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NIEUWJAARSRECEPTIE
VERENIGT
INWONERS
Al voor de tweede maal kon de voorbije
nieuwjaarsreceptie op de markt rekenen op gulle
weergoden. Geen wonder dat honderden Ledenaars
er een gezellige ontmoeting van maakten. Uiteraard
dat ik ook als burgemeester in mijn nopjes was.
Terugblikken op het voorbije jaar kon ik met
tevredenheid. Met de zinnen ‘Grote rampen of
ongelukken bleven ons gelukkig bespaard en ik kan
enkel hopen dat 2015 ons even gunstig gezind zal
zijn,’ opende ik mijn toespraak. ‘ Dat er momenteel
heel wat plannen in de pijplijn zitten, eveneens tal van
werken en initiatieven op diverse terreinen, kwamen
uitvoerig in mijn speech voor. En dit alles met één
enkel doel: ons Lede beter en aangenamer te maken.’

Meer nieuws op intranet
intranet.cdenv.be

HEROPRICHTING
AMPERSAND
Ampersand Lede is een sociaal-culturele
vereniging waar iedereen welkom is.
Voor een gezellige, actieve of culturele
namiddag of avond kan je bij ons terecht.
Ampersand wil haar leden ontmoetingskansen, ontspanning en vorming aanbieden.
Een gezellig moederdagontbijt, Lede gesmaakt, de Leedse Sterdagen ... zijn maar
enkele van onze geplande activiteiten.
Voor verdere info: rutger.goeman@telenet.be. Rutger Goeman, Voorzitter Ampersand Lede

AAN DE WIEG
VAN HET WOONZORGCENTRUM
Als ex-voorzitter van het OCMW
gaven we de aanzet voor de bouw
van het nieuwe Woonzorgcentrum.
Samen met minister Van Deurzen
legde ik op 5 mei 2012 de eerste
steen.
Bij de officiële opening, drie jaar later, kon ik als Burgemeester getuigen
van de talrijke tussenkomsten die we
deden om de nodige vaart achter dit
dossier te zetten. Met goed gevolg:
de 9 miljoen aan subsidies zijn definitief verworven. Wat voor nieuwe
Woonzorgcentra-projecten elders
nog niet vanzelfsprekend is.
Roland Uyttendaele,
Burgemeester Lede
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NIEUWE BETOELAAGDE
RESTAURATIES
KERKEN VEREISEN
KERKENPLAN
Momenteel zijn een aantal projecten
in het meerjarenplan 2014-2019 volop
in uitvoering. De buitenrestauratie van
de kerk van Smetlede is quasi definitief
afgewerkt. De bepleisteringswerken van
de gewelven van de zijbeuken en het
beschilderen van alle gewelven van de
Sint-Martinus kerk in Lede is volop in
uitvoering .
De erkenning van betoelaging voor
de orgel- , toren- en beiaardrestauratie
wordt ten vroegste in 2016 verwacht. In
de planning werd tevens de herstelling
van de sterk verouderde elektriciteit en
het schilderen van de kerk van Smetlede

opgenomen , doch de opstart is afhankelijk van een parochiekerkenplan.
Conform het nieuwe decreet van 12 juli
2013 kunnen nieuwe investeringen pas
opgestart worden indien een lange termijnvisie rond het gebruik van kerken
wordt uitgewerkt. Een pastoraal plan in
dialoog met kerkbesturen, centraal kerkbestuur, vrijwilligers, burgers en tenslotte de gemeente dient hier finaal toe te
leiden. Concretisering wordt eind 2015
verwacht.
Octaaf Van Damme,
Voorzitter Centraal Bestuur Kerkfabrieken

SOCIALE TEGEMOETKOMING
Soms helpen kleine beetjes. Voor stomapatiënten en personen die geconfronteerd zijn met blijvende incontinentie
en personen die een PEG-sonde hebben, voorziet het gemeentebestuur een
sociale tegemoetkoming onder de vorm
van 10 gratis vuilniszakken van 60 liter.
‘Wie in Lede gedomicilieerd is en niet
in een woon- en zorgcentrum of instelling verblijft kan bij de dienst Milieu en

Landbouw een aanvraagformulier afhalen. Ook downloaden kan via www.lede.
be. Vervolgens vraag je aan de behandelende arts om het medische gedeelte
van dit formulier in te vullen. Nadien
kan men de vuilniszakken bij de hierboven vermelde dienst afhalen. Een beetje
hulp dus om de afvalfactuur voor deze
patiënten enigszins te milderen.

BRANDWEERKORPS LEDE BLIJFT
BESTAAN TOT 2019
In de nasleep van de gasramp in
Ghislenghien in 2004 opteerde
de overheid voor de hervorming
van de brandweerdiensten. Deze
resulteerde in de oprichting
van verschillende zones die de
bestaande korpsen verenigen.
Zoals bekend maakt Lede deel uit van de
zone Zuid-Oost. Uiteraard verliep dit ingrijpend proces niet zonder slag of stoot.
Als Burgemeester zorgde ik samen met
commandant Van Hauwermeiren voor
een begeleiding van de operatie. ‘Zowel op
technische als op financieel vlak worden
we immers met grote uitdagingen geconfronteerd.’

Geertrui Van De
Velde, schepen van
Milieu en Welzijn

STAND VAN ZAKEN

OPENBARE WERKEN
• Wegen- en rioleringswerken Guchtstraat
Opmaak ontwerp en grondinnemingsplan.
Start der werken afhankelijk van onteigeningen.

• Markt Lede
Bestek is klaar. Na een infobeurs die
voorzien is voor april-mei volgt de
bouwaanvraag.
Wij hopen te kunnen starten eind
2015-begin 2016.

• Collector Klinkaard-Schoot-Kriephoek
Is gegund aan NV De Moor.
Vermoedelijke start der werken mei-juni
2015

• Br.De Saedeleerstraat en Hollestraat
Het ontwerp is voor de derde keer begin
februari opgestuurd naar VMM. Hopelijk derde keer goede keer. Na groen
licht van VMM kan alles snel gaan. Precieze timing volgt later. Wordt vervolgt.

• N9 – doortocht Oordegem
Bouwvergunning is afgeleverd.
Start der werken is afhankelijk van enkele werken die nog lopend zijn bij AWV,
najaar 2015 of ten laatste voorjaar 2016.

Robert De Mulder,
Schepen van Openbare werken.

Van de zone Zuid-Oost maken naast Lede,
ook volgende gemeenten deel uit: Aalst,
Wichelen, Geraardsbergen, Ninove, Lierde, Erpe-Mere, Haaltert, Wetteren, Laarne
en Denderleeuw. Het brandweerkorps van
Lede blijft bestaan tot 2019.
Roland Uyttendaele, Burgemeester Lede

GEPLANDE
WERKEN IN
WANZELE
ONTMOETINGSCENTRUM,
SPEELPLEINWERKING

In het najaar van 2016 zullen de nieuwbouw- en renovatiewerken starten aan
het ontmoetingscentrum van Wanzele
en de bijgebouwen voor de gemeentelijke speelpleinwerking. Een eerste ontwerpplan kreeg intussen advies van de
diverse raden en commissies. Op basis
van die adviezen zal een definitief ontwerpplan opgemaakt worden door architect Carlo Mas. Volgende keer meer
nieuws en beeldmateriaal.
Elke Meganck, schepen van Jeugd.

5

AMPERSAND
LEDE NODIGT U
UIT OP HUN:
MOEDERDAGONTBIJT OP
ZONDAG 10 MEI

GEMEENTE HULDIGT KAMPIOENEN
Dat het gemeentelijk sportbeleid de vorming van heel wat
kampioenen stimuleert, werd nogmaals bewezen tijdens het
sportgala in GC De Volkskring. Daar werd op 6 februari het kruim van
de sportieve Ledenaars gehuldigd.

IN HET ONTMOETINGSCENTRUM TE IMPE
TUSSEN 8 EN 13UUR
SLECHTS 7€.

Kaarten kunnen bekomen worden bij
de bestuursleden van Ampersand of
besteld worden via email: lede.cdenv@
skynet.be of via GSM 0477 90 82 30.
Elke vrouw ontvangt een fijne attentie.
Elsy De Geyter, Gemeenteraadslid Lede

Zowel op het individuele vlak als in ploegverband werden namens de sportdienst
en de sportraad heel wat trofeeën overhandigd. ‘Als erkenning voor de sportieve
prestaties van onze Ledenaars.’ Met een vleugje humor en een streepje muziek werd
ook het gala van 2015 een gesmaakte avond.
Geertrui Van De Velde,
schepen van Sport

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat
beter kan? Aarzel dan niet en ga zelf de conversatie aan!
Uw lokaal contactpersoon:
Rutger Goeman, rutger.goeman@telenet.be, 0479 22 49 18

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en
ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Rutger Goeman
(rutger.goeman@telenet.be)
0479 22 49 18z

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenv

WWW.CDENV.BE
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Heerlijk genieten van een lekker ontbijt
samen met familie en vrienden.

