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“Zorg verder goed voor jezelf 
en jouw dierbaren”
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Yes, we care,

Ja, wij dragen zorg voor elkaar en voor onszelf.

Tijdens deze ongewone periode voelen wij ons meer op ons-
zelf aangewezen. Familie en vrienden kunnen wij slechts van 
op afstand of digitaal ontmoeten. Wij moeten onszelf en onze 
leefwijze opnieuw uitvinden, creatief zijn, nieuwe vaardighe-
den aanleren. 

Ieder van ons snakt naar intenser sociaal contact, naar be-
zoek, naar een warme knuffel. De cultuur- en sportverenigin-
gen, de jeugdbewegingen, onze leerlingen en studenten zoe-
ken alternatieve vormen van samenkomen en communicatie. 
Teams, Zoom en andere digitale platformen draaien op volle 
toeren.

En toch staat de wereld niet stil, hoewel de richting niet altijd 
duidelijk is.

We hebben met verbijstering vastgesteld, in bv. de VS, waar-
toe goedkoop populisme en puur eigenbelang in staat is. Er is 
werkelijk niet veel nodig om ons democratisch overlegmodel 
te laten kantelen. Ook dichtbij zien we tekenen van onrust. 
De slinger slaat geregeld door maar na verloop van tijd komt 
er weer regelmaat en beseffen we dat wij, allemaal, voor de 
korte duur van ons verblijf hier op elkaar aangewezen zijn.

Op plaatselijk vlak werden wij het voorbije jaar, door de cul-
tuurdienst verrast met enkele mooie alternatieve vormen 
van cultuurbeleving, buitenshuis, op wijken en straathoeken, 
kleinschalig en daarom nog des te gezelliger.

Het ijs op de waterbekkens van de site Nelca was net iets te 
broos om onze eigen schaatspiste uit te proberen. Hopelijk 
volgend jaar nog enkele graden meer onder het vriespunt en 
Lendelede staat klaar om de schaatsen aan te binden en de 
sleeën uit te halen. 

De site Nelca toont een mooie combinatie van ondernemen 
en natuur- en sportbeleving. 
Wij zien dat de site Nelca stilaan tot leven komt. Nelca Zuid is 
reeds volgebouwd. Op Nelca Noord zijn de eerste bedrijven 
in opbouw. Dit getuigt van de aantrekkingskracht van Lende-
lede op het ondernemingsleven, wat dan weer goed is voor 
de plaatselijke handelaars en toeleveranciers. 

Het woonuitbreidingsgebied Bergkapel is ook goed op dreef. 
Behoorlijk wat bouwpercelen zijn reeds verkocht. Nieuwe ge-
zinnen kiezen voor Lendelede. Zodra de infrastructuurwerken 
beëindigd zijn, zal de bouwactiviteit nog toenemen. Wees er 
op voorbereid en zorg dat je niet te laat komt met jouw bouw-
plannen.

De lente is duidelijk in aantocht, de zon vertoont zich op-
nieuw, het wordt warmer, het wordt groener. Groen, de kleur 
van de hoop, zal binnenkort de natuur en ook ons leven op-
nieuw inpalmen. 

De mens is van nature vrij of wenst in elk geval vrij te zijn. Ver-
soepelingen zijn in aantocht. De beproeving is bijna ten einde. 

Wij hopen dat wij het zomerverlof opnieuw kunnen inzetten 
met een Lendlee Congé, dat wij kermis kunnen vieren. Dat 
het Dorpsplein opnieuw overspoeld wordt met blije mensen, 
jong en oud, genietend van een hapje en een drankje op een 
terrasje. 

Zorg verder goed voor jezelf en jouw dierbaren.
Wij zien elkaar binnenkort terug, van nabij en we zullen veel 
in te halen hebben.

En ja, intussen zolang het nodig is: we still care. 

Pedro KETELS
Schepen Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 

Lokale Economie, Cultuur, Onderwijs, 
Toerisme, Informatica en Europese Zaken
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Berichten
Ilay De Wilde   04.11.2020
Linora Delobelle   19.11.2020
Julien Colman   21.11.2020
Florien Samyn   08.12.2020
Mara Oosterlinck   18.12.2020
Sadie Van Hoe   25.12.2020
Leander Creupelant  28.12.2020
Otis Pottie   01.01.2021
Onah Dequesne   01.01.2021
Anna Breemeersch  05.01.2021
Marie Tryssesoone  06.01.2021
Annette Vanlangendonck  07.01.2021
Mason Ruelens   12.01.2021
Julia Devos   18.01.2021
Ari Vanneste   01.02.2021

 Geboren  Overleden
Binnen de gemeente
Simonne Quackelbeen  19.11.2020
Madeleine Verbeke  22.11.2020
Noël Vanneste   30.11.2020
Christiane Naert   01.12.2020
Rita Dewulf   05.12.2020
Stephaan Parmentier  19.12.2020
Willy Opsomer   31.12.2020
Huguette Van Maele  13.01.2021
Anna Vanneste   27.01.2021
Annette Maes   27.01.2021
Hendrik Leplae   31.01.2021

Buiten de gemeente
Sonia Baert   06.11.2020
Daniël Decoopman  21.11.2020
Cecilia Neerinck   20.11.2020
Dorine Noppe   22.11.2020
Franky Vandenbulcke  10.12.2020
Patrick Vandewalle  25.12.2020
Georgette Schockelé  10.01.2021

 Gehuwd
Robin De Lobelle - Amy Vermeersch

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
John Bossuyt - Gisèle Larridon  09.04.1971
Marc Neirynck - Maria Lagae  23.04.1971
John Coussement - Marleen Witdouck 14.05.1971

60 jaar huwelijk
Adrien Vanhoo - Jeannine Dejonghe 23.04.1961
Urbain Accou - Erna Kiepe   19.05.1961
Paul Descheemaeker - Jacqueline Dewitte 23.05.1961

Je bent van plan te huwen… 

Vanaf 1 januari 2021 kan er gehuwd worden 
op volgende tijdstippen: 

 
Iedere werkdag tot 19u 

Op zaterdag tot 12u 

Voor een huwelijk wordt enkel de kostprijs 
van het trouwboekje aangerekend. 

Gelieve contact op te nemen via 
hilde.dewaele@lendelede.be

Marcel Debrabandere - Maria Vandamme  
(60 jaar huwelijk)

Wie niet wil opgenomen worden in deze rubriek 
kan hieromtrent de dienst bevolking contacteren 

(eventueel via het familielid dat 
hij/zij vertegenwoordigt).

 Voorbije jubilea
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Eigenaar van een AED-toestel?

Per jaar sterven ongeveer 10.000 Belgen aan een plotse hart-
stilstand. Dankzij o.a. de gespecialiseerde techniek bekend 
onder de vorm van een AED-toestel kunnen we dit proberen 
te verhelpen. 
Binnen de noodcentrale 112 werd een kaart ontwikkeld die 
hen toelaat om de locaties van de AED-toestellen te visuali-
seren. Zo kunnen zij de burgers (indien meerdere aanwezige 
personen op een interventie) sneller naar die locatie sturen 
om direct hulp te verlenen. 

Alle extra, nieuwe informatie omtrent een locatie van een 
AED toestel is mogelijks één extra leven gered. 

Wanneer je (privé of publiek) eigenaar bent 
van een AED-toestel help je mensen door 

dit te melden bij de gemeente. 
Mocht dit dus het geval zijn, 

gelieve dan jouw naam en de locatie van het AED-toestel 
door te geven aan de gemeente via 

mail fanny.seurinck@lendelede.be of 051 33 63 04

10de Groepsaankoop Provincie West-Vlaanderen 2020-2021

Ook dit jaar was de groepsaankoop in Lendelede een groot succes!
Bijna 500 inschrijvingen vanuit Lendelede, zowel huishoudens als KMO’s, waarvan 100 die via het woonloket van de gemeente 
werden ingeschreven.

De winnaar van de groepsaankoop is Engie, zowel voor particulieren als voor KMO’s. Voor elektriciteit en gas waren 
de energiekosten gemiddeld 47% lager dan het actuele aanbod.

Goed om weten: de groepsaankoop garandeert ook 100% groene energie die wordt opgewekt in België. 

Ondertussen zijn de overstappen in de nieuwe groepsaankoop volop bezig om terug een éénjarig groen energiecontract te 
hebben aan de tarieven van deze veiling.
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De geldigheidsdatum van je rijbewijs

Heb je je rijbewijs in bankkaartmodel bijna 10 jaar op zak? 
Vergeet het niet te vernieuwen! 
Begin 2011 werden de allereerste rijbewijzen in bankkaartmo-
del in omloop gebracht. Deze rijbewijzen zijn 10 jaar geldig. 

De dienst Burgerzaken beschikt niet over een lijst van rijbe-
wijzen die hun vervaldatum bereiken en kan de burger bijge-
volg geen oproeping sturen om het rijbewijs opnieuw aan te 
vragen. 
Hou de einddatum van je rijbewijs goed in de gaten. Iedere 
burger heeft de plicht om de administratieve einddatum van 
zijn of haar rijbewijs zelf op te volgen om het tijdig te kunnen 
vernieuwen. 
Nog niet in het bezit van een rijbewijs in bankkaartmodel?
Dat is nog steeds niet verplicht. 

De papieren rijbewijzen blijven geldig tot in 2033. 
Het spreekt voor zich dat het rijbewijs niet beschadigd mag 
zijn, duidelijk leesbaar moet blijven en de foto gelijkend.

Iedereen kan een rijbewijs in bankkaartmodel aanvragen. 
De kostprijs is € 25 en de foto van je identiteitskaart kan 
overgenomen worden op het rijbewijs.

Meer info: 051 33 63 09 of bevolking@lendelede.be

Opfrissing burelen

Tijdens de voorbije maanden werden enkele burelen 
opgefrist: zowel in het gemeentehuis als bij de cultuurdienst 
staan de diensten in een nieuw “Lendeleeds” kleurtje. 

Hier en daar werd wat extra opbergruimte voorzien. 

Opgeruimd staat netjes en zo beginnen deze diensten 
welgezind aan het werk met een ‘clean desk’.

WIST JE DAT ONS E-LOKET OPEN IS?
In virustijden is het anders werken op veel plaatsen. Zo ook bij onze gemeentelijke diensten. 

Naast onze diensten aan het loket van het gemeentehuis (op afspraak) beschikt de gemeente Lendelede over een e-loket. 

Wie beschikt over een pc, tablet of smartphone kan via het e-loket heel veel zaken oplossen in absoluut virusvrije 
omstandigheden.

Virtueel of reëel. Maar helpen doen we, op afstand of met de nodige 1,5 meter!
https://www.lendelede.be/e-loket

Niet zeker van je stuk? Bel ons. Vraag inlichtingen. We staan je graag te woord en kijken wat voor jou de beste oplossing is. 
Op de achterzijde van deze Lendeleeft vind je heel veel nuttige nummers en openingsuren!

Op 29 maart 2021 startte Bruce Deveughele in de gemeente 
als deskundige publieke ruimte.

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging 
van projecten en dossiers aangaande vernieuwing, 
restauratie en herstelling van het openbaar domein zoals 
bv. weginfrastructuur. 

Tevens staat hij in voor het coördineren en opvolgen van 
het mobiliteitsbeleid (uitbouw fiets- en circulatieplan, 
vervoersregio, mobiliteitsplan, vergunningen,…).

Nieuw in dienst: deskundige publieke ruimte
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Een duidelijk leesbaar huisnummer kan levens redden

Goed wonen
Sociaal tarief gas en elektriciteit: tijdelijke uitbreiding gerechtigden

Heb je een beperkt inkomen, dan kan je aanspraak maken op het sociaal maximumtarief voor gas en elektriciteit. 
Voor gas bestaat er één sociaal maximumtarief. Voor elektriciteit gelden de tarieven voor enkelvoudig, dubbel en nachttarief.
Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen huurgeld voor de meters.

Voorwaarden?

• Je ontvangt financiële steun van het OCMW (leefloon, financiële steun gelijkwaardig aan het leefloon, 
voorschot op tegemoetkoming voor personen met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen,…);

• Je ontvangt een tegemoetkoming voor: personen met een handicap, integratietegemoetkoming, zorgbudget voor 
ouderen met een zorgnood, tegemoetkoming hulp aan derden, tegemoetkoming voor blijvende arbeidsongeschiktheid 
van minstens 65%, bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een aandoening van minstens 66%;

• Je ontvangt een uitkering van de Federale Pensioendienst (inkomensgarantie voor ouderen, gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden);

• Je bent sociale huurder in een appartementsgebouw.

Tijdelijk ook voor personen met een laag inkomen

Door de tijdelijke uitbreiding krijgen mensen die, omwille van een laag inkomen, recht hebben op de ‘verhoogde tegemoetkoming 
in de ziektekosten’ van februari 2021 tot eind december 2021,  het statuut van ‘beschermd afnemer’ .
Het grensbedrag van het gezinsinkomen bedraagt € 19.892 te verhogen met € 3.682,55 per persoon ten laste. 
(= inkomen van 2020 voor aanvragen in 2021).

In principe hoef je hiervoor zelf niets te doen. 
Het is de FOD Economie die de energieleveranciers meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dit gebeurt 
om de drie maanden. Omwille van deze redenen zie je het tijdelijk voordeel pas ten vroegste in mei op jouw energiefactuur. 
De leverancier past het sociaal tarief dan toe met terugwerkende kracht vanaf 01.02.21.

Wie meent recht te hebben op het sociaal tarief maar na mei 2021 geen verandering ziet op de energiefactuur, contacteert 
best het ziekenfonds waarvan je lid bent. Zij bezorgen je een papieren attest dat je invult en aan jouw energieleverancier bezorgt. 
In sommige gevallen wordt verhoogde tegemoetkoming enkel toegekend na een aanvraag. 
Ook hiermee kan jouw ziekenfonds je verder helpen.

Het gemeentebestuur van 
Lendelede wenst erop te 
wijzen dat een duidelijk 
leesbaar huisnummer aan 
de woningen een grote hulp 
is voor de hulpdiensten, 
voor de postbode, voor le-
veringen aan huis,….

Bij een dringende interventie verliezen de hulpdiensten vaak 
kostbare tijd omdat er aan woningen geen duidelijke leesbare 
huisnummers zijn. 

Het is ook belangrijk dat die huisnummers zo dicht mogelijk 
bij de straatkant van het perceel worden geplaatst (aan de 
voorgevel of de brievenbus bv.) zodat die vanop de openbare 
weg zichtbaar zijn.

Bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis kan je gratis 
een huisnummer krijgen (kan ook aangevraagd worden via 
mail aan bevolking@lendelede.be mits duidelijk je adres te 
vermelden).

Wil je tijdens de coronaperiode een afspraak maken, kan dit 
op 051 33 63 00. Bereikbaar elke werkdag van 8u tot 12u en 
van 13u tot 16u, op dinsdag zelfs tot 18u en op zaterdag van 
9u15 tot 11u45.

Ook  zijn we bereikbaar via mail op info@lendelede.be 
of bevolking@lendelede.be

Voor bepaalde attesten en ook voor aangifte adreswijziging 
kan er op het e-loket beroep gedaan worden: 
https://www.lendelede.be/e-loket
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Boeiend bedrijvig

Handelaars en ondernemers hebben meer dan ooit nood aan 
correcte en duidelijke informatie.
Het gemeentebestuur van Lendelede doet er alles aan om 
hun winkeliers, handelaars, ondernemers en toeleveranciers 
te ondersteunen.

Website Lokale Economie

Sinds begin dit jaar werd de rubriek Lokale Economie op onze 
gemeentelijke website gegroepeerd onder Dienstverlening en 
Bestuur.

https://www.lendelede.be/lokale-economie-lendelede     
                         
Onder deze rubriek vind je als ondernemer, handelaar 
of als burger het volgende:

-  updates betreffende de pandemie: regelgeving 
   en steunmaatregelen;
-  overzicht van de recentste nieuwsbrieven;
-  link naar de bedrijvengids;
-  lokale initiatieven.

Vragen? Ageer! Reageer!

Heb je nog tips of opmerkingen laat deze dan gerust weten via 
mail naar lokale.economie@lendelede.be of op 051 33 63 00. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Ook de nieuwsbrief Lokale Economie kreeg een nieuwe 
layout. Word je graag op de hoogte gehouden via 
deze nieuwsbrief, stuur dan zo snel mogelijk een mailtje 
naar lokale.economie@lendelede.be. 

Vermeld je e-mailadres en registreer met jouw toestemming. 
Zo blijf je op de hoogte van de handel en wandel in Lendelede.

Website lokale economie in het nieuw!

Er wordt gretig gebruik gemaakt van onze
Lendleebon.
Van oktober '20 t.e.m. januari '21 werden 
er maar liefst 1.728 aangekocht!

LENDLEEBON

November
200 bons 

t.w.v.  € 2.185
Oktober
246 bons 

t.w.v.  € 2.810

Januari
178 bons 

t.w.v.  € 1.455

December
1104 bons 

t.w.v.  € 14.755

Tussen 14/12 en 31/01 werden maar liefst 222
kaarsjes uitgedeeld in het kader van een lichtje
van hoop voor onze lokale handelaars.

In de Coronatijden willen wij u 
een  “bEIzonder” Pasen wensen 

en daarom wordt vanaf 15 maart 2021 
een doosje met 6 paaseitjes geschonken 

bij aankoop van een LENDLEEBON 
vanaf € 25

“Haas”t u want de voorraad is beperkt
 

#

8

8

6

0

Heerlijk lokaal genieten
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Iedereen mee
Een duwtje in de rug nodig?

Psychologische hulpverlening n.a.v. Covid-19
In september 2020 werd een nieuwe vorm van hulpverlening in het Sociaal Thuis van Lendelede gelanceerd naar aanleiding van 
de pandemie. Veel mensen hebben het psychisch zwaar door de gevolgen van de coronacrisis en hebben “Een duwtje in de rug” 
nodig. De nood aan een luisterend oor en psychologische eerstehulpsverlening in de gemeente is meer dan welkom. 

Momenteel zijn psychologe Stefanie Versaevel en psychotherapeute Lieze Lambrecht geëngageerd voor dit initiatief. 

Via federale subsidies kan Sociaal Thuis hiervoor tijdelijk (nog tot eind 2021) financiële tussenkomsten voorzien. 

Algemene psychologische hulpverlening vanaf december 2020
Gezien het voorgaande een tijdelijke maatregel is, werd verder gezocht naar een structureel psychologisch aanbod binnen de 
eerstelijnsgezondheidszorg. 

Een samenwerkingsverband met eerstelijnsgezondheidszorg werd bekeken. Vanaf december 2020 is er een samenwerking 
met netwerk Kwadraat (Geestelijke Gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen) waar ook Stefanie Versaevel betrokken is. 
Zo kunnen we de psychologische dienstverlening verderzetten. 

Voor wie? 
Zowel kinderen als volwassenen met angst, 
stress, depressie, bange of boze gevoelens naar 
aanleiding van Covid-19.

Kostprijs en aantal sessies?
Eerste sessie gratis met daaropvolgend 
3 sessies aan € 15/sessie 
(+ tussenkomst ziekenfonds). 
Mits motivatie is dit verlengbaar.

Aanvraag? 
Sociaal Thuis, 051 30 34 14

Sessies?
In het Sociaal Thuis 

Voor wie? 
Volwassenen van 18 tot en met 64 jaar met een matig ernstig psychisch probleem zoals depressie, angst of alcoholgebruik.
Voor 65-plussers met dezelfde problematieken maar uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen.

Kostprijs en aantal sessies?
€ 11,20 of € 4 (bij verhoogde tegemoetkoming) voor 4 sessies per kalenderjaar. 
Eénmalig verlengbaar (dus max. 8 sessies in totaal)

Aanvraag? 
Door huisarts of psychiater met een gedateerd en ondertekend voorschrift. 

Telefonische aanvraag via een centraal nummer: 057 23 91 71. Zo wordt jouw afspraak in Lendelede ingeboekt.
Sinds de start waren er reeds 51 sessies in het Sociaal Thuis.
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Lieze, waarom doe je mee aan dit project?

Ik heb altijd gevonden dat therapie te ver afstond van men-
sen. Het werd bestempeld als de laatste ‘noodknop’ en niet 
iets voor ‘iedereen’.
Niet iets als antwoord op een moeilijke periode of een 
situatie waar je hulp voor wil. In deze moeilijke tijden moet er 
ingezet worden om mensen vlugger de stap te laten zetten bij 
vraag naar psychologische hulp of ondersteuning. 
Dit project vormt een stap naar deze gewenste toestand. 
En daar sta ik achter en wil ik aan meewerken. 
Ik ben zelf heel gevoelig aan stress en ben sinds mijn tienerja-
ren op zoek gegaan naar antwoorden op de vragen: 
Waarom voel ik me zo? Wat kan ik hiermee doen? 
Dit heeft ervoor gezorgd dat psychologie en therapie me 
ook als beroepskeuze aangetrokken heeft. 
Beseffen dat er antwoorden, verklaringen en verandering 
mogelijk zijn. Dat je weer jezelf en je rust kunt vinden, 
dat is ongelooflijk waardevol.

Dat is wat ik telkens probeer wakker te maken bij de mensen: 
je eigen kracht, de rust in jezelf door tools en vaardigheden 
te leren. 
Er moet niks gefixt worden. Enkel jezelf terug vinden. 
Dat is wat mensen willen. Ik doe dit vooral door het voeren 
van gesprekken, meditatie, muziek,…
Ik werk voornamelijk met volwassenen die op een diepgaan-
de manier willen werken rond stress, burn out, depressie en 
trauma. 

Stefanie, hoe ervaar jij de eerstelijnspsychologische functie?

Ik merk in een eerste gesprek dat mensen met heel wat 
vragen zitten. Achteraf zie ik opluchting omdat ze meteen een 
aantal handvaten aangereikt krijgen, om bepaalde moeilijke 
emoties te kaderen. Ik probeer een ruimte te creëren waar 
mensen hun verhaal écht kwijt kunnen. Een extern iemand 
die oprecht luistert en doorgaat, doorvraagt om te horen wat 
er écht leeft. Bij vrienden, familie of kennissen - een sociaal 
vangnet dat zeker in deze tijden trouwens erg beperkt is - kan 
je wel eens je hart luchten, maar is het vaak ‘ik heb dat ook 
meegemaakt of ik ken dat ook’. Dat helpt mensen niet voor-
uit. Dan zijn ze naar de problemen van een ander aan het 
luisteren en worden ze niet echt gehoord. 

En waarom is de eerstelijnspsychologische functie belangrijk 
(voor jou)? Wat is de meerwaarde van het project?

Het is een zeer belangrijke evolutie dat mensen op een laag-
drempelige manier en vroegtijdig kunnen geholpen worden. 
De huisarts, die voor velen een echte vertrouwenspersoon 
is, kan eenvoudig doorverwijzen, wetende dat er geen ellen-
lange wachttijden zijn. Binnen een vertrouwelijk kader - ik 
ben uiteraard gebonden door het beroepsgeheim - en aan 
een gunstig tarief kunnen we heel vaak op enkele sessies al 
een aanzienlijke vooruitgang boeken. Indien er toch een meer 
ernstige problematiek is, wordt er doorverwezen naar meer 
gespecialiseerde zorg. Als eerstelijnspsycholoog vorm ik let-
terlijk ‘de eerste lijn’, triëren en helpen waar kan, doorverwij-
zen waar moet. Het zorgt er voor dat problemen de kans niet 
krijgen om groter te worden. Je mentale gezondheid verschilt 
hierin niet van je fysieke gezondheid. Er snel bij zijn is belang-
rijk. Spreek erover met je huisarts.

Stefanie en Lieze vertellen over hun inzet

Wil je graag meer uitleg hierover dan kan je steeds terecht bij het Sociaal Thuis:
051 30 34 14

Dorpsplein 8, 8860 Lendelede (op afspraak)
Sociale.dienst@lendelede.be

Bijkomende info Regio Midden-West-Vlaanderen:
www.elpkwadraat.be                  www.stress-solutions.be
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Financiële ondersteuning Sociaal Thuis

Door de coronacrisis stijgt het aantal mensen dat maandelijks 
moeilijk rondkomt.
Het OCMW van Lendelede beschikt dan ook over een extra 
budget via federale en Vlaamse subsidies.
Heb je financiële ondersteuning nodig tijdens de coronacrisis?

- Woon je in Lendelede en heb jij/heeft je gezin te kam-
pen met inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis?
- Heb je specifieke uitgaven of zijn er specifieke 
problemen ontstaan als gevolg van deze crisis?
- Kan je de maandelijkse kosten moeilijk betalen?
- …

Dan staat het Sociaal Thuis 
voor je klaar!

Dit kan via 051 30 31 31 
of socialedienst@lendelede.be

We bekijken samen of je in 
aanmerking komt voor een 
financiële tussenkomst.

Leefloonbedragen

Om de armoededrempel te bereiken worden de laagste uit-
keringen verhoogd. Hierdoor werd beslist om de uitkeringen 
van de sociale bijstand te verhogen met 10,75%. Deze stijging 
zal worden gespreid over 4 jaar, in 4 schijven van een jaar.
Bijgevolg zal het leefloon jaarlijks met 2,6875% worden 
verhoogd. Deze verhoging zal telkens in het begin van het jaar 
gebeuren. De eerste stijging vond plaats op 01.01.2021.

Bedragen van het leefloon op 1 januari 2021:
- Categorie 1: Samenwonende 
 € 7.877,41/jaar € 656,45/maand
- Categorie 2: Alleenstaande 
 € 11.816,14/jaar € 684,68/maand
- Categorie 3: Persoon die samenwoont met een gezin ten laste 
 € 15.968,89/jaar € 1.330,74/maand

Wanneer je denkt hierop recht te hebben of indien je 
hieromtrent vragen hebt, neemt dan zeker contact op met de 
sociale dienst: 051 30 31 31 of socialedienst@lendelede.be. 
OCMW, Dorpsplein 8, 8860 Lendelede (op afspraak). 

Eén tegen allen, West-Vlaanderen tegen vallen

Dit jaar blaast de Vlaamse Week van de Valpreventie 10 kaarsjes uit. Het wordt een heuse feesteditie. Zo strijden de 5 provincies 
en Brussel tegen elkaar onder de noemer ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’ in de grote valpreventiebattle. De winnaar mag zich 
een jaar lang de ‘beste valpreventieprovincie’ noemen. Willen we in West-Vlaanderen de strijd winnen én hiermee valpreventie 
bij ouderen in de kijker zetten? Dan hebben we jouw hulp nodig! Neem nog tot en met 25 april deel aan één of meer van onder-
staande uitdagingen. Jong of oud, er is voor elk wat wils.

Wat houden de 4 uitdagingen in?
• Met de eerste opdracht ‘in de smaak vallen’ spreken we alle koks, keukenprinsessen en enthousiaste kookliefhebbers aan. 
Ga aan de slag met ingrediënten die vol vitamine D, eiwit en calcium zitten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een “vol-au-VAL”? 

• Wil je liever de beentjes strekken? Dan is de tweede opdracht ‘wandelen zonder vallen’ helemaal op je lijf geschreven. Kies 
een route in je buurt en verzamel alle succes- en knelpunten die je op de wandeling tegenkomt. Het helpt onze provincie niet 
alleen om sterren te verdienen, we zorgen er ook voor dat de formulieren naar de betrokken gemeente worden opgestuurd. 
Zo werk je niet alleen aan je eigen gezondheid, maar help je ook de kwaliteit van de voet- en wandelpaden in je buurt in kaart 
te brengen. 

• Heb jij een kast vol schoenen, maar zijn er slechts enkele ‘valveilige schoenen’ te bespeuren? Dan is de derde opdracht 
‘zet je beste beentje voor’ een ideale uitdaging. Maak een slinger van drie verschillende valveilige schoenen, neem een foto 
en stuur deze door. De provincie met de langste schoenenrij én de creatiefste inzending kunnen een ster verdienen.

• De vierde opdracht start met de beweegfilm ‘start de week actief’. 
Download het filmpje en voer samen met je partner, knuffelcontact, familie … de oefeningen uit.

Waar vind je meer informatie?
Interesse in één van bovenstaande opdrachten? 
Neem een kijkje op www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie.  

Waarom inzetten op valpreventie? 
Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Eén op drie 65-plussers komt minstens één keer per jaar ten val. 
Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en bij de ouderen in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens 
één keer ten val. Zo’n val kan ernstige gevolgen hebben. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen bij het ouder worden hoort, 
kan een val voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt.

Enkele van deze risicofactoren zijn: 
• verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit  • ongezonde voeding 
• onveilige omgeving     • onaangepaste schoenen en/of pantoffels.
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Sociaal aan de slag met voedsel in Lendelede

OCMW Lendelede werkt al veel jaren mee aan lokale voedselbedeling. In het begin gebeurde dit 
in samenwerking met de Stamper, maar sinds januari 2019 bedelen wij wekelijks zelf het voedsel. 

Het OCMW werkt samen met FOODACT 13, die wekelijks voedseloverschotten uit verschillende 
ketens ophaalt en verdeelt onder verschillende sociale organisaties en voedselverdeelpunten. 
Wekelijks is er een aanbod van vers vlees of vis, groenten, fruit, zuivel, diepvriesproducten en 
aanvullende producten afhankelijk van het seizoen of thema in het jaar (bv. chocoladefiguren 
begin december). 

Twee jaar lang bedeelden we op dinsdagnamiddag voedsel aan de cliënten van het OCMW. Gezien 
de laatste tijd de vraag méér steeg dan het voedselaanbod, bedelen we niet langer op dinsdag 
maar zijn we sedert februari 2021 overgestapt naar voedselbedeling op donderdagnamiddag. 
Dit omdat er een groter aanbod is vanuit FOODACT 13 en de sociale dienst ervan overtuigd is dat 
dit een relevante meerwaarde is voor heel wat gezinnen uit Lendelede.

Vragen hierover? Contacteer Veerle Devos, 051 30 34 14 of veerle.devos@lendelede.be.

Hou je van tuinieren dan ben je zeker 
welkom in Samentuin Hoeve Vercamer!   

Een paar jaar al wordt er met een groep vrijwilligers ecolo-
gisch getuinierd in het kader van het initiatief Samentuin op 
de site Hoeve Vercamer.  

In Samentuin beslist de tuiniersgroep, in overleg, over het wel 
en wee van de tuin. Zodra de maatregelen dit toelaten hopen 
we ook opnieuw activiteiten te organiseren, zoals bijvoor-
beeld een kook- of kruidenworkshop.

Iedere deelnemer bepaalt zelf hoeveel vrije tijd hij/zij spen-
deert aan het tuinieren en de activiteiten. Elke bijdrage is 
belangrijk: veel of weinig tijd, tijdelijke engagementen, 
meedoen, meedenken, … 

Wil je dit seizoen samen met ons eigen groenten telen? 
Neem dan zeker contact op! samentuin@lendelede.be 
of telefonisch op het nummer 051 30 34 14.
Contactpersonen: Dimitri Bouckeljoen en Delphine Martin. 
Deelname is gratis.

Ontdek het lekkers uit je buurt!

Zuid-West-Vlaanderen produceert elk seizoen een overvloed 
aan heerlijk voedsel. Koop je lokale producten rechtstreeks 
bij de producent, de zogenaamde korte keten, dan geniet je 
van krakend vers, gezond en lekker eten van dichtbij. Met het 
kopen of produceren van lokaal en seizoensgebonden voed-
sel draag je ook een stevig steentje bij aan de bescherming 
van het klimaat, want de impact van voedsel op het klimaat 
is groot. 

Je weet niet waar je al dat lekkers kan vinden? 
Voedselrijk helpt je op weg. Op de kaart op www.voedselrijk.
be ontdek je verkooppunten en openbare plukplekken.

Een “live” gesprek om jouw ideeën of suggesties effectief 
uit te broeden is nu even niet mogelijk. Daarom hebben wij 
met Voedselrijk een “coronaproof” manier gevonden om jul-
lie toch met mekaar in gesprek te brengen rond lekker lokaal 
voedsel. In Avelgem, Harelbeke, Kortrijk en Lendelede plaats-
ten we gedurende 2 maanden enkele Voedselrijk-panelen 
op een publieke plek. Je kon er je ei kwijt op een appeltje 
op de panelen in de gang van de bibliotheek van Lendelede. 
En direct ook een heerlijk lokaal recept meepikken. Wie nog 
ideeën heeft rond lekker lokaal voedsel, kan deze zeker nog 
melden via het contactformulier op de website van Voedsel-
rijk of via e-mail: samentuin@lendelede.be.



14   LENDELEEFT

Laat je vaccineren! 

Dokter José Vanlerberghe openhartig over coronavaccinatie

Oud-Lendleenaar Dr. José Vanlerberghe is coördinerend arts 
van het Vaccinatiecentrum ISO. Hij vertelt ons meer over de 
vaccins en waarom deze vaccinatiecampagne zo belangrijk is.

De vaccins zijn enorm snel ontwikkeld. Hoe veilig zijn die 
vaccins?

“Toen we voor het eerst hoorden over een nieuw virus in 
China, dachten we dat het misschien snel zou overwaaien, 
zoals in 2009 met de ‘Mexicaanse griep’. Maar dit keer liep 
het anders, sneller en wereldwijd… Het nieuwe virus leek een 
agressieve en brede bedreiging, waardoor veel mensen ern-
stig ziek werden of zelfs zijn overleden. Al snel bleek dat de 
bestaande behandelingen ontoereikend waren. 
De optie vaccineren leek al snel de laatste reddingsboei. 

En we zijn nu zover. De vaccins zijn er. Op dit moment nog 
in beperkte mate, maar er zijn er meer in aantocht. Door de 
ernst van deze pandemie was het belangrijk om zo snel mo-
gelijk vaccins te ontwikkelen. Belangrijk om weten is dat de 
studies rond en de ontwikkeling van de vaccins voorrang kre-
gen. Zo werd heel wat tijd gewonnen, zonder de kwaliteit of 
veiligheid van de vaccins in het gedrang te brengen. In norma-
le omstandigheden duurt zoiets jaren, omdat vele testfasen 
- zoals testen op mensen – moeten worden doorlopen. Voor 
het vaccin tegen COVID-19 werden de verschillende testfasen 
sneller na elkaar en parallel opgestart. 

Dit was een groot financieel risico voor de vaccinproducen-
ten. Van bij de start werd geïnvesteerd in de verschillende fa-
sen, terwijl het risico op een dwingende stopzetting reëel was. 
Wat enorm belangrijk is, is dat de verplichte begeleidende 
studiefasen allemaal volledig werden afgewerkt om de veilig-
heid van het vaccin te verzekeren. En alvorens de vaccins op 
de markt komen, worden ze door het Europees Geneesmid-
delenagentschap beoordeeld en al dan niet goedgekeurd.”

Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht?

“De vaccinatie tegen COVID-19 is niet verplicht, maar wel 
absoluut aan te raden door de ernst van de ziekte en de vele 
overlijdens. Door je te vaccineren, bescherm je jezelf en zorg 
je ervoor dat je niemand anders kunt besmetten. Hoe meer 
mensen gevaccineerd zijn, hoe meer mensen de ziekte niet 
meer kunnen doorgeven. Wanneer genoeg mensen anti-
stoffen hebben ontwikkeld, zal het coronavirus het moeilijk 
krijgen om nog mensen te besmetten. Kijk bijvoorbeeld naar 
het poliovaccin. Dankzij vaccinatie komt de ziekte wereldwijd 
bijna niet meer voor.”

Moeten mensen die ziek geweest zijn, zich nog laten 
vaccineren?

“Iemand die de ziekte al heeft doorgemaakt, heeft wellicht 
antistoffen aangemaakt. Toch is het ook voor hen nuttig om 
zich te laten vaccineren. Een eerste reden daarvoor, is dat een 
vaccin voor meer antistoffen zorgt. Daardoor zal je dus lan-
ger beschermd zijn. Een tweede belangrijke reden is dat de 
antistoffen die je verwerft bij ziekte, niet zullen beschermen 
tegen de nieuwe varianten van het virus.”

Wat zijn de nevenwerkingen van het vaccin?

“Een belangrijke kanttekening is dat je het coronavirus niet 
kan oplopen door het vaccin. Je kan wél reageren op de stof-
fen in het vaccin. Die nevenwerkingen zijn meestal mild. Op 
de plaats van de injectie kan je gedurende twee dagen last 
hebben van lichte pijn of roodheid. De eerste dagen kan je je 
ook wat grieperig voelen. Net na de vaccinatie moet je 
sowieso een kwartier in de wachtruimte blijven wachten, 
onder toezicht van een arts.

Ook belangrijk om weten, is dat je vóór de vaccinatie een 
vragenlijst voorgelegd krijgt, waarbij je gezondheidstoestand 
en eventuele risicofactoren worden bekeken. 
Mensen die denken dat ze om bepaalde medische redenen 
niet gevaccineerd kunnen worden, overleggen dit best vooraf 
met de behandelende arts.”

Kan iemand zijn normale leven meteen opnieuw opnemen 
van zodra hij gevaccineerd is?

“Nadat je gevaccineerd bent, zal niet alles meteen mogen. De 
coronamaatregelen zullen nog enige tijd van kracht blijven. 
Pas als voldoende mensen gevaccineerd zijn, kan nagedacht 
worden over versoepelingen. Wat wel zeker is, is dat we deze 
sterke en sluwe vijand ooit zullen verslaan, al zal dit zeker nog 
een hele tijd duren. Alle hoop is gevestigd op de vaccins en op 
een correcte sociale houding van ons allemaal.”

Covid-info
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Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

MEER INFO OP   
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren voorkomt 
dat je COVID-19 (opnieuw) 
krijgt. Want ook als je eerder al 
besmet was, kun je terug besmet 
raken en ernstig ziek worden. 

Bescherming
Je beschermt niet alleen jezelf, 
maar ook je familie, collega’s, 
vrienden en de kwetsbaren in 
je omgeving. Want als meer 

dan 70% van de bevolking 
gevaccineerd is, bereiken we 
groepsimmuniteit en krijgen 
we het virus onder controle.

Coronamaatregelen 
blijven volgen
Het is belangrijk dat je de 
coronamaatregelen blijft volgen, 
ook nadat je gevaccineerd bent. 

Wanneer er genoeg mensen 
gevaccineerd en beschermd 
zijn tegen het virus, kunnen 
we de coronamaatregelen 
versoepelen en onze vrijheid 
terug herwinnen.

Waarom is het zo belangrijk om je  
te laten vaccineren?

DE SPECIALE VACCINATIE-BROCHURE AL GELEZEN?
Onlangs kreeg iedere inwoner van Lendelede een gemeentelijke brochure in de bus over 

het hoe en waarom van een vaccinatie tegen Covid-19. 
Lees die aandachtig!  Want de brochure staat boordevol informatie 

en maakt dat je zonder problemen je spuitje krijgt, één van de komende weken! 
Niet ontvangen? Laat het ons weten via 051 33 63 00.
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Natuurlijk heerlijk
Vanaf 1 maart asbestophaling aan huis

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 
asbestveilig te maken. In dit kader werkt I.V.I.O. mee aan het afbouwplan. 
Dit afbouwplan bestaat uit 2 luiken nl. bronverpakking asbest en bronop-
haling asbest. Sinds 1 januari 2021 moet alle asbest verpakt aangeleverd 
worden op de I.V.I.O.-recyclageparken. Vanaf 1 maart zorgt I.V.I.O. ook voor 
ophaling aan huis.
Om alle risico’s voor bezoekers en personeel in te perken, moet je sinds 
1 januari hechtgebonden asbest verplicht verpakt aanleveren op het recy-
clagepark. Voor kleine hoeveelheden asbestafval koop je op voorhand 
plastic asbestzakken op de recyclageparken van I.V.I.O. De gevulde en goed 
dicht gekleefde asbestzakken kan je enkel aanleveren op het recyclagepark 
van Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt. Breng je nog onverpakt asbest aan, dan krijg je geen toegang tot het recyclage-
park. Het tweede luik bronophaling asbest start op 1 maart 2021. Voor de bronophaling (ophaling aan huis) kan gekozen worden 
tussen plaatzakken of een asbestcontainer. 
Kiezen voor een plaatzak of een container voor de afvoer van je asbest hangt af van de hoeveelheid. In 1 plaatzak passen ongeveer 
13 golfplaten (± 30 m²). In dit project kan je maximaal 6 plaatzakken per adres bestellen. Vanaf 180 m² (± 80 platen) bestel je 
beter een container, daarin kan tot ± 300 m². Je kan max. 2 containers per adres aanvragen. Bij de bestelling van een container 
met containerbag of een plaatzak, krijg je een handleiding en 2 sets met persoonlijke beschermingsmiddelen (stofmasker, overall 
en handschoenen).
Via www.IVIO.be kan er aanvraag ingediend worden en kan je terecht voor verdere info.

Wat kost het aanbrengen van asbest? 

Asbest behoort tot de oranje groep. Je kan nog steeds 1m³ per gezin gratis per jaar aanbrengen. 
Bij meer dan 1 m³ wordt € 50 aangerekend per bijkomende m³. 
Om het verpakt te kunnen aanleveren worden er zakken verkocht op het recyclagepark:
Grote zak: € 2,5 (2,2 m x 1,2 m) voor maximum 3 golfplaten
Kleine zak: € 1,5 (1 m x 1,2 m)
Voor de ophaling aan huis worden volgende tarieven in rekening gebracht:
Plaatzakken (max. 6): € 30 voor de eerste zak, € 20 vanaf de 2de zak in dezelfde bestelling.
Container (max. 2): € 170 per container

LAAT HET ZOEMEN MET BLOEMEN

Via ‘laat het zoemen met bloemen’ kan iedereen één zakje 
bloemenzaad bestellen voor een mini zaaiprojectje in eigen 
tuin! Iedereen met een hart voor natuur, een tuin met een 
geschikt plekje, goesting/tijd/energie voor terreinvoorbe-
reiding en zaaiwerk! 
De bijtjes verdienen dezer dagen extra zorg.  Eén van hun 
problemen is een verminderd aanbod van nectar en stuif-
meel.  Met ‘Laat het zoemen met bloemen’ willen we aan 
iedere tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen.  Goed 
toegankelijke bloemen én een stevige nectarproductie zijn 
dé succesfactoren om bijen te plezieren.    
Een bloemenakker is voor jou hopelijk het begin van nóg 
meer aandacht voor natuur in je tuin!  Want vele planten 
zijn goede bijenplanten!  

Bestelformulier op www.west-vlaanderen.be/bijen
Zolang de voorraad strekt! 
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Zeker veilig
Veiligheid op de weg is cruciaal. Elk ongeval is er een te veel. 
Zeker met de scholen pal in het centrum vraagt dit beleids-
aandacht. Daar is het gemeentebestuur ook mee bezig. 
Punt voor punt wordt gewerkt aan verkeersveiligheid voor 
scholieren, fietsveiligheid voor iedereen, een goed circulatie-
plan,… 

Lendelede ondertekende het Charter Werftransport wat 
betekent dat er engagementen genomen worden om geen 
zwaar vervoer toe te laten in een schoolomgeving tijdens de 
begin- en einduren. 

Het gemeentebestuur is terecht bezorgd dat zwaar verkeer 
tijdens de beginuren van de school het centrum passeert. 
Dat stelden ze vast door controles.

Hierop nam het College van Burgemeester en het Schepenen 
het initiatief om bedrijven te vragen om het centrum te 
vermijden en stelden ook alternatieven voor. 
Deze brief vertrok in februari 2021.

Tijd voor veilige (fiets)ruimte!

+ 5 t

voor een verkeersveilig lendelede

GEEN DOORGAAND 
VRACHTVERKEER

Voor een verkeersveilig Lendelede
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Op 22 maart werd het startschot gegeven van een grote 
fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV (Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden. Want in 
Lendelede wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije 
jaar was dat opgevallen. En dat willen we warm blijven aan-
moedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op. 

Daarom doen we er vanuit Lendelede ook alles aan om dat 
voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met een 
veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne waar-
bij we jouw hulp nodig hebben. Want jij kan mee het verschil 
maken!

Het gaat om een actie waarbij we verschillende boodschap-
pen in het straatbeeld brengen. Je zal binnenkort borden op-
merken op toepasselijke plaatsen of kruispunten waar een 
geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig te houden 
voor elkaar. Op bepaalde plaatsen zullen we automobilisten 
vragen om extra op fietsers te letten voor ze afslaan. 

We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en 
automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om 
rekening te houden met elkaar. 

We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om minimale 
inspanningen om het veilig te houden voor elkaar. 
Samen maken we het verschil!

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door 
zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor andere be-
stuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van 
plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuur-
ders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar 
brengen. Verplaats je even in de rol van de andere en lever 
die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Concreet zal je binnenkort blauwe borden met deze 
boodschappen in Lendelede zien:

Autobestuurders
• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt of kruist.
• Hou het fietspad vrij. 

Fietsers
• Zet je fietslicht aan. 

Campagne fietsveiligheid: samen maken we het verschil!
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= Voorrang verlenen

= Stoppen en voorrang verlenen

Legende :

Wijzigingen voorrangsregeling
Spoelewielenlaan

Wijzigingen verkeersregelingen

Het gemeentebestuur van Lendelede is al enige tijd bezig met de opmaak van een fiets- en circulatieplan voor het centrum van de 
gemeente. Nu komen de eerste realisaties van dit plan, nl. de wijziging van diverse voorrangsregels, alsook een wijziging van de 
inrit naar het Burg. R. Vandemaeleplein.

Voorrangsregels
In volgende straten wordt de voorrang van rechts afgeschaft:

- Dorpsplein : hier wordt enkel de voorrang van rechts op het kruispunt Stationsstraat – verlengde Izegemsestraat behouden. 
  Op alle andere kruispunten krijgt de doorrit Heulsestraat richting Stationsstraat en Heulsestraat richting Izegemsestraat voorrang.
- Kuurnsestraat vanaf Heulsestraat tot en met Tarwelaan, hierbij aansluitend ook het kruispunt Dahliastraat-Nieuwstraat;
- Langemuntelaan;
- Oudstrijderslaan;
- Rozebeeksestraat (vanaf N36 tot aan de Kasteelstraat).

Onderstaand plan biedt een overzicht van alle kruispunten waar niet langer een voorrang van rechts zal gelden.

Wijziging Burg. R. Vandemaeleplein
Het Burg. R. Vandemaeleplein zal je vanaf de Winkelsestraat nog kunnen in- en uitrijden met alle gemotoriseerd verkeer. 
Aan de Heulsestraat kan je enkel het plein verlaten maar niet meer inrijden. Voor fietsen wijzigt er niets.

Deze regelingen zullen in de loop van het voorjaar worden ingevoerd. Daar dit gelinkt is aan de evolutie van de werken in de 
Beukenlaan,… kan nu nog geen juiste datum worden meegegeven. Dit zal via andere kanalen worden bekendgemaakt.

Later dit jaar zullen nog andere wijzigingen volgen, o.m. uitbreiding fietsstraten maar dat wordt uitgelegd in een volgende 
Lendeleeft.
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Graag uit
 Sport

Vlaanderen wandelt lokaal 25 april

De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar 
traditioneel zijn stapschoenen aan voor ‘Vlaanderen wandelt’.
Wandelsport Vlaanderen gaat dit jaar een stapje verder. 
Onder het motto #iedereenwandelt, zal de organisatie 
doorgaan onder de naam ‘Vlaanderen wandelt lokaal’.  
Het concept is heel eenvoudig: Vlaanderen massaal aan 
het wandelen krijgen.

De Baekelandtstappers Lendelede en de sportdienst 
voorzien die dag mooi uitgestippelde routes doorheen 
onze prachtige gemeente Lendelede over afstanden van 6 km 
-7,5 km en 14,5 km. 
Doorwandelen kan tot in Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-
Kapelle waar ook routes zijn uitgestippeld die dag.
Zo kan je die dag meerdere routes aan elkaar verbinden.
De 6 km is toegankelijk voor kinderwagens.

Start en aankomst aan de gemeentelijke sporthal. 
Starten kan tussen 7u30 en 15u00. 

Deelnamegeld € 1,50 voor leden en € 2,50 voor niet-leden 
van Wandelsport Vlaanderen.
Kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis die dag.

Outdoor tennisveld

De lente is begonnen, het mooie weer staat voor de deur. 
Met andere woorden ideaal tennisweer!
Geïnteresseerd om een balletje te slaan? Bij aanvang van de 
paasvakantie wordt het outdoor tennisveld, gelegen op het 
sportcentrum, terug geopend voor de start van een nieuw 
tennisseizoen.
Ook jij kan gebruik maken van ons tennisveld! Het enige wat 
je daarvoor moet doen is een abonnement nemen. Zo kan 
je gedurende de zomerperiode gebruik maken van het ten-
nisveld. Het seizoen wordt afgesloten met de herfstvakantie. 

Tarieven tennisabonnement 2021:   
- € 65,00/seizoen voor volwassenen
- € 30,00/seizoen voor jongeren (-16 jaar)

Inlichtingen en vragen over een abonnement kunnen 
bekomen worden op de sportdienst, 051 30 60 39.

Joggen voor beginners en gevorderden

Tijdens deze pandemie wordt sporten in open lucht sterk 
aangeraden.
Daarom start de sportdienst na de paasvakantie opnieuw met 
een cursus joggen voor beginners (van 0 naar 5 km) en jog-
gen voor gevorderden (van 5 naar 10 km). In 10 weken tijd 
bouw je je conditie op zodat je 5 of 10 km kan joggen zonder 
onderbreking.
Wie inschrijft voor de gevorderden moet bij aanvang van de 
cursus zeker 5 km aan een stuk kunnen joggen zonder onder-
breking.

Wanneer?  De wekelijkse trainingen voor de beginners gaan 
door op maandag en woensdag om 19u. Voor de gevorder-
den wekelijks op woensdag en vrijdag om 18u.

Apotheose? Na 10 weken volgt de apotheose en lopen de 
deelnemers hun 5 of 10 km.

Waar?  De lessen voor beginners gaan door op de piste rond 
de voetbalvelden. De gevorderden beginnen op de piste en 
na verloop van tijd wordt er op de weg gelopen.

Deelnameprijs: € 25

Inschrijvingen: inschrijven kan via de gemeentelijke webshop.
Deze lessenreeks gaat enkel door indien de coronaregels het 
toelaten.

 

Ga mee op avontuur met Blob tijdens een 
gezinsvriendelijke zoektocht! 

Blob en zijn vriendinnetje Owlivia nemen je mee door 
Lendelede waar de steenuil 
zich thuis voelt. Onderweg 
leer je spelenderwijs heel wat 
bij over de natuur. De gezins-
zoektocht is een initiatief van 
Toerisme Leiestreek, de pro-
vincie West-Vlaanderen, Stad-
landschap Leie en Schelde en 
de gemeente.

Kriebelt het al? 
Kom dan een exemplaar van de gezinszoektocht ophalen 
in het gemeentehuis, de bib of de cultuurdienst. 
Veel wandel- en zoekplezier!

Blob en Owlivia nemen je mee op avontuur!
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 Bibliotheek

Gedichtendag en Poëzieweek 

Op 28 januari 2021 startte de Poëzieweek met de Gedich-
tendag. Het thema dit jaar was ‘Samen’. We leven in tijden 
waarin samenhorigheid belangrijk is. Samen kunnen we veel. 
Op verschillende plaatsen in Lendelede doken gedichten op: 
je kan troost vinden in een gedicht op de troostplek,. De leer-
lingen van de lagere scholen kozen hier de mooiste gedichten 
uit of schreven zelf een gedicht/haiku. Enkele bezoekers van 
de bib lieten hun lievelingsgedicht achter. In de bib lazen we 
samen één gedicht voor. Aan sommige ramen in Lendelede 
kon je een gedicht zien prijken en alle bezoekers van de bib 
konden een postkaart met een gedicht mee naar huis nemen. 

Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen kan je de dichtbun-
dels nu in een aparte kast terugvinden.  

Benieuwd naar de filmpjes van de gedichten van de scholen 
en van het gedicht dat we samen in de bib voorlazen? 
Surf dan naar onze website van de bib: 
www.lendelede.bibliotheek.be
Onder de rubriek ‘Poëzie & gedichten’ vind je alles terug.

Dit gedicht van Hans Kuyper lazen we samen voor in de bib.

Mijn oma weet verhalen
van heel erg lang terug.

En als ze die vertellen wil,
gaat dat niet zo vlug.

Maar op de televisie
is soms een grappig spel

dat ik niet zo goed volgen kan:
dat gaat weer veel te snel.

En dus houd ik van boeken,
mooie boeken, lekker dik.

Want boeken, die gaan altijd
precies zo vlug als ik.

Blind date in de bib 

In februari kon je op blind date gaan in de bibliotheek. De 
bibmedewerkers namen bekende en minder bekende boeken 
uit de rekken en verpakten die. Je kon je laten verrassen door 
zo’n ingepakt boek te ontlenen.

 

Er waren pakjes waarop de kernwoorden je een tip over het 
genre gaven. Niet alleen romantische verhalen; alle genres wa-
ren vertegenwoordigd. De echte waaghalzen konden voor de 
volledige verrassing gaan met een pakje zonder kernwoorden. 

Daarnaast kon je ook iemand laten verrassen met jouw lie-
velingsboek. Gaf je de titel en de naam van de te verrassen 
persoon door aan een bibmedewerker dan werd jouw pakje 
bij de juiste persoon bezorgd door onze zorg.
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 Jeugd

Wijziging fiscale aftrek speelplein en 
kampen

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de 
kosten die ze maken i.f.v. speelpleinwerk, sportkamp of 
Chirokamp.   

De belastingvermindering geldt nu voor kinderen tot 14 jaar 
en voor kinderen met een beperking tot 21 jaar. 

De werkelijk gedane uitgaven worden beperkt tot maximum 
€ 13 per kind per dag, dit voor 2020. Vanaf 2021 geldt € 13,70 
per kind per dag. Het bedrag zal jaarlijks de index volgen en 
zal dus jaarlijks aangepast worden. 

De belastingvermindering bedraagt 45% van de werkelijk 
gedane uitgaven. Alleenstaande ouders met een belastbaar 
inkomen van minder dan € 18.000 krijgen een belastingver-
mindering van 65%. 

De attesten kunnen gedownload worden via de webshop van 
de gemeente : www.lendelede.be/webshop

Inloggen met je gebruiksnaam en wachtwoord. 
Onder ‘mijn profiel’ kies je voor ‘historiek en overzichten’. 
Selecteer dan ‘Mijn fiscale attesten’.
Op die pagina zie je 2 tabbladen: activiteit en BKO.
Op beide tabbladen kunnen er attesten staan. Bij het tabblad 
‘activiteit’ staat alles wat je reserveerde via de webshop. 
Op het tabblad ‘BKO’ staan alle daginschrijvingen van het 
speelplein. 
Per kind kunnen er dus 2 formulieren zijn. 
Je kiest voor het fiscaal jaar 2021: dat gaat over de activiteiten 
van vorig jaar. 

Voor meer info neem gerust contact op met de sport- of 
jeugddienst.

Buitenspeeldag 21 april

Een dag om televisie, computer en tablet uit te schakelen 
en massaal buiten te spelen. 

De gemeentelijke jeugd- en sportdienst en ‘samen tuin’ geven 
jou tips om die dag buiten te spelen. Speelideetjes kan je vin-
den op de facebookpagina van Lendleedse jeugd of ook op de 
website van de gemeente.

We doen een oproep om met z’n allen jouw foto’s of filmpjes 
te posten op de facebookpagina van de Lendeleedse jeugd. 

Reageer tussen 13u en 17u op de slogan die ’s middags op die 
pagina zal verschijnen en krijg een toffe beloning. Je kan ook 
een sport-, spel- of insectenbingo vinden op de website van 
de gemeente.

Die dag gaat een buitenspeelbrigade op pad om kinderen te 
spotten en hun activiteit te delen op facebook.

JEUGD OP SOCIALE MEDIA

De Lendeleedse jeugd heeft een eigen facebookpagina. 

Facebook is momenteel hét communicatiemiddel om 
jongeren en hun ouders te bereiken. 

Daarom heeft de gemeentelijke jeugdraad beslist om een 
eigen pagina aan te maken op facebook. 

Wie dus alles wil volgen wat de jeugd aanbelangt, kan 
deze pagina liken. We doen ook een warme oproep om 
deze pagina te gebruiken voor alles wat voor de jeugd 

georganiseerd wordt. 
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Speelplein… Jakkedoe …kinderen weten waarom

Een dagje speelpleinplezier kan van ’s morgens 7u30 tot ’s avonds 17u30. Per halve dag € 3; blijven over de middag € 2 extra. 
Een volledige dag kost dus € 8.

Met de badge bij de hand ben je vlug aangemeld, betaling gebeurt met een factuur achteraf . 

Programma:

donderdag 1 juli - dinsdag 20 juli
maandag 2 augustus - dinsdag 31 augustus

Via de webshop moet je een plaatsje op het speelplein 
reserveren. Dit kan vanaf 1 juni op de webshop van de 
gemeente. 

Account aanmaken 
(enkel voor nieuwe bezoekers op de webshop)

www.lendelede.be/webshop vrije tijd. 

Bij eerste gebruik, lees aandachtig de werkwijze 
(bij GSM-gebruik staat dit onder de pictogrammen) om 
een account aan te maken. 
Maak een account aan als ouder, bij’ relaties’ kan je jouw 
kind toevoegen.
Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord.

Inschrijven per dag

Via het tabblad BKO

Opgelet: NIET via ‘inschrijvingen voor activiteiten’, dat was 
enkel voor uitstappen en die gaan dit jaar niet door. 

Kies de opvanglocatie volgens de leeftijd van je kind 
‘volgende’
Vink per dag de periode aan die je kind zal komen.
Er zijn 3 dagdelen : voormiddag, middag en namiddag. 
Met de schuifbalk boven het rooster kan je naar een 
volgende week overgaan. 
‘Volgende’
Er hoeft nog niet betaald te worden : prijs € 0,00 aanvinken.
‘Doorgaan’.

Inschrijvingen aanpassen

Wil je terug bekijken wat je aangevinkt hebt of de 
inschrijvingen wijzigen: 

Ga naar ‘mijn profiel’
Historiek & overzichten
Rol het luik uit : ‘Mijn BKO’
Selecteer een kind en kies ‘aanpassen’ 
Je krijgt een waarschuwing, kies verder voor ‘inschrijving 
aanpassen’
Vink daar de periode terug af of vink er bij ‘doorgaan’  - 
‘aanpassen’

Badge

Met de badge bij de hand, is je kind ‘s morgens snel aange-
meld. Wie nog geen badge heeft, kan hiervoor in de maand 
juni terecht bij de jeugddienst. 

Ouder dan 15 en zin in meer? Word monitor! 

Want: 
• Jij wil kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen;
• Jij zit boordevol creatieve ideeën en enthousiasme;
• Jij wil iets fantastisch doen met je vrije tijd;
• Jij wil graag een mooi centje bijverdienen.

Hoe kan ik moni worden? Geen paniek, we stomen jou klaar 
om de perfecte moni te worden! 
Jakkedoe verrijkt je vakantie! Zorg dat je er bij bent… 
Alle info bij Hilde van de jeugddienst (jeugddienst@lende-
lede.be of 0478 91 51 19).

Beleef het! Deel het! #jakkedoesuperleuk

De JAKKEDOE-ploeg dankt je voor het vertrouwen dat 
je in onze ploeg stelt 

en we hopen de kinderen alvast één van 
de speelpleindagen te ontmoeten op JAKKEDOE!
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Een terugblik op de jeugdkampen
tijdens de krokusvakantie. 
Het was supertof!
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De slag om Lendelede 
 

Heb je zin om in de paasvakantie iets sociaals en actiefs
te doen? En ben je tussen de 16 en 26 jaar? 

 
Schrijf je dan nu snel in voor het super leuke spel:

 de slag om Lendelede. 
Verzamel een bubbel van 4 en versla andere teams in een
week durende competitie. Door verschillende, uitdagende

opdrachten beter uit te voeren dan de andere teams, 
verover je bepaalde locaties.

Er vallen mooie prijzen te winnen!
 

Meer info vind je op de facebookpagina 'Lendeleedse jeugd'
 

Al een groep aanwezig op de locatie? 
Ga naar een andere, anders diskwalificatie

Mondmasker is verplicht tijdens de opdrachten

Noodgeval? Contacteer: +32 478 91 51 19

Inschrijven voor 1 april

Van 3 april tot en met 17 april

Whatsapp is vereist  Maximum 4 personen / groep 
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Zondag 25 april  K.LZ De Langemunte 9 u
Zaterdag 1 mei  KVL Steuren  Ambacht 9 u
Zondag 2 mei  KVL Steuren  Ambacht 9 u
Zaterdag 8 mei  KVL Meikapel Kermis 9 u
Zondag 9 mei  K.LZ De Langemunte 9 u
Donderdag 13 mei  K.LZ De Langemunte 9 u
Vrijdag 14 mei  KVL De 3 Koningen 9 u
Zondag 16 mei  K.LZ De Langemunte 9 u
Zaterdag 22 mei  KVL Steuren Ambacht 17 u
Zondag 23 mei  KVL Steuren Ambacht 9 u
Maandag 24 mei  KVL Steuren  Ambacht 9 u
Zaterdag 29 mei  KVL Steuren  Ambacht 17 u

Maandag 31 mei  KVL Steuren  Ambacht 9 u
Donderdag 3 juni  KVL De Kluisberg 9 u
Zaterdag 5 juni  KVL De Kroone 9 u
Zondag 6 juni  K.LZ De Langemunte 9 u
Zondag 13 juni  KVL Steuren  Ambacht 9 u
Maandag 14 juni  K.LZ De Langemunte 9 u
Zaterdag 19 juni  K.LZ De Langemunte 9 u
Zondag 20 juni  K.LZ De Langemunte 9 u
Donderdag 24 juni  KVL De Kluisberg 9 u
Zondag 27 juni  KVL Steuren Ambacht 9 u
Maandag 28 juni  K.LZ De Langemunte 9 u

KALENDER VINKENZETTINGEN 2021

Hieronder de kalender voor de vinkenzettingen ingericht door 
de Kon. Verenigde Liefhebber & Kon. De Lustige Zangers Sint Katherina. 

De wedstrijden zullen plaatsvinden in de Sentestraat.

Kalender

Omwille van de pandemie, publiceren we in deze Lendeleeft  
geen vrijetijdskalender. 

Wie meer wil weten wat wel kan als het weer mag, verwijzen 
we graag door naar www.lendelede.be.

Wielerwedstrijden onder voorbehoud

De gemeente heeft de vergunningen voor de komende 
wielerwedstrijden (1 en 16 mei) goedgekeurd. 
Maar afhankelijk van de regeringsbesluiten aangaande 
coronamaatregelen, wordt bekeken of ze kunnen doorgaan 
of niet. Ook hier verwijzen we wielerliefhebbers naar 
www.lendelede.be. Daar volg je alle actuele nieuws en/of 
veranderingen wat betreft coronabeleid. Wij duimen!

WAT UITLEG BIJ ONZE FOTO OP DE COVER!

Wist je dat onze groendienst maar liefst 50 nieuwe bomen heeft geplant, verspreid over de gemeente? 
Binnenkort bezorgen ze ons een propere lucht en koelte in de zomer.

Elke inwoner van Lendelede kan een probleem, 
klacht of voorstel melden bij het gemeentebestuur. 

Dit kan via e-mail naar info@lendelede.be of 
online via www.lendelede.be/melding of 051 33 63 00

De verslagen van de raden en colleges 
kan je vinden op 

www.lendelede.be/bekendmakingen 



De volgende OCMW- en gemeenteraden zijn gepland 
op donderdag 22 april, 27 mei en 24 juni 2021.    

De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  woensdag 16 juni 2021   

 Telefoonnummers
College van Burgemeester en Schepenen:   

   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

Noodnummer   112
Rode Kruis  105
Dokter van wacht   1733
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
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 08 47
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
Loods technische dienst 051 31 67 05
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

Kringloopcentrum Izegem 051 31 34 81
IVIO  051 31 17 96
Postkantoor  022 01 23 45
DOCSTOP                                            00800 2123 2123

gemeente Lendelede @gemeentelendelede @bibLendeledewww.lendelede.be

 Openingsuren Voorlopig blijft de regeling voor bezoek enkel op afspraak in de administratieve diensten van kracht. 
  Op zaterdag zal de dienst burgerzaken enkel open zijn indien er vooraf een afspraak werd vastgelegd. Maak zeker tijdig een afspraak. 
  Dit kan telefonisch tijdens de openingsuren van het gemeentehuis via 051 33 63 00 of via een e-mail naar info@lendelede.be 

Gemeentehuis  info@lendelede.be
051 33 63 00 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 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 77 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
  cultuurdienst@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 
051 33 63 05 maandag 18u30-18u50
 zaterdag 13u30-13u50

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

maandag 5 april (paasmaandag)
zaterdag 1 mei (feest van de arbeid)

donderdag 13 mei  & 14 mei (O.L.H.Hemelvaart)
maandag 24 mei (pinkstermaandag)

Geen bedeling OCMW-maaltijden: 
Maandag 5 april (Paasmaandag) - Zaterdag 1 mei (Feest van de Arbeid) 

Donderdag 13 mei (O.L.H. Hemelvaart) Maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

gebruik
#LENDELEDE

Melden van een defect straatlicht kan via
www.straatlampen.be

Bij een defect straatlicht mag je ook steeds de gemeente 
op de hoogte brengen via info@lendelede.be 
zodat de herstelling kan opgevolgd worden.


