig. Het vol-
gende seizoen is het karton verteerd 
en kan je met vruchtbare grond 
aan de slag. Als er tussen halfopen 
verhardingen (klinkers, kasseien, 
tegels, ...) onkruid blijft opduiken, 
kun je dat nog altijd bestrijden met 
heet water of met een gasbrander. 
Dit heeft wel een invloed op het 
bodemleven en kost energie, maar 
is nog altijd milieuvriendelijker dan 
klassieke bestrijdingsmiddelen.

Wanneer snoeien?
Over het algemeen wordt er te 
veel en te vaak gesnoeid, met veel 
zinloze werkuren en snoeiafval als 
gevolg. Snelgroeiende planten met 
veel blad- en takmassa snoei je best 
vanaf de tweede helft van mei tot 
begin september.Haagplanten snoei 
je één keer per jaar, in juli. Na juli 

groeien haagplanten immers trager 
bij. Wie wacht tot juli hoeft dus maar 
één keer te snoeien en één keer 
groenresten te verwerken. Snoei 
(fruit)bomen en struiken tijdens 
de nazomer. Fruitbomen en tal van 
struiken groeien trager aan na een 
snoeibeurt in september. Bij bloeien-
de struiken wordt het snoeimoment 
bepaald door het bloeitijdstip en 
het hout waarop bloemen gevormd 
worden. Rozen bijvoorbeeld moeten 
in het voorjaar kort gesnoeid worden 
zodat ze sterke nieuwe scheuten 
kunnen ontwikkelen. Na de bloei 
kunnen ze dan een beetje terug-
geknipt worden voor een verzorgde 
indruk.  

Verwerken van  
je tuinresten
Kippen

Kippen zijn dol op onkruid en be-
paalde restjes uit je keuken en tuin. 
Een gezonde kip eet gemiddeld 50 
kg organisch afval per jaar! Het is 
bovendien mooi meegenomen dat 
ze heel wat slakken oppikt én dat ze 
lekkere eitjes produceert. 

Beschermlaag voor  
de bodem
Bladeren, haagscheersel en planten-
resten kan je (versnipperd) tussen 
de planten en struiken leggen. Voor 
een gezonde bodem is een deken 
van bladeren en afgestorven plan-
tenresten ideaal, vooral in de winter.

 
Creatief met snoeihout
Snoeiresten kan je tussen paaltjes 
leggen (takkenwal) of er een vlecht-
werk mee maken en op die manier 
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een natuurlijke omheining maken. 
Ook met gehakseld snoeihout kan 
je veel kanten op (paadjes, snip-
perwanden, composteren, bodem-
bescherming, enz). 

 

Een takkenwal zorgt net als een 
levende haag voor meer structuur 
in de tuin. Je maakt zo een wal door 

twee rijen (kastanjehouten) palen 
een halve meter in de grond te ste-
ken. Als je 30 cm tussen de rijen laat 
en je plaatst de palen op 70 cm af-
stand van elkaar, heb je een prachtig 
reservoir voor alle takken en twijgjes 
die je anders naar het containerpark 
zou moeten sleuren. 

Als materiaal voor vlechtwerk heb je 
buigzame takken of twijgen nodig: 
wilg, hazelnoot, tamme kastanje, es, 
... Gebruik ze zo vers mogelijk, dat 
vlecht beter. Snoei alle zijtakken weg 
zodat je een gave tak overhoudt. Sla 
palen in de grond op ongeveer 50 cm 

afstand en 30 cm diep. Daartussen 
vlecht je takken van minstens  
2 m lang. Waar je met een top ein-
digt, begin je terug met een onder-
kant, dat geeft een mooier resultaat!
 

Composteren
Tuinafval kan je natuurlijk kwijt op je 
composthoop, in je compostbakken 
of in je compostvat. Later gebruik je 
ze dan als compost in de tuin en op 
die manier is de cirkel mooi rond. 
Je hoeft geen groene vingers te 
hebben om je GFT om te toveren 
tot compost. Compost maken is een 
kwestie van warmte, vocht, lucht en 
de juiste voedingsstoffen. Behalve 
in de winter kan je in principe op elk 
moment van het jaar beginnen met 
composteren. Informeer zeker eens 
bij onze compostmeesters tijdens 
een van de volgende compostdemo’s 
in het centrumpark in Lede (data zie 
afvalkalender).

ruimtelijk  
uitvoeringsplan 
zonevreemde  
bedrijven
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan laat de 
gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde bedrijven 
opmaken door het Gentse studiebureau SUM. Het RUP moet binnen de 
gemeentelijke visie over dergelijke bedrijven ontwikkelingsmogelijk-
heden en rechtszekerheid bieden. Het betreft niet enkel bedrijven die  
momenteel zonevreemd zijn, maar ook bedrijven die momenteel niet 
kunnen uitbreiden omwille van achterliggend landbouwgebied.  
 
Om de behoeften en wensen van de zonevreemde bedrijven te kennen 
werd in samenspraak met SUM een bedrijvenenquête opgesteld. Aan 
de hand van deze enquête is het de bedoeling om een zo volledig mo-
gelijk overzicht te hebben van de bestaande economische activiteiten 
en dynamiek van de bedrijven, hoe het bedrijf historisch ontwikkeld is  
en de specifieke behoeften naar ruimte en mobiliteit. 

U kan deze enquête bekomen bij de dienst stedenbouw. 

De enquête is ook terug te vinden op de website van de gemeente 
(www.lede.be – bij nieuws).

Gratis rand-
parkings aan 
het station
In de Spoorstraat, ter hoogte 
van het kruispunt met de 
Poortendriesstraat, zijn twee 
pendelparkings. Deze zijn ge-
legen op ongeveer 200 meter 
van het station en zijn volledig 
gratis. De nieuwste parking in 
de Spoorstraat heeft een capa-
citeit van 90 wagens. Het doel 
van deze randparkings is de 
stationsomgeving te ontlasten. 
Het is met andere woorden de 
bedoeling dat de pendelaars 
zich daar parkeren.
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Hallo, creatievelingen 
Noteer alvast volgende data en uren in 

jullie agenda’s. Iedere woensdagnamid-

dag organiseert de jeugddienst het knut-

selatelier voor kinderen van het eerste tot 

en met zesde leerjaar. Je kan kiezen uit twee sessies:  

van 13.30 tot 15.30 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. 

De data voor het eerste en tweede  

leerjaar zijn: 
25/11/2009: stilleven herfst

9/12/2009: kerstballen maken

6/01/2010: verjaardagskalender maken

De data voor het derde, vierde, vijfde  

en zesde leerjaar zijn:

18/11/2009: creatief koken  

(1 sessie van 14 uur tot 17 uur)

2/12/2009: kijkdoos winterlandschap

16/12/2009: kerstboomversiering

13/01/2010: creatief met (naald en) draad 

Per knutselsessie betaal je vooraf 3 euro. 

Er kunnen maximum vijftien kinderen per sessie  

deelnemen. Inschrijven is dus verplicht.

  
 

Jeugdflash

Cre-Actief

Vanaf het zesde leerjaar tot en met het derde 
middelbaar kan je ook naar Cre-Actief komen. 

Volgende zaterdagen van 14.30 tot 16.30 uur 
kan je in het nieuwe knutselatelier in de  
Rammelstraat terecht voor een toffe namiddag: 

21/11/2009 – 19/12/2009 – 
23/01/2009.

Per knutselsessie betaal je eveneens  
3 euro en is inschrijven op voorhand  
verplicht.

Woensdag 23 september werd  

het nieuwe knutselatelier officieel  

geopend. Vanaf nu gaan alle 

knutselsessies door in dit nieuwe 

gebouw dat gelegen is in de  

Rammelstraat nr 1A. 

Nieuw 
knutselatelier



27 november
Paca Theater
 
“Dosis Overdosis” brengt in een 
mix van toneel en film, van humor 
en drama, het verhaal van twee 
tieners, Maaike en Cedric, die via 
een schoolwerk in contact komen 
met een gebroken man wiens zoon 
op een uitgeleefd kamertje overleed 
aan een dosis heroïne.  

Zaal Volkskring 
 
Start: 19.30 uur
Voor 1e en 2de middelbaar
Na de toneelvoorstelling is er  
een alcoholvrije fuif tot 23 uur. 
 
Gratis toegang

Toneelvoorstelling: 
Dosis Overdosis
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Alle kinderen uit het kleuteron-
derwijs en alle kinderen uit het 
lager onderwijs zijn welkom in 
de kinderopvang te Wanzele tij-
dens de kerstvakantie: 
Vanaf maandag 21 december tot  
en met donderdag 24 december 
2009 (tot 12.15 uur) en vanaf  
maandag 28 december 2009 tot en 
met donderdag 31 januari 2009  
(tot 12.15 uur).

Inschrijven
Tijdens iedere vakantie is inschrijven 
verplicht en dit kan enkel via het 
inschrijvingsformulier of via email 
kinderopvang@lede.be.
 

Annulatie
Annulatie van een inschrijving tij-
dens vakantiedagen kan enkel schrif-
telijk worden doorgegeven ten laat-
ste de tweede werkdag voorafgaand 
aan de gereserveerde opvangdag. 

Annulatieformulieren zijn te verkrij-
gen bij de locale coördinator of op de 
drie vestigingsplaatsen. Bij geen of 
laattijdige annulatie van een vakan-
tiedag is een bedrag van 5 euro per 
kind/per opvangdag verschuldigd. 
Bij ziekte kan de dag zelf worden 
geannuleerd, mits voorlegging van 
een ziekteattest wordt er geen boete 
aangerekend.  
 
Inschrijven kan vanaf maandag  
30 november 2009 (vanaf 9 uur!).  
Enkel e-mails verzonden vanaf 9 uur 
en inschrijvingsformulieren die wij  
na 9 uur ontvangen, zullen worden 
aanvaard en verwerkt. De inschrij-
vingen zullen worden aanvaard zo-
lang de maximale opvang-capaciteit 
niet wordt overschreden. 

 

Informatie 
Nathalie Verstuyft, Gemeente-
bestuur Lede, Afdeling Vrije Tijd, 

Dienst Buitenschoolse Kinderopvang, 
Markt 1, 9340 Lede, 053 60 68 63, 
kinderopvang@lede.be.

Lede informeert
kinderopvang kinderopvang@lede.be

buitenschoolse 
kinderopvang Wanzele 
kerstvakantie

Dag Vanaf Tot en 
met

ma 21 december 6.45 18.30

di 22 december 6.45 18.30

wo 23 december 6.45 18.30

do 24 december 6.45 12.15

vrij 25 december Gesloten

za 26 december Gesloten

zon 27 december Gesloten

ma 28 december 6.45 18.30

di 29 december 6.45 18.30

wo 30 december 6.45 18.30

do 31 december 6.45 12.15

vrij 1 januari Gesloten

Openingsuren
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lede  
gesmaakt!

Eet- en  
cultuurbeurs
Zondag 15 november
Een beurs met veel smaak en 
een snuifje cultuur. Verschillende 
verenigingen laten u meegenie-
ten van allerlei kleine gerechtjes
Locatie: De Bron
Van 13.30 tot 18.00 uur
Gratis toegang

Turkse namidag
 
Woensdag 18 november
Turkse namiddag in  
het Jeugdhuis Leeuwerik. 
Start om 14 uur
Inschrijven vooraf verplicht
Meer info: 053 80 48 36
Locatie:  
De Bron
Van 13.30 tot 
18.00 uur
Gratis  
toegang

Knutselatelier
 
Woensdag 18 november
Creatief koken in teken van  
week van de Smaak 
1 sessie van 14 tot 17 uur
Inschrijven vooraf verplicht
Organisatie: Jeugddienst
Locatie: Rammelstraat 1A 
Meer info: 053 60 68 62
Kostprijs: 3 euro
Gratis toegang

Proevertjes-
beurs te  
Oordegem –  
“Culinair  
Turkije”
 
Zondag 22 november 2009
Locatie: Ontmoetingscentrum 
te Oordegem 
Vanaf 14 uur 

Ism Davidsfonds Oordegem, KAV 
Oordegem en KVLV Oordegem
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Zaal de Bron
Zaterdag 19 en zondag 20 december 2009

Sterdagen

Jaarlijks voorziet de gemeente  
een krediet in het budget voor 
betoelaging van één of meerdere 
projecten in het kader van ontwik-
kelingssamenwerking.  
 
De ingediende projecten in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking 
dienen te leiden tot een verbetering 
van de situatie van de armste bevol-
kingsgroepen in ontwikkelingslanden 
buiten Europa. De voorkeur gaat 
uit naar projecten met nadruk op 
werkgelegenheid, zelfwerkzaamheid, 
gezondheidszorg, landbouw, scholing 
en vorming van bepaalde doelgroe-
pen en ook naar deze die gespreid 
zijn over verschillende jaren.  

ontwikkelings- 
samenwerking

Aanvraag en toelagevoorwaarden:
•  De indieners en realisators  

van het project moeten in  
Lede wonen.

•  Men kan slechts één keer om de 
vijf jaar aanspraak maken op een 
toelage voor een project.

•  Bij verschillende aanvragen in 
hetzelfde jaar kan het voorziene 
budget over maximaal twee  
projecten verdeeld worden.

•  De gemeenteraad beslist aan 
welke project(en) de toelage  
wordt verleend.

•  Dit initiatief zal jaarlijks gepubli-
ceerd worden in het gemeente-
lijk infoblad en in een plaatselijk 
advertentieblad.

•  De aanvraag dient te gebeuren 
op een aanvraagformulier dat te 
bekomen is bij dienst cultuur.  
Het aanvraagformulier moet vóór 
30 juni van het lopende jaar in 
ons bezit zijn. Vóór 1 oktober 
wordt aan de aanvrager(s) van de 
ingediende projecten meegedeeld 
of er een toelage wordt toege-
kend. De toelage wordt uitbetaald 
voor het einde van het jaar. Voor 
2009 moet het aanvraagformulier 
ingediend zijn ten laatste op 15 
december 2009.

•  Diegenen die een toelage verkrij-
gen geven voor het einde van het 
volgende jaar een verslag omtrent 
het door hen gerealiseerde project.
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archeologische opgravingen 
op het domein Mesen

Op vraag van de gemeente Lede 
voert SOLVA sinds 13 juli arche-
ologische opgravingen uit op het 
voormalige markizaat te Lede (‘Do-
mein Mesen’). In februari wees een 
archeologisch vooronderzoek reeds 
uit dat de terreinen rond de voor-
malige kasteelsite een grote concen-
tratie aan archeologische sporen uit 
diverse periodes bevatten. 
 
Het archeologisch onderzoek wordt 
uitgevoerd naar aanleiding van het 
masterplan ‘Parkdomein Mesen’. 
Dat plan voorziet ondermeer in de 
bouw van een woon- en zorgcentrum 
op het domein. Omdat bij de bouw 
eventuele archeologische sporen 
zouden kunnen vergraven worden, 
werd een archeologisch onderzoek 
door de Vlaamse overheid opgelegd. 
Dat dit een uitgelezen kans was 
om meer te weten te komen over 
de geschiedenis van Lede, was wel 
zeker. De onderzochte terreinen zijn 
gelegen op een historisch leen-
hof van de heerlijkheid Lede. Het 
onderzoek biedt dus de gelegenheid 
om over een vrij ruime oppervlakte 
onderzoek te doen in één van de his-
torische kernen van Lede, een zone 
die daarenboven slechts in beperkte 
mate aangeroerd is door recente 
en historische bouwactiviteiten. De 
kans om goed bewaarde sporen aan 
te treffen, was dus reëel. Bovendien 
zijn in het verleden in de onmiddel-
lijke omgeving sporen van Romeinse 
aanwezigheid vastgesteld. 

Het vooronderzoek
De resultaten van het vooronder-
zoek waren alvast veelbelovend. In 
het westelijke en zuidwestelijke deel 
van het terrein vonden de archeolo-

gen kuilen en greppels die op basis 
van het aangetroffen aardewerk te 
plaatsen zijn in de volle (10e- 12e 
eeuw) en late middeleeuwen (13e-
15e eeuw). In het zuidelijke deel van 
het domein bleken nog kelders en 
funderingen van bijgebouwen van 
het voormalige kasteel in de bodem 
aanwezig te zijn. Verspreid over het 
volledige areaal werden voorts ook 
ruime hoeveelheden Romeins aarde-
werk en dakpanfragmenten aange-
troffen. Ze dateren uit de tweede/
derde eeuw na Chr. De vondsten 
suggereren Romeinse bewoning in 
de onmiddellijke omgeving. 
 

Bezoek aan de  
archeologische  
opgravingen
De archeologische opgravingen moe-
ten nu meer duidelijkheid verschaf-
fen over de aard van de sporen en 
hun verband tot de (recentere) ge-
schiedenis van dit historisch domein. 
Inmiddels zijn de opgravingen reeds 
halfweg gevorderd en is een groot 
deel van de westelijke zone opge-
graven. Daar troffen de archeologen 
een reeks waterputten aan, naast 
een wirwar van grachtjes en kuilen. 
Tussen de talrijke laat-middeleeuwse 
sporen bevonden zich ook oudere 
sporen. Zo kwamen er ondermeer 

een tiental Romeinse crematiegraven 
aan het licht. Momenteel spitst het 
onderzoek zich toe op de zuidelijke 
zones van het parkdomein, waar de 
muurresten van bijgebouwen van  
het kasteel opgegraven worden.  
Binnenkort start het onderzoek van 
de zone waar tijdens het vooronder-
zoek heel wat Romeins aardewerk 
aan het licht kwam.

Wil je met eigen ogen de  
vorderingen van het archeologisch  
onderzoek volgen?  
Dat kan tijdens het ‘opensleuven-
weekend’ op 21 en 22 november.

 
Meer info volgt op de website.
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verwarmingstoelage
De koude herfst- en winter-
dagen staan weer voor de 
deur. Reden genoeg om nog 
eens stil te staan bij de fe-
derale verwarmingstoelage. 
Steeds meer mensen onder-
vinden moeilijkheden om de 
dure brandstoffactuur te be-
talen. De verwarmingtoelage 
is er om hierbij te helpen. 

Wie heeft er recht 
op de tussenkomst? 
Categorie 1: 
de gerechtigden op een verhoogde 
tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering, op voorwaarde 
dat het bruto belastbaar gezinsinko-
men lager of gelijk is aan 14.887,95 
euro verhoogd met 2756,15 euro per 
persoon ten laste. 

Categorie 2: 
de gezinnen met een laag inkomen. 
Concreet betekent dit dat het jaar-
lijks bruto belastbaar gezinsinkomen 
lager of gelijk is aan 14.887,95 euro 
verhoogd met 2756,15 euro per 
persoon ten laste. 

Categorie 3: 
de personen met een schuldenlast
Hiermee worden de personen be-
doeld met een collectieve schulden-
regeling of een schuldbemiddeling én 
voor wie het OCMW heeft vastge-
steld dat ze niet in staat zijn hun 
verwarmingsfactuur te betalen.  
Indien je niet tot bovenstaande  
categorieën behoort en het jaarlijks 
netto belastbaar gezinsinkomen  
lager of gelijk is aan 26.000 euro, 
dan kan je rechtstreeks een aan-
vraag voor een forfaitaire verminde-
ring indienen bij de FOD Economie. 
Voor meer  inlichtingen kan je te-
recht op het nummer: 0800/120 33. 

Welke brand- 
stoffen komen  
er precies in  
aanmerking? 

 
 
Onderstaande brandstoffen komen in 
aanmerking voor een verwarmings-
toelage:
•  huisbrandolie
•  verwarmingspetroleum  

( type C)
•  bulkpropaangas
Om aanspraak te kunnen maken 
op de verwarmingstoelage dient de 
levering gebeurd te zijn tussen 1 
januari 2009 en 31 december 2009. 
Aardgas via aansluiting op het 
stadsdistributienet, propaangas en 
butaangas in gasflessen komen niet 
in aanmerking voor de toelage. 

Hoeveel bedraagt  
de verwarmings- 
toelage? 
Het bedrag van de toelage hangt  
af van de brandstofprijs, de prijs  
per liter en de categorie waartoe  
de aanvrager behoort.  
 
Voor de categorieën 1,2 en 3 schom-
melt de toelage voor de in grote 
hoeveelheden geleverde brandstof-
fen tussen de 14 cent en de 20 cent 
per liter. Per verwarmingsperiode 
en per huishouden wordt er een 
verwarmingstoelage gegeven voor 
maximum 1500 liter brandstof. 
Voor kleine hoeveelheden aan de 
pomp aangekochte huisbrandolie  
of verwarmingspetroleum is er een  

 
 
forfaitaire verwarmingstoelage van 
210 euro voorzien.  
 

Waar en wanneer 
kan de verwarmings-
toelage worden  
aangevraagd? 
Bij de Sociale Dienst van het OCMW 
binnen de 60 dagen na de levering. 
Er zijn hiertoe speciale permanenties 
voorzien elke dinsdag- en donder-
dagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
en elke maandagavond van 16.00 
tot 18.45 uur. De sociale dienst is 
gevestigd te Kasteeldreef 50, Lede.

Welke documenten 
moet je voorleggen 
als je je aanvraag 
indient? 
• een kopie van je identiteitskaart 
• een kopie van de leveringsfactuur 

of -bon 
• indien je in een appartements-

gebouw woont, een attest van 
de eigenaar of beheerder met de 
vermelding van het aantal appar-
tementen waarop de leverings-
factuur of -bon betrekking heeft

• voor categorie 3, een kopie van  
de beschikking van toelaatbaarheid 
of attest van de collectief schuld-
bemiddelaar 
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Wintersportkampen
Wintersportkamp Omnisport  
 
Wanneer? Vanaf 21 tot en met 24 december 2009
Voor wie? Voor jongens en meisjes uit het 1ste t.e.m 6de leerjaar van het schooljaar 2009 - 2010
Waar?  Sportcomplex De Ommegang
Uurregeling? Vanaf 21 tot en met 23 december 2009: 
 
Les van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, gezamenlijke activiteit van 13.00 tot 14.00 uur. 
Opvang van 8.15 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur 
 
Op 24 december 2008: Les van 9.00 tot 12.00 uur.
Opvang voorzien van 08.15 tot 09.00 en van 12.00 tot 12.15 uur
 
Meebrengen? Trainingspak/sportieve kledij en sportschoenen (zowel voor binnen als buiten)
Prijs?  35 euro 
Kortingen? 2 euro bij inschrijving 2de kind uit zelfde gezin
  3 euro bij inschrijving 3de kind uit zelfde gezin 
Inschrijven? uiterste inschrijvingsdatum 13 december 2009
 
Inschrijven kan via:
• Email: sportdienst@lede.be 
• Sportdienst, Markt 1, 9340 Lede 
• Sporthal, Ommeganglaan 60A, 9340 Lede 

Wintersportkamp kleuters   
 
Wanneer? Vanaf 28 tot en met 31 december 2009
Voor wie? Voor jongens en meisjes uit de 1ste t.e.m 3de kleuterklas van het schooljaar 2009 - 2010
Waar?  Sportcomplex De Ommegang, Ommeganglaan 60A, 9340 Lede
Uurregeling? Vanaf 28 tot en met 31 december 2009:
 
Les van 9.00 tot 12.00 uur. 
Opvang van 08.15 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.15 uur. 
 
Meebrengen? Trainingspak/sportieve kledij en sportschoenen (zowel voor binnen als buiten)
Prijs?  20 euro
Kortingen? 2 euro bij inschrijving 2de kind uit zelfde gezin
  3 euro bij inschrijving 3de kind uit zelfde gezin 
Inschrijven? uiterste inschrijvingsdatum 20 december 2009
 
Inschrijven kan via:
• Email: sportdienst@lede.be 
• Sportdienst, Markt 1, 9340 Lede 
• Sporthal, Ommeganglaan 60A, 9340 Lede 



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

Alle informatie kan je ook 
terugvinden op 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 (bevol-
king en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
Jeugd
tel. 053 60 68 62
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
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem, Oordegem-
dorp 29, Oordegem,  
tel. 09 366 03 08
Wanzele, Watermolen-
straat 13, Wanzele,  
tel. 053 82 85 00
OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2, 
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werkgele-
genheidsagentschap 
(PWA)
Rammelstraat 1A,  
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
Sporthal
Ommeganglaan 60A,  
s9340 Lede,  
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be
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Subsidiereglement  
voor terugbetaling  
sportbegeleiders  
De gemeenteraad keurde een nieuw subsidiereglement 
goed. Via dit nieuwe reglement kunnen subsidies ver-
leend worden voor vorming van sportbegeleiders van 
+18 jarigen en actief in erkende sportverenigingen. 
Het subsidiereglement met bijhorend aanvraagformu-
lier kan je alvast bekomen op onze sportdienst maar 
evenzeer via de website van onze gemeente www.lede.
be onder cultuur en ontspanning/sport/subsidies. 

 

Nieuwe administratieve 
medewerkster voor de 
sportdienst 
Sinds donderdag 1 oktober 2009 is onze sportdienst 
versterkt met een nieuwe administratieve medewerk-
ster, Marijke Bulté, in deeltijds dienstverband.

Sportgala 2009
Iedereen is van harte welkom op het Sportgala 2009 
op vrijdag 18 december 2009. Dit evenement gaat 
door in sporthal De Ommegang, Ommeganglaan 60A, 
9340 Lede. Tijdens dit evenement worden de kampioe-
nen en laureaten van het voorbije jaar gehuldigd. Kan-
didaturen kunnen op de sportdienst worden ingediend 
uiterlijk op vrijdag 30 november 2009.

Parcours  
Mountainbike Lede
Eind 2009 zal onze gemeente beschikken over een 
vast mountainbikeparcours. Twee start- en aankomst-
plaatsen zijn voorzien m.n. het Sportcomplex Lede en 
het Blosocomplex Oordegem. Dit gehele gebeuren is 
tot stand gekomen door middel van een partnerschap 
tussen de gemeente, de provincie en BLOSO. Het 
parcours van ca. 30 km. zal ook deel uitmaken van het 
provinciaal netwerk (verbindingen mogelijk met Wi-
chelen, Erpe-Mere, Wetteren en Sint-Lievens-Houtem). 
De officiële opening wordt gepland op zaterdag 19 
december 2009.

Gemeentelijk voetbal- 
terrein Smetlede
Op vrijdag 29 mei 2009 werd het voetbalterrein van 
Smetlede aangekocht door het gemeentebestuur. 
Vanaf 1 augustus 2009 speelt FC Smetlede dus op 
gemeentelijke grond.



15-10-2009
Kerkfabriek Sint-Fledericus  
te Vlierzele
Aktename van het budget 2010 met 
een toelage van 5.688,24 euro
Gemeentelijke Holding
Goedkeuring kapitaalverhoging van 
maximum 232.161,28 euro
Betoelaging van projecten in  
het kader van ontwikkelings-
samenwerking
Goedkeuring reglement
Gemeentelijk feestcomité
Goedkeuring nieuwe statuten
SOLvA als lokale eenheid bij het 
Fonds voor Reductie van de  
Globale Energiekost
Goedkeuren overeenkomst en verle-
nen waarborg. Garantstelling door de 
gemeente voor 132.796,36 euro
Plaatsen openbare verlichting 
fietspad tussen Langehaag en 
Hoogledezijdestraat
Principebeslissing
Grondwerken in de ambachte-
lijke zone Heiplas
Vaststelling bestek, gunning na 
openbare aanbesteding en raming 
van de kosten op 177.775 euro  
(exclusief BTW)

Uit de gemeenteraad van …

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: tel. 053 80 91 91 - www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 (0,50 euro/min)

Uitvoeren van binnenschilder-
werken in de dekenij te Lede
Vaststelling bestek, gunning na 
onderhandelingsprocedure en raming 
van de kosten op 19.160 euro  
(exclusief BTW)
Ruilverkaveling  
Sint-Lievens-Houtem
Wijziging buurt- en voetwegen  
en plannen kunstwerken:  
positief advies.

17-10-2009
Aktename van de budgetten voor 
het boekjaar 2010 van de diverse 
kerkfabrieken
O.C.M.W.
Kennisname van de dienstjaar- 
rekening 2008
Belasting op de afgifte van  
administratieve documenten
Wijziging m.b.t. de aanvragen voor 
stedenbouwkundige attesten en 
vergunningen.
Subsidiereglement voor terugbe-
taling van de kosten voor vor-
ming voor sportbegeleiders
Goedkeuring nieuw subsidie- 
reglement
Straatnaamgeving

Vaststelling straatnaam “Bambos-
straat” voor de nieuwe straat in  
de verkaveling langsheen de  
Kerkevijverstraat
Aankoop douchesysteem voor 
de decontaminatie van gaspak-
dragers ten behoeve van de 
gemeentelijke brandweer
Vaststelling bestek, gunning na het 
systeem van de geglobaliseerde 
aankopen en raming van de kosten 
op 9.158 euro (exclusief btw)
Uitbreiding kinderopvang te 
Oordegem
Vaststelling bestek, gunning bij  
algemene offerteaanvraag en raming 
van de kosten op 65.000 euro  
(exclusief btw)
Domein van Mesen: verbouwing 
kasteelhoeve
Vaststelling bestek, gunning na 
openbare aanbesteding en raming 
van de kosten op 913.507,75 euro 
(exclusief btw)
Leveren en plaatsen van ramen 
en deuren in de dekenij te Lede
Vaststelling bestek, gunning bij alge-
mene offerteaanvraag en raming van 
de kosten op 53.000 euro 
(exclusief btw)

Ontvangsten Uitgaven Saldo
Gewone dienst 25.257.785,22 21.514.583,53 3.743.201,69
Buitengewone dienst 16.961.633,38 16.961.633,38 –

Lopende werken
Herinrichting kruispunt Wichelse 
Steenweg – Heiplasstraat – Oude 
Wichelse steenweg – Kleiweg
Duur: Tot eind 2009. Vanaf midden 
november enkel hinder voor plaatse-
lijk verkeer in Heiplasstraat en Oude 
Wichelsesteenweg
Opdrachtgever: Ministerie v/d 
Vlaamse gemeenschap afdeling 
wegen en verkeer, gemeentebestuur 
en TMVW
Collector Wellebeek – riolerings- 
en wegeniswerken – herinrich-
ting Smetlededorp
Duur: vanaf begin 2010 tot vermoe-
delijk mei 2010. Omleiding via  
Oordegemkouter, N9, Papegem-
straat, Essestraat, Langehaag
Opdrachtgever: Aquafin, gemeen-
tebestuur en TMVW

Herinrichting kruispunt  
Overimpestraat – Molenberg-
straat – Grotekapellelaan
Duur: tot eind november
Omleiding via Overimpestraat -  
Ledezijdestraat - Reymeersstraat 
Opdrachtgever: gemeentebestuur 
Herinrichting kruispunt  
Damstraat – Reymeersstraat – 
Grotekapellelaan
Duur:  aansluitend op de werken 
aan het kruispunt Overimpestraat – 
Molenbergstraat – Grotekapellelaan, 
vermoedelijke start begin december
Omleiding via Reymeersstraat – Le-
dezijdestraat - Overimpestraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur 
en TMVW
Herdergemestraat en Vossedreef 
– aanleg nieuwe voetpaden en 

rijweg wordt van nieuwe toplaag 
voorzien
Duur:  90 werkdagen, vermoedelijke 
start eind dit jaar
Opdrachtgever: gemeentebestuur
Stichelendries – riolerings- 
werken en nieuwe rijweg  
en voetpaden
Duur:  150 werkdagen, vermoedelij-
ke start eind november. Omleiding via 
Ouden Heirweg, Varkensmarkt en N9
Opdrachtgever: gemeentebestuur 
en TMVW

 
Tijdelijke verkeershin-
der door manifestaties
17 januari 2010: veldrit Oordegem, 
parcours gedeelte Ouden Heirweg en 
Grote Steenweg. 

Wegeniswerken
Alle wegenwerken en omleidingen zijn ook te  
volgen op de website www.lede.be.

Bijkomend punt aangevraagd door raadslid Lievens
Er wordt op aangedrongen over te gaan tot aan-
houding en berechting van de hoofdverdachte van 
de roofmoord op Eddy Sabbe.


