
De gemeentelijke sportsite “De Ommegang” kent een enorme bloei. Met de 
opening op 3 september jongstleden van een gloednieuw complex kunnen 
alle sportliefhebbers er nu nog beter aan hun trekken komen. CD&V-
schepen Kamiel De Smet onder wiens leiding dit belangrijke project werd 
gerealiseerd, licht toe.

Sporthal Ommegang 
aanzienlijk uitgebreidVoor u ligt het eerste nummer van 

CD&V Lede.direct. Met dit nieuwe 
magazine willen we u regelmatig in-
formeren over de projecten en thema’s 
waar CD&V voor staat en gaat. In 
het bijzonder in onze eigen gemeente 
waar we als coalitiepartner mee het 
plaatselijk bestuur dragen. 

In dit nummer staan we stil bij de 
nieuwe sportzaal, het vernieuwde 
speelplein, de gemeentelijke kin-
deropvang en de werking van onze 
CD&V-jongeren.

In volgende nummers gaan we in 
op andere belangrijke projecten die 
recent werden gefinaliseerd of dra 
worden voltooid dan wel definitief van 
wal steken. Ik denk aan Stichelendries 
in Oordegem, de wegeniswerken in 
Smetlede, de afbraak- en renovatie-
werken van de gebouwen op het Do-
mein Mesen te Lede, het Woonzorg-
centrum en de Serviceflats Markizaat, 
De Volkskring, de Grote Steenweg 
Oordegem, de Ambachtelijke Zone 
Heiplas Lede enz. 

Veel leesgenot en dank voor uw steun!

Paul De Winne 

Voorzitter CD&V Lede

Beste ledenaar
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De nood aan een nieuwe sporthal op 
het sportcomplex “De Ommegang” 
was zonder meer noodzakelijk. De 
bestaande hal kon immers niet meer 
afdoend beantwoorden aan de vele 
vragen van de Leedse sportvereni-
gingen. Zelfs het gebruiken van de 
turnzalen van het Stella Matutina 
College en de Vrije Lagere School 
bleek ontoereikend. Overigens zal ook 
in de toekomst verder samengewerkt 
worden met de Leedse scholen.
Na heel wat overleg in een hiertoe 
samengestelde commissie, werden op 
12 mei 2009 de werken “uitbreiding 
sporthal De Ommegang” gegund. In 
november 2009 begon de firma Peli-
kaan Bouwbedrijf NV effectief met 
de bouw.  De uitbreiding omvat: een 
extra grote sporthal van 38x38 me-
ter, een extra polyvalente ruimte van 
20x10 meter met parketvloer voor o.a. 

dans en gymnastiek, vier extra aparte 
kleedkamers en een extra scheids-
rechterlokaal ombouw, van de huidige 
polyvalente zaal A tot administratieve 
ruimte en een extra vergaderlokaal. 
Om de veiligheid van de gebruikers te 
optimaliseren, werden camera’s geïn-
stalleerd. Warm water wordt geleverd 
door zonneboilers. Sterk isolerende 
materialen en een afzuigsysteem zijn 
andere voorbeelden van het zuinig 
omspringen met energie. De realisatie 
van een looppiste wordt ons volgend 
objectief. Het dossier werd al opge-
start. 

Kamiel De Smet

Schepen van sport

Gemeentelijk sportcomplex “De Om-
megang”: 053 80 82 84. Sportdienst 
Lede: Markt 1, 053 60 68 64 en sport-
dienst@lede.be.

CD&V-bestuur Lede opgetogen over uitbreiding sporthal
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Speelplein Krawietel: 
Een speelparadijs voor onze kinderen

De voorbije zomer kwamen maar 
liefst 662 kinderen naar het ver-
nieuwde speelplein ‘Krawietel’ 
in Wanzele dat tevens een nieuwe 
naam en een nieuw logo kreeg. 
CD&V-schepen voor jeugd Elke 
Meganck is dan ook erg opgetogen. 

Vorig jaar werd in samenspraak met 
de monitoren en de ontwerper een 
volledig nieuw speelplein uitgete-
kend voor het bestaande plein te 
Wanzele. Net voor de zomer werd het 
vernieuwd gemeentelijk speelplein 
‘Krawietel’ officieel geopend. 

“Een forse investering van 260.000 
euro, maar wel een verantwoorde 
investering”, zegt schepen Elke 
Meganck. “Nu de vrije tijd van heel 
wat van onze kinderen bijna hoofd-
zakelijk naar tv-programma’s en 
computerspelletjes dreigt te gaan, is 

het des te meer van belang dat wij 
het buitenspelen vanuit de gemeente 
ondersteunen en promoten. Een speel-
plein is immers veel meer dan alleen 
maar een plaats waar kinderen kunnen 
spelen. Het is een ontmoetingsplaats 
waar kinderen leren met elkaar om te 
gaan, waar ze hun sociale vaardighe-
den kunnen ontwikkelen en waar hun 
fantasie wordt aangewakkerd.” 

Tijdens de zomermaanden juli en 
augustus kunnen kinderen van 3 tot en 
met 14 jaar gedurende 8 weken terecht 
op het speelplein. Gebrevetteerde 
monitoren zorgen voor een dagpro-
gramma vol spel en plezier. ‘s Avonds 
en in het weekend is het speelplein 
vrij toegankelijk voor kinderen en hun 
ouders.
De voorbije zomer kwamen liefst 662 
kinderen op het nieuwe speelplein af 
of 159 meer dan in 2009. Krawietel 

valt dus duidelijk in de smaak!

Meer info over de speelpleinwerking 
bij de gemeentelijke jeugddienst, 
Markt 1, 053 60 68 62, 
jeugddienst@lede.be.

Geert De Kerpel

De naam “Krawietel” werd bedacht door 
Veronique Van Wesemael, begeleidster van het 
knutselatelier. Het nieuwe logo is van de hand 

van de 9-jarige Fien Van Buel, die hier op de foto 
samen met schepen Elke Meganck haar winnend 

ontwerp toont.
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Kinderopvang Oordegem 
vernieuwd en uitgebreid 

De buitenschoolse kinderopvang in Oordegem werd vernieuwd en 
uitgebreid. Daarmee spelen wij in op de grote vraag naar bijkomende 
opvangcapaciteit.

De buitenschoolse kinderopvang beschikt momenteel over drie opvang-
locaties: in Lede, Wanzele en Oordegem. In Wanzele werd in 2007 een 
nieuwbouw geopend met een dagelijkse opvangcapaciteit voor 40 kinderen. 
Daarnaast bleef CD&V ijveren voor extra opvangcapaciteit voor de 
kinderopvangplaats in Oordegem. 

Het gebouw werd intussen onder handen genomen en in een nieuw kleedje 
gestopt: nieuwe ramen, volledig nieuwe centrale verwarming en alles fris 
behangen en geschilderd. Een uitbreiding werd voorzien met 2 containers. 
Een eerste met een oppervlakte van 72m² doet dienst als speel- en leefruimte 
voor de kinderen. Een tweede van 26 m² wordt gebruikt als sanitaire ruimte. 
De kostprijs voor de beide containers bedroeg 92.965 euro. Er werd tevens 
nieuw meubilair aangekocht en ook de buitenruimte werd grondig vernieuwd. 

De kinderen kunnen er nu op een kwalitatieve manier worden opgevangen. 
En er is een capaciteitsuitbreiding mogelijk van 28 naar 42 kinderen. 
Deze aanvraag loopt bij Kind & Gezin. Hiermee werd het aanbod afgestemd 
op de grote vraag naar meer capaciteit in onze locatie te Oordegem. 

Meer info: Gemeentelijke kinderopvang, Markt 1, 053 60 68 63,
kinderopvang@lede.be. 

Elke Meganck

schepen voor kinderopvang

www.elkemeganck.be 

Schepen Elke Meganck voor de vernieuwde kinderopvang Oordegem

Super-
quiz
JONG CD&V Lede organiseert 
zijn vierde superquiz voor iedereen.
Wanneer: vrijdag 29 oktober 2010 
om 20u. Waar: Café Hoop in de 
toekomst, Nonnenbosstraat, 
Wanzele. Minimum 4 en
maximum 6 personen per ploeg. 
Prijs per ploeg: 13 euro. 
Inschrijven: 
jongcdenvlede@hotmail.com 
of via de bestuursleden van 
JONG CD&V Lede.

Voortaan is er ook op zaterdag 
eetmalenbedeling door het 
OCMW-Lede. 

Voor de WIGW’S-weduwen, inva-
liden, gepensioneerden en wezen 
bedraagt de prijs 4 euro, voor alle 
anderen 6 euro. 

Info: Sociale Dienst van het OCMW, 
Kasteeldreef 50, 053 80 20 22, 
magda.vangyseghem@ocmw.lede.be

Eetmalenbedeling 
OCMW
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JONG CD&V Lede stelt zich voor
“Jongeren proberen warm te 
maken voor de politiek en hen actief 
laten meewerken aan het beleid”. 
Zo omschrijft Rutger Goeman 
in een notendop de opdracht van 
JONG CD&V Lede waarvan hij 
momenteel de voorzitter is. Daar-
naast wil JONG CD&V Lede ook 
een echte denktank zijn die actuele 
lokale problemen aankaart zoals 
verkeersveiligheid, armoede, enz. 

JONG CD&V Lede telt momenteel 
een 30– tal leden en bruist van de 
ideeën en de activiteiten. Zo organi-
seerden de jongeren recent een wa-
felslag op het Leedse dorpsplein naar 
aanleiding van Lichtmis, stippelden 
ze een wandeltocht uit en staken ze 
een quiz voor het hele gezin in elkaar. 
Maar even goed overhandigden ze een 
cheque van 500 euro aan vzw Wel-
zijnsschakels in combinatie met een 
persconferentie en werd een bezoek 
gebracht aan rusthuis “Villa Letha” 
om er onze bejaarden eens extra te 
verwennen. Daarnaast neemt JONG 
CD&V Lede deel aan regionale en na-
tionale activiteiten van JONG CD&V 
en ook CD&V Lede kan steeds op hun 
steun en inzet rekenen zoals onlangs 
nog op het jaarlijkse eetfestijn in 

Oordegem. Dit jaar is verkeersveilig-
heid voor Jong CD&V een prioritair 
thema. In Lede hebben de CD&V-jon-
geren een campagne opgezet rond de 
veiligheid voor de zwakke weggebrui-
kers. Er vallen immers onder hen nog 
altijd veel teveel slachtoffers. Jong 
CD&V Lede wil daar wat aan doen 
door verenigingen die aan fiets – en 
wandeltochten deelnemen fluohesjes 
te schenken. Zo’n hesjes in heldere, 
zichtbare kleuren en in reflecterend 

materiaal laten immers de dragers 
ervan goed opvallen in het verkeer. 

Rutger Goeman

Voorzitter JONGCD&V

Heb je ook zin gekregen om actief te 
worden bij Jong CD&V Lede? Of heb 
je vragen die je aan onze CD&V- 
jongeren zou willen stellen. Contac-
teer gerust Jong CD&V voorzitter 
Rutger Goeman op 0479 22 49 18 
of rutger.goeman@telenet.be

Actie verkeersveiligheid Jong CD&V Lede i.s.m. staatssecretaris Etienne Schouppe en gemeen-

schapssenator Cindy Franssen

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

ie
te

r 
D

em
ee

st
er

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 C
D

&
V

-D
ir

ec
t, 

W
et

st
ra

at
 8

9 
- 

10
40

 B
ru

ss
el

 F
ax

: 0
2-

23
8 

38
 6

0 
- 

e-
m

ai
l: 

di
re

ct
@

cd
en

v.
be

NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie
Alle leden en toekomstige leden van CD&V-Lede zijn van harte 

uitgenodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

Op zondag 23 januari 2011 

om 11 uur toasten wij in Feestzaal ‘Hoop in de 

Toekomst’ in Wanzele samen  op het nieuwe jaar!


