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Coverfoto
Arno in de
Oude Heirweg
Oordegem

Wegenwerken
Riolerings- en wegeniswerken: Bredestraat en Wanzeledorp
Duur: vermoedelijk tot juli 2012
Omleiding: Smetledestraat (Serskamp), Wanzelesteenweg (Serskamp), Serskampstraat, Schildekensstraat, Smetledestraat, 
Hofsmeer, Hoogledezijdestraat, Rijststraat, Reymeersstraat, Watermolenstraat 
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW

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

Aanleg fietspaden langsheen Reymeersstraat, gedeelte tussen Wanzelekouter en Guchtstraat
Aanvang: 23 april 2012
Duur: 80 werkdagen
Plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Aanleg voetpaden in Kasteeldreef, Kasteelstraat (gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef), Markizaatstraat, Kleine 
Ommegangweg, Bellaertstraat (gedeelte tussen Nieuwstraat en Dr. Moenslaan) en Zuster Lambertinestraat
Aanvang: in de week van 10 mei 2012
Plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
13 mei tot 17 mei:  Blauwe Kanne Kermis Oordegem 
Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten tussen Dries en Klinkaard  
Omleiding via Klinkaard, Schoot, Houwstraat, Dries

17 mei: wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst Speurtstraat

20 mei: kermis Smetlededorp 

27 mei: kermis Wanzeledorp

27 mei: wielerwedstrijd te Wanzele, aankomst Wanzeledorp

10 juni: wielerwedstrijd te Wanzele, aankomst Wanzeledorp



Kermissen
13 mei  
PAPEGEM 
vuurwerk 14 mei, 22 uur

13 - 17 mei 
OORDEGEM
Blauwe Kanne kermis

20 mei 
SMETLEDE

27 mei 
WANZELE

3patrimonium@lede.be  P a T r I m O n I u m

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

Op 31 mei zijn gans Vlaanderen en Brussel een dag lang rookvrij. Dat is de 
ambitie van “Rokers verdienen een beloning... als ze 24 uur niet roken”, 
een Vlaamse actie tijdens de Werelddag Zonder Tabak. 

Deze actie streeft ernaar je als Vlaamse roker te mobiliseren om op 31 mei 
gedurende 24 uur niet te roken. Deze positieve ervaring kan eventueel later 
leiden tot een definitieve rookstop. De campagne wordt ondersteund door 
het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) 
en het lokale gezondheidsoverleg (Logo’s) over heel Vlaanderen.
De gemeente Lede wil een voortrekker zijn in het anti-rookbeleid en voert 
daarom in de maand mei enkele acties voor de preventie van tabaksge-
bruik. Op dinsdag 29 mei, tijdens de wekelijkse markt, zal er van 9 tot 12 
uur een infostand staan waar je informatie kan inwinnen over leven zonder 
tabak. Bovendien kan je tijdens de marktactie ook je kans wagen om een 
leuke prijs te winnen!
Tussen 10 en 11 uur zal er een tabakoloog aanwezig zijn om gratis op al 
je vragen te antwoorden. Bovendien kan je als roker via de aanwezige CO-
meter testen hoe sterk je longen vervuild zijn!
Op 31 mei, Werelddag zonder tabak, zal je aan het onthaal van de ge-
meente en aan het onthaal van de sociale dienst van het OCMW even-
eens een infostand vinden. Je kan samen met andere rokers de sigaret op  
31 mei neerleggen en je inschrijven op www.verdieneenbeloning.be of 
via tabakstop op het nummer 0800 111 00.

Avondmarkt
29 juni 

Middenstandsraad
Lede Zomer’t van 22 tot en met 30 juni 

Zomerconcerten
Zin in een gezellige zomeravond in het park van Lede? 
Kom samen met vrienden of familie naar de zomer-
concerten op 29 juni, 13 juli, 10 en 24 augustus.
Aanvang telkens om 20 uur, toegang gratis. 
De namen van de groepen die zullen optreden, 
staan in de volgende editie van Lede Informeert.

31 mei: Werelddag zonder tabak
‘Rokers verdienen een beloning… als ze 24 uur niet roken’
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Afwezigheidstoezicht 

Geniet van een welverdiende en zorgeloze vakantie …
terwijl de politie een extra oogje in het zeil houdt op je woning

Zomertijd, vakantietijd! Wellicht heb je reeds plannen gemaakt voor de zomervakantie en trek je er weldra één of 
meer weekjes tussenuit. Je woning blijft dan wel enige tijd zonder toezicht.
Afwezigheidstoezicht betekent dat je woning aan een controle onderworpen wordt, zowel door de wijkagent als 
door de interventieploegen en dit op alle tijdstippen van de dag, avond en nacht. De politie controleert op onregel-
matige tijdstippen je woning aan de buitenzijde op eventuele sporen van inbraak, onvoldoende of slecht gesloten 
ramen, deuren en garages. Kortom, er wordt gelet op alle onregelmatigheden.
Het hele jaar door, ook buiten de schoolvakanties, kan je gebruik maken van het afwezigheidstoezicht.

Aanvraag van het afwezigheidstoezicht
Ja kan het afwezigheidstoezicht aanvragen via een aanvraagformulier. Dit document kan je afhalen op het politie-
kantoor of downloaden op www.erpemerelede.be onder de rubriek preventie of via Police-on-web. 
Indien je dat wenst, helpen we je ook graag bij het invullen van je aanvraag. 
Hou er rekening mee dat het via Police-on-web noodzakelijk is om je identiteit via je elektronische identiteitskaart 
vast te stellen. Hierbij heb je uiteraard een kaartlezer nodig.

Preventietips voor een zorgeloze vakantie:
• Vermijd uiterlijke tekens van afwezigheid 
-  Een overvolle brievenbus kan je vermijden door je brievenbus te laten lichten door een buurman. 
 Grotere poststukken kan je laten bewaren in het postkantoor.
- Laat iemand het grasperk maaien.
- Zeg leveranciers af, waardoor zaken niet voor de deur blijven staan. 
- Vermijd permanent neergelaten rolluiken.
- Kleef geen briefjes op de deur waarop de duur van de afwezigheid vermeld staat. 
- Spreek geen afwezigheidstermijn in op het antwoordapparaat van je telefoon. 

• Geef de woning een bewoond uitzicht
Naast het vermijden van duidelijke tekens van afwezigheid, is het ook belangrijk de indruk te wekken dat de bewo-
ners thuis zijn.  Zo kan je tijdschakelaars gebruiken die het licht op verschillende ogenblikken aan- en uitschakelen. 
Je kan ook met behulp van lichtgevoelige cellen de buitenverlichting automatisch laten aangaan bij het vallen van 
de duisternis. Er bestaan apparaten die op vastgestelde tijdstippen de rolluiken ophalen en neerlaten. Men kan ook 
wat goedkoop speelgoed achterlaten in de tuin. 

• Beperk mogelijke buit en schade 
Houd zo weinig mogelijk waardevolle zaken in huis. Geef ze tijdens je afwezigheid in bewaring bij vrienden of 
familieleden. Merk en registreer je bezit. Noteer het merk en serienummer van waardevolle toestellen. Maak even-
tueel een foto van niet gemerkte zaken. Registreerbladen zijn bij de politie (wijkagent) te verkrijgen.
Sluit binnendeuren en kasten niet af, tenzij het natuurlijk gaat om inbraakwerende deuren of koffers. 

• Voor je vertrek 
- Ga tijdig na of het hang- en sluitwerk van je woning voldoende weerstand biedt tegen inbraak. 
 Herstel defecte sloten of raamsluitingen.
- Informeer je ook tijdig over de mogelijkheden om je woning te verzekeren tegen diefstal. 

• Bij je vertrek 
- Sluit gas- en waterleiding af.
- Laat geen voorwerpen achter die diefstal vergemakkelijken.
- Sluit alle buitendeuren en ramen, zelfs kleine kantelraampjes goed af. Vergeet het tuinhuisje niet. 
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TECHNISCH ASSISTENT - ZAALTECHNICUS (M/V)
Niveau D1 – D3 – voltijds – statutair

Je werkt onder leiding van de cultuurbeleidscoördinator en zorgt 
voor de technische omkadering van podiumvoorstellingen, het 
vlotte verloop van podiumactiviteiten en het garanderen van een 
veilig  en gebruiksvriendelijk instrumentarium.

VOORWAARDEN
•  Je bent in het bezit van een rijbewijs, minstens geldig voor   
 categorie B.
•  Je slaagt in een aanwervingsexamen. 

AANBOD 
•  Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijk- 
 heid en ruimte voor initiatief.
•  Minimum bruto maandsalaris: 1.795,03 euro;
     Maximum bruto maandsalaris: 2.720,15 euro.
•  Een flexibele vakantieregeling.
•  Ruime opleidingsmogelijkheden.
•  Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, 
 fietsvergoeding.
•  Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en 
 onbeperkt voor de publieke sector.
•  Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van zes maanden.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatie-
brief met je cv  tegen uiterlijk 31 mei 2012 (datum poststempel 
is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, 
Markt 1, 9340 Lede.

Meer informatie (o.a. over de aanwervingsvoorwaarden, functie-
kaart, examenprogramma, verloning,…) kan je raadplegen op de 
gemeentelijke website of bij de personeelsdienst (tel. 053 60 68 
21 of via personeel@lede.be).

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband 
van een 

TIJDELIJKE ADMINISTRATIEF  ASSISTENT(E)
voor de dienst speelpleinwerking

Periode van 25 juni 2012 tot en met 31 augustus 2012
Voltijds– Niveau D1-D3

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:
• Geen diplomavereisten.
• Houder zijn van een rijbewijs, minstens voor categorie B.
• Slagen in een selectieproef.

De kandidatuurstelling moet gericht worden aan  het college van burgemeester en 
schepenen van Lede, Markt 1 te 9340 Lede en dit vóór 9 juni 2012.

Het inschrijvingsformulier en alle verdere inlichtingen  kunnen bekomen worden 
op het gemeentesecretariaat, Markt 1 te 9340 Lede – tel. 053 60 68 00 of via  
personeel@lede.be. Dit formulier kan eveneens gedownload worden op www.lede.be.

DIENSTHOOFD FINANCIEN (M/V)
Niveau A1a-A3a – voltijds – statutair

Als diensthoofd heb je de leiding over de fi-
nanciële dienst.  Je bent verantwoordelijk voor 
het beheer van de volledige uitgaven- en ont-
vangstencyclus van het gemeentebestuur en 
het voeren van de gemeentelijke boekhouding.

DIENSTHOOFD PERSONEEL (M/V)
Niveau A1a-A3a – voltijds – statutair

Als diensthoofd heb je de leiding over de perso-
neelsdienst.  Je bent verantwoordelijk voor  alle 
personeelsaangelegenheden van de verschil-
lende gemeentelijke diensten, van het binnen-
komen in de organisatie, het functioneren, de 
doorgroei tot het verlaten van de organisatie.

Voor beide functies gelden:

VOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van de Belgische natio- 
 naliteit.
•  Je bent houder van een functiegericht  
 masterdiploma (zie aanwervingsvoorwaar- 
 den) of laatstejaarsstudent.
•  Je slaagt in een aanwervingsexamen.

AANBOD 
•  Een boeiende en afwisselende functie met  
 verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
• Minimum bruto maandsalaris: 2.871,27 euro.
 Maximum bruto maandsalaris: 5.052,65 euro.
•  Een flexibele vakantieregeling.
•  Ruime opleidingsmogelijkheden.
•  Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverze- 
 kering, fietsvergoeding.
•  Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé- 
 ervaring en onbeperkt voor de publieke  
 sector.
•  Aanleg van een wervingsreserve voor de  
 duur van één jaar.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure 
stuur je je sollicitatiebrief met je cv en kopie van 
het vereiste diploma per post tegen uiterlijk 
31 mei 2012 (datum poststempel is bepalend) 
naar het college van burgemeester en schepe-
nen, Markt 1, 9340 Lede.

Meer informatie (o.a. over de aanwervings-
voorwaarden, functiekaart, examenprogram-
ma, verloning,…) kan je raadplegen op de ge-
meentelijke website of bij de personeelsdienst 
(tel. 053 60 68 21 of via  personeel@lede.be).

Het gemeentebestuur van Lede streeft naar een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierdoor is onze organisatie in volle 
ontwikkeling en verwelkomen we graag  dynamische medewerkers. Wil je meewerken aan de verdere ontwikkeling van de ge-
meente Lede?  Heb je zin voor initiatief en hou je van een nieuwe professionele uitdaging?  Neem dan nu je kans!



6  www.bibliotheek.lede.be
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CinéBib: humoristische films in de kijker
CinéBib is een project uitgewerkt door Cinema Novo in opdracht van de provincies West- en Oost-Vlaanderen en 
heeft als doel bibliotheekbezoekers meer voeling te doen krijgen met het alternatieve filmcircuit. 
CinéBib presenteert sedert begin deze maand in de bibliotheek van Lede een dvd-collectie met als thema ‘humor’. 
Bovendien wordt ook de Amerikaanse cineast Billy Wilder in de kijker gezet. De collectie bevat zijn film The 
Apartment. 
Het dvd-overzicht in de gratis brochure maakt je wegwijs. Neem dit boekje gerust mee naar huis, dan kan je 
thuis het overzicht nog eens bekijken. De CinéBib dvd’s zijn gratis uitleenbaar voor één week en dit gedurende 
drie maanden. 

Nieuwe tijdschriften in de bib!
Sinds kort kan je in de bib het vernieuwde magazine Roots uitlenen. Dat is een Nederlands magazine dat inspeelt 
op het toenemende verlangen naar rust. En waar kan je beter tot rust komen dan in de natuur? Het magazine 
prijst zichzelf dan ook aan onder de noemer ‘dicht bij de natuur, dicht bij jezelf’. 
Recentelijk vind je ook  DMuze terug in de rekken van de bib. Dat is een bijlage van De Morgen  en verschijnt 
elke zaterdag.  DMuze is een feel good magazine voor vrouwen. Het brengt  reportages en artikels over mode, 
beauty, reizen, relaties en nog veel meer.
Tot slot beschikt de bibliotheek ook nog over Knippie, het kleine zusje van Knipmode. Knippie is een magazine 
voor het zelf maken van kindermode. Tweemaandelijks brengt het patronen voor leuke kinderkledij. 
De meest recente exemplaren van magazines zijn niet uitleenbaar. Je kan ze wel lezen in de bib zelf.
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Erkenning sportverenigingen
Sportverenigingen die erkenning willen voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 moeten  
uiterlijk op 31 mei het aanvraagformulier indienen bij de sportdienst. Het erkenningsreglement en de aan-
vraagformulieren kan je bekomen in sporthal De Ommegang of op de website. Erkenning door de gemeente 
is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor:
- financiële ondersteuning (subsidie)
- logistieke en materiële ondersteuning
- lagere prijscategorie bij gebruik van bepaalde gemeentelijke lokalen
- het uitschrijven van fiscale attesten
Verenigingen die een aanvraag indienen, worden uiterlijk op 30 juni op de hoogte gebracht betreffende de 
erkenning.

Regiotour
De regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert de 14de editie van de regiotour op zaterdag 9 juni. 
Er wordt dit jaar gekozen voor een nieuw concept. Een basislus van 80 km kan opgebouwd worden tot maxi-
maal 145 km via plaatselijke lussen. De plaatselijke lussen zijn gelokaliseerd in:

Erpe-Mere: 12 km (inclusief trap Steenbergcross)         Herzele: 10 km
Zottegem: 18 km            Geraardsbergen: 12 km
Ninove: 13 km

Je kan starten en inschrijven in Erpe-Mere, Herzele, Zottegem, Geraardsbergen, Haaltert en Ninove.
Op voorhand inschrijven kan tot 25 mei bij de sportdienst van je startplaats. De deelnameprijs bij voorinschrij-
ving bedraagt 5 euro, te betalen vóór 25 mei op rekeningnummer BE32 7371 2131 3802  (ILV Regiosport-
dienst Z.O.V.). Op de dag zelf inschrijven kan op elke startplaats voor de prijs van 8 euro. 
In de prijs zijn zes bevoorradingen en verzekering inbegrepen. 
Starten kan van 7.00 tot 10.30 uur. Op alle startplaatsen is er mogelijkheid tot douchen en kan de fiets wor-
den afgespoten. De bevoorrading en de pechdienst zullen ter beschikking zijn tot 17 uur. 

Sportgala
Op vrijdag 2 maart organiseerde de sportdienst in samen-
werking met de sportraad het Leedse sportgala in sporthal 
De Ommegang. De laureaten en de kampioenen (individueel 
en per club) van het voorbije sportjaar werden er gehuldigd. 
Het talrijk opgekomen publiek was er ook getuige van diverse 
sportoptredens (dans, rope skipping en acrobatisch fietsen).

Titel Naam Sporttak

Jeugdlaureaat Fleurinck Mick Boogschieten

Sportploeg van het jaar RSC Jumping Rope Skipping

Sportclub van het jaar KVC Jong Lede Voetbal

Trofee voor Sportverdienste Van Der Meersche Eric Wielrennen

Verdienstelijke Ledenaars De Jongh Jan Atletiek

 Van Caelenberg Aloïs Voetbal
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Roefel
Roefel, dag van het kind, is een dag vol speelplezier voor kinderen van 6 tot 12 jaar (van het 1ste tot en met het 6de 
leerjaar). Dit jaar wordt op zaterdag 23 juni het gemeentelijk speelplein te Wanzele omgetoverd voor een heuse 
kinderhappening. Een namiddag roefelen kost 6 euro voor inwoners van Lede en 8 euro voor niet-inwoners. 
Voor Roefel kan je enkel vooraf inschrijven op volgende data:
•woensdag 30 mei van 14.00 tot 16.00 uur
• vrijdag 1 juni van 17.00 tot 18.45 uur
• dinsdag 5 juni van 9.00 tot 12.00 uur
• zaterdag 9 juni van 9.30 tot 11.30 uur 
Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard. Geldig inschrijven kan je enkel met een
inschrijvingsformulier dat via de scholen, de bibliotheek en het gemeentehuis verspreid wordt.
Je vindt het eveneens terug op de gemeentelijke website. 
De dag zelf moet je de roefelpas ter plaatse afhalen tussen 12.30 en 12.50 uur.  
De activiteiten zelf starten stipt om 13.00 uur. Het einde is voorzien om 17.15 uur. 
Wie deze dag wil mee helpen bij een activiteit of een groepje kinderen wil begeleiden, 
mag contact opnemen met de jeugddienst. 

Speelpleinwerking
Tijdens de zomervakantie kan je acht weken lang naar het speelplein komen. De werking gaat dit jaar door vanaf 
woensdag 4 juli tot en met dinsdag 28 augustus. Er is geen speelpleinwerking voorzien op woensdag 11 juli en 
woensdag 15 augustus.  De speelpleinwerking gaat door op het gemeentelijk speelplein, Watermolenstraat 11, 9340 
Wanzele. Deze werking wordt georganiseerd voor jongens en meisjes die op 1 januari 2012 minstens 4 jaar zijn en 
geen 15 jaar geworden zijn op 1 juli 2012. 
Jongere kinderen kunnen terecht in de buitenschoolse kinderopvang Klavertje Vier. Voor meer informatie over de 
kinderopvang kan je terecht bij de dienst kinderopvang. 

De dagprijs voor de speelpleinwerking bedraagt:  
• 4 euro voor een volledige dag
• 2 euro voor een halve dag
(UiTPAS aan kansentarief)
In de prijs is de ongevallenverzekering inbegrepen. 

Inlichtingenfiche en badge
Eerst en vooral moeten we van elk kind een inlichtingenfiche 2012 in ons bezit hebben. Op basis van deze gegevens 
wordt de factuur en later ook het fiscaal attest opgemaakt.  Het inlichtingenformulier 2012 vind je terug op de ge-
meentelijke website www.lede.be (diensten – jeugd – gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawietel – down-
loads) en kan je indienen bij de jeugddienst. 
Sinds 2011 werken we niet meer met abonnementen maar met een badge per kind. Het aankopen van een badge 
kost 2,50 euro. Als je nog een badge van vorig jaar hebt, moet je deze terug laten activeren bij de jeugddienst. Voor 
de activatie, die gratis is, bezorg je het ingevulde inlichtingenformulier 2012 aan de jeugddienst. Ben je de badge van 
vorig jaar kwijt dan moet je een nieuwe aankopen (kostprijs: 5 euro). Deze kost wordt op de eerstvolgende factuur 
aangerekend.
Dagen waarop je een badge kan aankopen of activeren.  
• woensdag 6 juni van 14.00 tot 16.00 uur
• zaterdag 9 juni van 9.30 tot 11.30 uur 
• dinsdag 12 juni van 9.00 tot 12.00 uur
• vrijdag 15 juni van 17.00 tot 18.45 uur 

Facturatie
Er zijn twee facturatieperiodes: eind juli en eind augustus.
De factuur wordt opgestuurd naar het adres op de inlichtingenfiche. De verschuldigde bedragen moeten binnen 
een termijn van 14 dagen worden betaald. Indien facturen niet of laattijdig betaald worden, kan de toegang tot de 
speelpleinwerking geweigerd worden. In het huishoudelijk reglement lees je hierover meer (www.lede.be, diensten 
– jeugd – gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawietel). 
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Smarties
Smarties is een kort theaterstuk door KlupARtistiek. Het gaat over de verleiding alles te vergeten door de roes van 
drugs. Peter en z’n ouders kunnen moeilijk communiceren met elkaar, ze vinden geen weg tot elkaars leefwereld en 
praten niet over hun gevoelens. De intentie bij Smarties is om dingen los te weken bij jongeren, om een gesprek te 
openen rond de problematiek drugs. 
“Vooruit met de geit, Lede en  zijn  preventiebeleid” organiseert op vrijdag 25 mei twee voorstellingen van het 
theaterstuk Smarties in jeugdhuis Leeuwerik, Ommeganglaan 60, 9340 Lede. De eerste voorstelling gaat door van 
19.30 uur tot 20.30 uur, de tweede van 20.30 uur tot  21.30 uur.
Alle jongeren geboren in het jaar 1996 zijn welkom. De inkom is gratis.

Cré-Actief    
Op zaterdag 2 juni organiseert de jeugddienst een workshop voor het maken van een spiegel met kader in papier-
maché. Dit gaat door  in het knutselatelier.  Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Workshops van Cré-Actief zijn steeds 
voor jongeren vanaf het zesde leerjaar tot en met het derde secundair. Kostprijs is 3 euro (UiTPAS aan kansentarief). 
De betaling gebeurt achteraf met een factuur. 

Buitenschoolse Kinderopvang Wanzele: 
zomervakantie
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- 
en lager onderwijs van wie de ouders op het grondgebied van Lede wonen,
alsook voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs uit de scholen 
gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Openingsuren
De buitenschoolse kinderopvang is open vanaf maandag 2 juli tot en met  vrijdag 31 augustus.
In die periode is enkel de opvang in Wanzele open.
Wij zijn gesloten op woensdag 11 juli en op woensdag 15 augustus.
De opvang is open van 6.45 uur tot 18.30 uur.  
Inschrijvingen
Van woensdag 4 juli tot en met dinsdag 28 augustus (ook speelpleinwerking):
• voor kinderen geboren voor 1 januari 2008: vanaf woensdag 6 juni om 13 uur
• voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2008: vanaf woensdag 30 mei om 13 uur
Op maandag 2 en dinsdag 3 juli en van woensdag 29 augustus tot en met vrijdag 31 augustus (geen speel-
pleinwerking): inschrijven vanaf woensdag 6 juni om 13 uur.
Wij verzorgen eveneens de vooropvang (van 6.45 tot 8.00 uur) en de naopvang (van 17.15  tot 18.30  uur) van 
de speelpleinwerking. Hiervoor moet niet op voorhand worden ingeschreven.
Tarieven
• vooropvang/naopvang: 0,90 euro
• < 3 uur: 3,70 euro
• Tussen 3 en 6 uur: 5,60 euro
• > 6 uur: 11,20 euro
Nieuwe kinderen
Nieuwe kinderen zijn welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat wij het volledige inschrijvingsdossier 
in ons bezit hebben.

kinderopvang@lede.be  K I n d e r O P V a n g



Seniorenraad 
infonamiddag over gezonde voeding
Op vrijdag 25 mei geeft Eric De Marteleire, doctor in de bio-ingenieurswetenschappen, een lezing over de 
voedingsgewoonten van senioren. Een gezonde en gevarieerde voeding is immers van levensbelang. Doctor 
De Marteleire geeft aan wat de voornaamste elementen zijn van zo’n gezonde voeding. Hij legt uit hoe bio-
actieve stoffen in voeding een belangrijke rol kunnen spelen bij de preventie van talrijke aandoeningen zoals 
kanker, hart- en vaatziekten en dementie. Vraag jij je af wat het gezondste is: brood of aardappelen? Weet jij 
in welke mate je voeding je bloeddruk beïnvloedt? Op deze en vele andere vragen krijg je tijdens deze lezing 
een antwoord. 

Deze voordracht gaat door om 14.30 uur in de vergaderzaal van De Bron. Inkom bedraagt 3 euro (koffie en 
koek inbegrepen). 

Oproep Lede Gesmaakt
De smaak van thuis

De Week van de Smaak vindt dit jaar plaats van 15 tot 25 november. 
Op zondag 18 november organiseren wij naar jaarlijkse traditie onze 
Lede Gesmaakt in De Bron. 

Met dit evenement willen we onze rijke eet- en smaakcultuur in de verf zetten. 
Het thema dit jaar is ‘De smaak van thuis’.

Wie een activiteit rond dit thema op poten wil zetten en wil meewerken 
aan Lede Gesmaakt  kan voorstellen indienen bij de cultuurdienst tot 3 juni. 

Wandelnamiddag op zondag 3 juni 
Om onze wandelkaart  Lede, anders bekeken met de zeven gemeentelijke wandelpaden 
nog eens extra in de kijker te zetten, organiseert de cultuurdienst in 
samenwerking met vzw De Streekspiegel een wandelnamid-
dag op zondag 3 juni. Dit jaar wandelen we samen het 
Tussenbeekpad af. 

Deze gezinswandeling van 7,2 kilometer zal onder 
deskundige begeleiding van de vzw De Streekspiegel 
starten op het dorp van Wanzele om 14 uur. 
Iedereen is welkom en deelname is gratis. 

Bovendien zijn alle deelnemers gratis verzekerd door BLOSO. 
Breng familie, vrienden en kennissen mee om samen te 
genieten van de mooie natuur, de rustige wandelpaden en het 
historisch erfgoed van de gemeente Lede. 
 

10 c u L T u u r   cultuur@lede.be
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Open woorddagen
De academie is meer dan de muziekschool alleen. Ireen Beke en Moïra Nauwens, leerkrachten woord, bouwden de 
richting woord uit tot een gevarieerde en boeiende opleiding met meer dan 80 leerlingen. Samen organiseren zij 
binnenkort twee open woorddagen. Je kan op deze dagen de resultaten van een jaar hard werken zien. Bovendien 
krijg je een beeld van hoe de woordopleiding er vandaag uitziet.

Open woorddagen - deel 1: woensdag 16 mei  Open woorddagen - deel 2: zaterdag 26 mei 
Examen voordracht (15-jarigen) 18.00 tot 18.30 uur Examen toneel (15-jarigen)  09.30 tot 10.30 uur
Infomoment 18.30 tot 19.00 uur Eindexamen voordracht (volwas.)  11.00 tot 11.45 uur 
Eindexamen toneel (18-jarigen) 20.00 tot 22.00 uur Examen woord (12-jarigen  deel 1) 12.30 tot 13.00 uur
  Infomoment    13.00 tot 13.30 uur
  Examen woord (12-jarigen deel 2)  13.30 tot 14.00 uur

Waar vind 
je ons?

Neem gerust een kijkje op 
onze virtuele academie 

www.gamw.lede.be,
bezoek ons secretariaat of 

contacteer ons op: 
053 60 68 70 

academie@gamw.lede.be

Inschrijvingen
De inschrijvingen voor het schooljaar 
2012-2013 starten op maandag 25 
juni. Alle informatie vind je in de vol-
gende Lede Informeert. 

Kosterconclaaf
De orgelklas is een kleine, maar fijne klas. Orgelleerkracht Stijn Roels geeft afwisselend les in de Sint-
Pharaïldiskerk in Smetlede en de Sint-Gertrudiskerk in Wichelen. Op zaterdag 16 juni organiseert hij een 
kosterconclaaf. Hij nodigt alle kosters uit de streek uit voor een drie uur durende workshop. Deze nascho-
ling is bedoeld om kosters tips te geven en vaardigheden bij te brengen die hen kunnen helpen bij het 
begeleiden van de mis. De workshop staat ook open voor andere geïnteresseerden. Meer informatie krijg 
je op academie@gamw.lede.be.
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Bebloemingswedstrijd
Om burgers aan te moedigen hun omgeving extra in de bloemetjes te zetten, organiseert het gemeentebestuur 
van Lede een bebloemingsactie. De milieuraad bracht het idee aan om extra aandacht te geven aan de tuintjes 
en gevelbebloeming in onze gemeente. Deze actie loopt van 1 juni tot en met 31 augustus.
Fraai verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en (voor)tuintjes of ecologisch beheerde tuinen frissen de 
straten van een gemeente volledig op. 
Meedoen aan de actie is gratis. Talrijke prijzen onder de vorm van waardebonnen liggen te wachten op de 
bekroonde inschrijvingen. De mooiste en/of meest ecologische tuinen worden op een receptie door het ge-
meentebestuur (figuurlijk) in de bloemetjes gezet.
De beoordeling gebeurt door professionele keurders, leraars in een tuinbouwschool, die in twee beoordelings-
rondes de deelnemende gevels en tuinen gaan bekijken en jureren. Zij zullen onaangekondigd in de periode van  
1 juni tot en met 31 augustus bij de ingeschreven tuinen langsgaan.
De prijsuitreiking met receptie zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis. De deelnemers krijgen een 
persoonlijke uitnodiging voor deze prijsuitreiking.

Indien je aan deze bebloemingsactie wenst deel te nemen dien je onderstaand inschrijvingsformulier af te 
geven bij de dienst milieu en landbouw in het gemeentehuis of op te sturen naar het gemeentebestuur van 
Lede, dienst milieu en landbouw, Markt 1 te 9340 Lede. Op donderdag 31 mei 2012 worden de inschrijvingen 
afgesloten.
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INSCHRIJVINGSFORMULIER
In te dienen bij de dienst milieu en landbouw in het gemeentehuis, Markt 1 te 9340 Lede, 
uiterlijk op donderdag 31 mei 2012

Ondergetekende   ...........................................................................................................................................

Adres  .............................................................................................................................................................

Wenst deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd 2012 (vink aan)
                  q  categorie bebloemde vensterbanken, gevels of (voor)tuintjes
            q  categorie ecologische tuin

Handtekening   ...................................................

Dag van het Park - zondag 27 mei
Onder het motto “De juiste boom op de juiste plaats” organiseert het gemeentebestuur van Lede voor de 9de 
keer de Dag van het Park in het park van Mesen. Kom op zondag 27 mei naar het park van Mesen en geniet 
van een waaier aan activiteiten voor het hele gezin. Alle activiteiten zijn gratis! 

Geleide wandeling in het park van Mesen (start: 10 uur en 14 uur)
Speur samen met een ervaren gids naar bloemen en planten, zoemende bijen, fluitende vogels en fladderende 
vlinders in het park van Mesen.

Demo maaien met een zeis (14 - 15 uur)
Een zeis verbruikt geen brandstof, stoot geen vervuilende uitlaatgassen uit en kent geen mechanische pannes. 
Kortom, de ecologische manier van maaien bij uitstek! 

Demo thuiscomposteren (14 – 16 uur)
Onze compostmeesters geven je graag raad over het verwerken van al uw tuinafval.

Infostand dienst milieu en landbouw & milieuraad (doorlopend)
Maak kennis met de verschillende natuurverenigingen die lid zijn van de milieuraad en ontdek de folders van 
de dienst milieu en landbouw. 

#
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Compost brengt leven in je tuin!
Composteren is helemaal niet moeilijk. Je moet enkel met een paar basisregels rekening houden. Nochtans 
loopt het bij heel wat mensen fout. Onze compostmeesters leren je graag de kneepjes van het vak tijdens één 
van onze maandelijkse compostdemo’s. De data van de demo’s vind je terug op je afvalkalender.

Wat kan in de compostbak?

Bladeren, takjes, vruchten, schillen, keukenrestjes, gras,…: het mag allemaal in het compostvat of  de compost-
bak. Ook koffiefilters, thee en keukenpapier mogen bij het composteerbaar materiaal. Takjes en ander houtig 
materiaal verklein je best, zodat de verdere afbraak ervan gemakkelijker verloopt. Vlees- en visresten zijn welis-
waar composteerbaar, maar trekken vliegen en ander ongedierte aan. Niet composteren dus!

Onze compostmeesters helpen je graag verder tijdens één van onze volgende compostdemo’s:

Wat Datum Uur Plaats

compostdemo 19 mei 9.30 – 11.30   compostdemopark in het centrumpark Lede

infostand tijdens  27 mei 14 – 16  park van Mesen
Dag van het Park  

compostdemo 15 juni* 17 – 19  compostdemopark in het centrumpark Lede

infostand tijdens avondmarkt 29 juni 19 – 21 uur Markt Lede

*n.a.v. Juni Compostmaand krijgt iedere bezoeker een geschenkje

Zelf compostmeester worden?

Heb je groene vingers en wil je ons compostmeesterteam versterken? Dat kan! In juni kan je een gratis com-
postcursus volgen in Aalst en Herzele. De cursus bestaat uit drie lessen van telkens ongeveer drie uur: een 
theorieles, een plaatsbezoek en een praktijkles. Mensen die zich daarna verder willen specialiseren, kunnen na 
een stage in het compostmeesterteam, een uitgebreide opleiding tot compostmeester volgen. 

Cursus 1:  Aalst
Theorie: maandag 11 juni (avond)
Plaatsbezoek: zaterdag 16 juni (voormiddag)
Praktijk: zaterdag 23 juni (voormiddag)

Cursus 2: Herzele 
Theorie: donderdag 14 juni (avond)
Plaatsbezoek: zaterdag 16 juni (voormiddag)
Praktijk: donderdag 21 juni (avond)

Per cursus zijn slechts 16 plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij!  Inschrijven kan bij Valérie  
Willequet (ILvA) op het nummer  053 85 85 71, of via valerie.willequet@ilva.be.

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC®) mag 
dragen.Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel 
van de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC®. 
Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten 
waardevol bos heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® MIX label dragen.
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n  Blauwe Kanne kermis  
 Oordegem
zondag 13 mei - donderdag 17 mei 

n  vuurwerk Papegem
maandag 14 mei

n  workshop bloemschikken
JH Leeuwerik
woensdag 16 mei 20 u

n  open woorddagen deel 1
Gemeentelijke Academie voor Muziek 
en Woord
woensdag 16 mei

n  kamperen in de Hoge  
 Veluwe (Nl)
Weekje kamperen bij een van de 
mooiste parken van Nederland
Pasar Lede
145 euro
vrijdag 18 mei - vrijdag 25 mei

n compostdemo 
Compostdemopark Lede
Leedse compostmeesters
zaterdag 19 mei 9.30 – 11.30 u

n kermis Smetlede
zondag 20 mei 

n wandeling “In het spoor  
 van het Lam Gods”
Vertrek kerk Oordegem, rondleiding 
met gids in Wetteren
Davidsfonds Oordegem
zondag 20 mei 13.30–18.00 u

n workshop 
 cupcakes versieren 
kids vanaf 7 jaar
info 053 80 48 36 
JH Leeuwerik
8 euro
woensdag 23 mei 14.30 u

n toneelworkshop Smarties
Vooruit met de geit, Lede en zijn 
preventiebeleid 
JH Leeuwerik
vrijdag 25 mei 19.30 u

n Beat in a TV Box quiz 
 the trilogy
muziek-film-tv-quiz 
Zaal De Bron Lede
Discobar Beatinabox
Arnout Willockx
0476 53 75 79 
vrijdag 25 mei 19.30 u

n open woorddagen deel 2
Gemeentelijke Academie voor Muziek 
en Woord
zaterdag 26 mei 

n dansavond
afsluitavond danscursus gevorderden
JH Leeuwerik
zaterdag 26 mei 20 u

n  tentenkamp
tentenkamp aan de Semois in Bertrix
Natuurgroep De Gemzen
zaterdag 26 mei - maandag 28 mei

n  Dag van het Park
park van Mesen 
Gemeentebestuur Lede
gratis
zondag 27 mei 10–17 u

n  kermis Wanzele
zondag 27 mei 

n  noveen 
ter ere van O.-L.-Vrouw van Lede
Parochieploeg Lede-Smetlede
gratis
vrijdag 1 juni - zondag 10 juni

n  bezoek Floriade
Floriade in Venlo, Nederland
KVLV Afdeling Smetlede/KVLV Lede/
Landelijke Gilde-Lede
36-41 euro
zaterdag 2 juni 

n  Flanders Cup Memorial  
 Leon Buyle
Putbosstadion BLOSO
Vlierzele Sportief
zaterdag 2 juni 13.30 u

n  gezinswandeling Wanzele
Tussenbeekpad (7,2 km)
Cultuurdienst Lede ism 
vzw De Streekspiegel
zondag 3 juni 14 u

n  ommegang
Lede
KVLV Lede/ Landelijke Gilde-Lede
dinsdagavond 5 juni 

n  compostdemo 
Compostdemopark Lede
Leedse compostmeesters
vrijdag 15 juni 17–19 u

n  kosterconclaaf
workshop voor kosters

Gemeentelijke Academie voor Muziek 

en Woord

zaterdag 16 juni 

n  fietswandeling
In en rond Lede 

Pasar Lede

zondag 17 juni

n  uitstap
naar Oudenaarde (bezoek aan brou-

werij) en wandeling in Ronse

Natuurgroep De Gemzen

zondag 17 juni

n  Lede Zomer’t
Middenstandsraad

vrijdag 22 juni– zaterdag 30 juni

n  avondmarkt en  
 zomerconcert
Marktcommissie en Feestcomité

vrijdag 29 juni
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Uit de gemeenteraad van 19 april 2012

Installatie opvolgend gemeenteraadslid
Ingevolge het overlijden van Kamiel De Smet gaat de gemeenteraad over tot de installatie 
van Nele Lievens als opvolgend gemeenteraadslid

Eedaflegging van de schepen
Robert De Mulder legt de eed af als vijfde schepen

Wijziging arbeidsreglement van het gemeentepersoneel
Enkele beperkte wijzigingen in het arbeidsreglement worden aangebracht

Aanvulling verkeersreglement tot het voorbehouden van parkeerplaatsen
voor personen met een handicap
Een beperkte wijziging tot het voorbehouden van parkeerplaatsen in de nabijheid van een 
woning en/of werkplaats wordt aangebracht

Aanvullend verkeersreglement houdende invoering parkeerverbod in de Vossedreef
Instelling parkeerverbod in het deel van de Vossedreef tussen Langenakker en Kerkevijverstraat 

Aanvullend verkeersreglement houdende afschaffing van het beurtelings parkeren en invoering 
parkeerverbod in de Rammelstraat
Instelling parkeerverbod in het deel van de Rammelstraat tussen de gewestweg en Openveldstraat 

Aanvullend verkeersreglement houdende afschaffing van het beurtelings parkeren en invoering 
parkeerverbod in de Reymeersstraat
Instelling parkeerverbod in het deel van de Reymeersstraat tussen Grotekapellelaan en Hellinckxwegel 

Aanleg fietspaden langs Poortendriesstraat, Ronkenburgstraat en Suikerstraat
Vaststelling aangepast ontwerp, gunning na openbare aanbesteding en raming van de kost op 
1.965.074,65 euro (excl. btw) 

Aankoop hakselaar en tweedehands tractor technische dienst
Vaststelling bestek, gunning na onderhandeling en raming van de kost op 13.636,36  euro (excl. btw) 
voor de hakselaar en 20.661,15 (excl. btw) voor de tweedehands tractor

Levering van dranken in het gemeenschapscentrum De Volkskring
Vaststelling voorwaarden in de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2022

Huishoudelijk reglement voor speelpleinwerking
Bekrachtiging beslissing d.d. 21 maart 2012 van het bestuursorgaan voor speelpleinwerking tot wijziging 
van het huishoudelijk reglement voor speelpleinwerking. De speelpleinwerking wordt georganiseerd voor 
jongens en meisjes die op 1 januari 2012 minstens 4 jaar zijn en geen 15 jaar zijn op 1 juli 2012.

Aankoop bijkomend skatetoestel op gemeentelijk sportcomplex De Ommegang
Vaststelling bestek, gunning na onderhandeling en raming van de kost op 10.743,80  euro (excl. btw) 

Vaststelling reglement tot uitbetaling van feestcheques
Bij het organiseren van buurtfeesten kan een financiële tussenkomst van maximum 125 euro 
in de gemaakte kosten verleend worden

In de gemeenteraad van 19 april werd Robert De Mulder aangesteld als vijfde schepen. 

Robert De Mulder vervangt Kamiel De Smet, die op 6 maart overleed.

De bevoegdheden van de nieuwe schepen zijn burgerzaken, sport, emancipatie en

senioren. Er werd niet overgegaan tot een bevoegdheidsherverdeling. 



Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken
en patrimonium).
Burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be

Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

andere diensten

Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur

Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A, 
9340 Lede 
tel. 053 60 68 64 
sport@lede.be

Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), 
secretariaat@brandweer.lede.be

Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4

Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem: 
Oordegemdorp 29, 
tel. 09 366 03 08
Wanzele: 
Watermolenstraat 13, 
tel. 053 82 85 00

OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2,
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werk-
gelegenheidsagentschap 
(PWA)
Rammelstraat 1A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be

Wachtdienst 

Antigifcentrum: 070 24 52 45

Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be

Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 

www.avlva.be of www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

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

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal 
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en 
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. 
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt  1 / 
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: Mei 7900 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het 
gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 15 juni.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!



Zitdagen voor het invullen van 
de belastingaangiften
De dienst der belastingen organiseert opnieuw zitdagen voor het 
invullen van de belastingaangiften in de personenbelasting 
(inkomstenjaar 2011 – aanslagjaar 2012). De zitdagen gaan door 
in de raadzaal van het gemeentehuis op:

- donderdag 14 juni doorlopend van 9.00 tot 15.45 uur
- vrijdag 15 juni doorlopend van 9.00 tot 18.45 uur

Je moet het aanslagbiljet van vorig jaar, je loonfiches 
en attesten meebrengen.

g e m e e n T e d I e n s T e n  w w w . l e d e . b e


