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Investeren in kwaliteits-
volle ouderenzorg

In het kasteeldomein Mesen 
wordt volop gebouwd aan 
een nieuw woonzorg-cen-
trum voor het OCMW Lede. 
De bewoners van Villa Letha 
zitten op de eerste rij om de 
dagelijkse vooruitgang van 
de bouwactiviteiten op te 
volgen. Met de bouw van dit 
woonzorgcentrum speelt onze 
gemeente in op de uitdagin-
gen waarmee de ouderenzorg 
vandaag wordt geconfron-
teerd: de stijgende levensver-
wachting en de toenemende 
vraag naar professionele zorg. 
Lees verder op pagina 4.

Nieuwjaars-
receptie met 
Wouter Beke

Op zondag 22 januari 2012 komt 
nationaal CD&V-voorzitter 
Wouter Beke naar Lede. Hij is 
de centrale gast op onze nieuw-
jaarsreceptie. Alle leden en sym-
pathisanten zijn vanaf  11 uur 
van harte welkom in Feestzaal 
‘Hoop in de Toekomst’ in Wan-
zele. Tot dan!

Schepen en OCMW-voorzitter Roland Uyt-
tendaele: “Centraal in het ontwerp van ons 
nieuwe woonzorgcentrum staat kwaliteits-
volle zorg op maat van elke bewoner.”



4

Investeren in kwaliteitsvolle 
ouderenzorg

93 woongelegenheden

In de eerste bouwlaag wordt een 
aparte afdeling voorzien voor be-
woners met dementie. De tweede 
bouwlaag is een verdieping voor de 
gemeenschappelijke functies zoals 
het onthaal, de cafetaria, een po-
lyvalente ruimte en administratie. 
De derde bouwlaag bestaat uit een 
cluster van woongelegenheden.
Naast de bouw van een woonzorg-
centrum voorziet het masterplan 
voor het domein Mesen ook in de 
bouw van serviceflats. De bestaan-
de kelders van het kasteel van Me-
sen zullen na renovatie dienst doen 
als verbinding tussen het woon-
zorgcentrum en de serviceflats.

Kwaliteitsvolle zorg op 
maat
Het concept voor het nieuwe 
woonzorgcentrum vertrekt vanuit 
een doordachte visie. Centraal in 
dit concept staat kwaliteitsvolle 
zorg op maat van de bewoner.
Door het ‘huishoudelijke’ karakter 
van structuur en interieur, de klein-

schaligheid van leefgroepen en de 
creatieve variatie in afwerkings- en 
inrichtingsmaterialen wordt zo-
veel mogelijk vermeden dat er een 
‘instellingslook’ ontstaat. Gangen, 
collectieve ruimtes, sanitaire cellen 
moeten warmte en gezelligheid 
uitstralen.
Iedere kamer moet een volwaardig 
en een zo normaal mogelijk woon-
gevoel geven. Licht- en buitenbele-
ving zijn hierbij van groot belang. 
De ligging van het gebouw in het 
domein van Mesen leent zich hier-
toe uitstekend. Deze unieke locatie 
zal ten volle worden uitgespeeld 
door het werken met deeltuinen, 
onder meer in de vorm van bin-
nentuinen die binnen de bouwvolu-
mes zijn gelegen.
Daarnaast wordt er extra aandacht 
geschonken aan de relatie met de 
buitenwereld. Het woonzorgcen-
trum zal door zijn architectuur en 
ligging ook voor mensen van bui-
ten de woon- en zorgomgeving uit-
nodigend zijn om te bezoeken. Het 
‘maximaal naar binnen halen van 
de buitenwereld’ dient vereenza-
ming tegen te gaan en zorgt ervoor 
dat de bewoners het contact met de 
maatschappij kunnen behouden.
De bouwactiviteiten van hoofdaan-
nemer Jan De Nul bevinden zich 
nog in een beginfase. De afgraving 

van het terrein en het plaatsen van 
de funderingen zijn achter de rug. 
In dit stadium worden gefaseerd de 
bouwplateaus gegoten. Hierna kan 
er worden gestart met de ruw-
bouwwerken.
In samenspraak met de firma Jan 
De Nul wordt getracht om de hin-
der van de werf  zoveel als mogelijk 
te beperken. Zo werd er tijdens de 
grondwerken regelmatig gebruik 
gemaakt van een borstelmachine 
om de Kasteelstraat, waar de werf-
uitrit is, schoon te maken.
Als de werken volgens planning 
verlopen zal binnen tweeënhalf  
jaar een nieuw, modern woonzorg-
centrum verrijzen. Het vertrouwde 
‘Villa Letha’ in de Kasteeldreef, 
waar sinds 1968 residentiële ou-
derenzorg wordt aangeboden, zal 
vanaf  dan worden ingeruild voor 
een nieuwbouw met een moderne 
infrastructuur die meer dan voldoet 
aan de hedendaagse zorgnormen!

Roland Uyttendaele
OCMW-voorzitter

Het nieuwe woonzorg-
centrum zal bestaan uit 
3 bouwlagen, goed voor 
een totaal van 93 woon-
gelegenheden, waarvan 3 
wooneenheden voor kort-
verblijf. 
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Wordt u in 2012 cultuurlaureaat of wint u of 
uw vereniging de prijs voor cultuur?

Bruggenhoofd tussen gemeente en kerkfabrieken 
Centraal Bestuur Kerkfabrieken

De gemeente Lede volgt al enkele jaren 
aandachtig de culturele prestaties van 
haar inwoners.
Daarom besliste het gemeentebestuur 
om twee culturele prijzen in het leven 
te roepen: de ‘Prijs voor Cultuur’ en de 
‘Cultuurlaureaat’.
De ‘Prijs voor Cultuur’ beloont een 
persoon of  vereniging die op artistiek 
of  cultureel vlak een bijzondere presta-
tie heeft geleverd. Als ‘Cultuurlaureaat’ 
bekroont de gemeente een persoon die 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het culturele leven. Kandidaten 

moeten personen of  verenigingen zijn 
die in de gemeente gevestigd zijn of  
een sterke culturele binding hebben 
met Lede.
Beide prijzen, een geldprijs van 500 
euro en een kunstwerk ter waarde van 
500 euro, worden uitgereikt in de pare 
jaren. Elke persoon of  vereniging uit 
Lede kan kandidaten voordragen. De 
voordracht van een kandidaat gebeurt 
schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en 
met vermelding van naam en adres 
van de voordrager op een voordracht-
formulier. Dit is beschikbaar bij de 

cultuurdienst en op de website van de 
gemeente Lede. De kandidaturen moe-
ten ingediend worden vóór 31 decem-
ber 2011 bij de cultuurdienst, Markt 1, 
9340 Lede.

Meer informatie vindt u op www.lede.
be-diensten-cultuur-cultuurprijs. U kunt 
ook contact opnemen met de dienst 
cultuur: 053 60 68 61, cultuur@lede.be

Elke Meganck
Schepen 

voor Cultuur 

Het Centraal Bestuur Kerkfabrieken of  
CBK werd opgericht door het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 
7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende 
erediensten. 
Het CBK is belast met het overleg met 
de gemeentelijke overheid m.b.t. onder-
meer gecoördineerd indienen van het 
meerjarenplan en wijzigingen;  budget-
ten en wijzigingen,  jaarrekeningen , on-
dersteuning van andere kerkfabrieken.
Het is een openbare instelling met 
rechtspersoonlijkheid waarin de verte-
genwoordiger van de bisschop zetelt en 
drie afgevaardigden van de kerkraden. 
Eventueel kan een intern of  extern 
expert worden aangesteld. Om de drie 
jaar worden de afgevaardigden verko-
zen. 
In het meerjarenplan 2008-2013 van 
het Centraal Bestuur Kerkfabrieken 
Lede werden in overleg met de ge-
meente budgettair de  jaarlijkse gewone 

werkingstoelagen en investerings-toela-
gen vastgelegd. Het CBK volgt op dat 
de besteding van deze toelagen binnen 
het voorziene budget blijft.
In het meerjarenplan van investeringen 
werd o.a. voorzien:
-Lede: onderhoudsdossiers verwar-
ming en twee deeldossiers schilderijen 
gerealiseerd; onderhoudsdossier nr.  3 
schilderijen in uitvoering; bepleiste-
ren zijbeuken en schilderen beuken 
gepland 2012; orgel&doksaal& toren  
2013/2014 gepland;
-Impe: geluidsinstallatie, torentrap 
gerealiseerd; dossier orgelrestauratie 
opgestart
-Wanzele: daken pastorij  uitgevoerd, 
toren & spits plus herschilderen gewel-
ven kerk opgestart
-Smetlede: restauratie toren en zijgevels 
opgestart 
Kerkgebouwen blijven nog steeds, 
ondanks mogelijke latere gehele en/
of  gedeeltelijke herbestemming, een 

belangrijke rol als monument vervullen 
in centrum van iedere deelgemeente. 
Daarom blijft een gedegen onderhoud 
uitermate belangrijk. 

Octaaf Van Damme
Voorzitter CBK Lede, 

lid CD&V-bestuur Lede

2012 wordt een spannend jaar… Het zijn niet alleen ge-
meente- en provincieraadsverkiezingen, er beweegt in 
Lede ook heel wat op cultureel vlak. In 2012 wordt een 
cultuurlaureaat verkozen en wordt er een prijs voor cul-
tuur uitgereikt. De hamvraag is dan ook: Wie wordt in 
Lede in 2012 de cultuurlaureaat? En wie wint de prijs 
voor cultuur? 
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Bedankt Hubert!

Jaarlijkse eetfestijn van CD&V Lede 
opnieuw een overdonderend succes

Hubert werd geboren in 1939 en 
woont sindsdien in de Broeder De 
Saedeleerstraat. Zijn professionele 
loopbaan startte hij in het bedrijf  
van zijn ouders, waar het hemd 
hem nader was dan de rok. In 1978 
schoolde hij zich om tot reisagent 
en ging in deze functie op pensioen 
op 1 januari 2001.

In het fameuze zwarte gat zou 
Hubert echter niet vallen! Hij was 
reeds 24 jaar lid van de Leedse cul-

tuurraad, waarvan de laatste 15 jaar 
als voorzitter. Onder zijn voorzit-
terschap werden tal van activiteiten 
opgestart, zoals de Sterdagen, Lede 
creatief, de paaseierenworp, het 
erfgoedweekend, … 

In 2000 werd hij verkozen op de 
CD&V-lijst. Omdat hij als voorzitter 
van de cultuurraad niet kon zetelen 
als gemeenteraadslid stapte hij in de 
OCMW-raad waar hij als lid van het 
vast bureau aangeduid werd. Hubert 
ijverde met CD&V-steun voor een 
correcte uitbouw van het domein 
van Mesen.

Hubert blijft voorzitter van de 
cultuurraad en CD&V-bestuurslid 

en zal 
ook vele 
andere ta-
ken in het 
vereni-
gingsleven 
blijven 
vervullen.

Hubert, 
het gaat 
je verder 
goed en heel veel dank voor alle 
inzet voor onze gemeente en zijn 
inwoners!

Paul De Winne
Voorzitter CD&V-Lede

Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 
had het jaarlijkse eetfestijn plaats 
van CD&V Lede. Het werd op-
nieuw een overdonderend succes. 
Ruim 700 leden en sympathisanten, 
jong en minder jong, tekenden in en 
waren present. Bijzondere dank aan 
het team o.l.v. jongerenvoorzitter 
Rutger Goeman dat alles in goede 
banen leidde!  

Eind september nam Hubert 
Topke met het neerleggen 
van zijn mandaat als OCMW-
raadslid afscheid van de 
actieve Leedse politiek.


