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Riolerings- en wegeniswerken 
Kleiweg (KMO-zone Heiplas)
Duur: vermoedelijk tot februari 2013
Opdrachtgever: gemeentebestuur en 
TMVW
Door deze werken zal het container-
park in Lede gesloten zijn. Je kan in 
die tijd altijd terecht bij de andere 
containerparken van het ILVA-gebied.

Riolerings- en wegeniswerken 
Zwaanstraat
Startdatum: 1 januari 2013 
Duur: vermoedelijk tot eind juni 2013  
Omleiding: via Varkensmarkt 

Tijdelijke verkeershinder door 
manifestaties
17 februari, carnaval Lede 
• Parcours stoet: Vijverstraat, Markt, 
Kasteeldreef, Kasteelstraat, Stationsstraat, 
Markizaatstraat, Olmendreef, Nieuwstraat, 
Kerkevijverstraat.
• Omleiding: komende van Erpe-Mere 
richting Wichelen: Hoogstraat, Brilstraat, 
Zuster Lambertinestraat, Rammelstraat.
Komende van Erpe richting Impe, Wanzele 
en Smetlede: Hoogstraat, Grotekapellelaan, 
Overimpestraat, Ledestraat. Komende 
van Wichelen richting Erpe-Mere: 
Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat, 
Ledezijdestraat, Ledestraat, Overimpestraat, 
Grotekapellelaan, Hoogstraat

Nieuwjaarswensen
Beste inwoners,

Januari is een koude maand, ze wordt niet voor niets de ijsmaand 
genoemd. Maar tegelijk is het ook de Nieuwjaarsmaand, een 
maand van warme ontmoetingen. In januari gaat er geen 
weekend voorbij zonder een nieuwjaarsreceptie of -etentje. Ik 
zou zeggen koester en geniet van deze contacten met familie, 
vrienden, buren en kennissen.

Hoewel de verkiezingsdrukte intussen is weggeëbd, kunnen 
we niet ontkennen dat 2012 voor onze gemeente en de 
andere gemeenten in ons land, een belangrijk jaar was. De 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar kondigden een 
nieuwe beleidsperiode aan. Bijgevolg staat er vanaf januari 2013 
een vernieuwde beleidsploeg klaar om officieel van start te gaan.
Deze ploeg zal de komende maanden en jaren voor heel wat 
uitdagingen komen te staan. We nemen alvast ten volle de 
uitdaging aan om verder te bouwen aan een gemeente waar het 
aangenaam leven, wonen en werken is. Daar waar nodig zullen 
we met diverse projecten trachten om de levenskwaliteit en 
leefbaarheid van onze gemeente nog te verhogen.

In ‘Lede informeert’ zal u ongetwijfeld in de toekomst meer 
kunnen vernemen over de opgestarte dossiers en hun stand van 
zaken. 

Tijdens de verkiezingscampagne prijkte de slogan ‘mijn deur staat 
voor iedereen open’ op mijn website. Voor mij zijn dit geen loze 
woorden. Als burgemeester zal ik, in de mate van het mogelijke, 
luisteren naar en aandacht hebben voor alle inwoners van onze 
gemeente.

Ik wens u namens het gemeentebestuur een gelukkig en gezond 
2013! We kijken er met zijn allen naar uit… 2013 wordt met 
zekerheid een boeiend jaar.

Veel leesplezier!
uw burgemeester,  
Roland Uyttendaele

Middenstandsraad organiseert 
vierde nieuwjaarsreceptie
De middenstandsraad nodigt alle zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s  van groot Lede uit op de nieuwjaarsreceptie met 
Breugheltafel in zaal Intermezzo op zondag 27 januari om 19 uur. Een ideale gelegenheid om oude bekenden en nieuwe 
gezichten te ontmoeten. Ook het college van burgemeester en schepenen is weer van de partij. The Antonio Crooner 
Quartet verzorgt de muzikale omlijsting. Inschrijven kan bij een van de bestuursleden of via info@middenstandsraadlede.
be. Je inschrijving is pas geldig na overschrijving van 15 euro per persoon op het rekeningnummer van de middenstandsraad 
BE21 7805 9125 2803 met vermelding van het aantal personen en de naam van de handelszaak.
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Carnavalsaffiche
Bij carnaval hoort een affiche en deze keer was 
het Peter Dierickx die zijn ontwerp bekroond 
zag. Peter heeft er vijf jaar kunstacademie 
opzitten en houdt zich bezig met kindergrime, 
face- en bodypaint, bruidsmake-up...  Peter 
is ook actief binnen de carnavalswereld. Hij 
ontwierp het kostuum van prins carnaval 
2011, verzorgde de carnavalsschmink voor 
verschillende Leedse groepen en is zelf actief 
lid van een Leedse carnavalvereniging.
Op de affiche staat de nieuwe Volkskring 
centraal. Het masker onderaan stelt het 
carnavalsfeest voor dat dag en nacht duurt. 
De twee figuren stellen de carnavalisten 
voor die feest vieren rond de nieuwe zaal. 
De kleurrijke lijnen stellen de stoet voor. De 
doeken staan voor de grote hoeveelheid stof 
die men gebruikt  om carnavalskostuums te 
maken. We wensen Peter van harte proficiat!

Carnaval in Lede
Zaterdag 16 februari
Snoep je graag? Kom dan met je kinderen naar 
de karamellenworp aan het gemeentehuis 
om 17.30 uur. Wie weet win je de mooie 
hoofdprijs ‘het Gouden Boerke’, geschonken 
door het prinsenhof en goudsmid Bart Oste!  
Om 20 uur draagt de burgemeester zijn macht 
symbolisch over aan prins carnaval in De Bron.

Zondag 17 februari
Op zondag zorgen de Leedse carnavalgroepen 
voor spektakel in de 61ste carnavalstoet. De 
stoet start om 15 uur.

Maandag 18 februari
Benieuwd wie gewonnen heeft? Je kan om 21 
uur naar de prijsuitreiking komen in De Bron. 
Aansluitend volgt de popverbranding in het 
park van Lede.

Van 9 tot 17 februari
Kermis carnaval

� Dit�is�een�organisatie�van�het�feestcomité.

Samenstelling 
feestcomité
Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad begin 2013 
wordt ook het bestuur van het feestcomité opnieuw 
samengesteld. De dienst patrimonium ondersteunt dit 
comité. Inwoners van de gemeente Lede, die minimum 18 
jaar zijn en wensen deel uit te maken van het feestcomité, 
moeten hun kandidatuur richten aan de voorzitter Marc 
Bosman, Markt 1, 9340 Lede en dit vóór 1 februari. 
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De bibliotheek is gesloten 
van 11 t.e.m. 15 februari
De bibliotheken van Lede én Oordegem zijn van 11 tot en met 15 februari uitzonderlijk gesloten. Tijdens 
de krokusvakantie wordt namelijk een nieuw bibliotheeksysteem geïnstalleerd. De bibliotheken van Lede  en 
Oordegem zullen vanaf dan deel uit maken van het Oost-Vlaamse bibliotheeksysteem.

Wat verandert er voor de bibliotheekgebruikers?
Eerst en vooral komt er een nieuwe catalogus.  Deze catalogus (lede.bibliotheek.be) is heel laagdrempelig, 
duidelijk en modern en koppelt en integreert de resultaten van onze plaatselijke bibliotheek met gangbare 
bronnen als Wikipedia. Ook relevante persartikelen van de databank Mediargus worden verwerkt, net als re-
censies, flapteksten en covers. Verder zijn er ook links met LibraryThing, de erfgoedcollecties van de Bibliotheca 
Wasiana uit Sint-Niklaas en van het Stadsarchief van Aalst, de provinciale bibliotheken van het Molenmuseum, 
de Kaaihoeve, de Provinciale Erfgoedbibliotheek en enkele andere. Ook de auteurspagina’s zijn de moeite 
waard. Daar vind je informatie over een auteur, met koppelingen naar interviews, bekroningen, verfilmingen, 
video’s, foto’s …
Er zullen ook nieuwe mogelijkheden zijn voor het online verlengen. Meer uitleg hierover staat in de volgende 
editie van Lede Informeert.

Kunstk(r)amers
Op zondag 3 februari slaan de academie, bibliotheek en 
culturele raad de handen in elkaar voor een poëtische tocht 
langs de Leedse huiskamers. Dit naar aanleiding van Ge-
dichtendag én de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs.

Vanaf 14.30 uur verzamelen we in GC De Volkskring. Van 
daaruit vertrekken we in groepjes naar de huiskamers, waar 
de leerlingen van de academie enkele verrassende gedich-
ten zullen voordragen. De gedichten worden afgewisseld 
met muziek.

Om 17 uur wordt deze tocht afgesloten met een lekkere 
pannenkoek.

Je kan kaarten kopen in de bibliotheek en de academie:
• volwassenen: 3 euro in voorverkoop, 4 euro aan de kassa
• jeugd tot 12 jaar: 2 euro in voorverkoop, 3 euro aan de kassa
• familiekaarten: 8 euro in voorverkoop, 10 euro aan de kassa.
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Rechtshulp bij het OCMW
Bij het OCMW kan je niet enkel terecht voor financiële of materiële hulp, het OCMW biedt alle inwoners van 
Lede ook gratis juridisch advies aan.
Burenhinder, een ongeval, schade of diefstal, een dagvaarding van de rechtbank, een scheiding, een erfenis, de 
rechten en plichten als ouder of kind … Voor deze en andere juridische zaken organiseert het OCMW zitdagen 
met een advocaat. Het betreft hier enkel eerstelijns advies. Dit betekent dat er enkel informatie wordt gegeven. 
Er wordt dus geen dossier opgestart en behandeld. 

De zitdagen gaan door bij de sociale dienst, Kasteeldreef 50, elke tweede en vierde maandag van de maand 
tussen 16.30 en 18.30 uur. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Je kan een afspraak maken op 053 80 20 22.

Vragen over huren?
Als je juridische vragen hebt met betrekking tot huren, kan het OCMW je doorverwijzen naar de huurdersbond 
(www.huurdersbond.be). 
De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders en wijst je op je rechten en 
plichten, of helpt je met het opstellen van aangetekende brieven. De bond geeft ook advies bij problemen over 
een opzegging, waarborg, herstellingen, indexaties ...
Voor meer informatie hierover kan je ook terecht bij de sociale dienst.

Vacature
Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een

TECHNISCH BEAMBTE POETSDIENST
contract van onbepaalde duur (gesco) - voltijds - niveau E1

AANWERVINGSVEREISTEN
•  Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
•  Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie.
•  Van de burgerlijke en politieke rechten genieten.
•  Medisch geschikt verklaard worden door de arbeidsgeneesheer.
•  Voldoen aan de toegangsvoorwaarden om als gesco tewerkgesteld te worden 
 (uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of gelijkgesteld).
•  Slagen in een selectieproef.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.
Je sollicitatiebrief samen met je cv dienen per post gestuurd te worden aan de voorzitter van het OCMW,  
Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede en uiterlijk afgestempeld te zijn op 30 januari 2013.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst van het OCMW 
op tel. 053 60 62 98 of via personeel@ocmw.lede.be. 
Op verzoek sturen we je graag de gedetailleerde functiekaart. 
Dit document is eveneens te raadplegen op www.ocmw.lede.be.

ocmw@lede.be�� O C m W
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Wandpanelen in GC De Volkskring
In de zomer van 2012 deed de cultuurdienst een oproep aan alle Leedse verenigingen en inwoners om foto’s 
van activiteiten in de oude Volkskring te bezorgen aan de cultuurdienst. De bedoeling was om in de nieuwe zaal 
enkele herinneringen aan de oude Volkskring te bewaren. Na deze oproep kregen wij heel veel prachtige foto’s. 
Het was dan ook niet gemakkelijk om hieruit een selectie te maken. Uit de schifting hebben wij zesentwintig 
foto’s gekozen die een beeld geven van de vele activiteiten die zijn doorgegaan in de oude Volkskring. Deze 
foto’s hangen nu omhoog in de nieuwe zaal. We stellen er graag twee aan jullie voor. De andere vierentwintig 
kan je zelf komen ontdekken. 

Van�links�naar�rechts:�Fons�Van�Huyck,�
Jan�Heyman,�Alain�Malfroy,�Wilfried�Ha-
elterman� en� André� De� Grauwe.� Deze�
vijf� jongens�vormden�eind� jaren�zestig,�
begin� jaren� zeventig� van� vorige� eeuw�
het�orkest�van�de�jeugdmissen.�Eén�keer�
in�de�maand�mochten�zij�in�de�kerk�van�
Lede�de�mis�komen�opluisteren�met�hun�
muziek.�Dit�was�telkens�een�bijzondere�
belevenis.�De�kerk�zat�nokvol,�niet�in�het�
minst�met�de�Leedse�jeugd�die�blij�was�
om� eigentijdse,� vrolijke� muziek� (zoals�
liedjes�van�The�Beatles,�Simon�and�Gar-
funkel…)�te�horen�tijdens�de�mis.�Op�de�
foto� zie� je� het� orkest� repeteren� in� het�
voorzaaltje�van�de�oude�Volkskring.�

Ouderavond� van� jeugdbeweging�Chiro�
Nele�Lede�in�1982.�Het�thema�dat� jaar�
was�De�Toverfluit.�Van�links�naar�rechts:�
Ann� Geldof,� Roos� Quintijn,� Jo� Geldof,�
Kathleen�Putteman�en�Karine�De�Wael.

Laatste oproep: samenstelling gemeentelijke  
adviesraden
Geïnteresseerde inwoners van Lede kunnen zich nog altijd kandidaat stellen voor volgende gemeentelijke advies-
raden: de cultuurraad, de seniorenraad en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (LEEGO). Je 
stelt je kandidatuur via een gewone brief, te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 
te Lede vóór 20 januari.
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Niet tevreden? Laat het weten!
Het gemeentebestuur maakt werk van je klacht.
Een goede kwaliteit van dienstverlening en regelgeving is essentieel voor een goede relatie tussen burger en bestuur. Die goede kwaliteit 
kunnen we afleiden uit de mate van tevredenheid bij jullie, onze inwoners. Je eist als burger kwaliteit, je stelt vragen, informeert je en 
bent kritisch t.o.v. het lokaal beleid.
Om onze dienstverlening verder te verbeteren heeft de gemeenteraad al in 2007 een reglement van klachten-procedure goedgekeurd. 
Zo willen we burgers en gebruikers van onze dienstverlening een kanaal bieden om hun ontevredenheid te uiten.
Een klacht is wel een teken van die ontevredenheid, maar vanuit een positiever oogpunt bekeken kan ze bijdragen tot een betere 
werking van het gemeentebestuur. Het kan een aanleiding zijn om ons in vraag te stellen, om veranderingen door te voeren, onze 
werking bij te sturen en de kwaliteit te verbeteren.
Elke ‘klant’ van ons moet de mogelijkheid hebben een klacht in te dienen. Die klacht wordt uitgebreid én vanuit alle invalshoeken 
onderzocht. Dit gebeurt door de klachtenambtenaar, die een onpartijdig onderzoek zal instellen en zal zoeken naar een voor alle 
partijen bevredigende oplossing. 

Het reglement
Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet-) optreden van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur 
kan een handeling verkeerd hebben verricht, kan afgeweken zijn van de vastgelegde werkwijze of kan een bepaalde handeling niet 
hebben uitgevoerd terwijl dat wel nodig was.
De klacht moet betrekking hebben op een concreet en specifiek dossier waarbij de burger individueel betrokken is. 
Wie kan een klacht indienen?
Elke gebruiker van onze dienstverlening. Het kan gaan om een burger, een bezoeker, een bedrijf… Een klacht kan niet anoniem worden 
ingediend.
Hoe kan je een klacht indienen?
Een klacht kan op verschillende manieren worden ingediend:
• schriftelijk
• via het klachtenformulier op de website
• via mail op het adres klacht@lede.be
• per fax
• persoonlijk aan het loket: mondelinge meldingen worden herwerkt tot een te handtekenen schriftelijk verslag.

Een melding of een klacht?
De Vlaamse Regering heeft in een omzendbrief duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen een gewone melding en een klacht: ‘Een 
klacht moet goed onderscheiden worden van een melding en van een vraag om informatie. In geval van een melding signaleert de 
burger een bepaalde tekortkoming in het functioneren van de overheid. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een defect aan het 
wegdek, van de verkeerde spelling van een naam…
In geval van een vraag om informatie moet de burger op een snelle en correcte manier worden ingelicht en/of doorverwezen. Het 
spreekt vanzelf dat het niet correct inspelen op meldingen of vragen om informatie wel aanleiding kunnen geven tot het formuleren 
van een klacht. Bijvoorbeeld: wanneer ondanks herhaalde meldingen het defect aan het wegdek niet hersteld wordt.’
We maken dus duidelijk een onderscheid tussen een klacht enerzijds en anderzijds een gewone vraag tot informatie of een melding 
van een gebrek. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden waarom een klacht niet aanvaard wordt: anonieme klachten, lopende 
gerechtelijke procedures, als we geen betrokken partij zijn, kritiek op het algemeen beleid… 

De klachtenambtenaar
De klachtenambtenaar is gebonden door het beroepsgeheim en zal strikt neutraal handelen. De klacht wordt op ambtelijk niveau 
afgehandeld. Elk jaar wordt wel door de klachtenambtenaar een rapport opgemaakt voor de gemeenteraad. Met het hele klachtensysteem 
werken we naar een responsabilisering van onze mensen toe. We willen op die manier onze taak nog zorgvuldiger vervullen. Bovendien 
krijgen we de kans een fout recht te zetten. Tot slot willen we van de binnengekomen klachten ook leren. Zij vormen voor ons een bron 
van informatie over onze sterke en zwakke punten, zij zijn een signaal over wat leeft. We beschouwen deze klachtenprocedure dan ook 
als een essentieel onderdeel van de uitbouw van onze organisatie tot een klantvriendelijke instelling. De klachtenprocedure mag voor 
de burger pas de allerlaatste uitweg zijn. 

Je kan het volledige klachtenreglement nalezen op www.lede.be in de rubriek ‘Van A tot Z’, bij de K van klachten. Je kan het reglement 
ook aanvragen bij Renske De Bremme (klachtenambtenaar) via klacht@lede.be.
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Programma  Knutselatelier
1ste en 2de leerjaar 
16 januari: leve de muziek
30 januari: carnaval
20 februari: vogeltje in een kooi
6 maart: paaskuikentjes

Er worden per thema telkens twee sessies georganiseerd. De eerste gaat door van 13.30 tot 15.30 uur en de 
tweede van 16 tot 18 uur. Deze knutselsessies gaan door in het knutselatelier in de Rammelstraat 1A.

Programma  Cré-actief 
6de leerjaar, 1ste , 2de, 3de middelbaar 
26 januari: verjaardagskalender
23 februari: allemaal touwtjes en draadjes
23 maart: juweeltjes 
20 april: aan de slag met klei
18 mei: feesthapjes 

Je kan je voor Knutselatelier of voor Cré-actief inschrijven bij de jeugddienst of via knutselatelier@lede.be. Een 
les kost  3 euro. Wie in het bezit is van een UiTPAS aan kansentarief (kansenpas) brengt deze mee bij de inschrij-
ving. Voor inlichtingen kan je terecht bij de jeugddienst op 053 60 68 62 of via jeugd@lede.be. 

Koken met Kids
Net zoals vorig jaar kunnen kinderen uit het 3e, 4de en 5e leerjaar deelnemen aan Koken met Kids. Om  
iedereen de kans te geven een kookles te volgen, kan je je niet voor de volledige lessenreeks inschrijven. Je mag 
maximum drie sessies kiezen. Voor elke sessie worden maximum twaalf kinderen toegelaten. 
Programma
23 februari: aperitiefhapjes en cocktail
2 maart: aperitiefhapjes en hoofdgerecht
9 maart: soep en hoofdgerecht
16 maart: hoofdgerecht en dessert
23 maart: desserts

De sessies gaan door op zaterdag van 14 tot 17 uur in het knutselatelier in de Rammelstraat 1A. Een les kost 
5 euro (facturatie achteraf). Wie in het bezit is van een UiTPAS aan kansentarief (kansenpas) brengt deze 
mee bij de inschrijving. Inschrijven kan enkel op de jeugddienst vanaf woensdag 23 januari vanaf 9 uur of via  
knutselatelier@lede.be vanaf donderdag 24 januari. Voor inlichtingen kan je terecht bij de jeugddienst op  
053 60 68 62 of via jeugd@lede.be. 

Oproep monitoren speelpleinwerking
Ben je in 2013 16 jaar of ouder en heb je interesse om tijdens de zomervakantie op het  
gemeentelijk speelplein van Wanzele als monitor te staan? Dan moet je in het bezit zijn van 
een animatorattest.  Je kan het attest bekomen door een cursus animator te volgen bij di-
verse instanties tijdens de krokus- of paasvakantie. Tijdens zo een meerdaagse cursus leer 
je allerlei methodieken en krijg je heel veel tips. Voor meer informatie kan je terecht bij de 
jeugddienst op 053 60 68 62 of via jeugd@lede.be. 

j e u g d � � jeugd@lede.be

3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 
23 januari: bloemenpers 
6 februari: speldencactus 
27 februari: dromenvanger 
13 maart: lentebollen in pot

De sessies van Cré-actief gaan door op 
zaterdag van 14.30 tot 15.30 uur in het 
knutselatelier in de Rammelstraat 1A.
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Buitenschoolse kinderopvang Wanzele: 
krokusvakantie
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 grond-gebied van de gemeente.

Openingsuren
De buitenschoolse kinderopvang in Wanzele is open vanaf maandag 11 februari tot en met vrijdag 15 februari, 
telkens van 6.45 uur tot 18.30 uur.

Inschrijvingen
Inschrijven kan vanaf woensdag 16 januari om 13 uur. Inschrijvingen worden aanvaard zolang de maximale 
capaciteit niet overschreden wordt.  In zitting van 9 februari 2010 van het college van burgemeester en schepenen 
werd beslist om ouders die hun facturen tijdig betalen voorrang te geven om hun kinderen in te schrijven voor 
vakantieperiodes.

Annulering
Annulering van een inschrijving kan enkel schriftelijk worden doorgegeven ten laatste de tweede werkdag vooraf-
gaand aan de gereserveerde opvangdag via kinderopvang@lede.be of via annuleringsformulieren (te verkrijgen bij 
de lokale coördinator of op de drie vestigingsplaatsen).

Tarieven
• < 3 uur: 3,70 euro
• tussen 3 en 6 uur: 5,60 euro
• > 6 uur: 11,20 euro
• sociaal tarief voor gezinnen met een belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier  
 1.000 euro bijtellen) tijdens het voorafgaande aanslagjaar (50% van de ouderbijdrage)
• korting van 25% op de totale ouderbijdrage bij samen aanwezig zijn van kinderen uit hetzelfde gezin 
 (cumuleerbaar met het sociale tarief)
• laattijdig afhalen: 5 euro per begonnen halfuur
• geen of laattijdige annulering: 5 euro per kind per dag

Nieuwe kinderen
Nieuwe kinderen zijn welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat wij het volledige inschrijvingsdossier in ons 
bezit hebben. Het inschrijvingsdossier bevat:
• handtekening van de ouder voor akkoord met het huishoudelijk reglement
• individuele fiche per kind
• inschrijvingsfiche per gezin
• bewijs van kinderbijslagfonds
• uittreksel uit bevolkingsregister (gezinssamenstelling).

Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 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 duurzaam worden beheerd. Van het andere deel van de grondstof is 
vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft plaatsgevonden. 
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Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
Op zaterdag 2 februari organiseren meer dan honderdzestig academies van het Deel-

tijds Kunstonderwijs in Vlaanderen een spectaculaire en creatieve dag!  Alle academies 

zetten hun deuren wagenwijd open voor het grote publiek om je te verrassen met op-

tredens, workshops, concerten, tentoonstellingen… Dit jaar staat alles in het teken van  

Kunstk(r)amers.�

Deel 1: de klassen kamermuziek nodigen uit

Wat is er fijner dan muziek maken? Samen muziek maken. De meest gevorderde leer-

lingen in de academie doen dat in de les kamermuziek. Leerkrachten Paul De Smet 

en Marc Gerain en hun leerlingen nodigen je uit voor een kamermuziekconcert. Dit 

concert gaat door in GC De Volkskring op zaterdag 2 februari om 14 uur. De toegang 

is gratis.

Deel 2: de klassen kamermuziek nodigen uit

Kamermuziek hoef je niet altijd in een kamer te spelen. Het kan evengoed in een kerk. 

Leerkrachten Bart Indevuyst en Jan Huib Nas en hun leerlingen nodigen je uit voor een 

tweede kamermuziekconcert. Dit concert gaat door op zondag 3 februari om 10.30 

uur. De juiste locatie is nog een verrassing, de toegang is gratis.

Deel 3: gedichten en muziek in Leedse huiskamers

De academie, de bibliotheek en de cultuurraad slaan de handen in elkaar naar aan-

leiding van Gedichtendag en de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs. Op zondag 

3 februari kan je tussen 14.30 en 17.00 uur genieten van muziek en poëzie in diverse 

Leedse huiskamers. Meer informatie hierover vind je in de rubriek van de bibliotheek.

Samenstelling adviesraad voor milieu 
en natuur (MiNa-raad of milieuraad)
Bij het begin van een nieuwe legislatuur worden ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. De 
adviesraad  voor milieu en natuur adviseert het college en de gemeenteraad over beslissingen die met milieu en/of 
natuur te maken hebben. Naast natuurverenigingen, landbouwers, scholen en andere belanghebbenden zijn er in 
de milieuraad ook een aantal plaatsen voorbehouden voor geïnteresseerde burgers.
Inwoners van de gemeente Lede die deel wensen uit te maken van de milieuraad, moeten hun kandidatuur richten 
aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede vóór 2 februari. Vermeld zeker je persoon-
lijke gegevens en je motivatie. 

m i L i e u   milieu@lede.be
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Onderhoudsregels en audit voor centrale 
verwarming
Nieuw stooktoestel
Een keuring vóór de eerste ingebruikname van je nieuwe ketel is een wettelijke verplichting. Hiervoor kan je een 
beroep doen op je erkende onderhoudstechnicus. Deze verplichting geldt voor vloeibare, vaste en gasvormige 
brandstoffen. De technicus gaat in de eerste plaats na of de installatie veilig werkt en er geen gezondheidsrisico’s 
zijn. Na de controle ontvang je van de onderhoudstechnicus een keuringsrapport dat aangeeft of je cv-ketel in 
gebruik mag worden genomen.

Stooktoestel in gebruik
Een regelmatige controle van je cv-ketel is een wettelijke verplichting waar je zelf alle baat bij hebt. Onderhoud is 
in de eerste plaats erg belangrijk voor je gezondheid en veiligheid. Aanslag in de schoorsteen of verstopping kan 
immers zorgen voor een onvolledige verbranding en kan aan de basis liggen van ongevallen met CO-intoxicatie of 
schouwbrand. Een schonere ketel verbrandt beter en levert minder schadelijke gassen. Ook voor je eigen comfort 
loont het om de ketel regelmatig te laten nakijken. Tijdens het onderhoud komen immers onzichtbare gebreken aan 
het licht. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wanneer je op een koude winterdag de verwarming niet aan de 
praat krijgt. Met een regelmatig nazicht vermijd je ook zware herstellingskosten en zorg je ervoor dat de levensduur 
van je installatie maximaal is.
Bovendien bespaar je ook op je energiefactuur. Een vuil of slecht afgesteld verwarmingstoestel wekt minder efficiënt 
warmte op en gebruikt dus meer energie dan nodig. Bij voorkeur laat je je installatie onderhouden voor de start van 
het stookseizoen. Zowel de cv-ketel als de schoorsteen moeten regelmatig worden schoongemaakt en nagekeken. 
Door de hoge energieprijzen is energie sparen nu meer dan ooit een goede zaak voor uw portemonnee! 

Verwarmingsaudit voor ketels ouder dan vijftien jaar
Een eenmalig grondig onderzoek (of verwarmingsaudit) van de verwarmingsinstallatie is in Vlaanderen verplicht 
voor alle cv-ketels die ouder zijn dan vijftien jaar én met een vermogen vanaf 20 kW. De verwarmingsaudit moet 
gebeuren binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel vijftien jaar is geworden. Na dat onderzoek krijg je 
advies over de mogelijkheden om de prestaties van de oude installatie te verbeteren of om de oude ketel eventueel 
te vervangen door een moderne, zuinige ketel. Ben je verhuurder, dan is het jouw verplichting om te zorgen voor 
de eenmalige verwarmingsaudit.

De Vlaamse regelgeving in een notendop
Centrale verwarming op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool …)
Jaarlijks onderhoud door een geschoold vakman. Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door 
een schoorsteenveger uitgevoerd worden. 
Centrale verwarming op vloeibare brandstof (o.a. stookolie) met vermogen groter of gelijk aan 20 kW
Jaarlijks onderhoud door een erkend technicus vloeibare brandstof. Het reinigen en het controleren van de schoor-
steen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. 
Centrale verwarming op gasvormige brandstof (aardgas, propaan, butaan…) met vermogen groter of 
gelijk aan 20 kW
Tweejaarlijks onderhoud door erkend technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3 (vraag je technicus of hij over de 
juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van je toestel). Het reinigen en het controleren van de schoorsteen 
mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. 

Al deze regels gelden voor de gebruiker van het toestel:
• Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. 
• De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. 
• De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van de laatste twee  
 onderhoudsbeurten bij.

Voor meer info of een lijst van alle onderhoudstechnici die door de Vlaamse overheid erkend zijn voor het uitvoeren 
van de verwarmingsaudit, surf je naar www.centraleverwarming.lne.be.

� Bron:�Vlaamse�Overheid�Departement�LNE

milieu@lede.be� m i L i e u
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n Bloed geven
dinsdag 15 en woensdag 16 januari 
van 18.30 tot 21 uur 
Inschrijven op 
www.bloedgevendoetleven.be. 
Rode Kruis Lede 
De Bron 
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
lede.rodekruis.be

n Filmnamiddag  Ice Age 4
woensdag 16 januari van 14.30 tot 16 
uur
Gratis  
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be of 
www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Knutselatelier: leve de muziek
woensdag 16 januari 
Zie pagina 10

n ‘Helden in de Sport’ met Karl 
Vannieuwkerke
vrijdag 18 januari om 20 uur  
Een humoristische, historische en muzikale 
trip door de geschiedenis van de sport.        
18 euro (< 26 jaar of > 65 jaar: 15 euro).  
Cultuurdienst 
GC De Volkskring 
Info: www.lede.be of 053 60 68 60 
UiTPAS

n Bloed geven
maandag 21 januari van 18.30 tot 
20.30 uur 
Inschrijven op 
www.bloedgevendoetleven.be. 
Rode Kruis Lede 
Veerleheem Smetlede 
Info: bloed@lede.rodekruis.be, 
lede.rodekruis.be

n Sportieve seniorenweek
van maandag 21 januari tot vrijdag 
25 januari 
Sportdienst

n Knutselatelier: bloemenpers
woensdag 23 januari 
Zie pagina 10

n Cré-Actief: verjaardagskalender
zaterdag 26 januari 
Zie pagina 10 
UiTPAS

n Kaarting KWB Papegem
zaterdag 26 januari om 20 uur  
Start: 20 uur  
Deelname: 2 euro 
KWB Papegem 
Zaalken, Papegemstraat 43 
Info: guyvv@skynet.be

n Après-ski
zaterdag 26 januari vanaf 21 uur  
Geniet van de gezellige sfeer, jenevers, 
hapjes ...  met een portie foute muziek. 
Gratis inkom 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Bloed geven
dinsdag 29 januari 
van 18.30 tot 20.30 uur 
Inschrijven op 
www.bloedgevendoetleven.be. 
Rode Kruis Lede 
OC Oordegem 
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
lede.rodekruis.be

n Filmnamiddag  Chihuahua 3
woensdag 30 januari van 14.30 tot 16 
uur 
Gratis 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be of 
www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Info-avond Ipad, Iphone, 
smartphone ...
woensdag 30 januari om 19.30 uur  
Voor de beginnende en ervaren gebruiker, 
alsook voor de ondernemer.  Lesgevers: 
Winand en Renaat Delporte. 
Leden: 5 euro, niet-leden: 10 euro 
Femma Lede 
De Bron 
Info: 0475 93 87 68 
UiTPAS

n Knutselatelier: carnaval
woensdag 30 januari
Zie pagina 10

n Dag van het Deeltijds Kunst-
onderwijs en Kunstk(r)amers
zaterdag 2 en zondag 3 februari 
Zie pagina 4 en 12 
UiTPAS

n Sport Na School
vanaf vrijdag 4 februari 
Sportdienst

n Knutselatelier: speldencactus
woensdag 6 februari 
Zie pagina 10

n Carnaval
zaterdag 16, zondag 17 en maandag 
18 februari 
Zie pagina 2

n Knutselatelier: vogeltje in een kooi
woensdag 20 februari 
Zie pagina 10

n Cursus EHBO
donderdag 21 februari (eerste les) van 
20 tot 22.15 uur 
Examen: zaterdag 1 juni   
Rode Kruis Lede, Katstraat 14 
Info: 0479 54 07 10 (na 19 uur) of 
vorming@lede.rodekruis.be

n Wijndegustatie
donderdag 21 februari van 20 tot 23 
uur 
Met Italiaanse wijnen uit Puglia.
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be.  
30 euro (niet-leden) 
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede 
Intermezzo, Kasteeldreef 55 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Concert Jan De Wilde en vrienden
zaterdag 23 februari om 19.30 uur 
Jan De Wilde omringt zich met vijf 
doorwinterde muzikanten voor een 
gevarieerd programma. 
VVK: 15 euro (< 26 jaar of > 55 jaar: 13 
euro), ADK: 17 euro  
vzw TiniTiaTief 
GC De Volkskring  
Info: www.tinitiatief.be

n Cré-Actief: allemaal touwtjes en 
draadjes
zaterdag 23 februari 
Zie pagina 10 
UiTPAS

n Koken met kids: aperitiefhapjes en 
cocktail
zaterdag 23 februari 
Zie pagina 10

n Knutselatelier: dromenvanger
woensdag 27 februari 
Zie pagina 10

n Concert Raymond Van Het 
Groenewoud 
donderdag 28 februari om 20 uur
‘Memoires van een balmuzikant’ 
22 euro (< 26 jaar of > 65 jaar: 19 euro) 
Cultuurdienst  
GC De Volkskring 
Info: 053 60 68 60 of www.lede.be 
UiTPAS

n Cursus EHBO
donderdag 28 februari van 20 tot 22.15 
uur 
Examen: zaterdag 1 juni   
Rode Kruis Lede, Katstraat 14 
Info: 0479 54 07 10 (na 19 uur) of 
vorming@lede.rodekruis.be
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Uit de gemeenteraad van 20 december 2012 

Vaststellen retributiereglement op bepaalde tussenkomsten van de brandweerdiensten dienstjaar 2013
De tarieven blijven onveranderd in vergelijking met het dienstjaar 2012 (behoudens indexering).
 

Vaststellen van volgende belastingreglementen dienstjaar 2013
• Belasting op kermiskramen en -wagens opgesteld op het privaat domein 
• Belasting op kermiskramen en -wagens opgesteld op het openbaar domein 
• Belasting op het innemen van standplaatsen op de openbare markten 
• Belasting op frituurkramen opgesteld op het openbaar domein
• Belasting op frituurkramen opgesteld op het privaat domein
• Belasting op begravingen en op bijzettingen in een grafkelder, in een urnekelder of in het columbarium 
 evenals op ontgravingen en op verplaatsingen van een urne 
• Belasting op de afgifte van administratieve documenten 
• Belasting op het weghalen van afvalstoffen 
• Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein 
• Belasting op private inritten op gemeentelijke parkings 
 Deze tarieven blijven onveranderd in vergelijking met het dienstjaar 2012.
• Belasting op het aansluiten op het openbaar rioleringsnet 
Het reglement wordt aangevuld en de tarieven worden verhoogd in vergelijking met het dienstjaar 2012.
 

Projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
De toelagen voor 2013  worden vastgesteld.

Aanvullend verkeersreglement houdende afschaffing van het beurtelings parkeren en invoering  
parkeerverbod
Afschaffing beurtelings parkeren en invoering parkeerverbod in de Koning Albertlaan langs de kant van de onpare 
huisnummers.

Aanvullend verkeersreglement houdende instelling van een zone 30 
Instelling zone 30 in de centrumstraten van Wanzele: Watermolenstraat (gedeelte tussen Wanzeledorp en Proces-
sieweg), Wanzeledorp, Hofstraat, Kerkwegel en Bredestraat (gedeelte tussen Wanzeledorp en Stuivenbergstraat).

Aanvullend verkeersreglement houdende invoering van parkeerverbod
Invoering parkeerverbod in de Meidoornstraat langs de kant van de onpare huisnummers.
 

Wegenis- en rioleringswerken in de Kasteelstraat 
Vaststelling lastvoorwaarden, gunning na openbare aanbesteding en raming van de kost op 350.674,59 euro  
(inclusief btw).  
 

Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2013
De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, zoals van toepassing in 2012, blijft onveranderd in 2013.
 

Vaststelling gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2013
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, zoals van toepassing in 2012, blijven onveranderd in 2013.

Voorlopige twaalfden
Goedkeuring voorlopige twaalfden voor de eerste drie maand van 2013.



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: 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 februari.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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