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Lede investeert in jeugd en cultuur
De werken aan de nieuwe polyvalente fuif- en cultuurzaal in 
het centrum van onze gemeente zijn volop aan de gang. Tegen 
eind 2012 zullen onze Leedse verenigingen gebruik kunnen 
maken van een gloednieuw complex voor fuiven, tentoonstel-
lingen, toneelopvoeringen en andere podiumactiviteiten. Een 
positief vooruitzicht voor onze jeugd en cultuurliefhebbers. 

Lees het hier, op pagina 4!

Schepen Elke Meganck: “Nieuwe polyvalente fuif- en cultuurzaal komt tegemoet aan de noden van onze Leedse verenigingen.”
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Lede investeert in jeugd en cultuur

Er is voldoende sanitair, een keuken 
en de zaal heeft drie bars. Achter 
de ruime scène bevinden zich de 
materiaalberging, de artiestenruimte 

en omkleedruimtes voor dames en 
heren. Wat de technische voorzie-
ningen betreft is er een regiekamer, 
een podiumbrug en twee zaalbrug-
gen voor de belichtingsmontage. 
Het gebouw en alle doorgangen zijn 
volledig conform de huidige nor-
men voor personen met een han-
dicap en het gebouw heeft ook een 
lift. Het voldoet aan de Vlarem II-
normen, waardoor meer dan twaalf  
dansfeesten per jaar mogelijk zijn. 
Architect is Willy Peynsaert. De to-
tale kostprijs wordt geraamd op drie 

miljoen euro. De plannen kwamen 
tot stand met inspraak van de jeugd- 
en cultuurraad en er werd tevens 
rekening gehouden met de sugges-
ties van de toneelsector. 
In het najaar 2011 wordt de cultuur-
dienst versterkt met de indienst-
treding van een cultuurbeleidsco-
ordinator. Die zal instaan voor de 
exploitatie van deze nieuwe fuif- en 
cultuurzaal. 
 

Elke Meganck
Schepen voor Jeugd en Cultuur

De nieuwe Volkskring om-
vat een polyvalente zaal 
van 350m2. met een uit-
schuifbare zittribune die 
plaats biedt aan zo’n 300 
toeschouwers. De inkom-
ruimte wordt een moderne 
foyer met onthaalbalie en 
vestiaire. 

De foyer van de nieuwe Volkskring  zoals die eens de werken zullen voltooid zijn er zal uitzien.

Robert De Mulder, gemeen-
teraadslid voor onze partij, 
is een gekend en vertrouwd 
gezicht op onze gemeente. 
Hoe kan het ook anders: 
liefst 33 jaar al is hij onder-
wijzer in Lede. Eind deze 
maand legt hij echter defi-
nitief zijn krijtje neer. Maar 
niet om op zijn lauweren te 
rusten, integendeel, zoals 
hij ons zelf vertelt.

In 1974 studeerde ik als onderwijzer 
af  aan de katholieke normaalschool 
te Oostakker. 
Mijn loopbaan begon in september 
van dat jaar in het eerste leerjaar aan 
het Sint-Franciscuscollege te Wet-

teren. In september ‘78 kon ik dan 
aan de slag in het tweede leerjaar 
aan het toenmalige Sint-Maartencol-
lege te Lede. Niet minder dan 695 
kinderen liepen hier klas bij mij. 
Ik dank langs deze weg de ouders 
voor de vriendschap en waardering 
die ik samen met hun kinderen 
mocht ervaren. Respect voor an-
deren, discipline, eerlijkheid, recht-
vaardigheid en beleefdheid waren 
waarden die ik hoog in het vaandel 
droeg en probeerde mee te geven 
aan de kinderen. 
In al die jaren leerde ik heel wat 
toffe mensen kennen. Een tweede 
thuis waar ik vele mooie momen-
ten heb beleefd en hopelijk nog zal 
beleven. 

Want eenmaal op pensioen zal ik 
nog meer tijd kunnen spenderen 
aan het welzijn van onze gemeente 
Lede. 
Samen maken we er nog vele mooie 
jaren van!

Robert De Mulder
CD&V-gemeenteraadslid

Meester Robert gaat met pensioen

Meester Robert: nog eenmaal rekent 
hij op het schoolbord voor 
ons de sommetjes uit.
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Naast het ter beschikking stellen 
van lokalen en het verlenen van 
logistieke steun zijn subsidies een 
zeer belangrijk gegeven waarmee 
het gemeentebestuur, via de cultuur-
raad, cultuur in de breedste zin van 
het woord kan stimuleren maar ook 
sturen.
 
Het begrip “cultuur” is de laatste 
jaren grondig geëvolueerd. Naast de 
klassiekers zoals muziek en toneel 
worden eet- en drankcultuur vaste 
waarden. Architectuur en oude ge-
bruiken krijgen via “erfgoed” steeds 

meer aandacht. Al deze activiteiten 
met subsidies steunen leidt ofwel tot 
minimale bedragen per vereniging, 
ofwel tot een globaal subsidiebedrag 
dat niet haalbaar of  verdedigbaar is. 
 
De Culturele Raad (CR) heeft er 
voor geopteerd om vooral die 
activiteiten te ondersteunen die 
gericht zijn op “openstaan voor” of  
“gesmaakt kunnen worden door” 
de hele Leedse gemeenschap of  een 
groot deel ervan, zonder de aan-
dacht te verliezen voor de activi-
teiten die verenigingen organiseren 

voor hun eigen leden.  De CR wil de 
verenigingen tevens stimuleren om 
meer samenwerkingsverbanden met 
andere verenigingen, de CR of  de 
cultuurdienst aan te gaan.

Het gemeentebestuur heeft die piste 
gevolgd en in de gemeenteraad van 
16 december 2010 het nieuwe subsi-
diereglement goedgekeurd. 
  
Het nieuwe reglement werkt met 
twee categorieën van leden:  niet-ge-
subsidieerde en gesubsidieerde. De 
eerste categorie geniet van de laagste 
huurprijs voor lokalen, van het ma-
teriaal van de gemeentelijke uitleen-
dienst en van de logistieke steun, 
maar ontvangt geen subsidies. De 
tweede categorie ontvangt dezelfde 
voordelen en tevens werkingssubsi-
dies op basis van de georganiseerde 
activiteiten. 

De gemeente Lede voorziet ook een 
bedrag voor projectsubsidies die on-
der bepaalde voorwaarden kunnen 
toegekend worden aan een vereni-
ging voor een cultureel project van 
bijzondere en vernieuwende aard.

Het volledige reglement met de 
voorwaarden vindt u terug op www.
lede.be.

Elke Meganck
Schepen voor Cultuur

Ampersand Lede is een nieuwe sociaal-culturele vereni-
ging. Voor een gezellige, actieve of  culturele namiddag 
of  avond kan je bij ons terecht.
We zijn een vereniging die zich aanpast aan eenieders 
leeftijd en mogelijkheden.
Ampersand Lede biedt haar leden ontmoetingskansen, 
ontspanning en vorming. 
Een debat over een actueel onderwerp, een bijeenkomst 
met een gastspreker, een daguitstap, een gezellig ontbijt, 

… zijn maar enkele van onze geplande activiteiten. Ver-
der willen we ook deelnemen aan de culturele activitei-
ten die in onze gemeente door de cultuurdienst of  de 
gemeentelijke raad georganiseerd worden.
Lidmaatschap is gratis en iedereen is welkom.
Meer informatie via ampersandlede@gmail.com of  bij 
onze voorzitter Robert De Mulder op robertdemul-
der@skynet.be.

Isabelle Derder

Subsidies culturele verenigingen
Elk jaar komen er in onze gemeente nieuwe culturele ver-
enigingen bij. Op zich een positieve evolutie, zegt Elke 
Meganck, schepen voor Cultuur, maar tevens een evolutie 
waardoor de opmaak van een subsidiereglement voor de 
intussen 90 culturele verenigingen noodzakelijk was.  
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Alle CD&V-leden ouder dan 
zestig jaar kunnen lid wor-
den van CD&V-senioren. 
Zowel op regionaal, pro-
vinciaal als nationaal vlak 
worden er regelmatig acti-
viteiten georganiseerd voor 
de senioren.

Uiteenzettingen over actuele onder-
werpen, vooral i.v.m. de situatie van 
de senioren in onze maatschappij, 
worden afgewisseld met bevra-
gingen over onderwerpen die de 
senioren nauw aan het hart liggen, 
waarbij alle aanwezigen aan het 
woord kunnen komen. Deze in-
spraakmomenten moeten onze po-
litici toelaten een juist standpunt in 
te nemen bij het zoeken naar oplos-
singen van problemen waar senioren 
mee geconfronteerd worden.
Het lidgeld bedraagt 1 euro boven-
op het gewone lidgeld voor CD&V. 
Aangezien de meeste 60-jarigen 
gepensioneerd zijn en een korting 
genieten op het normale lidgeld kan 
dit zeker geen hinder zijn om aan te 
sluiten bij de senioren.
Gezien het grote aantal activiteiten 
die door de Seniorenraad en OKRA 
op onze gemeente georganiseerd 
worden, voorzien we vanuit CD&V 
Lede geen afzonderlijke activiteiten 
voor senioren tenzij er zich hiervoor 
een goede gelegenheid of  noodzaak 
voordoet. En uiteraard zijn al onze 
senioren van harte welkom op alle 
andere activiteiten van CD&V Lede.

Meer info over de werking van 
CD&V senioren: 
www.senioren.cdenv.be.

Freddy Mertens

Seniorenwerking
Quiz 

JONGCD&V Lede organiseert voor de 5de maal zijn jaarlijkse kwis voor 
iedereen. Deze keer op zaterdag 17 september 2011 vanaf   20.15 u.
Inschrijven via rutger.goeman@telenet.be of  ter plaatse vanaf  19.30 u.  
Prijs: 13 euro per ploeg (min.4/max.6 pers. per ploeg ). 
Plaats: Zaal Hoop in de Toekomst, Nonnenbosstraat, Wanzele.

Eetfestijn
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober nodigen de voorzitters en het bestuur 
van 
CD&V Lede en JONGCD&V Lede u uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op 
zaterdag tussen 18 u. en 21.30 u., op zondag tussen 11.30 u. en 14.30 u.
Afspraak in Cafetaria FC Oordegem, Grote Steenweg, Oordegem.
Kaarten kosten tussen 13 en 7 EUR, zullen verkrijgbaar zijn bij de be-
stuursleden van CD&V en JONGCD&V Lede. 

In het weekend van 5 en 6 februari hield 
JONGCD&V in Gent haar nationaal con-
gres “Back to the future”. Ook JONGCD&V 
Lede was van de partij. Op de foto 
voorzitter Rutger Goeman en bestuursle-
den Mario en Nele samen met nationaal 
jongerenvoorzitter Pieter Marechal.

Op initiatief van de milieuraad en i.s.m. 
Ilva werd op zaterdag 2 april in onze 

gemeente een zwerfvuilactie georgani-
seerd. Ook CD&V-gemeenteraadsleden 

en JONGCD&V Lede bonden mee de 
strijd aan voor een nette gemeente.

JONGCD&V Lede organiseerde op zondag 
17 april zijn 5de wandeltocht. Ook dit jaar 
was er een leuke groep deelnemers en kon 
er gerekend worden op een stralende zon!

Het jaarlijks CD&V-ontbijt, een organisa-
tie van JONGCD&V Lede en Ampersand 

Lede, was opnieuw heel succesvol. Op 
15 mei genoten ruim 200 leden en sym-
pathisanten in het ontmoetingscentrum 
in. Impe van een royale voedzame start 

van hun zondag! 


