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Overlijdens 
 Oktober 2014

Delphine Kennof  † 4 oktober
Roger Van Bever  † 7 oktober
Alma Cosyn  † 8 oktober
Gudula De Smet  † 13 oktober
Monique Goedertier  † 14 oktober
Juliette De Vos   † 16 oktober
Gilbert Nuël   † 23 oktober
Robert Van Lancker  † 23 oktober 
Ivo Weber  † 23 oktober
Franciscus De Vuyst  † 25 oktober
Jozef De Punt   † 25 oktober
Astrid Coppens   † 26 oktober
Cyriel De Waele   † 28 oktober
Walter Van Nieuwenberg  † 29 oktober
Fredy D’haese  † 31 oktober
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Gooi je huidige afvalkalender 
niet weg

De afvalkalender die je nu gebruikt, loopt tot 31 maart 2015 en stopt 
dus niet op het einde van het kalenderjaar. Het nieuwe afvaljaar start 
op 1 april 2015 en niet op 1 januari. Je kan je huidige afvalkalender 
dus blijven gebruiken. In maart ontvang je een nieuwe kalender.
 

Partnergeweld
Een op acht Belgische volwassenen is het laatste jaar minstens één 
keer het slachtoffer van partnergeweld geweest. Het gaat hier over 
fysiek, psychisch, verbaal en/of seksueel geweld.

Ben jij soms bang dat je je zelfbeheersing verliest en iemand pijn doet? 
Ben je het slachtoffer van geweld? Wil jouw partner steeds weten 
waar je bent en word je gecontroleerd? Is er sprake van jaloezie en 
heb je hier hoogoplopende discussies over?
Is het antwoord op een van deze vragen ‘ja’? Misschien kan de dienst 
partnergeweld helpen.

Wil je iets veranderen aan je situatie, aarzel niet en bel naar het gratis 
telefoonnummer 1712. Je staat er niet alleen voor!  
Wil je liever een persoonlijk gesprek en wens je begeleiding bij de 
dienst partnergeweld? Meld dit dan zeker aan de 1712-medewerker. 
Zo kan hij/zij ervoor zorgen dat je in contact komt met de hulpverlener 
van jouw regio. Zij zijn gevestigd in de CAW-huizen in Sint–Niklaas, 
Dendermonde en Aalst. 

Hoe gaan we te werk? 
Via gesprekken met jou (en eventueel je partner) proberen we uit te 
zoeken hoe het geweld binnen jullie relatie kan stoppen. 
We praten samen over:
• het geweld in je gezin; 
• de impact op de kinderen;
• de veiligheid binnen jullie relatie;
• de moeilijkheden waarin jullie vastlopen;
• de verschillen tussen partners en hoe je er mee kan omgaan; 
• het verleden, heden en de toekomst;
• … 

Meer info kan je vinden op www.1712.be.

1712 is een initiatief van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), de 

Vlaamse overheid en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK).

Wegenwerken 
Spooroverweg Steenstraat gesloten wegens 
onderhoudswerken Infrabel
wanneer: van 15 december om 22 uur tot 19 
december om 6 uur
omleiding: Steenstraat, Spoorstraat, 
Poortendriesstraat, Markizaatstraat, Kleine 
Ommegangweg, Nieuwstraat, Broeder de 
Saedeleerstraat, Nerumweg en Blomstraat

ILvA haalt je kerst-
boom gratis op

Net als de voorbije jaren organiseert ILvA in 
januari een gratis kerstboominzameling. De 
datum van de inzameling in jouw straat vind je 
terug in je afvalkalender. Kerstbomen die op een 
andere dag worden buiten gezet, worden niet 
meegenomen. 

Je hoeft geen sticker aan te brengen op de 
kerstboom. Verwijder alle versieringen en 
haal de boom uit de pot. Laat ook zo weinig 
mogelijk aarde rond de wortels. Kerstbomen uit 
kunststof worden uiteraard niet aanvaard, deze 
horen bij het grof vuil.

Je kan de kerstboom ook aanbieden op een 
ILvA-containerpark, onder de daar geldende 
voorwaarden.



Met wie woon je hier?
Bo: Ik woon hier met mijn ouders Caroline en Filip en mijn broer Bas. We hebben 
ook 2 poezen: Dievel en Loulou.

Wat zijn je hobby’s?
Bo: Ik doe aan acrocompetitie en tennis. Mijn broer en ik zijn ook lid van de Chiro. 
Bas: Ik tennis en doe aan jiu-jitsu. Ik speel ook gitaar en hou van skiën.
Caroline: Ik tennis graag.
Filip: Ik tennis en badminton.

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Bo: Ik woon graag in Papegem. ’t Is hier rustig wonen en de Chiro is heel tof.
Bas: Het is hier niet druk, we hebben een grote tuin en het is een toffe buurt.
Filip: Papegem is inderdaad rustig en goed gelegen.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Caroline: De kouter in Papegem is erg mooi.

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke?
Bo: Mijn broer en ik zijn allebei lid van Chiro Sint-Lutgardis in Papegem.
Bas: Ik doe ook aan jiu-jitsu bij Goshindo Gakko in Oordegem.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Caroline: Ik ben blij dat Den Bonten Os opnieuw open is. Deze gastronomische pub 
straalt nostalgie uit.

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind je die positief?
Caroline: Het kruispunt met de Grote Steenweg in Oordegem is veiliger door 
de komst van de verkeerslichten. De vernieuwing in de Zwaanstraat is ook een 
verbetering. 
Filip: Het dorpsplein van Impe en de aansluiting met de Essestraat is fel verbeterd.
Caroline: Het kerkhof in Lede is heel sereen en straalt rust uit. Ook het speelpleintje 
in Papegem is een pluspunt.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Bo: Ik zou graag een aangepaste wedstrijdvloer voor acrocompetitie willen in  
de sporthal. 
Bas: Een jeugdhuis in Papegem zou wel interessant zijn.
Filip: Bij de heraanleg van de Markt zou ik voldoende parking voorzien. Ook zou ik 
de plaatselijke buurtwinkels zoals de bakkerij en de beenhouwerij blijven stimuleren.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Bo: Ik wens dat er wereldvrede is.
Bas: Ik droom er van om met mijn gitaar op Schouwrock op te treden.
Caroline: Ik wens dat mijn kinderen later goed terechtkomen, dat ze gespaard 
blijven van drugs, dat ze gelukkig mogen worden en dat er geen racisme meer is 
in de wereld.

 

Huisnummer 10
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Deze maand strijken we neer in de Blokstraat.

IBO ’t Klavertje 4
Inschrijvingsdata 2015 

donderdag 22 januari
• krokusvakantie
• woensdagnamiddagen in maart en april

donderdag 12 maart
• paasvakantie
• woensdagnamiddagen in mei en juni

donderdag 21 mei
zomervakantie voor schoolgaande   
kinderen geboortejaar 2011-2012

donderdag 4 juni
zomervakantie voor kinderen geboren  
vóór 1 januari 2011

donderdag 3 september
woensdagnamiddagen in september en  
oktober

donderdag 8 oktober
• herfstvakantie 
• woensdagnamiddagen in november en  
 december

donderdag 26 november
• kerstvakantie 
• woensdagnamiddagen in januari en  
 februari

Het gemeentebestuur van Lede werft aan:

BEGELEID(ST)ER(S) 
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG

STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten 

krokusvakantie 2015

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs 
voor medewerkers van 
kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld 
in het Ministerieel Besluit van 3 maart 
2010 (BS 29 maart 2010).

De functiekaart en alle verdere inlichtingen 
kan je krijgen bij de dienst 
kinderopvang, op 053 60 68 63 of 
via kinderopvang@lede.be.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan 
gemeentebestuur Lede, dienst 
kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit 
vóór vrijdag 30 januari 2015.
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CO in je huis? Doe de test! 
In België worden elk jaar ongeveer 1.300 mensen het slachtoffer van een CO- of koolstofmonoxidevergiftiging. 
Ongeveer 30 mensen overlijden hier zelfs aan!
Wil jij weten of deze stille sluipmoordenaar in jouw huis aanwezig is? Doe de test en vermijd dat jij het volgende 
slachtoffer wordt.

Wat is CO?
CO is een giftig gas dat ontstaat bij een slechte verbranding, met name als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig 
is of als het toestel niet goed wordt onderhouden. Het gevaar schuilt hem in het feit dat je CO niet ruikt, proeft, ziet of 
voelt.
CO kan enkel ontstaan bij toestellen die werken met een vlam zoals een verwarmingstoestel op gas, kolen, mazout en 
petroleum.

Doe de test!
1. Zie je zwarte roetafzetting op het verwarmingstoestel, de muur of het plafond?
2. Weet je niet wanneer je verwarmingstoestel het laatst onderhouden werd door een vakman?
3. Zie je gele of oranje vlammen in de plaats van blauwe vlammen (niet relevant voor hout!)?
4. Zie je condens op de binnenkant van de ramen en ervaar je veel vocht en damp in de woning?
5. Gedragen je huisdieren zich vreemd? Zijn ze onrustig of vallen ze flauw?
6. Heb je in je woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken?
7. Heb je steeds gezondheidsklachten bij het uitoefenen van dezelfde activiteit, zoals tijdens de afwas  
     of in de douche?
8. Ervaren jij, je huisgenoten en/of bezoekers op hetzelfde moment gezondheidsklachten?
9. Verminderen de gezondheidsklachten als je verlucht of naar buiten gaat?

Resultaat
Heb je vraag 1, 2 of 3 met ‘ja’ beantwoord? Laat je verwarmingstoestel, boiler of schouw controleren door een vakman. 
Onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen en een lijst van erkende vakmensen vind je op www.stookzuinig.be. 
Heb je op meerder vakjes ‘ja’ geantwoord? Dan is er mogelijk CO-gas in de woning. Vraag aan de brandweer of de 
huisvestingsambtenaar om een controle te doen. Hun dienstverlening is meestal kosteloos bij een vermoeden van CO-
vergiftiging. 

Geef CO geen kans!
• Laat je verwarmingstoestellen en schouw regelmatig onderhouden. 
•  Zorg voor voldoende ventilatie en verluchting in je woning. Ventileren is het constant aanvoeren van verse lucht via 

een mechanisch ventilatiesysteem, ventilatieroosters of via een raam in kiepstand of op een kier. Verluchten betekent je 
raam wijd open zetten. Verluchten doe je best tijdens en na het gebruik van een verwarmings- of warmwatertoestel die 
hun zuurstof uit de leefruimte halen zoals een open haard, een 5-litergeiser in de keuken, een gaskachel … 

• Beperk het gebruik van een petroleumkachel tot maximaal 1 uur. 

Heb je een vermoeden van CO-vergiftiging? Zet ramen en deuren onmiddellijk open. Schakel ook het verwarmingstoestel 
uit. Als er personen bewusteloos zijn, bel 112. De andere personen evacueer je naar de frisse buitenlucht. Bel zeker ook 
de huisarts.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.koolstofmonoxide.be.
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door 
het college van burgemeester en schepenen, 
bracht hulde aan ondervermelde echtparen ter 
gelegenheid van hun diamanten en gouden 
huwelijksjubileum en bood hen, samen met 
hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk 
aan.

Diamanten bruiloft (60 jaar)
François Smekens & Alphonsine Baeyens 
Wanzele, 29 oktober 1954

Gouden bruiloft (50 jaar)
Julien Hanssens & Lutgarde Vereecken 
Schellebelle, 15 oktober 1964

Gouden bruiloft (50 jaar)
Arthur De Smet & Sylvie Van De Keere 
Vlierzele, 22 oktober 1964

Afvalinzameling 
bij sneeuw en ijzel

Bij sneeuw en ijzel is het niet altijd eenvoudig om afval in te zamelen. 
Sommige straten zijn te onveilig om in te rijden omdat er niet 
(voldoende) is gestrooid of omdat ze te smal zijn. 
Op basis van de waarschuwingen van het KMI beslist ILvA of er volledig, 
beperkt of niet wordt uitgereden voor afvalinzameling. Hierbij wordt 
eveneens rekening gehouden met de strooiplannen van de gemeente 
en wordt een controle ter plaatse uitgevoerd. Zo is het dus mogelijk dat 
enkel in de berijdbare straten wordt gereden. De smalle straten of die 
straten waar het wegdek te gevaarlijk ligt, worden dan niet bediend.

Regeling bij niet-ophaling
Indien door extreme weersomstandigheden het afval een eerste keer niet 
is opgehaald, wordt gevraagd het afval weer binnen te nemen en bij de 
volgende ophaalronde opnieuw aan te bieden.
Mocht ook de tweede daaropvolgende ophaling niet kunnen worden 
gereden, organiseert ILvA in die straten een bijkomende inzamelronde. 
De inwoners zullen hiervan per brief op de hoogte worden gebracht.

Gft-containers
Bij vriesweer is het ledigen van de gft-containers soms onmogelijk omdat 
het afval aan de binnenzijde van de container is vastgevroren. Een krant 
onderaan in de container leggen, voorkomt het vastvriezen van het afval.
Wanneer de container niet kan worden geledigd, wordt hij (inclusief de 
sticker) teruggezet. Gelieve hem dan opnieuw binnen te zetten en de 
volgende keer terug aan te bieden. 

Bron: ILvA

Vuurwerk afsteken 

In de nacht van 31 december op 1 januari mag je tussen 23 en 1 uur feestvuurwerk afsteken. Je moet 
daarvoor vooraf geen toestemming vragen, maar je moet wel minstens zestien jaar zijn en veilig te werk 
gaan. Het oplaten van wensballonnen en -lampions wordt afgeraden.

Op alle andere dagen is het afsteken van vuurwerk in Lede verboden, tenzij je daarvoor vooraf de 
schriftelijke toestemming hebt gekregen van de burgemeester.



6

Stelt u een schoonmaakster, 
tuinman of iemand anders 
tewerk?

Als je een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerkstelt, 
is het belangrijk dat je haar of hem aangeeft bij de Rijksdienst voor 
de Sociale Zekerheid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als je 
dat niet doet, riskeer je een of meerdere boetes.

Concreet moet je: 
• je inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor de Sociale   
 Zekerheid;
• het personeel dat je tewerkstelt aangeven via de 
 Dimona-applicatie op het portaal van de Sociale Zekerheid; 
• de nodige RSZ-bijdragen betalen; 
• je personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een   
 erkende verzekeringsonderneming.

Meer informatie? Lees de folder over huispersoneel op de website 
van het Fonds voor Arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.be/Over 
het FAO/Publicaties/Folders), raadpleeg de site van de Sociale 
Zekerheid (www.socialsecurity.be) of bel de Sociale Zekerheid op 
02 511 51 51 (iedere werkdag tussen 7 en 20 uur).

Mantelzorgpremie
Ben je mantelzorger, dan zorg je langdurig voor een zorg-
behoevende. Het mooie aan mantelzorg is dat de zorgbehoevende 
persoon langer thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. De 
gemeente heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers 
en voerde daarom vorig jaar een mantelzorgpremie in.

Jijzelf als mantelzorger moet de aanvraag doen en je krijgt het 
bedrag rechtstreeks als blijk van waardering. De aanvraag moet ten 
laatste worden ingediend op 28 februari van het jaar, volgend 
op het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
De toelage bedraagt 100 euro per jaar.

Als mantelzorger moet je o.a. gedomicilieerd zijn in Lede, samen 
met de zorgbehoevende. De persoon voor wie je zorgt, moet o.a. 
minstens 65 jaar zijn in het zorgjaar en een tussenkomst van de 
Vlaamse Zorgverzekering krijgen.
Alle voorwaarden vind je in het reglement op www.lede.be.

Je moet de aanvraag indienen bij de dienst burgerzaken in het 
gemeentehuis. Deze moet vergezeld zijn van:
• een uittreksel uit het bevolkingsregister (gezinssamenstelling)   
 dat bewijs levert van inschrijving in de gemeente Lede en 
 van inschrijving op hetzelfde adres van zorgbehoevende en   
 mantelzorger tijdens het zorgjaar;
• een kopie van het attest dat bewijs levert dat er een    
 tussenkomst is van de Vlaamse Zorgverzekering.
 Je kan het aanvraagformulier afhalen aan de onthaalbalie van   
 het gemeentehuis of downloaden via www.lede.be. Ook in het  
 e-loket van onze website vind je een aanvraagformulier.
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De milieuraad 
volgens voorzitter 
Peter D’Hondt
Werking
De milieuraad is in de eerste plaats een 
adviesraad. Het is een goed instrument om de 
verschillende belangengroepen, in het bijzonder 
de milieubeweging, inspraak te geven in het 
beleid. Voor de gemeente biedt de participatie 
van lokale vrijwilligers aan de milieuraad ook een 
meerwaarde. Vrijwilligers van lokale natuur- en 
milieuverenigingen beschikken vaak over een 
grondige terreinkennis en hebben omwille van 
hun interesse voor natuur, landschap en milieu 
dikwijls een grote expertise.
Omdat we meer willen doen dan enkel en alleen 
advies geven, organiseren we ook een aantal 
activiteiten. Een activiteit gaat zelfs jaarlijks door, 
namelijk de zwerfvuilactie. Maar er staat nog 
meer op de agenda: in het voorjaar organiseren 
we een lezing in samenwerking met 
vzw LOGO Dender rond pesticiden en de 
invloed op gezondheid en milieu (donderdag 
26 maart 2015). 

Samenstelling
De milieuraad is samengesteld uit 21 
stemgerechtigde leden uit de milieu- 
en natuurverenigingen, de erkende 
wildbeheereenheden, de onderwijsinstellingen, 
de sociaal-culturele organisaties en 
vormingsorganisaties, alsook de beroepsgroepen 
en/of -organisaties. Er zijn ook 5 niet-
stemgerechtigde leden uit de politieke fracties. 
Tenslotte zijn ook de schepen van leefmilieu en 
de milieuambtenaar lid van de milieuraad. 

Hoogtepunt
Het jaarlijkse hoogtepunt is absoluut onze 
zwerfvuilactie. Met deze actie willen we  het 
groeiende probleem van het zwerfvuil in straten 
en langs paden bij de Ledenaars aankaarten en 
tegelijk ons steentje bijdragen. Zo maken we elk 
jaar ongeveer twintig kilometer wandelpaden 
terug netjes. In 2015 gaat de zwerfvuilactie 
door op zondag 15 maart. Laat ons iets weten 
wanneer je wil helpen!

Meer info
milieu@lede.be

MijnOvinob wordt Mijn Bibliotheek

Momenteel kan je van thuis uit je uitgeleende objecten verlengen en  

beheren via MijnOvinob. Vanaf 5 januari 2015 schakelt de bib over naar  

Mijn Bibliotheek. Door deze overschakeling zal je makkelijker e-boeken kunnen 

uitlenen en zal je geen code meer nodig hebben om het krantenarchief 

Gopress thuis te kunnen raadplegen. Bovendien is deze nieuwe website 

responsive, dat betekent dat de schermopbouw van de toepassing wordt 

aangepast aan het formaat van het scherm. Zo is Mijn Bibliotheek ook optimaal 

te gebruiken op de kleinere schermen van een smartphone of (mini-)tablet.

Gegevens van je oude account zullen niet verloren gaan en kan je eenvoudig 

overdragen naar je nieuwe account bij Mijn Bibliotheek. Om de overgang vlot 

te laten verlopen, zal je de handleiding digitaal kunnen raadplegen of inkijken 

in de bib.

Momenteel gebruiken ongeveer de helft van onze  leners MijnOvinob. We zijn 

er van overtuigd dat met de nieuwe, verbeterde website Mijn Bibliotheek dit 

percentage nog aanzienlijk kan groeien.
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Kerkfabriek Sint-Fledericus Vlierzele
Toekenning aan de kerkfabriek van 5.904,90 euro als 
subsidiëring van diverse investeringsuitgaven.
 
Kerkfabriek Sint-Denijs Impe
Toekenning aan de kerkfabriek van een subsidie van 6.638,67 
euro ter financiering van de buitengewone uitgaven voor de 
buitenschilderwerken aan de kerk.
 
IMEWO
Goedkeuring voorgestelde kapitaaloperatie van de 
opdrachthoudende vereniging IMEWO. Deze kapitaaloperatie 
heeft geen effect op het gemeentelijk budget.
 
Gewijzigd meerjarenplan 2014 - 2019 
Vaststelling van het gewijzigd meerjarenplan, in het bijzonder 
de staat van het financieel evenwicht.
 
Budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2014 
Vaststelling van de wijzigingen aan het budget.
 
Grondafstand van de voetweg (deel) aan de Rodtstraat
Goedkeuring van de kosteloze afstand aan de gemeente van 
twee stroken langsheen de percelen Rodtstraat 29 en 39.
 
Uitvoeren herstellingswerken gemeentehuis: vervangen 
van de schuine ramen 
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De 
geraamde kostprijs bedraagt 24.200 euro (inclusief btw). De 
opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking.
 

Aanvullend verkeersreglement
Instellen van een parkeerplaats voor een schoolbus op Impedorp.

Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Erpe-Mere/Lede 
voor het dienstjaar 2015 
Goedkeuring van de dotatie. Voor de gemeente Lede bedraagt 
de dotatie 1.716.285  euro.
 
Hulpverleningszone Zuid-Oost
Vaststelling van de verdeelsleutels voor de periode van  
2015 - 2019 inzake de uitgaven voor exploitatie en 
investeringen in de hulpverleningszone.

Vormgeving en drukwerk gemeentelijk infoblad 
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde kostprijs 
bedraagt  66.462 euro (inclusief btw). De opdracht zal gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 
Aankoop van twee nadaraanhangwagens met bijhorende 
hekken voor de technische dienst 
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde kostprijs 
bedraagt 21.175 euro (inclusief btw). De opdracht zal gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 
KMO-zone Heiplas: ruil percelen
Goedkeuring van toevoeging artikel in het gemeenteraads-
besluit van 17 november 2011 houdende vaststelling van de 
perceelsindeling en toewijzingsprocedure met betrekking tot 
de ambachtelijke zone Heiplas dusdanig dat de gemeente, 
bij wijze van ruil, een verkocht perceel terug kan verwerven 
in combinatie met een verkoop van een groter perceel in de 
ambachtelijke zone.
 
Selectieve inzameling en verwerking groenafval 
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde kostprijs 
bedraagt 81.675 euro (inclusief btw). De opdracht zal gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Uit de gemeenteraad van 20 november 2014

Minder kerstverlichting om energieverbruik te beperken
Het gemeentebestuur roept de inwoners op om zuinig en verantwoord 
om te springen met energie en geeft zelf het goede voorbeeld. 
Tijdens de eindejaarsperiode zal er minder kerstverlichting aanwezig 
zijn in het straatbeeld. Bovendien bestaat alle kerstverlichting van
het gemeentebestuur uit energiezuinige LED-verlichting. 

De gevolgen van het afschakelplan blijven in onze gemeente beperkt: 
de elektriciteit wordt in Lede enkel afgeschakeld in geval van internationale 
schaarste. Toch wil het gemeentebestuur solidair zijn met de buurgemeenten 
waar de elektriciteit sneller kan afgeschakeld worden. Indien iedereen een 
inspanning doet om het stroomverbruik te beperken, kan een afschakeling 
misschien overal vermeden worden.

Tips hoe je jouw energieverbruik kan beperken, vind je op  www.economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste. 
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Mag ik snoeiafval verbranden?
De Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Dit verbod geldt dus ook 
voor het verbranden van plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van je tuin.

Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht toegelaten:
• het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (bijvoorbeeld kampvuur);
• het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen   
 (bijvoorbeeld kerstboomverbranding);
• het verbranden van plantaardige afvalstoffen die besmet zijn met schadelijke organismen (bijvoorbeeld bacterievuur) 
 (advies van FAVV);
• het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of barbecuetoestel.
In al deze omstandigheden (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) moet je vooraf toelating vragen bij de 
dienst milieu en landbouw.

Waarheen met je tuinafval?
Je kan het tuinafval aanbieden op het containerpark, bij de selectieve huis-aan-huisophaling via de groene GFT-container of na 
inschrijving bij ILvA op 053 85 85 45 bij de huis-aan-huisophaling van snoeihout. 
Maar je kan het ook verwerken in je tuin! 

Enkele tips van onze kringloopkrachten:
• Fijne takjes en haagscheersel houden de compostering luchtig. Verklein eventueel met een snoeischaar of grasmaaier. 
 Grotere takken kan je eerst hakselen. 
• Bedek de bodem tussen vaste planten met een laag organisch materiaal. Het beschermt de bodem tegen slagregen, zonnestralen  
 en uitdrogende wind.
• Houtsnippers zijn ideaal om tuinpaadjes mee aan te leggen.
• Last van modder of vieze geurtjes in de kippenren? Leg een oude afsluitdraad over de volledige oppervlakte van de ren en bedek  
 hem met een dikke laag houtsnippers. Door de draad blijven grond en snippers tijdens het scharrelen gescheiden. Zelfs na hevige  
 regen heb je voortaan geen modder meer in de ren.
• Je kan snoeihoutresten ook op een creatieve manier in je tuin verwerken: maken van takkenrillen, vlechtwerken,  verhoogde  
 plantvakken, tuinafscheidingen, wiglo’s, boomschijfpaden, zitbanken … 

Op zaterdag 25 oktober bouwden de deelnemers van de workshop samen met de kringloopkrachten en Natuurpunt een wiglo in de 
kringlooptuin in het park achter Huize Moens

Op zaterdag 7 februari 
organiseren we een 

tweede workshop rond 
het creatief verwerken van 

snoeiafval.
Meer info volgt!



10

Bobben is … 
een feestbus nemen 
op oudejaar!
Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig met 
de feestbussen en -trams van De Lijn. Met het 
speciale feestbiljet kan je op 31 december vanaf 
18 uur tot en met 1 januari om middernacht 
onbeperkt meerijden met de tram en de bus. Dit 
biljet kost slechts 3 euro.

Lede wordt bediend door de volgende 
feestbussen:
• Lede: F6 Aalst Station – Welle – Denderleeuw  
 – Denderhoutem – Ninove;
• Impe en Oordegem: F16 Gent Zuid - Melle -  
 Oordegem - Impe – Aalst.

Alle dienstregelingen, haltelijsten en een overzicht 
van feestjes die bereikbaar zijn met de feestlijnen 
vind je terug op www.delijn.be/oudejaar.

Je kan een gratis folder afhalen in het 
gemeentehuis.

Afwijking wekelijkse rustdag 2015
Het college van burgemeester en schepenen heeft aan de handelaars en 
ambachtslui die een zaak uitbaten op het grondgebied van de gemeente 
Lede een afwijking inzake verplichte rustdag toegestaan voor volgende 
periodes: 

• vrijdag 2 tot en met donderdag 8 januari (solden);
• vrijdag 13 tot en met donderdag 19 februari (valentijn/krokusvakantie);
• vrijdag 6 tot en met donderdag 12 maart (lente-opendeur);
• vrijdag 3 tot en met donderdag 9 april (Pasen/paasvakantie);
• vrijdag 8 tot en met donderdag 14 mei (Moederdag);
• vrijdag 19 tot en met donderdag 25 juni (Lede zomer’t);
• vrijdag 26 juni tot en met donderdag 2 juli (solden);
• vrijdag 2 tot en met donderdag 8 oktober (nationale koopzondag);
• vrijdag 23 tot en met donderdag 29 oktober (Allerheiligen);
• vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 5 november (Allerheiligen);
• vrijdag 6 tot en met donderdag 12 november (Wapenstilstand);
• vrijdag 4 tot en met donderdag 31 december (Lede winter’t).

Sportgala
Op vrijdag 6 februari 2015 organiseert de sportdienst i.s.m. de 
sportraad het Sportgala in GC de Volkskring. De sportieve prestaties 
van 2014 worden via een kampioenenhulde en een verkiezing van de 
sportlaureaten in de kijker gezet.

Kandidaturen voor de categorieën kampioenen, sportlaureaten en/of 
verdienstelijke Ledenaars moeten ten laatste op 8 januari 2015 aan 
de sportdienst worden bezorgd. Enkel kandidaturen via de geëigende 
formulieren komen in aanmerking. Deze formulieren kan je afhalen bij 
de sportdienst of downloaden via www.lede.be. Vergeet zeker niet in 
te vullen op welke categorie de kandidatuur betrekking heeft. Bij elke 
kandidatuur moet je foto's (minimum twee, maximum vijf, waarvan 
minstens een close-up en een actiefoto) toevoegen. Deze foto’s moet je 
in voldoende hoge resolutie e-mailen naar sportraad@lede.be.
Clubverantwoordelijken die meerdere kandidaturen per categorie dienen 
in te sturen, kunnen een Wordversie van de documenten aanvragen via 
sport@lede.be.

Voor vragen over het reglement of advies bij het invullen van de 
formulieren kan je steeds contact opnemen met de sportdienst of de 
sportraad

DISCODISCO

Info www.delijn.be/oudejaar

Beste wensen voor 2015

BOBBEN is...
een feestbus nemen 

op oudejaar
Oudejaars-

nachtbiljet 

3 euro
onbeperkt reizen met De Lijn 

van 31 december 18 uur 

tot en met 

1 januari om middernacht
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Je zoekt een leuk, aangenaam, lekker, geurig, kleurig en bruikbaar geschenk 
voor de eindejaarsperiode, maar je hebt geen idee?
De gemeentelijke cadeaucheque helpt je op weg!
De gelukkige vindt vast een cadeautje dat past bij de Leedse handelszaken.
De deelnemers zijn herkenbaar aan de raamsticker met als boodschap 
Cadeaucheque welkom.
De cadeaucheque is te koop aan de onthaalbalie van het gemeentehuis  
en in de bibliotheken.
Je bepaalt zelf het bedrag want er zijn cheques ter waarde van 5 euro,  
10 euro of 25 euro.

Alle voordelen nog eens op een rijtje:
• Als schenker bepaal je zelf het bedrag.
•  De gelukkige kiest naar eigen wens een (of meerdere)  

handelsza(a)k(en).
• De cadeaucheque is altijd geldig (ook tijdens de soldenperiodes).
• Er is een ruim aanbod bij de handelszaken.
• De schenker maakt zelf kans op een kleine attentie.

In het midden van dit infoblad vind je een lijst
met de deelnemende handelaars.

Gezonde recepties
De feestdagen staan voor de deur. Tijd dus voor heel wat feestjes 
en recepties. Tijdens een receptie worden vaak chips, gezouten 

nootjes en kaasblokjes geserveerd. Gezond kunnen we dat niet noemen. 
Waarom krijgen we dat dan voorgeschoteld? Waarschijnlijk omdat bijna 
iedereen dit lust en er niet veel voorbereiding voor nodig is. 

Maar het kan ook anders! Gezonde, lekkere en snelle 
hapjes zijn makkelijker te serveren dan je denkt! Je kan chips of nootjes vervangen door 
gezonde noten zoals amandelnoten, hazelnoten en walnoten. Ook vers fruit is een 
uitstekend alternatief. Je kan druiven, aardbeien ... in een schaaltje leggen. Als je wat 
meer tijd hebt, kan je zelfs fruitbrochettes maken. Denk ook eens aan rauwe groenten 

met een gezond dipsausje. Radijsjes, schijfjes komkommer, wortel, kerstomaatjes ... keuze in overvloed.  
Wil je er meer tijd aan besteden, dan kan je soep maken en in kleine soepkommetjes serveren. 

Welke drank kan je hierbij serveren? De beste keuze is altijd water, maar alleen water aanbieden op 
een receptie is misschien te radicaal. Je kan water ‘pimpen’ met citroensap, munt, gember... 
Op die manier wordt zelfs water een feestdrankje. 

Gezondheid!
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Kerstknutselactie bib
Pik in de bib een knutselformulier 
op en maak voor ons een leuke 
kerstman! Hang je kerstman op
in de kerstboom van de bib en 
kies een kerstvogeltje om in je 
eigen boom op te hangen. 
Indienen kan tot en met 
zaterdag 10 januari.

NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Tentoonstelling 
Befehl ist Befehl 

Deze tentoonstelling omvat een selectie van de 
tekstaffiches van de Kommandantur Aalst tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. De Duitse bezetter publiceerde 
bijna dagelijks affiches met bevelen en verordeningen 
waar de bevolking in en rond Aalst zich aan moest 
houden. 
De tentoonstelling wordt aangevuld met Leedse 
materialen van de Eerste Wereldoorlog. Onder andere 
de doodsprentjes van alle Leedse gesneuvelden kan je 
bekijken.

De tentoonstelling is een samenwerking van 
Erfgoedcel Aalst, stadsarchief en BibArt met de 
steun van Provincie Oost-Vlaanderen. Ze is gratis te 
bezichtigen tot 5 januari tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek.Filmnamiddag voor senioren 

Grace of Monaco

In 1961 vraagt Alfred Hitchock voormalig actrice en Oscarwinnares 
Grace Kelly voor een rol in zijn nieuwe film Marnie. Grace is 
vereerd en overweegt het aanbod, maar ze is al een aantal jaren 
getrouwd met Prins Rainier van Monaco. Zij hoort als prinses aan 
de zijde van haar man te staan, zeker nu Monaco in conflict is 
met Frankrijk en president de Gaulle dreigt om Monaco binnen te 
vallen. Grace twijfelt: zal ze nog een keer haar Hollywooddroom 
verwezenlijken of kiest ze voor haar gezin en haar rol als gracieuze 
prinses van Monaco?

Grace of Monaco is een Amerikaans-Franse filmbiografie uit 2014, 
geregisseerd door Olivier Dahan. Het verhaal is losjes gebaseerd op 
het leven van Grace Kelly. 
Hoofdrollen worden vertolkt door Nicole Kidman, Tim Roth, Paz 
Vega en Milo Ventimiglia.

De film wordt vertoond op maandag 26 januari 2015 om 
14.30 uur in GC De Volkskring. De filmvertoning is gratis, maar 
inschrijven is verplicht. Na de film kan je genieten van koffie met 
gebak voor 3,5 euro. Je moet dit wel vermelden bij de inschrijving. 
Je kan je inschrijven bij de cultuurdienst op 053 60 68 61 of via 
cultuur@lede.be.

Deze filmnamiddag wordt georganiseerd door de cultuurdienst en 
de seniorenraad.

Bib maakt met eindejaar 
kalligrafiekaartjes op 
maat!
Op woensdag 24 en 31 december zal de bib 
uitzonderlijk open zijn van 9 tot 12 uur in plaats van 
’s namiddags. We trakteren onze leners op een tas 
warme chocomelk of een lekkere kop koffie. Wie 
nog wenskaarten moet versturen, kan dan terecht bij 
onze kalligraaf. Hij versiert voor jou een kaart met een 
persoonlijke boodschap in sierlijke letters.
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Blijf Fit Week 
De sportdienst vliegt naar de Tunesische zon van dinsdag 
26 mei tot en met dinsdag 2 juni. Deze reis gebeurt onder 
leiding van gekwalificeerde lesgevers.

Heb je zin om te sporten onder de zon en pootje te baden 
onder een hemelsblauwe lucht, schrijf je dan in! Wees er snel 
bij want de plaatsen zijn beperkt. Deelnameprijs is 639 euro. 

Activiteiten voor 50+
Plus Minus 
Vijftigplussers kunnen van januari tot en met april 
deelnemen aan de volgende activiteiten van Plus Minus:
• maandag, 15 - 16 uur: tennis (TC Vogelenzang);
• dinsdag, 15 - 16 uur: badminton/tafeltennis (sporthal);
• woensdag, 12 - 13 uur: zwemmen (De Warande Wetteren);
• donderdag, 15.30 - 16.30 uur: conditiegym (sporthal);
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur: dans (sporthal).

Sportieve seniorenweek
Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 januari kunnen 
vijftigplussers van 8.45 tot 11.45 uur genieten van een waaier 
aan sporten. De sportlessen worden verzorgd door eigen 
gekwalificeerde sportleerkrachten. De week wordt afgerond 
met een ontbijt en aperitief. Kan je je geen volledige week 
vrijmaken, dan mag je je ook inschrijven voor een of een aantal 
dagen. 

Inschrijven sportactiviteiten
Inschrijven voor de activiteiten van de sportdienst kan via een 
ingevuld inschrijvingsstrookje (e-mailen of indienen). Betalen 
kan via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 
(met mededeling: activiteit + naam deelnemer) of via 
bancontact/contant in de sporthal.

Sportpas Overdag 
Ben je tussen 19 en 50 jaar en beweeg je graag, 
dan kan je van januari tot en met april in de 
sporthal deelnemen aan de activiteiten van 
Sport Overdag:
• maandag, 16.30 – 17.30 uur: omnisport;
• dinsdag, 15 - 16 uur: badminton/tafeltennis;
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur: dans.

Voor meer informatie kan je terecht bij de 
sportdienst.

Luistervinken met 
Lieve Blancquaert
Op woensdag 21 januari 2015 geven 
de cultuurdienst en bibliotheek het 
woord aan Lieve Blancquaert. 

Als moeder, fotografe en journaliste 
trok zij gedurende twee jaar de wereld 
rond, op zoek naar antwoorden op de 
vragen: “Waarom zetten wij vandaag 
kinderen op de wereld?”, “Wat betekent het om op een bepaalde plek 
in de wereld geboren te worden?” En “Hoe verwelkomt de wereld zijn 
kinderen?”. 

Dit project resulteerde in een tv-reeks, een expo en een boek. Graag 
komt zij haar ervaringen en verwondering met ons delen in woord een 
beeld. 

Deze lezing gaat door in CC De Volkskring om 20 uur. Tickets kosten 
5 euro en kan je kopen in de bibliotheek of bij de cultuurdienst. Deze 
lezing komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief. 



14

Sportstories door Stef Wijnants
Met Guga Baul, Raf Coppens en Armand Schreurs

Op vrijdag 30 januari 2015 komt Stef Wijnants 
naar GC De Volkskring om terug te blikken op 
het sportjaar 2014.  Alles komt aan bod: de 
wielerklassiekers, de tennistoernooien, het WK 
voetbal in Brazilië …  

Stef Wijnants ontvangt Guga Baul, Raf Coppens 
en Armand Schreurs. Samen met zijn gasten zal 
Wijnants de beste sportverhalen en prestaties 
bundelen op een humoristische en warme maar 
kritische manier. Er worden verhalen en beelden 
gebracht die je nog niet hebt gezien of die je 
absoluut opnieuw wil beleven! 

Tickets zijn te koop bij de cultuurdienst voor 18 
euro. Voor jongeren (-26) en senioren (65+) is er 
een verminderd tarief van 15 euro.  In ruil voor 10 
UiTPASpunten krijg je een korting van 2,5 euro. 
Deze voorstelling komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief. 

Sterdagen
Op zaterdag 20 en zondag 21 december 
verwelkomen de culturele raad en de 
cultuurdienst jullie graag op de Sterdagen. 
Zowel zaterdag als zondag gaat de beurs 
door van 14 tot 18 uur. In De Bron vind je 
een kerstmarkt, buiten staan er kerstchalets 
met heel wat lekkers.

Op zaterdagavond vindt er in GC De 
Volkskring een kerstconcert plaats van de 
Oekraïense volkskunstgroep Loubistok. 
Kaarten kosten 5 euro en zijn te verkrijgen 
bij de cultuurdienst en bij de leden van de 
culturele raad en Dansend Volkje. 

Zondagavond sluiten we de Sterdagen af 
met een concert van And the monkey is 
dead aan de kerstchalets. Het optreden 
begint om 17 uur en is gratis. Dit optreden 
wordt voorafgegaan door Amici Cantores 
met stemmige kerstliederen. 

Voor meer informatie of voor het volledige 
programma kan je terecht op www.lede.be 
of bij de cultuurdienst. 

Op dinsdag 23 december 
nodigt de marktcommissie de 
zingende Kerstman met zijn 
triporteurfiets uit op de markt 
en brengt je alvast in feestelijke 
stemming.

Verkiezing 
prins carnaval en 
miss Bette 2015
Zin in een avond vol entertainment en 
ambiance? Kom dan kijken naar de 
wervelende shows van de kandidaten 
prins carnaval en miss Bette.  
Supporters allen 
op post op zaterdag 
10 januari 2015 
om 20 uur in GC 
De Volkskring. 

Dit is een organisatie 
van het feestcomité. 

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur verwelkomt alle inwoners op 

zondag 4 januari 2015 om het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
Op de vrolijke tonen van Stampen en Dagen kan je 
tussen 11.15 en 14 uur met alle Ledenaars genieten  

van een hapje en drankje op het marktplein. 

Tot dan!
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Agenda

n Tentoonstelling Befehl ist Befehl
nog tot 5 januari  
Zie pagina 12.

Info: www.bibart.be/kommandantur, 

www.madeinaalst.be/ 

tekst-affiches-in-de-kijker 

n Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur  
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of 

Postbus 1, 9340 Lede. Permanentie groep : 

047 026 90 22. 

n Bloemschikken: Groene kriebels
woensdag 17 december om 20 uur   
Thema Magnifico. Inschrijven verplicht 

(inschrijven alleen  voor de laatste les  is 

niet mogelijk).  

30 euro (les: 5 euro, materiaal: 25 euro). 

Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 

Info: 0473 29 38 72,  

marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

n Kerstworkshop voor kids - 
bloemschikken
woensdag 17 december om 14.30 uur   
Inschrijven verplicht op 0473 29 38 72. 

Meebrengen: kindersnoeischaar en 

kerstgroen ( geen hulst!).   

9 euro (les, drankje, hapje, 2 bloemstukjes 

inbegrepen). 

Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 

Info: www.gezinsbondlede.be,  

www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Leedse Sterdagen
zaterdag 20 en zondag 21 december, 
telkens van 14 tot 18 uur  
Zie pagina 14. 

n Kerstconcert met de Oekraïense 
volkskunstgroep Loubistok
zaterdag 20 december om 19 uur  
Een ensemble van 5 dames die 

zichzelf begeleiden zichzelf op een 

20-tal (traditionele) instrumenten. 

Hun repertorium bestaat uit volks- en 

kerstliederen en komt grotendeels uit de 

traditie van de Hutzulen. Zij treden op in 

traditionele klederdracht. 

Zie ook pagina 14. 

Info: cultuurdienst of 

gudrun.desmedt@gmail.com 

n Inzamelactie speelgoed en 
verzorgingsproducten
zaterdag 20 en zondag 21 december, 

telkens van 14 tot 18 uur   

Breng dit tijdens de Sterdagen naar onze 

chalets op de parking van De Bron. Wij 

bezorgen het aan kinderen die het minder 

goed hebben.  

Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 

Info: 0473 29 38 72,  

www.gezinsbondlede.be,  

www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Stervertellingen 
zondag 21 december om 15 uur   

Kerstverhaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 

Vooraf inschrijven in de bib.  

gratis 

Gezinsbond Lede, cultuurraad met de 

steun van de bib  

Bibliotheek 

Info: www.gezinsbondlede.be

n U zijt wellekome
vrijdag 26 december om 17 uur   

We zingen met het Sint-Gregoriuskoor 

Oordegem kerstliederen en herbeleven het 

kerstverhaal.  

gratis (vrije bijdrage voor een goed doel) 

Davidsfonds Oordegem  

Parochiekerk Oordegem 

Info: www.davidsfonds.be

n Nieuwjaarsreceptie
zondag 4 januari  

Zie pagina 14. 

 

 

 

 

 

n Verkiezing prins carnaval en miss 
Bette
zaterdag 10 januari  

Zie pagina 14.

n Workshop bloemschikken 
woensdag 14 januari, 11 februari,  
4 maart, 22 april, 20 mei en 10 juni, 
telkens van 20 tot 22 uur   
50 euro op jaarbasis (materiaal niet 
inbegrepen). 
JH Leeuwerik 
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be,  
053 80 48 36 

n Bingoavond
zaterdag 17 januari om 19.30 uur   
T.v.v. spaarkas De Kuip. 8 gewone rondes 
+ 2 supperrondes, waardevolle prijzen. 
De Kuip, Nieuwstraat 103 
Info: mariavdw@hotmail.com

n Luistervinken: Birthday
woensdag 21 januari van 20 tot 22 uur   
Zie pagina 13. 
GC De Volkskring 

n Wijndegustatie ‘Savoie’
donderdag 29 januari van 20 tot 23 
uur   
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be.  
Niet-leden: 30 euro. 
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede 
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n SportStories 2
vrijdag 30 januari van 20 tot 23 uur  
Zie pagina 14. 

n Kortfilmavond
zaterdag 31 januari om 20 uur   
Na de succesvolle eerste editie in 2014, 
kon een vervolg niet uitblijven. We 
schotelen vijf eigenzinnige Belgische 
kortfilms voor, nauwkeurig uitgekozen 
door regisseur Piet Sonck. Elke film wordt 
ingeleid door iemand die bij het maken 
van de film was betrokken: de regisseur of 
iemand van de cast.   
5 euro 
vzw TiniTiaTief 
GC De Volkskring 
Info: www.tinitiatief.be

n Kaarting - belotten
zaterdag 31 januari om 20 uur     
Inleg 2 euro + prijzen 
KWB-Papegem 
‘t Zaalken, Papegemstraat 43 
Info: kwb.papegem@gmail.com



Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
 13.30 - 16.00 uur
do.  09.00 - 12.00 uur
 16.00 - 19.00 uur
vr. 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand)
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
Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@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  15.30 - 19.30 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do  15.30 - 19.30 uur
vr  09.00 - 12.00 uur
za  09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

Openingsuren

wo  14.00 - 16.00 uur

do  17.30 - 19.30 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
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.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: 8.200 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 januari.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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