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Binnenin meer over:
  • Resultaten van de bevolkingsbevraging: goed gezegd, graag gedaan!
  • 1701, het nieuwe nummer voor politiezone VLAS
  • Adviesraden: vrijwilligers werken mee aan het beleid

20 heerlijke momenten,
20 warme wensen,

2020 laten we niet zozo. 
Samen maken we het jaar mooier dan ooit!



Voorwoord

V
Beste dorpsgenoten,

2019 ligt bijna achter ons. Een nieuw jaar kondigt zich aan met nieuwe uitdagingen en beloftes. 
Bij de vele nieuwjaarswensen die uitgewisseld worden, schuilt  de hoop op een gelukkig en onbekommerd jaar. 

Het jaareinde is een periode van reflectie op hetgeen voorbij is. 2019 was een bijzonder jaar. 
Na de geslaagde rommelmarkt, met dank aan de Gezinsbond, organiseerde Unizo ‘Lendlee congé’. Het Dorpsplein liep 
vol en met z’n allen begonnen we aan een zomer waar schijnbaar geen einde aan kwam. Daarna kwam het Belgisch 
kampioenschap nieuwelingen op 28 juli. Begin januari 2019 werd het scenario uitgeschreven, overleg gepleegd met de 
Belgische wielerbond, verschillende veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd en afspraken gemaakt met het Comité 
Lendlee koerse. Dankzij de inzet van onze medewerkers, de veiligheidsdiensten en veel vrijwilligers werd dit Belgisch 
kampioenschap een wielerfeest om nooit te vergeten. Eind augustus genoten we van een zonovergoten kermisweekend. 
We klonken met z’n allen op Lendelede. De Ghostrockers gaven één van hun laatste optredens en de Green Onions 
zetten Lendlee platse in vuur en vlam. Op maandagavond reden weer heel wat Lendeledenaren zich de ziel uit het lijf. 
‘Het zomert in Lendelede’ werd afgesloten met ’10 jaar Lindelei’. De optredens van Et Encore en Blunt waren prachtig. 
Pasar organiseerde samen met de milieudienst de Halloweentocht. Unizo en het Comité Lendlee koerse sloegen de 
handen in elkaar voor een nieuw concept van de kerstmarkt en de kerstcorrida. Lendelede leeft, zoveel is duidelijk.

Het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 is klaar. Dit plan omvat de beleidskeuzes voor de komende jaren aangevuld 
met het financieel plan. Vooraf werd een omgevingsanalyse opgemaakt: een interne analyse (van de eigen organisatie), 
een externe analyse (inbreng van de inwoners, cijfers en statistieken) en een inspiratienota die een overzicht biedt van 
alle noden, behoeften, sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen die uit de diverse analyses naar voren zijn 
gekomen. Onze welgemeende dank aan de deelnemers van de burgerpeiling en de daaropvolgende gesprekstafels. Dank 
aan onze medewerkers voor hun analyse van de eigen organisatie. Zo kunnen wij als gemeente onze werking nog meer 
optimaliseren en verder inzetten op de integratie van gemeente en OCMW, digitalisering, enz... 
De omgevingsanalyse was een inspiratiebron voor de opmaak van het meerjarenplan. 
Meer info vind je in deze Lendeleeft en op www.lendelede.be/meerjarenplan-2020-2025 

2020 wordt een druk jaar met veel wegeniswerken. Het project Ingelmunstersestraat, Pastoor de Beirstraat, Beuken- en 
Wilgenlaan wordt opgestart. Enkele landelijke wegen worden vernieuwd. Ook de plannen voor de renovatie van hoeve 
Vercaemer worden opgemaakt. 

Een welgemeende ‘merci’ aan al onze vrijwilligers: jullie zorgen voor een warm Lendelede! We kunnen jullie niet missen!

Beste Lendeledenaren, ik wens jullie allen een prachtig 2020 toe. Een jaar met veel liefde, welgemeende vriendschappen, 
een goede gezondheid en opnieuw… een eindeloze zomer!

Gelukkig nieuwjaar!!!

Carine Dewaele, burgemeester
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Meldingen
Elke inwoner van Lendelede kan een klacht, een probleem 
of voorstel melden bij het gemeentebestuur. 
Dat kan via e-mail naar info@lendelede.be of online via 
www.lendelede.be/melding.



Het nieuwste nieuws

H Al loopt het jaar op kousenvoetjes naar het einde toch lonkt weer een nieuw 2020. Opvallend 

in deze Lendeleeft is hoe nieuws gemaakt wordt. Niet door nieuwsmakers, niet door curieuze-

neuzen, niet door mensen die aan de zijlijn staan. Nee, we merken dat Lendelede leeft dankzij 

zoveel vrijwillige inzet. Deze editie is een dankbetuiging aan alle inwoners met een hart voor de 

gemeente waar ze wonen. Zonder hart is een gemeente louter een coördinaat op je gps. 

En zeg nu zelf: wil jij op een coördinaat wonen?
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Geboren
Viktor Lesage  25.08.2019
Oros Emanuela  02.09.2019
Manon Ghesquière 03.09.2019
Hoppe Hendrickx 04.09.2019
Louàn Horré  13.09.2019
Rosa-Lynn Garrevoet 19.09.2019
Vosse Beke  02.10.2019
Irma Demuynck  18.10.2019
Hannah Beels  08.11.2019

Gehuwd

Luc Limpens - Karin De Ruyck
Mandis Watteny - Nele Lagae
Marinus De Blaeij - Evelien Debo
Elliot Versaevel - Giulia Ferreira Dutra 
Brian Depondt - Tina D’hondt 
Pedro Eggermont - Sigrid Platteeuw
Jean-Luc Delacourt - Nathalie Vanneste
Maarten Creupelant - Audrey Vancoillie

Overleden

binnen de gemeente
Thérèse D’Hallewin
Roger Vangheluwe
Franzina Moerman
Marie Thérèse Vandewalle
Lydie Holvoet
Joanna Seys

Komende jubilea

50 jaar gehuwd
06.02.1970 John Lapauw - Dora Boucquet
11.03.1970 Freddy Demasure - Hilda Vlieghe

60 jaar gehuwd
20.02.1960 Hubert Couckhuyt - Regina D’Hondt 
24.02.1960 Noël Buyck - Yolande Manhaeve
26.02.1960 Noël Maes- Ileana Delecluyse

buiten de gemeente
Jan Demuynck
Joanna Hugelier
Jacques Mostaert
Freddy Schietgat
Rita Gryspeert

Goed om weten
Wie niet wil opgenomen worden in deze rubriek (of het familielid dat hij/zij vertegenwoordigt) 

moet de dienst bevolking contacteren. 

Tournée Minérale roept jou op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken. 
Elk jaar neemt ongeveer 1 op 5 Belgen deel aan dit initiatief. 

Met Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van 
je gebruikelijke alcoholconsumptie. En daar zijn voordelen aan ver-
bonden: je slaapt beter, je hebt meer energie, je krijgt een gezonder 
gewicht …  Kortom: je voelt je beter in je vel. 

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2020 geen alcohol. 
Je zal zien dat je je ook zonder perfect kan amuseren.

Meer info en inschrijven
Surf naar www.tourneeminerale.be. Neem je als team deel? Vraag dan een gratis toolbox met tips en 
bekendmakingsmateriaal aan op materiaal.tourneeminerale.be.
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Willy Opsomer - Denise Verhamme 
(60 jaar huwelijk)

Noë Bonte - Maria Ghesquière  
(60 jaar huwelijk)

Voorbije jubilea

 Erik Vandenbroucke - Alice Vandemaele 
(60 jaar huwelijk) 

 Norbert Dhondt - Ivonne Larridon 
(65 jaar huwelijk) 
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Feesten en ontvangsten in de gemeente
Lendelede maakt een traditie om haar bewoners kansen te geven tot ontmoeting. Zo worden jaarlijks inwoners die een 
bepaalde leeftijd hebben bereikt en dit samen vieren, ook ontvangen op het gemeentehuis. 
Een symbool, een geste, een heerlijk onderonsje, een gevoel van thuiskomen waar je woont. Meer moet dat niet zijn.

Viering 80-jarigen

Viering 75-jarigen

Viering 60-jarigen

De verslagen van de gemeenteraad kan je vinden op www.lendelede.be/bekendmakingen.
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Viering 50-jarigen

50 jaar Globetrotters

40 jaar Gezins- en Welzijnsraad

Een mooi moment voor een belangrijk onderwerp. 
Welzijn en gezin? Wie is er niet mee bezig?
De raad bestaat intussen 40 jaar. 
Op de foto zie je de vorige voorzitters 
(Frans Vroman, Nicole Viaene, Ingrid Callewaert), 
huidige voorzitter (Lia Vandenberghe), 
schepen van sociale zaken (Rita Lammertyn) en de 
stichtster van de gezins- en welzijnsraad (Cecile Mestdagh).
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Adviesraden uit de startblokken! Deel 1

Sportraad 
v.l.n.r.: voorzitter Damien Iserbyt, 
Raoul Rigole, Chris Cornelissen, 
Martine Heggermont, Inge Rots, 
ondervoorzitter Frans Desmet, 

sportfunctionaris Annelies Borry.

Zittend v.l.n.r.: 
schepen van sport Bernard Fonteyne 

en Tine Desmet. 

Seniorenraad 
Bovenaan v.l.n.r.: cultuurbeleidsoördinator Wim Dierick, secretaris Martine Heggermont, José  Vandaele, 

schepen van senioren Rita Lammertyn, Michel Honoré, Rita Verfaillie, Bea Luyckx, Mieke Provoost, Annie Remmerie.
Onderaan v.l.n.r.: Michel Witdouck, Frans Malysse, Magda Witdouck, Hilda Duyck, Dina Verlinde, Germaine Dewaele, 

voorzitter Georges Gheysens.

Stuurgroep Verkeer Lendelede (SVL)

v.l.n.r.: Luc Dewitte, schepen Bernard Fonteyne, 
Wouter Bekaert, Frans Malysse, Wim Catry, 

Dirk Parmentier, Johan Berghman, Kurt Meerschaert, 
Damiën Iserbyt, José Huyzentruyt, 

HerwigVandekerckhove.

Ontbreken op de foto: Georges Gheysens, 
burgemeester Carine Dewaele, Koen Fonteijne, 

secretaris Koen Vandewalle.
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Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Zittend v.l.n.r.: secretaris Marc Vermeulen, ondervoorzitter Christine Callens, voorzitter Jiri Klokoçka, 
schepen voor Ruimtelijke Ordening Pedro Ketels.

Staand v.l.n.r.: Bernard Dedeurwaerder, Marie-Jeanne Hanssens, Krist Vanoverberghe, Claudine Rogiers, Tim Dierynck, Rony Villez, 
Marnic Vandenbroucke, Ann Malysse, Kurt Meerschaert, Ann Lammertyn, Daan Mostaert, Eric Baert.

Ontbreken op de foto: Francis Bonte, Virginie Decoene, Dominique Descheemaeker, Koen Vinckier.

Gezins- en Welzijnsraad
Zittend v.l.n.r.: secretaris Carine Dewaele, schepen van sociale zaken Rita Lammertyn, 

Stichtster Gezins- en Welzijnsraad Cecile Mestdagh, Germaine Dewaele
Staand 1ste rij: Jacques Hanson, Rika Declerck, voorzitter Gezins- en Welzijnsraad Lia Vandenberghe, 

Nina Verstraete, Myriam Huysentruyt, Christelle Maes, Mieke Vos, Veerle De Pestel
Staand 2e rij: Ann Fonteijne, José Derez, Lieve Vandecandelaere, Hanne De Laere, Els Guillemyn, 

Ria Declercq, Josiane Balcaen, Anne-Sophie Debackere

Verontschuldigd: Ann Durnez, Dries Algoet, Katrien Quaegebeur, Marijke D’heyger, Kathleen 
Descheemaeker, Johan Baert, Lut Polfliet, Michel Honoré, Dirk Parmentier, Johan Braekeveld,

Rik Duchi, Rosa Nuytten, Johan Deroo, Hilda Verschoore, Pol Demuynck
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Mina-raad

Rechtstaand:  Dirk Parmentier, Karl Maes, Ronny Villez, Tommy Dendauw, Johan Baert, Luc Vanhaverbeke, 
Jan Couvreur, Jochen Dendauw, De Sutter Michiel, Kurt Meerschaert, Hilde Verschoore, Brecht Dewulf, 

Michel Vandekerckhove, Johan Piccavet, Edwin Vanhove.
Zittend: secretaris Elvire Vanysacker, Nina Verstraete, Marian Vandenberghe, Inge Van Goubergen, Mieke Provoost, 

Veerle De Pestel, Eric Baert en schepen van leefmilieu Rudy Rommens.

Afwezig: Rika Declerck, Marijke D’Heyger, Frans Malysse, Peter Pauwels, Lut Polfliet, Bjorn Priem, Franky Roels, 
Dirk Verhaeghe, Rose Verheye en Isabel Vervaque.

Autonoom Gemeentebedrijf 
Lendelede (AGL) 

Zittend v.l.n.r.: Els Moerkerke, Kurt 
Vansteenkiste, Rita Lammertyn en 

Francis Bonte

Staand v.l.n.r.: gedelegeerd bestuurder 
Bernard Fonteyne, ondervoorzitter 
Nico Parmentier, voorzitter Carine 

Dewaele en secretaris
Annelies Borry

Noord-Zuidraad

Bovenaan v.l.n.r.: 
Etienne Vandewaetere, Jacques Sabbe, 

Marleen Velghe, Henk Maes, 
Johan Baert, Roos Vansteenkiste, 

Bjorn Huysentruyt, Johan Berghman, 
zuster Marie Chantal Urayeneza, 

Liesbeth D’Hondt.

Onderaan: Magali Verbauwhede, 
schepen van 

ontwikkelingssamenwerking 
Rudy Rommens, 
Rosa Vermaut,

Jacques Vandecasteele, 
Delphine Martin, Jenny Depaepe.

Ontbreken op de foto: Mia Fournier, 
Inge Van Gouwbergen, 

Marleen Messely 
(leden)
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Bezige kantenWonen !

W Wie wil geen thuis? Waar je woont, ben je thuis. Of soms niet. 

Soms merk je problemen of weet je niet goed waar naartoe. De Woonwinkel is een punt waar je 

met heel veel vragen terecht kan. En intussen zijn de werken in woonzone Bergkapel gestart.

Premies Fluvius

Ook in 2020 kan je individuele premies aanvragen bij jouw netbeheerder voor eindfacturen vanaf 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020:

Isolatie in de woning
 • Dak- of zoldervloer: € 4/m² indien geplaatst door een aannemer, € 2/m² indien zelf geplaatst.
 • Buitenmuur via de buitenzijde of binnenzijde: geplaatst door een aannemer € 15/m².
 • Spouwmuur: geplaatst via een aannemer € 5/m².
 • Vloer: geplaatst door een aannemer € 6/m².
 • Beglazing: geplaatst door een aannemer € 8/m².

Installatie in de woning (door een aannemer)
 • Warmtepomp : max. 40 % van de factuur.
  o € 4.000:  geothermisch
  o € 1.500: lucht - water
  o € 800: hybride lucht - water
  o € 300: lucht - lucht
 • Warmtepompboiler: per wooneenheid en max. 40 % van de factuur: premie van € 300 
 • Zonneboiler: per wooneenheid en max. 40 % van de factuur: € 550/m²- max. € 2.750 per wooneenheid.

Totaalrenovatiebonus

Vanaf 3 investeringen, uit een pakket van 7 investeringen, ontvang je bovenop de individuele premies een extra bonus.  
Deze ontvang je automatisch. Meer info: www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus
Voor specifieke voorwaarden van isolatie en installaties in de woning: www.fluvius.be.

Ook dit jaar kun je opnieuw  besparen op je energiefactuur!
 
Door je vrijblijvend in te schrijven voor de negende groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas via de website 
www.samengaanwegroener.be. 
Inschrijven kan vanaf 2 december 2019 via 
http://www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop. 
De veiling is voorzien op 12 februari 2020. Veranderen van 
energieleverancier(s) kan dan vanaf 1 mei 2020.
De laatste (twee) afrekeningsfacturen van gas/elektriciteit 
zijn belangrijk. Indien je over zonnepanelen beschikt 
moeten wij ook het vermogen van de omvormer weten.
Hulp nodig? Je kunt hiervoor langskomen bij de 
woonwinkel in het gemeentehuis op dinsdag 7 januari 
(tussen 15u en 18u) en maandag 20 januari 
(tussen 8u30 en 12u).
Info? Fanny Seurinck 051 33 63 04 woonwinkel 
gemeentehuis - fanny.seurinck@lendelede.be

Nuttige telefoonnummers Fluvius! Er zijn aanpassingen. 
Die vind je met alle andere nuttige contacten op de laatste bladzijde van Lendeleeft!
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Groen licht voor woonzone Bergkapel 

Leiedal ontwikkelt in opdracht van het gemeentebestuur het nieuwe woonproject Bergkapel. Vanaf eind 2020 zal een 
50-tal gezinnen er zijn eigen woondroom kunnen realiseren. 
 
De natuur als buur
Het project draagt de naam ‘Bergkapel’, genoemd naar de vlakbij gelegen kapel. 
Het nieuwe woonerf is uitstekend gelegen, tussen de Heulsestraat en de Kuurnsestraat, op wandelafstand van het 
Dorpsplein en vlakbij de toegangspoort van het toekomstige recreatieve groengebied. 
Bergkapel combineert rust, groen en privacy met alle voordelen van wonen nabij het centrum.  
Alleen plaatselijk verkeer komt er in. Nieuwe fiets- en wandelpaden zorgen voor een vlotte verbinding met de 
dorpskern. De parktuin en de inrichting van de publieke ruimte creëren aangename ontmoetingsplekken.

Een duurzaam woonerf
De twee wadi’s bij de ingang fungeren als opvang- en bufferbekkens voor het hemelwater, afkomstig van het woonerf. 
Een 15-tal bestaande waardevolle bomen behoudt zijn vaste stek op het woonerf, aangevuld met nieuwe streekeigen 
hoogstam, gemengde hagen, bloemenweides en grasland. 

Start werken
Het ontwerpdossier voor de infrastructuurwerken voor de aanleg van de openbare ruimte werd opgemaakt door het 
ontwerpteam van Maarch, de uitvoering van de werken werd gegund aan APK Wegenbouw uit Langemark-Poelkapelle. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken ongeveer negen maanden in beslag nemen, gevolgd door de 
aanleg van de nutsleidingen, de omgeving en het groen. 

Wonen op maat, een gedifferentieerd aanbod
Leiedal verkoopt er 17 ruime bouwkavels voor alleenstaande en koppelbouwwoningen. 
De vormgeving van de verkaveling is eenvoudig en strak, met veel aandacht voor groen. 
Samen met de 10 architecten uit de architectenpool streeft Leiedal naar een hedendaagse look. 

Naast de bouwkavels komt er een beperkt aanbod sociale woningen langs de Kuurnsestraat. 

Contact en info
• Projectleider: Stijn Vannieuwenborg (stijn.vannieuwenborg@leiedal.be - 056 24 16 16)
• Technische opvolging: Denis Billiet (denis.billiet@leiedal.be - 056 24 16 16)
• Verkoop bouwkavels: Petra Decant (petra.decant@leiedal.be - 056 24 16 16)
• Werfinfo: aannemer APK (dieter.vermeersch@apk.be - 057 48 87 71)
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Goed gezegd!
Resultaten van de bevolkingsbevraging
Je reageerde massaal op onze oproep

Jullie opvattingen over Lendelede? Die kunnen een grote meerwaarde vormen bij onze besluitvorming. 
Daarom wilden we als lokaal bestuur jullie ideeën over Lendelede kennen.

Dus trokken we voor het meerjarenplan 2020-2025 voluit de kaart van burgerparticipatie. 
In april-mei organiseerde het onderzoeksbureau Public Minds een bevraging. 
Via een steekproef stimuleerden we 1400 inwoners boven de 16 jaar om hun mening te geven. 

734 inwoners vulden de bevraging in: 183 inwoners online, 571 inwoners kozen voor de papieren bevraging. 
Op basis daarvan kunnen we belangrijke conclusies voor onze gemeente trekken.

Zijn het mannen of vrouwen? Jong of iets minder jong? We vinden alle groepen terug onder de deelnemers aan de 
bevraging. Met hier en daar een kleine statistische correctie, zijn de antwoorden van de 734 deelnemers representatief 
voor alle inwoners van Lendelede.

Het is aangenaam wonen in Lendelede

Hoe leefbaar is het in Lendele? We scoren goed. 
96% vindt het aangenaam wonen in onze gemeente. 
Fijn om te horen! 

Inwoners wonen hier vooral voor de rust en het landelijk karakter, 
én voor de goede sfeer en mentaliteit onder de Lendeledenaars. 
In jullie rangorde van woonmotieven volgt de bereikbaarheid en ligging. 

Wat met open ruimte in Lendelede?

We vinden netheid belangrijk in Lendelede. Het openbaar domein (90%) en het openbaar groen (91%) is goed onder-
houden. Een meerderheid (80%) is het erover eens dat de gemeente voldoende inspanningen doet om de bestaande 
open ruimte maximaal te behouden. 20% beoordeelt de inspanningen als onvoldoende.
(Dat is 1 op 5. We kunnen groeien!) 3 op 4 wil maximaal behoud van bestaande open ruimte, zonder uitbreiding. 

Tot slot polsten we ook even naar jullie houding tegenover handhaving. 
Overtredingen (sluikstorten, bouw-en milieumisdrijven, GAS-overtredingen) mogen strenger aangepakt worden, 
tenminste dit is wat 40% van onze inwoners aangeeft.



Draagvlak voor fietsstraten

We verkenden even de houding tegenover fietsstraten. 
92% vindt fietsstraten een goede zaak. De openheid varieert naargelang leeftijd.

Meerderheid vindt dat zwakke weggebruiker meer plaats verdient

Over het algemeen is een grote groep vrij tevreden over de verkeersveiligheid 
(83%). 

Over het aanbod aan openbaar vervoer zijn we al iets kritischer 
(65% is tevreden).

Er dient meer aandacht te gaan naar de zwakke weggebruiker, daarvoor mag de 
auto aan plaats inboeten volgens 57%. Bij de 55-plussers ligt dit cijfer nog hoger. 

76% vindt de huidige variabele zone 30 een goede zaak, 
slechts volgens 15% dient deze uitgebreid worden.
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Inspraak? Graag!

2 op 3 voelt zicht op heden betrokken bij het gemeentelijk beleid.1 op 3 niet, we willen dit wel. 
We zien een bereidheid om mee te denken over toekomstplannen van onze gemeente. 
De meeste inwoners willen inspraak via een bewonersvergadering, een schriftelijke enquête komt op de tweede plaats. 
Vooral de 55-plussers zijn vragende partij hiervoor. 

Goed geïnformeerd en goede dienstverlening

De dienstverlening van de medewerkers wordt absoluut gesmaakt. Maar liefst 93% beoordeelt de vriendelijkheid als 
‘goed’, waarvan 47% ‘zeer goed’. Een opsteker voor ons allen en een motivatie om hier verder op in te zetten.

Een meerderheid van onze inwoners is doorgaans tevreden over de communicatie van het gemeentebestuur (89%). 
We kunnen groeien in het informeren over wegenwerken en andere werkzaamheden in de gemeente. 
21% ervaart hierover een tekort aan informatie.

Het infoblad ‘Lendelééft’ en het plaatselijk krantje (’t Gazetje van Lendelede) zijn met voorsprong de favoriete 
informatiebron, dit over alle leeftijden heen. 

Het infoblad is erg populair, dat merken we ook aan de manier waarop jullie het lezen. 35% van de respondenten leest 
het infoblad in detail, 46% leest het infoblad diagonaal en bekijkt sommige artikels. 
Een minderheid leest enkel de titels of bekijkt de foto’s. Slechts 4% zegt het infoblad totaal niet te lezen. 
Hoe ouder, hoe grondiger de inwoners het infoblad lezen.

L15
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Uitdagingen onze gemeente

Verkeersveiligheid staat bovenaan op jullie lijstje met prioriteiten. Hierna willen jullie dat er ingezet wordt op het 
nethouden van straten, pleinen fiets-en voetpaden, een goede staat van de wegen en het vrijetijdsaanbod.

En nu?

Jullie ideeën geven mee vorm aan het Lendelede van de toekomst! 
Deze resultaten neemt het bestuur mee bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. 
Dit plan bevat de grote beleidslijnen voor de komende jaren, gekoppeld aan een budget.

Meer Lezen?

Benieuwd? 

Het uitgebreide rapport met alle resultaten van de bevraging vind je op www.lendelede.be/meerjarenplan-2020-2025.
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Bezige kantenNoord Zuid

N De Noord-Zuidraad van Lendelede steunt een aantal projecten. Elk jaar wordt een keuze 

gemaakt in projecten ingediend door Lendelenaars die er actief mee bezig zijn. 

We zetten onze 10 projecten 2020 even op de kaart: zo zie je dat we echt wel verbindend 

werken voor een betere wereld!

Senegal (Mbardiem – Diouroup)
Een school veilig maken voor kinderen. 
Via Walter Delmotte en Jenny Depaepe

Nepal (Chitwan)
Ondersteuning van de armste gezin-
nen wat betreft irrigatie, sanitaire en 
medische hulp. 
Via Roos Vansteenkiste.

Gambia
De Gambiahelpers bouwen een opvang-
tehuis en zorgen ook voor een water-
put. Via Adine De Volder.

Rwanda (Kicukiru/Kigali)
Opvang van straatkinderen en zorgen voor 
schoolgerief, schoolgeld en uniformen. 
Via de Zusters van de Heilige Sint Vincentius.

Kenia (Ukunda)
Rainbow4kids is een kleuter- en 
lagere school die mikt op dege-
lijk onderwijs. Infrastructuurwer-
ken zoals elektriciteit, afdak, … 
zijn nodig. Via Brent Lesaffre en 
Delphine Martin.

India (Tamil Nadu)
Financiële en materiële ondersteuning van kansarme 
studenten in Tiruchirappalli waarbij het doel is om 
arme ouders financieel te steunen zodat de kinderen 
de basisopleiding kunnen volgen. Via Rosa Vermaut.

Indonesië
Opvang, opleiding en ondersteuning 
van weeskinderen. 
Via Etienne Vandewaetere en 
Mia Fournier.

Ecuador 
Ecassef werkt aan vorming, 
opleiding en economische 
zelfstandigheid voor vrouwen. 
Koffie is hier een belangrijk 
product. Via Nick Verhelle.

Senegal
Een samenwerking opzetten tussen drie 
landelijke dorpen, bv. door de bouw van 
een bakoven. Via Jacques Sabbe en Mia 
Decock.

India (Tamil Nadu)
Studies betalen voor verwaarloosde jeugd, hulp 
en re-integratie van afgewezen vrouwen en 
operatieve hulp bij misvormingen. 
Via Jozef Messely.

www.lendelede.be/noord-zuid-projecten



L18       

Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidBezige kantenB 2019 was een jaar vol mooie culturele hoogtepunten. 2020 belooft minstens evenveel: het voorjaar barst 

los dankzij veel leuke initiatieven en ook voorbereidingen voor de vroegzomertijd. 

Volg de agenda op, bekijk de vrijetijdskalender op internet en geniet! 

Bibliotheek

Jeugdboekenmaand 2020

Het thema wordt ditmaal ‘kunst met grote K en kleine k’. 

We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding prikkelt. Over waarnemen - in de 
zin van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit 
te drukken. Of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. 
Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je 
verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. Het zet je aan 
het denken. Je zou kunnen zeggen dat het kunstwerk op zich pas het begin is.

Naar jaarlijkse gewoonte komen jeugdschrijvers onze jonge lezers verwennen met 
spannende, grappige en waarom niet… kunstzinnige verhalen.

Niet alleen jeugdauteurs komen op bezoek; net als de vorige jaren spelen de leerlingen het bibliotheekspel tijdens de 
jeugdboekenmaand. Leesplezier met een kunstzinnig tintje gegarandeerd!

Als eerste in de rij ontvangt de bib Jonas Boets voor de 
leerlingen van de Prizma middenschool Lendelede. 
Afspraak op vrijdag 6 maart.

Op donderdag 19 maart komt Patricia David langs 
voor de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar. 
In haar kielzog komen Juffrouw Verdorie, heks Miezamplie, 
heks Kweetetal, heks Deeprie en heks Valsefie mee… 
om de andere dames niet te vergeten.

Marc De Bel, bekend van de Boeboeks en zoveel andere 
grappige personages, doet Lendelede aan op dinsdag 
31 maart en dit op speciaal verzoek van de leerlingen van 
het 5e en 6e leerjaar van de Prizma basisschool De Talenten-
tuin Lendelede.

Voor het eerste en tweede leerjaar komt Jan De Kinder 
vertellen op dinsdag 5 mei. 
Een verteller en illustrator pur sang.
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Gedichtenweek van 30 januari tot en met 5 februari 2020
Voor de liefhebbers! 

Tijdens de gedichtenweek deelt de bib gedichtenkaarten uit!
Vijf kleurrijke kaarten voor de verzamelaars. 

Lettertijd: heerlijke tijd!

Een paar beelden geven een terugblik op een geslaagd najaar in de bib.

Voorlezen met Tine op 22 novemberHet digi-café op 6 november

De spelletjesnamiddag op 30 oktoberKarl Vannieuwkerke op 22 oktober

De start van de Kinder- en Jeugdjury in oktober De verwendag op 19 oktober



Pro

Pro
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Jeugd

Terugblik op Dag van de jeugdbeweging

Ze waren weer met veel die ochtend. Voor dag en dauw chillen, spelen, boterkoekje verorberen… waarom niet? 
Als het maar plezant is. En dat was het!

Fiscale attesten speelplein 
Fiscale attesten voor speelpleinwerking, sport-, jeugd- en chirokampen kan je  vanaf 1 februari downloaden via de 

gemeentelijke webshop www.lendelede.be/webshop



Pro

Pro
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Cultuur

Art’Iz gooit weer de deuren open voor een gezellige trip doorheen de liederlijke gangen en lokalen van het DOC en de Bib. 

Dit jaar is liefde koning en kan je je zoals altijd verwachten aan een heerlijk bad vol verhalen, muziek, glühwein en warme 
chocolade. Na de trip sluiten we weer af in den Tap om onze afstudeerders van het voorbije jaar weer op artistieke 
wijze in de bloemetjes te zetten.

          WELKOM!                   Tijd: 13 februari om 18u.                Plaats: DOC Lendelede (A. Dassonvillelaan 3)

ART TRIP 20    

Kom…
Allez… kom eens dichter...

Pssst… Zin in een…
date met één van onze Lendeleedse artiesten?

Zaal Lindelei: 10 jaar jong!

Als de dag van toen… en toch al weer een decennium voorbij! Intussen werd zaal Lindelei een place to be, 
een ontmoetingsplaats voor alle Lendeledenaars. 
Een momentje dat niet ongemerkt voorbijging en zeker gevierd werd om en rond de bar!

Seniorenfeest: opnieuw een voltreffer

In november ’19 was er weer het seniorenfeest. Goede tradities hou je in ere! 
Goede sfeer, gezellig veel volk, artiesten die het beste van zichzelf gaven. 
Heerlijk genieten. Van die eerste winterprik was binnen niets te merken!
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Sportiever

Lessenreeks yoga voor volwassenen 

Op woensdag 8 januari  start de Sportdienst met een 
lessenreeks yoga voor volwassenen:  
iedere woensdagavond van 19u tot 20u15 in de poly-
valente zaal van de sporthal tot woensdag 18 maart.

Een ervaren lesgever begeleidt de groep: de lessen-
reeks is voor iedereen toegankelijk en er is geen 
voorkennis vereist. 
Het is aangewezen om gemakkelijke, losse kledij te 
dragen en een handdoek mee te brengen.

De deelnameprijs bedraagt € 20.
Inschrijven kan via de webshop van Lendelede. 

Sportkampen krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie, van 24 t.e.m. 28 februari, zijn er sportkampen voor kleuters en kinderen van het lager 
onderwijs. Het kleutersportkamp staat open voor kleuters van het 1e tot en met het 3e kleuter (vanaf °2016).
Schema:
 - Van 9u tot 12u lager onderwijs. 
 Er wordt gratis opvang aangeboden in de sporthal van 8u tot 9u en van 12u00 tot 12u30.
 
 - 13u30 tot 16u30 kleuters. 
 Er wordt gratis opvang aangeboden in de sporthal van 12u30 tot 13u30 en van 16u30 tot 17u30.

Inschrijven via de webshop. 

Sportkampen Paasvakantie 

In de paasvakantie zijn er sportkampen. In de week van 6 t.e.m. 10 april zijn er kampen voor kleuter en lager. 
In de week van 14 t.e.m. 17 april is er een vierdaags danskamp voor tieners in de namiddag. 
Inschrijven via de webshop. 

9e  ’t Voals Plat

Na het succes in 2019 met zo’n duizend deelnemers organiseert 
de sportraad ook dit jaar het Lendeleeds ’t Voals plat.

Afspraak op zondag 1 maart 2020.  Starten kan tussen 7u30 en 15u 
aan de gemeentelijke sporthal, Steuren Ambacht 2.

Er zijn uitgepijlde wandelingen voorzien over een afstand van 
6-11-14-18-20-25-29 km langs de mooie landelijke wegen van 
Lendelede 

en omliggende gemeenten. 
Onderweg worden gezellige stopplaatsen voorzien. 
Het deelnamegeld bedraagt € 1,50.  Er is een verminderde prijs voor leden van Wandelsport Vlaanderen.

Save the date: Kampioenenhulde 

Individuele sportkampioenen of ploegen die kampioen spelen in 
het sportjaar 2019-2020 worden op vrijdag 5 juni gehuldigd in zaal Lindelei.
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Bezige kantenNatuurlijk!

N Investeren in vuilnisbakken als gemeente is één ding. Je vuilnis in de vuilnisbak gooien waar die 

thuishoort, iets anders zo blijkt. Jammer genoeg merken we nog altijd misbruik of sluikstorten. 

Dat is jammer, want zo verpesten we onze omgeving voor andere omwonenden. 

Betere voornemens voor 2020?

Vuilnisbakkenplan op kruissnelheid

In een tijdspanne van 2 jaar zijn er op verschillende tijdstippen 
metingen gebeurd in en rond onze gemeentelijke vuilnisbakken. 
Hoe vol zitten de vuilnisbakken? Is er misbruik 
(geknobbelde zakjes) en hoe net is de omgeving? 
Wordt de vuilnisbak goed gebruikt of is het eerder foutief gebruik? 
Staat de vuilnisbak op de juiste plaats of is verplaatsen noodzakelijk? 

Een schat aan gegevens, aangevuld met de ervaringen van de tech-
nische dienst en de richtlijnen van de Mooimakers hebben de basis 
gevormd van ons gemeentelijk vuilnisbakkenplan.

De gemeente kocht in de 2de helft van 2019 nieuwe vuilnisbakken 
aan. 
Een type dat omschreven wordt als de “bijna perfecte” vuilnisbak. 
Voldoende groot, kleine ingooiopeningen, robuust, opvallend… 
Maar wat is ons vuilnisbakkenplan? 
Deze infografiek vat het voor je samen!

Midden december werd elke vuilnisbak voorzien van de nodige 
communicatie. 
Hiermee maken we duidelijk waarvoor deze vuilnisbak dient. 
Het vervangen/verwijderen van de vuilnisbakken en het plaatsen 
van de hondenpoepbuizen is voorzien in de loop van januari. 

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de milieudienst.

Doe mee met onze jaarlijkse zwerfvuilactie 

Op zaterdag 14 maart houden we opnieuw onze jaarlijkse 
zwerfvuilactie. Zin om de handen uit de mouwen te steken? 
Schrijf je dan in en zet je in tegen de strijd om zwerfvuil te bannen 
uit onze gemeente. 
Samen met heel wat andere Mooimakers ga je een voormiddag 
aan de slag. Nadien bedanken we alle mensen met lekkere soep en 
pistolets. 
Jong en oud, iedereen is welkom. 
We spreken af op zaterdag 14 maart om 8u30 op het Dorpsplein! 
Inschrijven via milieudienst@lendelede.be

Hou nog even vast aan ophaalkalender 2019!

De nieuwe ophaalkalender voor 2020 valt pas half januari in je brievenbus. 
De ophaaldagen voor januari 2020 kan je terugvinden op de kalender van 2019, 

gooi deze kalender dus nog niet weg. De nieuwe inzamelronden voor 
huishoudelijk afval starten vanaf 1 februari 2020. 
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidSociaal Thuiskomen !S Thuis is waar… je keuken staat. Op de middag of avond zorgen voor een gezonde maaltijd. Maar gezonde 

voeding is een zorg. Het moet snel gaan en soms vergeten we hoe lekker lokale producten zijn. Daarom wil 

Lendelede de dagelijkse keuken dicht bij kweker, boer of producent brengen. Een zoen van elk seizoen!

Voedselrijk Lendelede Streekproef

Hou jij van lekker eten? Sta je eens stil bij wat je precies in je 
pot of pan gooit? Of zorg jij er als producent of handelaar voor 
dat we hier lokaal en gezond eten? 
Dan is deze avond eentje voor jouw agenda: 
“Voedselrijk Lendelede streekproef”. 

Zuid-West-Vlaanderen produceert elk seizoen een overvloed 
aan heerlijk voedsel. 
Koop je lokale producten rechtstreeks bij de producent. 

Geniet van je krakend vers, gezond en lekker eten van dichtbij. 
Voedselrijk wil de lokale productie in Zuid-West-Vlaanderen in 
de kijker zetten. 

Samen met bewuste burgers en producenten uit Lendelede willen we denken en dromen hoe we de lokale productie 
van voedsel en de band tussen boer en consument in jouw gemeente kunnen versterken. 

De avond wordt begeleid door Velt, de gemeente Lendelede en Samentuin hoeve Vercaemer.

Praktisch

Zaal Lindelei, op donderdag 12 maart 2020 van 19u tot 22u. 

Meer info en inschrijven bij Dimitri Bouckeljoen / Delphine Martin: 051 30 34 14
dimitri.bouckeljoen@lendelede.be
delphine.martin@lendelede.be

Voedselrijk Zuid-West-Vlaanderen
Samen met verschillende partners rolt Velt met Voedselrijk een regionaal voedselplan uit om lokale initiatieven - voedselspillen - 
te ondersteunen en uit te breiden. 

Zo brengen we burgers en boeren dichter bij elkaar en maken we korte ketens sterker en meer rendabel. 
Het project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse overheid en 
de provincie West-Vlaanderen.
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Samentuin Hoeve Vercaemer zoekt groene vingers  

Samentuin Hoeve Vercaemer kan terugblikken op een geslaagd moestuinsei-
zoen en heel wat leuke activiteiten. In de Samentuin beslissen de tuiniers samen 
wat en hoe er wordt gezaaid, geplant en geoogst.  Iedere deelnemer bepaalt 
zelf hoeveel vrije tijd hij/zij spendeert aan het tuinieren. Elke bijdrage is belang-
rijk: veel of weinig tijd, tijdelijke engagementen, meedoen, meedenken, …
 
Ook gezinnen zijn welkom! Via het tuinieren komen kinderen in aanraking met 
de natuur en leren ze op een ecologische en kindvriendelijke manier om eigen 
groenten te telen.

De Vlaamse Landmaatschappij geeft subsidies voor de zaden en het plantgoed.  
Je kan dus gratis aansluiten bij onze Samentuin.

Wil je volgend seizoen  eigen groenten telen samen met ons? 
Neem dan zeker contact op! samentuin@lendelede.be of telefonisch 
op het nummer 051 30 34 14.

Sneeuwruimen

Als het sneeuwt en ijzelt, zorgt Lendelede ervoor dat de wegen opnieuw berijdbaar worden. 
Het gemeentebestuur vraagt om de voetpaden voor je deur zelf vrij te maken. Enkele tips: 

 • Strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect. 
 • Ruimen doe je het best met een sneeuwschop of met een harde borstel of aftrekker. 
 • Verplaats het probleem niet naar het fietspad. 
   Maak hoopjes sneeuw aan de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes. 
 • Zout heeft pas effect wanneer het ingelopen is. 
    Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan aanvriezen. 
 • Giet bij vriesweer nooit water op de stoep. 
 • Wacht om je auto te wassen tot het dooit. 

Als lokaal bestuur doen we een warme oproep om tijdens de komende wintermaanden 
solidair te zijn met buren, zodat de veiligheid van iedereen kan gegarandeerd worden. 

Hopelijk kunnen mensen die zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen, hiervoor rekenen op de hulp van buren, 
familie of kennissen. Een kleine moeite met een grote impact! 

Huis van het Kind Lendelede: een plaats voor alle gezinnen 

Op dinsdag 26 november 2019  was er het kick-off moment van Huis van het Kind Lende-
lede (HvhK). Dit is een breed samenwerkingsverband van partners die zich inzetten voor 
kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken. 
Het doel? Via een netwerk antwoord geven op grote en kleine vragen rond opvoeding en 
opgroeien. Op de website van de gemeente kan je een overzicht vinden van de partners. 
Op het kick-off moment kregen de partners een overzicht van zaken die er reeds zijn voor 
de doelgroep. Misschien nog belangrijker: waarop kan er nog ingezet worden in Lendelede. 
In 2020 werkt het Huis van het Kind Lendelede rond het thema preventie. 
Het is de bedoeling om de doelgroep van -9 maanden tot 24 jaar preventief te 
ondersteunen op verschillende vlakken. Dit zal gebeuren aan de hand van concrete acties. 

Het contactadres is Dorpsplein 8, 8860 Lendelede of huisvanhetkindlendelede@lendelede.be. 
Heb je zelf een idee waarmee Huis van het Kind aan de slag zou kunnen? 
Of wil je delen wat jij belangrijk vindt, aarzel niet om ons te contacteren!
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Beeldig in BeeldVolop OCMWNoord-ZuidVeilig Verkeren

VHet nieuwe oproepnummer van politiezone Vlas is iets om in je agenda of smartphone op te slaan. 

Niemand wenst het nodig te hebben, maar in geval van nood wil je snel weten wat te doen. 

Ook dat is zorgen voor een goed gevoel van veiligheid.

PZ Vlas start met nieuw oproepnummer 1701 

Het verkorte infonummer 1701 is het telefonisch aanspreekpunt bij uitstek. Op dit nummer kan de burger terecht met 
alle mogelijke dringende en niet-dringende meldingen, vragen, klachten, suggesties … waarbij de politiezone Vlas kan 
tussenkomen met bv. een dringende of niet dringende interventie, de wijkinspecteur, de verkeerspolitie, slachtofferzorg, 
opsporing en onderzoek … 

Via het nummer 1701 is de politiezone Vlas 7 dagen op 7 bereikbaar en dit 24 uur per dag. 

Wanneer bel je 1701?

1. voor een dringende politietussenkomst

 • je bent getuige of het slachtoffer van criminele feiten 
 (inbraak, overval, diefstal, geweldpleging, drughandel, verdachte personen of voertuigen, overlast …)
 • je bent getuige van of betrokken in een verkeersongeval

2. voor een niet-dringende politietussenkomst of administratieve vraag

 • je voertuig werd weggesleept en je wil weten wat je nu moet doen
 • er is ingebroken in je auto en de dader is niet meer aanwezig
 • je wil uit je garage rijden maar een ander voertuig blokkeert je uitrit
 • je buren maken midden in de nacht abnormaal veel lawaai 
 • je wil weten of je verloren portefeuille of identiteitskaart werd binnengebracht
 • je wil weten wie je wijkinspecteur is
 • je wil iemand van de sociale politie spreken.

1701 is ook het nummer waarop alle externe 
partners bv. parket, federale politie, 
andere lokale zones, Brandweer Fluvia, 
AZ Groeninge, stads- en gemeentediensten…  
naar de politiezone Vlas kunnen bellen. 

Al deze oproepen worden de klok rond 
beantwoord vanuit de eigen lokale dispatching. 
De melding of vraag wordt overgemaakt aan de 
betrokken afdeling, die daarna zorgt voor de 
verdere afhandeling. 

Op deze manier kan de beller er zeker van zijn 
dat zijn melding altijd vlot wordt opgevolgd en 
afgehandeld.

Zie ook meer contactgegevens op de laatste bladzijde!
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Bezige kantenUit in Lendelede

U
KVLV
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 07/01,  
 04/02 en 03/03 om 14u (‘t Trefpunt)
 Yoga: elke woensdag om 18u30 (’t Trefpunt)
Neos
 Kaart- en rummicubnamiddag: dinsdag 28/01,  
 25/02 en 24/03 (‘t Trefpunt)
 Wandelen: elke donderdagnamiddag 
 (vertrek 14u Burg. Vandemaeleplein)
 Turnen: elke dinsdag van 8u30 tot 9u30  
 (Sporthal)
Markant Turnclub High Intensity
 elke dinsdagavond om 20u (sporthal DOC)
Okra
 Kaartnamiddag: donderdag 09/01, 13/02 en  
 12/03 om 14u30 (Zaal Lindelei)
 Linedance: vrijdag 10/01, 31/01, 07/02,  
 21/02, 06/03 en 20/03 om 14u45 (sporthal)
 Wandelen: maandag 27/01, 24/02 om 14u  
 (DOC)
 Fietsen: maandag 09/03, 23/03 om 14u  
 (DOC)
Ons Pensioentje
 Kaartnamiddag: dinsdag 14/01, 11/02 en  
 10/03 (Foyer, GC Den Tap)
Samana
 Kaartnamiddag ‘Onder ons’: dinsdag 21/01,  
 18/02 en 17/03 (‘t Trefpunt)
Seniorensportclub
 Turnen: elke dinsdag om 8u30 - 9u30 
 (Polyvalente zaal Sporthal)
Sportdienst
 Omnisport voor volwassenen: elke donderdag  
 om 19u15 (sporthal)
 Yoga: elke woensdag om 19u (sporthal)
Seniorenraad
 Yoga: elke donderdag om 10u 
 (polyvalente zaal Sporthal)
Foto-vrienden
 Workshop: donderdag 9 en 23 januari, 6 en  
 20 februari, 5 en 19 maart (’t Trefpunt) 

JANUARI
Maandag 6 januari 
 Okra - nieuwjaarsviering - Foyer GC Den Tap
Dinsdag 14 januari 
 Samana - Kaas- en wijnavond - 
 Zaal Lindelei om 18u15
Donderdag 16 januari 
 Neos - Nieuwjaarstraktaat en ontspanning -  
 Zaal Lindelei om 14u

Zaterdag 18 januari 
 GL Jazz Club - Trefpunt DOC
Zondag 19 januari 
 Jeugdhuis Skalul - Nieuwjaarsreceptie
Zondag 26 januari 
 Beweging.net - Nieuwjaarsbrunch - Zaal  
 Lindelei
Maandag 27 januari 
 Okra - wandelen om 14u (DOC)
Donderdag 30 januari 
 Bibliotheek - Gedichtendag

FEBRUARI
Zaterdag 1 februari 
 Jeugdhuis Skalul - Schwesterfest
Zondag 2 februari 
 Neos - Concert door het Banjo-orkest - 
 GC Den Tap om 14u30
Zaterdag 8 februari 
 Fat Asspi fuif chirojongens - GC Den Tap 
 KFC Lendelede - etentje - Zaal Lindelei
 Pasar - Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 13 februari 
 Art’Iz Kunstacademie - Voordracht - 
 GC Den Tap
Vrijdag 14 februari 
 Jeugdhuis Skalul - party
Donderdag 20 februari 
	 Neos	-	Voordracht	door	dr.	Steffi	Vandewalle		
 “Oogspecialist aan het woord” en dr. Frank  
 Goes - Zaal Lindelei om 14u
Vrijdag 21 februari 2020
 Studio Kohané - Toneel - GC Den Tap om 20u
Zaterdag 22 februari 2020
 Studio Kohané - Toneel - GC Den Tap om 20u
Zondag 23 februari 
 KFC Lendelede - Etentje - Zaal Lindelei
 Studio Kohané - Toneel - GC Den Tap om 15u
Maandag 24 februari 
 Okra - wandelen om 14u (DOC)
 Samana - Voordracht  ‘Diabetes: 
 een kennismaking met suikerziekte’ - Trefpunt 

MAART
Jeugdboekenmaand 

Zondag 1 maart 
 Black & White Company volleybal - Etentje -  
 Zaal Lindelei

 Sportraad - Marching ’t Voals Plat - 
 start vanaf 7u30 tot 15u
Zaterdag 7 maart 
 Cultuurdienst en ouderraad - Lendelede lacht:  
 Stand up comedy met Freddy Devadder en  
 Gunter Lamoot - GC Den Tap
 Jeugdhuis Skalul - Beursfuif
Maandag 9 maart 
	 Okra	-	fietstocht	om	14u	(DOC)
Donderdag 12 maart 
 Bibliotheek - Bijeenkomst van de leesclub  
 rond  het boek ‘de zuivering’ van Tom Lanoye -  
 19u30 in de bib
 Sociaal Thuis - Streekproef voedselrijk - 
 Zaal Lindelei om 19u
Vrijdag 13 maart 
 Chiromeisjes - Laspidy - Jeugdhuis Skalul
Zaterdag 14 maart 
 Gezinsbond - Tweedehandsbeurs - 
 Zaal Lindelei
 GL Jazz club - Trefpunt
 Milieudienst - Zwerfvuilactie - Gemeentehuis
Zondag 15 maart 
 KFC Lendelede - kaarting 
 Pasar - Lentewandeling - Trefpunt om 9u
Donderdag 19 maart 
 Neos - Voordracht door de heer Leander  
 Verdievel “Gevoel voor tumor” - Zaal Lindelei  
 om 14u
Zaterdag 21 maart 
 Autocrossclub - Etentje - Zaal Lindelei
 Chirojongens - Quiz - GC Den Tap 
Zondag 22 maart 
 Chiromeisjes - appelverkoop
Maandag 23 maart 
 Okra - Fietstocht om 14u (DOC)
 Samana - ‘Wie kan er morgen voor mij zorgen  
 als ik oud ben’ - Trefpunt
Donderdag 26 maart 
 Okra - Kampioenviering kaarters - 
 Zaal Lindelei
Vrijdag 27 maart 
 KFC Lendelede - Quiz
Zondag 29 maart 
 Basisschool De Talententuin - Familieontbijt
 Broederlijk Delen - Etentje - Zaal Lindelei
Maandag 30 maart 
 Okra - Wandelen om 14u (DOC)
Dinsdag 31 maart 
 Okra - Voordracht over slapen - Trefpunt

Vrijetijdskalender
Dat Lendelede leeft weten we al langer. 

Scholen, verenigingen, jeugd- en cultuurbewegingen, overheidsdiensten, … organiseren veel activiteiten. 
Een overzicht van alle activiteiten kan je vinden in de vrijetijdskalender via www.lendelede.be/vrijetijdskalender. 

Een handige tool om te zien of er een activiteit is op de dag waarop jij iets wil plannen! 
Of gewoon omdat je wil weten wat er te doen is in onze gemeente. Wil je zelf ook een activiteit in de kijker 
zetten in Lendeleeft, Binnenstebuiten of de vrijetijdskalender? Stuur een e-mail naar cultuur@lendelede.be



Pro

AHA!    www.lendelede.be
Openingsuren

Gemeentehuis  info@lendelede.be
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
051 33 63 00 dinsdag 13u30-18u
 zaterdag 9u30-11u30
 (dienst bevolking en burgerlijke stand) 

OCMW - Sociaal Thuis     sociaalthuis@lendelede.be
051 30 31 31 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
 steeds een afspraak mogelijk

Bibliotheek   bibliotheek@lendelede.be
051 30 06 15 maandag, woensdag              14u-19u
 dins-, donder-, vrijdag 16u-19u
 zaterdag                              9u30-12u

Politie   1701@pzvlas.be
Voor niet-dringende oproepen:
Lokale politiepost 051 33 70 70 tijdens openingsuren:
 maan- tot vrijdag 9u-11u30
 dinsdag 13u30-18u 
 zaterdag 9u30-11u30
Dringende tussenkomsten: 1701 (24u/24u)
Het nationale noodnummer 101 en het internationale noodnummer 112 
blijven ook bestaan. 
Een niet-dringende melding doen of administratieve vraag stellen kan 
ook via www.pzvlas.be - E-LOKET - NIET-dringende melding of via e-mail: 
1701@pzvlas.be 

Cultuurdienst   cultuur@lendelede.be
  cultuurdiernst@lendelede.be
Jeugddienst   jeugddienst@lendelede.be
051 31 58 70
 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag       13u30-18u

Sportdienst   sportdienst@lendelede.be
051 30 60 39
 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag       13u30-18u
 
Recyclagepark  
051 31 84 83 maandag 14u-16u45
             dinsdag 14u-18u45
 woensdag 14u-17u45
 donderdag gesloten
 vrijdag 9u30-17u45
 zaterdag 9u30-15u45

’t Composthoekske
 maandag 18u30-18u50 
             zaterdag 13u30-13u50
 

Telefoonnummers

Gemeentebestuur:
   Burgemeester DEWAELE Carine  0484 26 20 53
   KETELS Pedro   0494 31 40 35
   FONTEYNE Bernard  0478 91 58 57
   ROMMENS Rudy   0485 43 56 56 
   LAMMERTYN Rita  0472 57 95 72
Loods technische dienst  051 31 67 05  
Noodnummer    112
Rode Kruis   105
Dokter van wacht    1733
Ziekenhuis Izegem   051 33 41 11
Wit-Gele Kruis   051 22 90 80
Familiehulp vzw                       051 24 88 03
Familiezorg West-Vlaanderen 056 20 15 48
Solidariteit voor het Gezin 056 26 61 31
Bond Moyson Thuiszorg                  056 230 230 (optie 2)
Pastoor  051 30 18 19 (Ingelmunster)
                    051 30 13 26 (Lendelede)
Babysit Gezinsbond  0477 26 90 30
A.A.  03 239 14 15
Zelfmoordlijn  1813
Druglijn  078 15 10 20
Kind & Gezin  078 15 01 00
Permanentie Waterleiding 02 238 96 99
FLUVIUS  078 35 30 20 
  Dringende oproepen:
  Gasgeur:   0800 65 0 65 (gratis)
  Storingen en defecten:  078 35 35 00 (zonaal tarief)
  Storingen riolering:  078 35 35 00 (zonaal tarief)
  Voor alle niet- dringende oproepen:
  Klantendienst:   078 35 35 34
  Straatlichten:   0800 65 535
Kringloopcentrum Izegem 051 31 34 81
IVIO  051 31 17 96
Postkantoor  022 01 23 45
DOCSTOP                                           00800 2123 2123
Apotheek van wacht   
www.apotheek.be
(€ 1,50/minuut)  0903 99 000
Tandarts van wacht  0903 39 969
Infolijn zelfstandige verpleegkundige  070 22 26 78

Alle lokale openbare diensten (gemeente en OCMW) 
zullen gesloten zijn op: 

Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaar)
Donderdag 2 januari 2020 (Tweede nieuwjaar) 
Op vrijdag 10 januari 2020 sluiten de diensten 

uitzonderlijk om 10u30. 
(Op 10 januari is er wel bedeling van de warme maaltijden)

De volgende gemeenteraden zijn gepland op 
23 januari, 20 februari en 26 maart 2020 

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

 112  voor dringende oproepen
 056 22 44 44   voor niet-dringende interventies
   zoals bijen- en wespennesten…

Bloedinzameling: 25 maart 2020

Teksten volgende Lendelééft binnen tegen 10 februari 2020 
bij lendeleeft@lendelede.be


