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“We hebben Lendelede groener gemaakt”
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Na een natte, kille en soms stormachtige winter is de lente 
daar.

Altijd een periode van hoop en een herboren gevoel nu de 
dagen langer licht krijgen.
Ook een periode van opruimen en mooier maken. 
En opruimen doen we met zijn allen in Lendelede want het 
aantal mooimakers is spectaculair gegroeid. Ondertussen zijn 
we met 50 in Lendelede. Dank aan allen die zich engageren 
om onze gemeente mee proper te houden.

We hebben het ook groener gemaakt in Lendelede. 
Het wonderwoudje is op twee dagen tijd aangeplant door 
leerlingen van het 5e en 6e leerjaar en heel wat enthousiaste 
mensen. Jonge ouders hielpen ook geboortebomen planten 
voor de geboortejaren ‘20 en ‘21. Op de teller staan 927 extra 
bomen, struiken en bosgoed in onze groene gemeente.

En nog meer goed nieuws. Na jarenlange inspanningen om 
onze gemeente verkeersveiliger te maken zijn we genomi-
neerd als fietsgemeente 2022. We zijn de enige West-Vlaamse 
gemeente die een nominatie kreeg en daar zijn we trots op. 

Laat ons echter niet op onze lauweren rusten en dagelijks met 
z’n allen alert blijven in het drukke verkeer, vooral met extra 
aandacht voor de zachte weggebruiker. 
Zeker de vele noodzakelijke wegeniswerken blijven een uitda-
ging. Dank voor jullie begrip en medewerking.

Eén van de aandachtspunten van het beleid blijft wonen en 
werken. De site Nelca krijgt stilaan vorm met aandacht voor 
openbaar groen. De eerste woningen zijn in opbouw op het 
woonproject ‘De Bergkapel’ en dankzij de samenwerking met 
de bouwmaatschappij ‘Mijn Huis’ kunnen heel wat bewoners 
dit voorjaar een nieuw appartement betrekken in de Heulse-
straat en De Vierschaar. 

Het bruist duidelijk van de bouwactiviteiten in onze gemeente.

In het schepencollege en de gemeenteraad nemen we ook 
afscheid van een ‘monument’.
Na 40 jaar ten dienste van onze gemeente geeft ‘rustgevende 
rots in de branding’ schepen Pedro Ketels de fakkel door aan 
Daan Mostaert. Een welgemeende ‘dank u wel’ aan Pedro en 
ook van harte ‘Welkom’ aan Daan.

Laat ons verder werken met volle goesting!

Rudy Rommens
Schepen voor leefmilieu, financiën, jeugd, 

ontwikkelingssamenwerking en patrimonium.

Lente
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Berichten
Amélie Couvreur   30.10.2021
Ernest Devos   04.11.2021
Loes Masure   24.12.2021
Veralié Decru   26.12.2021
Cas Duyvejonck   01.01.2022
Jasmine Vandaele  11.01.2022
Sofie Abusharekh   17.01.2022
Dante Raes   17.01.2022

 Geboren  Overleden
Binnen de gemeente
Marcel Van Haverbeke  19.11.2021
Walter Vandewalle  25.11.2021
Joël Lecluyse   30.11.2021
Achille Derijcke   12.12.2021
Maurits Snauwaert  19.12.2021
Agnes Verschoore  28.12.2021
Julia Verbrugge   29.12.2021
Godelieve Olivier   31.12.2021
Freddy Delrue   08.01.2022
Robert Rosseel   15.01.2022
Alma Verstraete   16.01.2022
Stefaan Platteau   24.01.2022
Marc Labeeuw   30.01.2022
Paul Descheemaeker  02.02.2022

Buiten de gemeente
Willy Ryckebusch   06.11.2021
Jozef Verhelst   06.12.2021
Anne-Mieke Vantieghem  09.12.2021
Denise Cauwelier   13.12.2021
Geert Verhaeghe   16.12.2021
Jeanne Bormans   01.02.2022
Flavie Laforce   07.02.2022

 Gehuwd
Bjorn Soenens - Katrien Monserez

 Komende jubilea
50 jaar huwelijk
Johny Declercq - Rosette Debusschere 25.05.1972
Marnix Holvoet - Christine Vanneste 15.06.1972
Gilbert Buyse- Christine Bonte  30.06.1972
Frans Staelens- Catheleen Buyse  30.06.1972

60 jaar huwelijk
Lionel Dekyvere- Chrystèle Verbeke  12.05.1962
Eddy Demuynck – Rika Withouck  22.06.1962

Wie niet wil opgenomen worden in deze rubriek kan hieromtrent de dienst bevolking contacteren 
(eventueel via het familielid dat hij/zij vertegenwoordigt).

  Voorbije jubilea

Roger Vanhie -  Anna Maertens
(65 jaar gehuwd)

Remi Buyck - Rosa Vandamme  
(60 jaar gehuwd) 

Schepen Pedro Ketels heeft zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid / schepen / voorzitter van de Gemeenteraad.
Wij wensen hem alvast te bedanken voor zijn inzet ten bate van de Lendeleedse bevolking gedurende de afgelopen 40 jaar. 
In een volgende editie komen wij hier uitgebreider op terug.

In de Gemeenteraad van 27.01.2022 legde Koen Vervaeke de eed af als gemeenteraadslid. 
Hij vervangt Jan Gheysens voor N-VA.
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B E V O L K I N G S E V O L U T I E
2 0 2 1

L E N D E L E D E

55 GEBOORTES

51 STERFGEVALLEN

292 UITWIJKELINGEN

322 INWIJKELINGEN

2940 
VROUWEN

2858
MANNEN

199  INWONERS  

MET  EEN  ANDERE  NATIONALITIET

AANTAL  INWONERS  MET

NIET-BELGISCHE

NATIONALITEIT

VAN DE 
LENDELEEDSE
BEVOLKING3,43%

40

30

19

16

15

12

54

VERDELING   PER  LAND

110 89

PORTUGAL

ITALIE

ANDERE LANDEN

NEDERLAND

MAROKKO

ROEMENIE

POLEN

FRANKRIJK 13

  Bevolkingsstaat



6     LENDELEEFT

  Ontvangsten

Huldiging van personeelsleden Koen Vandewalle (30 jaar dienst), Annemie Everaert (30 jaar dienst), 
Tine Hemberg (35 jaar dienst) en Hilde Verhamme (35 jaar dienst). (2-02-22)

Huldiging van de brandweerman Andy Devaere voor 20 jaar dienst en korporaal Bernard Demets 
voor 34 jaar dienst. Proficiat aan beiden met de titel van ere-brandweerman!

Deze personeelsleden starten hun pensioen:  
Conny Anraed, Martine Heggermont, Myriam Verfaillie,  Anne Simoens en Martine Werbrouck (ontbreekt op de foto). (19-01-22)

Huldiging van de brandweerman 
Andy Devaere voor 20 jaar dienst 

en korporaal Bernard Demets 
voor 34 jaar dienst. 

Proficiat aan beiden met de titel van 
ere-brandweerman!

Proficiat
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40 jaar bestaan Pasar. (5-02-22)

Sinds 14 februari is Kimberly Tanghe 
in dienst  als jeugdconsulente bij de 

gemeente. 

Sinds 14 februari is Nina Devlaeminck
 in dienst  als maatschappelijk werker in 

het Sociaal Thuis.

Sinds 7 maart 2022 is Sofie Mestdagh 
in dienst als nieuwe stafmedewerkster 

bij de gemeente.

PERSONEELSWISSEL

Op vrijdag 4 februari werden uit de 176 tombolatickets tien winnaars getrokken die deelnamen aan de Eindejaarsactie Lendleebon.
Tussen 1 december 2021 en 31 januari 2022 kon iedereen, bij aankoop van € 25 aan Lendleebonnen, meedoen aan deze actie.
Op 14 februari mochten de tien gelukkigen een geschenkmand met lokale producten ter waarde van € 25 in ontvangst nemen. 

Proficiat aan de winnaars en een welgemeende dankjewel van onze lokale handelaars en verenigingen.
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Werken Winkelsestraat

Het vernieuwen van de waterleiding (de Watergroep) en 
TV-kabels (Fluvius) in de Winkelsestraat tussen de Kortrijk-
sestraat en het Dorpsplein verlopen vlot dankzij de goede 
weersomstandigheden en de efficiënte werkwijze van de aan-
nemer. We willen de inwoners bedanken voor hun begrip en 
geduld tijdens de werkzaamheden.

Volgend op deze werken zal in 2022 ook de aansluiting van 
de Winkelsestraat met het Dorpsplein, meer bepaald de hoek 
aan het Burg. R. Vandemaeleplein, vernieuwd worden. In sa-
menwerking met studiebureau Cnockaert wordt er een ont-
werp opgemaakt waarbij de zachte weggebruikers centraal 
staan.

Regelgeving standpijpen Watergroep

Recent werd er door de Watergroep een wijziging doorge-
voerd in regelgeving omtrent het gebruik van standpijpen. 
Deze worden gebruikt voor tijdelijke watervoorziening bij 
evenementen, denk maar aan de jaarlijkse MTB-tocht of het 
Paasbal. Vanuit de technische dienst zullen twee personen 
een opleiding volgen over het correct plaatsen en wegnemen 
van een standpijp bij evenementen. Particulieren kunnen 
een standpijp laten plaatsen door de Watergroep, plaatsen 
en ophalen van de standpijp door een medewerker van de 
Watergroep kost € 246,21 (+waterverbruik). Een (standaard) 
werfaftakking kost € 1.284,80 (+waterverbruik).
Meer info: www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/extra-
services/tijdelijk-water-nodig

Begin 2022 zijn Kuurne en Lendelede als eerste gemeenten in 
Zuid-West-Vlaanderen gestart met digitale woonstcontroles. 
Een primeur! Dit zorgt voor een snellere afhandeling van je 
verhuis, een grotere transparantie en efficiëntiewinst voor de 
gemeente- en politiediensten van zone Vlas. 

Woonstcontrole?
Op jaarbasis ontvangt Kuurne een 750-tal adreswijzigingen, 
voor Lendelede zijn dit er zo’n 310.
De dienst burgerzaken genereerde hiervoor een document 
dat bezorgd werd aan de politiediensten om de woonstvast-
stelling uit te voeren. Na verwerking keerde het formulier te-
rug naar de gemeentelijke diensten. Ten vroegste tien dagen 
na de woonvaststelling kon de burger naar het gemeentehuis 
komen om zijn of haar identiteitskaart te laten aanpassen. 

Nieuwe stap in digitalisering
Sinds kort gebeurt alles digitaal. De gegevens van de adreswij-
ziging worden digitaal van ons bevolkingspakket naar de toe-
passing van de politie gestuurd. De politie verwerkt op haar 
beurt de woonvaststelling digitaal ter plaatse en het resultaat 
komt digitaal terug naar de dienst ‘burgerzaken’. Geen tien 
dagen wachttijd meer. Door de digitale verwerking heeft de 
gemeente altijd zicht op de status van het dossier.

Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Digitalisering is niet 
zaligmakend in alles. Veel inwoners worstelen ermee. Maar 
meestal genereert het enorm veel tijdswinst. Hierdoor kunnen 
onze diensten en wijkpolitie meer tijd maken voor moeilijke dos-
siers en moeten ze minder bezig zijn met administratieve over-
last. Tegen deze digitalisering zeggen we volmondig: super!”

Carine Dewaele, burgemeester Lendelede, beaamt: “De digi-
tale woonstcontrole resulteert in een vlotte en ecologische ver-
werking van de info. Geen papieren documenten meer die over 
en weer gaan tussen de dienst burgerzaken en de politie. 
Een efficiënte dienstverlening voor onze inwoners!”

Snellere administratieve afhandeling van je verhuis 

                                  BELEEF DE BRANDWEER
Je bent misschien wel meer brandweer dan je denkt. 
Maak het verschil en engageer je als brandweervrijwilliger en verrijk onze brandweerfamilie.  
In een team dat voor elkaar door het vuur gaat, ben je meer dan welkom!
Brandweervrijwilliger zijn houdt heel wat meer in dan enkel branden blussen. 
De vrijwilligers van brandweerpost Lendelede willen jou dat graag duidelijk maken! Na de kro-
kusvakantie gaat de hulpverleningszone Fluvia, waar brandweer Lendelede deel van uitmaakt, van 
start met een wervingscampagne. Tijdens die periode (van maart tot juni) kan je in de kazerne van 
Lendelede terecht om kennis te maken met het teamwerk. Ze maken je wegwijs in de werking en 
geven je graag info mee over wat het inhoudt om vrijwillig brandweerman/-vrouw/-x te worden.

Naast de ontmoetingsmomenten in de kazerne in Lendelede organiseert zone Fluvia ook enkele 
infomomenten en zelfs enkele oefenmomenten waar jij kan nagaan of het leven van een brand-
weervrijwilliger iets voor jou kan zijn. 
Wil je hiervan graag op de hoogte blijven?  Volg HVZ Fluvia via sociale media 
(https://www.facebook.com/hvzfluvia). Of neem een kijkje op www.kombijdebrandweer.be!
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Iedereen mee
De gele doos is een plastic doos (type lunchbox) waarin be-
langrijke persoonlijke en medische gegevens kunnen worden 
bewaard. 
Het bevat een fiche met noodcontacten en medische info. 
Voor personen met een risico op vermissing (bv. personen 
met dementie) is er een vermissingsfiche voorzien. Wie dat 
wenst kan hier ook persoonlijke documenten betreffende 
vroegtijdige zorgplanning bewaren.

De gele doos, met de ingevulde documenten, wordt bewaard 
in de koelkast.  Wie een gele doos heeft, kleeft de bijhorende 
sticker aan de binnenkant van de voordeur.

Wanneer er een noodinterventie is, weten de hulpverleners 
door die sticker dat er een gele doos aanwezig is en kunnen 
zij kostbare tijd winnen bij het zoeken van persoonlijke of me-
dische gegevens in huis.

Vanaf nu zijn in het Sociaal Thuis van Lendelede deze gele do-
zen gratis voorhanden. Ben je een persoon met een zorg- en/
of ondersteuningsnood en denk je baat te hebben bij het ge-
bruik hiervan, aarzel niet om ons te contacteren.  Ben je man-
telzorger of hulpverlener van een persoon met een zorg- en/ 
of ondersteuningsnood, geef ons dan ook zeker een seintje.

Praktisch
Sociaal Thuis, Dorpsplein 8 - 8860 Lendelede - 051 30 31 31
delphine.martin@lendelede.be 
leen.vanderstichelen@lendelede.be

De gele doos

De pandemie bracht de digitalisering in een stroomversnel-
ling. Voor veel mensen biedt het opportuniteiten in het da-
gelijks leven. Een deel van de bevolking slaagt er echter niet 
in om digitaal aan te sluiten. Door beperkte digitale vaardig-
heden en kennis worden ze uitgesloten van participatie aan 
dienstverlening, activiteiten, informatie… 

Begin januari ontving Lendelede de goedkeuring voor het 
project ‘iedereen digitaal’ in samenwerking met Wevelgem 
en Kuurne. Voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 
2024 krijgen de drie gemeenten samen een subsidie van 
€ 194.610 voor de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid. 
E-inclusie verwijst naar acties en mogelijkheden die digitale 
uitsluiting proberen te voorkomen. Enerzijds is er hardware, 
software en internet nodig. Anderzijds krijgen mensen de 
kans om zich te versterken in hun kennis en vaardigheden. 
Daarenboven moeten de lokale besturen buffers ontwikkelen 
om toegang tot dienstverlening en activiteiten te garanderen 

voor burgers die de stap naar digitalisering niet zetten. Het is 
precies in het versterken en bufferen van digitale aansluiting 
dat het project ‘iedereen digitaal’ investeert. 

Dit project wordt uitgerold voor alle burgers met extra aan-
dacht voor de doelgroepen die een verhoogd risico tonen tot 
digitale exclusie. Inkomen, opleiding, leeftijd, gezinssamen-
stelling en geboorteland zijn belangrijke graadmeters.

Binnenkort communiceren we over de manier waarop het 
project ‘iedereen digitaal’ de digitale kloof zal overbruggen 
via vorming, ondersteuning, sensibilisering en de organisatie 
van digi-loketten of digi-buddy’s. 

Goedkeuring project ‘iedereen digitaal’

DIENST PENSIOENEN

Voortaan kan je tijdens de openingsuren terecht bij de dienst burgerzaken voor alle vragen over je (toekomstig) pensioen. 
Dit kan gaan over de begeleiding in de verschillende administratieve stappen, de opmaak van je pensioenberekening … 
Breng zeker je eID en pincode mee. Zelf je pensioendossier inkijken en/of een aanvraag indienen kan via www.mypension.be. 
Een pensioenexpert van de Federale Pensioendienst raadplegen kan via het pensioenpunt (www.sfpd.fgov.be).   
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De gezondheidscheque helpt je om te werken aan een gezonde leefstijl

Wil je graag gezonder eten, meer bewegen, je mentaal beter 
voelen of stoppen met roken? 

Met de gezondheidscheque krijg je een financieel duwtje in 
de rug om beroep te doen op begeleiding door een zorgbe-
geleider. Die helpt je om de eerste stappen te zetten naar een 
gezonde leefstijl én om het vol te houden. 

Met de cheque krijg je maximum € 45 terug van het deel dat 
je zelf betaalt. Je moet minimaal drie sessies volgen. 

Hoe krijg je een gezondheidscheque? 
Een gezondheidscheque krijg je van, of vraag je aan, 
een doorverwijzer: je huisarts, je apotheker, je ziekenfonds, 
je thuisverpleegkundige, je maatschappelijk werker of je 
lokaal bestuur. 

Wat krijg je terugbetaald met de gezondheidscheque?
Als je beroep doet op een erkend zorgbegeleider, 
bijvoorbeeld een diëtist, betaal je altijd een deel zelf. 
Soms betaalt de mutualiteit ook een deel terug.
Met de cheque krijg je tot maximum € 45 terug van 
het deel dat je zelf betaalt. 

Bij welke zorgbegeleiders kan je terecht met de 
gezondheidscheque? 
Met de gezondheidscheque kan je aankloppen bij volgende 
erkende zorgbegeleiders: 
kinesitherapeuten, eerstelijnspsychologen, 
klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, 
diëtisten en tabakologen. 

Meer info
Wil je meer informatie over de gezondheidscheque? 
Surf dan naar www.empactzorgt.be of neem contact op 
met Jana op het nummer 051 23 17 46 of 
via  jana.empact@wvlzorgt.be

Dit is een initiatief van Chronic Care Project empact! en 
Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.

OPENDEURDAG SINT-JOZEFSKLINIEK IZEGEM
Benieuwd naar het uitgebreid zorgaanbod en de vernieuwde infrastructuur van de Sint-Jozefskliniek te Izegem? 
Goed nieuws, want dit jaar zet het ziekenhuis uitzonderlijk zijn deuren open op de ‘Dag van de Zorg’, op zondag 15 mei.

Kom langs om kennis te maken met de persoonlijke, kwaliteitsvolle, veilige en warme zorg die wij iedere dag aanbieden. 
Beleef de primeur en maak kennis met onze gloednieuwe NMR en SPECT-CT-scan. 
Tevens kan je op deze leerrijke dag een kijkje nemen achter de schermen op verschillende diensten. 
Wie weet hebben wij ook een geschikte job voor jou!

Kom langs tussen 10u en 17u en volg het kind- en gezinsvriendelijk  parcours. 
Elke bezoeker ontvangt een leuke attentie.

Leefloonbedragen

Basisbedrag Leefloon op jaarbasis 
op 01 03 2022

Leefloon op maandbasis 
op 01 03 2022

Categorie 1 
€ 5.773,18 € 8.750,40 € 729,20 

Samenwonende persoon
Categorie 2

€ 8.659,78 € 13.125,60 € 1.093,80 
Alleenstaande persoon
Categorie 3

€ 11.703,23 € 17.738,64 € 1.478,22 Persoon die samenwoont met 
een gezin te zijnen laste

• Indexering van de leefloonbedragen vanaf  1 maart 2022

• Verwarmingstoelage: verhoging van de interventiedrempels vanaf 1 januari 2022.
   Het maximum jaarlijks belastbare bruto-inkomen bedraagt € 20.763,88 verhoogd met € 3.843,96 per persoon ten laste. 

Wanneer je denkt hierop recht te hebben of indien je vragen hebt, neem telefonisch contact op met de sociale dienst 051 30 31 14 
of mail naar socialedienst@lendelede.be. 
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Kennismaken met de vernieuwde sociale dienst 

Veerle Devos is een bekend gezicht in Lendelede. Als maatschappelijk assistente zorgde ze voor schwung in de sociale dienst 
en was jarenlang contactpersoon voor o.a. Loket Kinderopvang, Huis van het Kind, Peuterleute, studietoelagen, pensioenen, ... 
Sinds 1 februari 2022 gaat ze haar droom achterna om les te geven. 

Op 14 februari 2022 startte Nina Devlaminck als maatschappelijk assistente in de sociale dienst. Zij zal het team bij het Sociaal 
Thuis versterken qua opvolging van dossiers en projecten. Binnen het team van de sociale dienst is er een nieuwe taakverdeling:  

Delphine Martin Hanne De Laere Dimitri Bouckeljoen Nina Devlaminck
Contactpersoon voor: 

Socio-culturele hulpverlening

Thuiszorg / vrijwilligers

’t ParLeetje 

Samentuin

Vreemdelingen en LOI

Noord-Zuidraad 

Individuele sociale dossiers
 

Contactpersoon voor:

Loket Kinderopvang

Huis van het kind

Studietoelagen

Scholen

Peuterleute 
(als contactpersoon OCMW bij 
algemene vergadering)

Voedselverdeling 

Stookolietoelage 

Individuele sociale dossiers

Contactpersoon voor: 

Bejaardenwoningen 
en d’ Oude Pastorie

Schuldbemiddeling

Abonnementen De Lijn

Samentuin

Individuele sociale dossiers 

Contactpersoon voor:

Vreemdelingen en LOI

Noord-Zuidraad

Individuele sociale dossiers

Het team van de sociale dienst kan je bereiken via socialedienst@lendelede.be of 051 30 31 14
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Natuurlijk heerlijk
Wonderwoudje ‘Kinderen baas’
In de zomer van 2020 vroegen we om input. Hoe moeten we een stuk grond van 3.500 m², gelegen aan het zijstraatje van de 
Stationsstraat, inrichten? We kregen heel veel input en ook de leerlingen van De Talententuin mochten hun zegje doen. 
Anderhalf jaar later was het dan eindelijk zover: de aanplant van het Wonderwoudje waar de kinderen baas zijn en … blijven. 

Op vrijdag 11 februari hebben een 100-tal super enthousiaste leerlingen een deel van het Wonderwoudje aangeplant. 
Hun enthousiasme was zelfs zo groot dat ze de groendienst hebben geholpen om hakselhout aan te brengen op het terrein. 
Sjouwen met kruiwagens, hakselhout scheppen … de kinderen vonden het fantastisch!

De dag erop kon het brede publiek helpen planten. Bosgoed, bessenstruiken, fruit- en notenbomen, een groenbuffer. 

Al deze planten krijgen een plaats op het terrein. Er werden ook twee geboortebomen aangeplant. Een zomereik en winterlinde 
zullen een belangrijke taak opnemen en schitteren als geboorteboom voor het geboortejaar 2020 en 2021. 

Ons Wonderwoudje is een plek om te ravotten en te genieten van een blotevoetenpad. Op het blotevoetenpad van 85 meter lang 
zijn maar liefst zeven evenwichtstoestellen geplaatst. De toestellen worden gecombineerd met ‘voelvakken’, ontworpen door de 
gemeentelijke groendienst. 

Als de struiken gegroeid zijn, zal het blotevoetenpad verscholen liggen in een bosje, wat het avontuurgehalte nog groter zal maken. 

Het project is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Gemeente voor de Toekomst (Bond Beter Leefmilieu), 
BOS+ en het Stadlandschap Leie en Schelde.
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Nieuwe bloembollen geplant
Enkele jaren geleden werden er in de Julien Ottevaerelaan 
bloembollen aangeplant in de groenstrook tussen de rijweg 
en het fietspad. 
Volgend op de positieve reacties hierop kwam de groendienst 
eind 2021 met het voorstel om dit uit te breiden.

Bijgevolg werden er in meerdere straten opnieuw machinaal 
bloembollen in de grond gestoken. Door de zachte winter zijn 
deze reeds zichtbaar. 

Geniet in de A. Dassonvillelaan, Elfde Julilaan, 
Hulstemolenstraat, Korenveld, Burg. G. Dussartlaan, 
Vijverzicht en Kloostertuin van deze gele pracht.

Leuke kleurrijke lente!

Help je mee ontharden? Want vele kleintjes maken een groot!
Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan 
is dat in 2050 meer dan 20%. 

Daarom moeten we ontharden! Ontharden zorgt voor meer ruimte voor de natuur, 
minder wateroverlast, koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een 
beter klimaat. Zo zetten we in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Een voor de 
hand liggende oplossing om te streven naar een klimaatrobuuster en leefbaarder 
Vlaanderen.   

Ontharden is het fysisch wegnemen van verharding op het terrein: het verwijderen 
van asfalt, beton of niet-doorlaatbare materialen opdat de bodem weer doorlaatbaar 
wordt en verschillende andere natuurlijke functies weer toelaat. 

Kriebelt het om een stuk te ontharden in je (voor)tuin? Dan hebben we goed nieuws 
want in Lendelede kan je sinds kort een onthardingspremie aanvragen! 

Zorg je voor een ontharding van 2 tot 5 m² dan krijg je € 100 premie. 
Ga je meer ontharden? Dan kan de premie oplopen tot € 400. 

Alle details, het reglement en het aanvraagformulier kan je terugvinden op 
de gemeentelijke website: www.lendelede.be/ontharden
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Laat het zoemen met bloemen

Iedereen met een hart voor de natuur kan één zakje bloe-
menzaad bestellen voor een mini zaaiprojectje in eigen tuin! 
We doen dit voor de bijtjes!
Die verdienen dezer dagen extra zorg. Eén van hun proble-
men is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel.  Met 
‘laat het zoemen met bloemen’ willen we aan iedere tuinier 
duidelijk maken dat hij/zij kan helpen.  Want vele planten in 
de tuin (bomen, struiken, vaste planten …) kunnen een mooie 
bijdrage leveren aan het kostje van bijen.  Bloei is het sleutel-
woord, maar niet iedere bloem lokt een bij! Goed toeganke-
lijke bloemen én een stevige nectarproductie zijn dé succes-
factoren om bijen te plezieren.    
Met de bloemenzaadjes van ‘laat het zoemen’ leg je een één-
jarige bloemenakker aan.  
Zaaien doe je op een zonnige plek en op losgewerkte, blote, 
gras- en onkruidvrije grond (uitstrooien in het gras heeft to-
taal géén zin!).  
Deze bloemenakker is voor jou hopelijk het begin van nóg 
meer aandacht voor natuur in je tuin!  

Bestellen kan via bestelformulier op 
www.west-vlaanderen.be/bijen, zolang de voorraad strekt! 

2022
KIPPENACTIE
Koop je tussen 1 april en 30 juni kippen? 
Dan belonen we je graag! Want kippen houden zorgt voor
minder afval in je restafvalzak. Een win win voor iedereen!

1 kip aankopen = Lendleebon € 5
2 kippen aankopen = Lendleebon € 10
3 kippen aankopen = Lendleebon € 15

Voor alle details contacteer de milieudienst of neem een kijkje op www.lendelede.be

FIETS- EN SLEUTELBOS
LABELACTIE

Zaterdag 23 april 2022
van 9 uur tot 12 uur | binnenplein van het DOC

|  GRATIS |  
Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen.

De jeugdraad organiseerde op zondag 6 maart een zwerfvuilactie. De Chirojongens en Chiromeisjes verzamelden samen 20 volle 
vuilzakken! Nadien trakteerde de jeugdraad de jongeren op een lekker vieruurtje. De jeugd hielp alvast mee aan een propere 
gemeente. We hopen dan ook dat iedereen zijn steentje zal bijdragen om de gemeente proper te houden! 

Een geslaagde zwerfvuilactie
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Goed wonen
Groepsaankoop gas en elektriciteit 2021-2022: Mega winnende leverancier
Maar liefst 91.000 inschrijvingen werden geregistreerd van 
gezinnen en bedrijven die zich vrijblijvend inschreven  voor de 
11de groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie 
West-Vlaanderen. Ook dit jaar was het aantal inschrijvingen 
in Lendelede een groot succes!
Meer dan 600 gezinnen/bedrijven in Lendelede schreven zich 
in, waarvan er 137 langskwamen bij het Woonloket.

Mega bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene 
stroom/gas: maar liefst 23% onder het actueel marktaanbod 
(februari).  Ook voor wie enkel groene stroom wenst, had 
Mega het beste bod klaar: 8% onder het actueel marktaan-
bod. 

Het gaat hierbij om een variabel energiecontract, dit betekent 
dat de prijzen  maandelijks herzien worden.

Ook voor professionele contracten bood Mega de laagste prijs 
aan: 19% onder het actueel marktaanbod voor een contract 
voor elektriciteit en gas en 8% voor enkel elektriciteit. 

Vrijdag 25 februari kregen de deelnemers hun persoonlijk 
voorstel. De beslissing om al dan niet over te stappen moest 
gebeuren tegen 28 maart.

Overgestapt via de groepsaankoop naar Mega?

* In de Groepsaankoop werd er contractueel vastgelegd dat 
Mega de voorschotfacturen NIET éénzijdig mag verhogen 
maar dat er een expliciete toestemming van de klant nodig is
 (dit mag wel na de jaarlijkse afrekening).

* Voor het bepalen van het voorschotbedrag wordt het ver-
bruik van de laatste drie jaar bekeken (gegevens via Fluvius).

* Het betreft een variabel contract voor één jaar: dit betekent 
dat de prijzen iedere maand herzien worden. Iedere maand 
brengen leveranciers nieuwe contracten en tariefkaarten op 
de markt met prijzen die kunnen verschillen met de prijzen 
van februari (de maand waarop het voorstel van de groeps-
aankoop is gebaseerd).

* Wél ben je zeker dat het verschil / de verhouding tussen 
het groepsaankoopcontract en vergelijkbare contracten die in 
februari worden aangeboden ook tijdens de looptijd van het 
contract behouden blijft. Als bv. het ene contract, waar er een 
marge van +5 wordt aangerekend, duurder is dan een con-
tract waar +3 wordt aangerekend, zal dit verschil behouden 
blijven tijdens de looptijd van het contract.

* Of je prijs veel stijgt of daalt hangt, zoals bij alle variabele 
contracten, volledig af van de energiebeurzen. Er zijn hierbij 
geen maxima of minima voorzien en er kan niet voorspeld 
worden in welke mate de energiebeurzen zullen stijgen of da-
len. Dat is bij geen enkel variabel contract het geval. 

* Een variabel contract wordt berekend aan de hand van een 
prijsformule. De formules waarmee de energiekosten bere-
kend worden, blijven dezelfde gedurende de looptijd van je 
één-jarige energiecontract. Het enige dat verandert, is de 
waarde van de indexatieparameters.

BEKIJK JE DIGITALE METERSTANDEN OP MIJN FLUVIUS

Voor aansluitingen met digitale meters heeft Fluvius het mogelijk gemaakt om 
het energieverbruik op te volgen via hun online klantenportaal Mijn Fluvius. 

Daarop kan je gratis jouw digitale verbruiksinfo raadplegen. De registratie van de meetdata gebeurt pas wanneer je dit via 
Mijn Fluvius activeert. 

Indien je geïnteresseerd bent in het bijhouden van je meetdata is het dus aan te raden om je zo snel mogelijk aan te melden 
en de registratie te activeren. 

Meer informatie over hoe je Mijn Fluvius kan gebruiken, vind je op de website van Fluvius onder:

Meters en meterstanden > Digitale meters > Hoe mijn energieverbruik online opvolgen in Mijn Fluvius
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Premies huisvesting en beveiliging aantal aanvragen uitbetaald bedrag euro
Premie verbetering elektrische installatie 1 € 300,00 

Premie veilige verwarmingstoestellen 7 € 4 655,83
Premie rookmelder 21 

(49 geplaatste melders)
€ 964,94

Premie saneren en renoveren 5 € 1 300,00
Premie inbraakpreventie 6 € 1 500,00

Premie gescheiden riolering 25 € 8 238,19
Overige toelage   

Premie beginnende zelfstandige 3 € 750,00
Premies Milieu   

Premie kleine landschapselementen 13 € 1 848,00
Toelage compostvaten/bakken 14 € 219,60

Toelage herbruikbare luiers 3 € 563,61
Sociale premies   
Geboortepremie via Lendleebon € 2 950,00

Sociaal- pedagogische toelage 7 € 700,00
Vakantietoelage 1 € 75,00

Toelage thuisverzorging bejaarden 6 € 1 681,66
 TOTAAL  € 25 746,83

Overzicht premies 2021 in Lendelede

Mijn VerbouwPremie 2022 

Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van de huidige renovatiepremie van 
Wonen-Vlaanderen voor eigenaar-bewoners en diverse energiepremies van Fluvius 
voor bestaande woningen en niet-woongebouwen. 

Mijn VerbouwPremie zal met drie doelgroepen werken: 
• twee inkomensafhankelijke doelgroepen voor de lage en middeninkomens,
• een algemene doelgroep onafhankelijk van het inkomen.

Inkomensgrenzen Mijn VerbouwPremie, van toepassing in 2022
alleenstaand doelgroep middeninkomens (25%) 

groter dan € 32.980 
en kleiner of gelijk aan € 46.170

doelgroep lage inkomens (35%) 
kleiner of gelijk aan € 32.980

alleenstaand 1 persoon ten laste of 
koppel zonder persoon ten laste

groter dan € 46.170  
en kleiner of gelijk aan € 65.960

kleiner of gelijk aan € 46.170

per extra persoon ten laste beide bovenstaande bedragen verhogen 
met € 3.700 

beide bovenstaande bedragen verhogen 
met € 3.700

Daarnaast wordt gewerkt met acht categorieën van werken: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, 
renovatie buitenschrijnwerk, renovatie vloeren en funderingen, binnenrenovatie, technische 
installaties en hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler). 

Ook voor niet-woongebouwen voorziet Mijn VerbouwPremie een aantal premies. 

Voorwaarden 

• het pand dient minstens vijftien jaar oud te zijn,
• behalve voor investeringen in hernieuwbare energie, hiervoor moet het pand minstens vijf jaar vergund zijn en moet, 
indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig zijn ingediend, conform de eisen. 

Belangrijk is dat er zowel aandacht gaat naar woonkwaliteit als energie-efficiëntie tijdens het renovatieproject. 
Een woning renoveren met premies zonder aandacht te besteden aan bijvoorbeeld isolatie zal dus niet langer mogelijk zijn. 
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Timing

De Mijn VerbouwPremie  zal vanaf het najaar 2022 aangevraagd kunnen worden via mijnverbouwpremie.be.
Tot en met 30 juni 2022 kunnen de huidige premies, namelijk de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de diverse energie-
premies van Fluvius, nog aangevraagd worden via de huidige aanvraagprocedure.
Op 1 juli 2022 gaan beide aanvraagloketten dicht en zullen er gedurende een periode van drie maanden, tot en met 30 september 
2022, geen aanvragen kunnen ingediend worden. 
Het digitale loket van Mijn VerbouwPremie, dat momenteel volop in ontwikkeling is, opent op 1 oktober 2022 en staat dan open 
voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen. 

Premiebedragen

• facturen mogen over het algemeen twee jaar oud zijn, tenzij anders vermeld,
• voor sommige premies zijn er supplementen van toepassing vb. dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering,
• soms verhoging van de premie voor klanten met uitsluitend nachttarief,
• aparte regeling premies voor appartementsgebouwen.

Basispremies voor 
woongebouwen, 
vereenvoudigde 

weergave

Hoge inkomens, 
geen eigenaar

bewoner of andere investeerder

middeninkomens 
en

eigenaar bewoner

laagste Inkomens 
en 

eigenaar bewoner

dak: isolatie en renovatie 8 euro per m² (enkel dakisolatie,
eindfactuur vanaf 2022) 
€ 4 per m² vanaf 2023

25% op investeringsbedrag 
van maximaal € 11.500

35% op investeringsbedrag 
van maximaal € 11.500

buitenmuur: 
isolatie en renovatie

via buitenzijde: € 30 per m² isolatie 
in de spouw: € 5 per m² isolatie 
via binnenzijde: € 15 per m² isolatie

25% op investeringsbedrag 
van maximaal € 12.000

35% op investeringsbedrag 
van maximaal € 12.000

vloerisolatie en renova-
tie (inclusief fundering)

€ 6 per m² vloerisolatie 25% op investeringsbedrag 
van maximaal € 3.000

35% op investeringsbedrag 
van maximaal € 3.000

ramen en deuren: 
glas en 
buitenschrijnwerk

€ 16 per m² hoogrendementsglas 25% op investeringsbedrag 
van maximaal € 11.000

35% op investeringsbedrag 
van maximaal € 11.000

binnenrenovatie: 
binnenmuur, 
plafond en trap

niet van toepassing 25% op investeringsbedrag 
van maximaal € 5.000

35% op investeringsbedrag 
van maximaal € 5.000

elektriciteit en 
sanitair

niet van toepassing 25% op investeringsbedrag 
van maximaal € 7.500

35% op investeringsbedrag 
van maximaal € 7.500

hernieuwbare energie: 
warmtepomp

geothermisch: € 4.000 
lucht-water: € 2.250
(eindfactuur vanaf 2022) 
lucht-lucht: € 300 

geothermisch: € 4.000 
lucht-water: € 2.250
(eindfactuur vanaf 2022) 
lucht-lucht: € 300

geothermisch: € 6.400 
lucht-water: € 3.600
(eindfactuur vanaf 2022) 
lucht-lucht: € 480

hernieuwbare energie: 
zonneboiler

€ 550 per m² opper vlakte van 
de thermische zonnepanelen, 
maximaal € 2.750

€ 550 per m² oppervlakte van 
de thermische zonnepanelen, 
maximaal € 2.750

€ 660 per m² opper vlakte van 
de thermische zonnepanelen, 
maximaal € 3.000

hernieuwbare energie: 
warmtepomp-
boiler

€ 300 € 300 € 360
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Zeker veilig

globale score
vorige score: 7/10

beleving
vorige score: 7/10

infrastructuur
vorige score: 7/10

communicatie
vorige score: 7/10

8/10

8/10 8/10 8/10

Dit Fietsrapport is het resultaat van een publieksbevraging bij Vlaamse fietsers over de kwaliteit van de 

fietsinfrastructuur, -beleving en -communicatie van Lendelede. De verkiezing Fietsgemeente/-stad is een 

initiatief van de VSV in samenwerking met de Fietsersbond. Vragen? Contacteer nick.gryp@vsv.be.

Goed
bezig

Tandje 
bijsteken

Lendelede

www.fietsgemeente.be

Gemiddelde  
categorie klein

FIETSRAPPORT 2022
LENDELEDE

5.814 INWONERS / 58 INGEVULDE ENQUETES
categorie: klein ≤ 20.000 inwoners
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vraag score max

BELEVING

Ik kan hier aangenaam fietsen (mooie omgeving, gebouwen of natuur om naar te kijken…) 4,3 5

Ik kan hier comfortabel fietsen (bijvoorbeeld weg zonder veel hobbels en putten of kasseien…) 3,8 5

In de woonwijken is het veilig fietsen omdat er niet te veel autoverkeer is en er maximaal  
30 km/u gereden wordt. 4,0 5

Kinderen kunnen veilig naar school fietsen door fietsstraten, schoolstraten en andere veilige 
routes. 4,0 5

Ook ouderen kunnen hier met een gerust hart fietsen. 3,9 5

Als fietser kan ik meestal de kortste route nemen, omdat die voldoende veilig is. 4,0 5

subtotaal 4,0 5

INFRASTRUCTUUR

Aan kruispunten kan ik veilig en vlot oversteken met de fiets. 3,9 5

De fietspaden worden goed onderhouden (bladeren worden verwijderd, in de winter wordt 
het fietspad sneeuwvrij gemaakt, putten worden hersteld...) 3,4 5

Ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur. 4,3 5

Gevaarlijke fietssituaties neemt mijn gemeente ernstig. 3,9 5

Als een straat (opnieuw) wordt aangelegd , wordt de fietsinfrastructuur ook verbeterd. 4,1 5

Ik kan mijn fiets op voldoende plaatsen veilig en comfortabel stallen. 4,3 5

subtotaal 4,0 5

COMMUNICATIE

Deze stad of gemeente moedigt fietsen actief aan (bijvoorbeeld door acties, campagnes, 
communicatie...). 4,2 5

Fietsroutes worden duidelijk gecommuniceerd (bijvoorbeeld via bewegwijzering, kaarten, Apps...). 3,9 5

Deze stad of gemeente verdient het om Fietsstad of Fietsgemeente te worden 4,0 5

subtotaal 4,0 5

vorige totaal (2020) 68,8 100

TOTAAL 79,9 100

FIETSRAPPORT 2022
LENDELEDE

5.814 INWONERS / 58 INGEVULDE ENQUETES
categorie: klein ≤ 20.000 inwoners

NOMINATIE FIETSGEMEENTE
De gemeente Lendelede is genomineerd voor de titel ‘Fietsgemeente 2022’. De titel wordt op 31 mei in Deinze toegekend.
Negen Vlaamse steden en gemeenten zijn door het grote publiek genomineerd als kanshebbers voor de titel fietsgemeente/
fietsstad 2022. Met dit initiatief willen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse Stich-
ting Verkeerskunde en de Vlaamse overheid in samenwerking met de Fietsersbond de steden en gemeenten aansporen om 
te zorgen voor veiliger en vlotter fietsverkeer.
Gemeente Lendelede is een van de drie genomineerden in de categorie van gemeentes met minder dan 20.000 inwoners. 
De andere genomineerden in die categorie zijn Peer en Zutendaal.
“Als gemeente Lendelede zijn we natuurlijk enorm fier op deze nominatie”, vertelt schepen Bernard Fonteyne. “We zetten als 
gemeente sterk in op fietsers en de zachte weggebruiker in het algemeen. We komen in de strijd voor de titel Fietsgemeente 
van 2022 uit tegen twee grote kleppers. We hopen de titel te bemachtigen, maar we zijn nu al heel trots.”
In een grote publieksbevraging konden alle Vlaamse fietsers het afgelopen najaar het fietsbeleid binnen hun gemeente be-
oordelen. Dat kun je lezen op deze bladzijden. In de tweede ronde, die deze maand van start gaat, bezoekt een onafhankelijk 
studiebureau de negen genomineerde steden en gemeenten om er een terreinonderzoek te verrichten.
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Heulsestraat
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Anonieme snelheidsmetingen

Recent werden er opnieuw anonieme snelheidsmetingen uitgevoerd langs verschillende straten in onze gemeente. 
Eén van deze straten was de Heulsestraat, in de zone waar er 70km/u gereden mag worden.
De metingen in januari toonden aan dat het percentage overtredingen te vergelijken is met die in andere straten 
namelijk zo’n kleine 15%. Van deze 15% rijdt er 11% tussen de 71-80km/u en 4%  sneller dan 80km/u.
De dienst mobiliteit maakt zich vooral zorgen over uitschieters tot maar liefst 131km/u om 19u! 
Mobiele controles werden aangevraagd bij de PZ Vlas om deze hardrijder(s) te beboeten.

Defecte straatlampen melden

Merk je één of meerdere defecte straatlampen op of knippert 
er eentje continu? Dan kan je dit eenvoudig melden via de 
website www.straatlampen.be

Fluvius zorgde voor een eenvoudige tool zodat je met enkele 
muisklikken en toetsaanslagen het defect kan melden.
Vroeger kon dit enkel via het unieke paalnummer maar nu kan 
er ook gezocht worden op adres en/of kan er gezocht worden 
op een plannetje waarbij je de defecte lamp kan aanklikken.
Vervolgens kan je ook kiezen of je al dan niet op de hoogte 
wordt gehouden i.v.m. de herstelling van het defect.

Via deze weg  krijgt Fluvius het snelst melding van het euvel 
waarna ze de herstelling kunnen inplannen.

Valpreventie!

Valpartijen bij oudere personen zijn een veel voorkomend 
probleem. 
Maar liefst één op drie 65-plussers komt jaarlijks ten val. Bij 
ouderen in een woonzorgcentrum loopt het cijfer op tot 50%. 

Maar er is hoop! Een val kan voorkomen worden wanneer de 
onderliggende risicofactoren worden aangepakt met preven-
tieve maatregelen. 

Enkele van deze risicofactoren zijn:

•  verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit,
•  ongezonde voeding,
•  onveilige woonomgeving,
•  slecht zicht.

Tijdens de Week van de Valpreventie, die plaatsvindt van 25 
april tot en met 1 mei 2022, wordt val- en fractuurpreventie 
in de kijker geplaatst via vier ludieke opdrachten. 

Meer informatie en de overige risicofactoren vind je terug op 
de website: www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie. 
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Graag uit

Veel mensen denken dat je of wel creatief bent ofwel niet cre-
atief kan worden. Absoluut niet waar!
Hoe word je creatiever? Hoe train je dat? Wetenschappelijk 
onderbouwd reikt deze auteur ideeën aan voor een mentale 
creatieve training. Hierbij wordt nadruk gelegd op het be-
lang van associaties in combinatie met analyse en geheugen. 
Steeds creatiever worden, dat is de boodschap!

Annick Vansevenant geeft deze plezante lezing extra vorm via 
haar debuutroman ‘Kruisdagen’ (Bibliodroom 2022) waar er-
varingen en observaties meer kleur krijgen dankzij de verras-
sende invalshoeken en ‘andere’ stemmen die worden gebruikt.

Ooit een kat horen spreken? Ooit in de kop van een kauw 
gekeken? Ooit stilgestaan wat gras onder jouw voeten mee-
maakt?
’Kruisdagen’ is een roman, een apart verhaal van misdaad-
fictie met heel veel liefde voor natuur, dieren en mensen (als 
ze lief zijn). Het speelt zich af in een herkenbaar polderdorp.
De auteur is overigens al jaren eindredacteur van Lendeleeft. 
Dat belooft voor een aparte kennismaking!
Vrijdag 22 april om 14u én om 19.30u. Toegang gratis.
Inschrijven kan ofwel via bibliotheek@lendelede.be 
met vermelding namiddag of avond of via 051/30 06 15.

 

 Bibliotheek

‘Creativiteit is een kwestie van worden’, auteurslezing Annick Vansevenant

Tentoonstelling Tapijtsgeest 

Ontdek van 1 tot 30 april 2022 de tentoonstelling ‘Tapijts-
geest’ in de bibliotheek. Kamerbreed, hoogpolig of vliegend. 
Heel wat tapijten worden sinds de jaren ‘50 in Zuid-West-
Vlaanderen geproduceerd. Het rekkeketjek van weefgetou-
wen klonk streekgenoten als muziek in de oren. Weverijen 
in het straatbeeld waren schering en inslag. De expo Tapijts-
geest neemt je mee naar de wereld van schietspoelen, (thuis)
wevers, kartonkappers en bobijnopzetters! 
Het is allesbehalve een klassieke expo. Vijftien tentoonstel-
lingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van de tapijt-
industrie in Zuid-West-Vlaanderen. Kies je doos, laat je zintui-
gen prikkelen en ontdek. Dwaal je mee door de herinneringen 
van oud-textiliens? Of breek je het record weversknoop-leg-
gen? Wevers en bobineuses vertellen je straffe verhalen over 
het leven binnen en buiten de fabriek. 

Boekstart 21 mei 

Op 21 mei 2022 willen we graag de jongste bezoekertjes van 
de bib (tot drie jaar) in de watten leggen op de boekstartdag. 
Boekstart wil ouders samen met hun baby of peuter laten ge-
nieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor het 
leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge kinderen te laten 
kennismaken met boeken gaat er een wereld van verbeelding 
én nieuwe woorden open. 

Dit jaar werken we rond het thema ‘muziek’. 
We starten om 10u met een leuke workshop, om 11u is er 
Café Puree waar groentepap geserveerd wordt en een wieg 
in de bib laat de kleinsten luisteren naar slaapliedjes uit wel 
26 verschillende landen. Deze wieg staat van 20 tot 30 mei 
in onze bib, een project van FMDO met de steun van erfgoed 
zuidwest en i.s.m. radio Quindo en CVO Miras.

Nieuw in de bib
Taaltoren 
In onze taaltoren kunnen jonge lezers (6 - 15 jaar) hun talenkennis verbeteren: 
Franse strips en romans, Engelse romans en informatieve boeken om andere talen te leren. 
We verzamelden ook boeken voor wie het lezen wat moeilijker gaat (dyslexie, makkelijk lezen). 

Tijdschrift Burda Breien 
We namen een nieuw tijdschrift op in ons tijdschriftenassortiment, Burda Breien. 
Leer (meer) van deze blitse breimode en vul je garderobe aan met je eigen creaties! 
Wist je dat je in onze bib keuze hebt tussen 38 tijdschriften? 
Je kan deze tijdschriften ontlenen en verlengen, net als de boeken. 

Poëzieweek – thema ‘natuur’
Tijdens de Poëzieweek (27 januari – 3 februari 2022) mochten 
de bezoekers in de bib hun fantasie en creativiteit de vrije loop laten 
bij het aanvullen van een gedicht. 

We startten het gedicht met ‘Het licht tijdens het ochtendgloren’. 
Ontdek hieronder hoe het gedicht verder evolueerde. 
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 Jeugd

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 voor kinderen tot 14 jaar en voor kinderen met een beperking tot 21 jaar. 
De werkelijk gedane uitgaven worden beperkt tot maximum € 13,70 per kind per dag in 2021. 
Vanaf 2022 geldt € 14 per kind per dag. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 
De belastingvermindering bedraagt 45% van de werkelijke gedane uitgaven. 
Alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van minder dan € 18.000 krijgen een belastingvermindering van 65%. 

De attesten kan je downloaden via de webshop van de gemeente: www.lendelede.be/webshop
Inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Onder ‘mijn profiel’ kies je voor ‘historiek en overzichten’. 
Selecteer dan ‘mijn fiscale attesten’. Op die pagina zie je twee 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 twee formulieren zijn. Je kiest voor het fiscaal jaar 2022, dat gaat over de activiteiten 
van vorig jaar. 

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

Buitenspeeldag 20 april 2022

De Buitenspeeldag is een dag om televisie, computer 
en tablet uit te schakelen en massaal buiten te spelen.  

Op woensdag 20 april 2022 gaat de 15e editie van de Bui-
tenspeeldag door. De gemeentelijke jeugd- en sportdienst 
en ‘samentuin’ willen die dag niet zomaar voorbij laten gaan.  

Wil jij erbij zijn? Kom van 13u tot 17u meespelen in het Patrij-
zenbos. Inschrijven moet via de webshop.

Kampen jeugdverenigingen 

Ook deze zomer gaan onze jeugdverenigingen op kamp. 

- Chirojongens Sint Nico van 21 tot 31 juli naar Bièvre 
- Chiromeisjes Ilse van 21 tot 31 juli naar Nieuwpoort
- KLJ Lendelede van 18 tot 22 juli 
  locatie is nog een verrassing

  

Hoe maak je een account aan? (enkel voor nieuwe gebruikers op de webshop)           
• Surf naar www.lendelede.be/webshop vrije tijd. 
Bij eerste gebruik, lees aandachtig de werkwijze om een account aan te maken (bij gsm-gebruik staat dit onder de pictogram-
men). Maak een account aan als ouder, bij ‘relaties’ kan je jouw kind toevoegen. Inloggen met gebruikersnaam en wacht-
woord. 

• Inschrijven per dag 
v via tabblad BKO. 

        Opgelet: NIET via ‘inschrijven voor activiteiten’, dat is enkel voor de uitstappen. 
v     kies de opvanglocatie volgens de leeftijd van je kind
v   ‘volgende’
v    vink per dag de periode aan die je kind zal komen. 

         Er zijn drie dagdelen: voormiddag, middag en namiddag. 
v   met de schuifbalk boven het rooster kan je naar een volgende week overgaan. Volgende’
v   er hoeft nog niet betaald te worden: prijs 0,00 euro aanvinken.
v   ‘doorgaan’

Hoe pas je je inschrijving aan?
v    ga naar ‘mijn profiel’
v historiek & overzichten
v    rol het luik uit: ‘Mijn BKO’
          selecteer een kind en kies ‘aanpassen’
v    je krijgt een waarschuwing, kies verder voor ‘inschrijving aanpassen’
v    vink daar de periode terug af of vink er bij ‘doorgaan’ – ‘aanpassen’. WEBSHOP

ROEFEL
Zaterdag 25 juni 2022

VANAF JUNI
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Speelplein… Jakkedoe …kinderen weten waarom
Een dagje speelpleinplezier kan van ’s morgens 7u30 tot ’s avonds 17u30. Per halve dag betaal je € 3, 
blijven over de middag kost € 2 extra. Een volledige dag kost dus € 8. 

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

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!

Datum Thema Activiteiten op het speelplein, voor-
af in te schrijven 

Externe uitstappen, 
vooraf in te schrijven 

1 juli Jakkedoe Zomert 
4 tot 8 juli Safari Kookdag groep 4 op dinsdag 5 juli Pairi Daiza op donderdag 7 juli (groep 

4, 5, 6 en tieners)
11 tot 15 juli Stripfiguren Kookdag groep 5 op dinsdag 12 juli De zee op donderdag 14 juli 

(groep 3, 4, 5, 6 en tieners)
18 tot 20 juli Seizoenen 
1 tot 5 augustus Feesten 
8 tot 12 augustus Natuur 
16 tot 19 augustus Musical Musicalkamp 15 tot 19 augustus 

Kookdag groep 3 op dinsdag 16 au-
gustus

- Harry Malter op donderdag 
18 augustus (groep 1, 2, 3 en 4)  
- ’t Buitenbeentje op donderdag 
18 augustus (groep 5, 6 en tieners)

22 tot 26 augustus Sprookjes Kookdag groep 6 op dinsdag 23 
augustus 
Franse dagen

- Plopsaland op donderdag 
25 augustus (groep 1, 2, 3 en 4) 
- Walibi op donderdag 
25 augustus (groep 5, 6 en tieners)

29 tot 31 augustus Rewind Frietjesdag op 31 augustus 

Programma:

Badge
Met een badge bij de hand, is je kind ’s morgens snel aangemeld. Wie nog geen badge heeft, kan hiervoor terecht bij de 
jeugddienst. 

Goed om te weten 
Kinderen dragen best speelkledij. Bij zonnig weer spelen we wel eens waterspelletjes, breng dus reservekledij mee en een 
handdoek. 
Als de zon schijnt, worden de kinderen regelmatig ingesmeerd met zonnemelk en kunnen ze de hele dag lang water drinken. 
Iedereen is verzekerd voor lichamelijke ongevallen, ook op weg van en naar het speelplein. 
Schade aan tanden, bril en kledij is niet verzekerd. 

Ouder dan 15 en zin in meer? Word monitor! 
Wil jij kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen? 
Zit jij boordevol creatieve ideeën en enthousiasme? 
Wil jij iets fantastisch doen met je vrije tijd? 
Wil jij een centje bijverdienen? 
Dan is animator zijn zeker iets voor jou! 

Alle info bij Kimberly van de jeugddienst (jeugddienst@lendelede.be of 0471 62 59 69)
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 Sport

Robbe Demets

Ik ben Robbe Demets, 20 jaar, en geboren te Izegem. 
Ik groeide op in Lendelede. Ik woon samen met mijn vader 
Kurt Demets, moeder Nathalie Moerman en broer Freek 
Demets in Hoog Einde 29.

Dertien jaar geleden begon mijn judo carrière bij Judo Cobra 
Lendelede. Momenteel ben ik bij de judoclub Moorsele. Ik 
train drie maal per week in Antwerpen. Als ik niet in Antwer-
pen train ga ik regelmatig gaan fitnessen in Basicfit Ingelmun-
ster. Drie maal per week heb ik privétraining. De momenten 
dat ik niet aan judo doe ben ik altijd bezig met kracht en fy-
siek. 

Het Belgisch kampioenschap judo bestaat uit drie grote de-
len. Het begint bij de Provinciale kampioenschappen waarvan 
de vier beste doorgaan naar het Vlaams kampioenschap.  De 
vier besten van het Vlaams kampioenschap gaan door naar 
het BK. Op het Belgisch kampioenschap strijden vier Vlamin-
gen en vier Walen voor een podiumplaats. Het BK verliep vlot 
voor mij, in mijn drie kampen had ik telkens volledig controle. 
Ik wist waar ik mee bezig was. Mijn eerste kamp was tegen de 
vierde van de Walen. Ik scoorde een waza ari.  In mijn tweede 
kamp kwam ik nummer drie van Vlaanderen tegen waarbij ik 
een golden score met wurging kon winnen. In de finale heb ik 
ook met waza ari gewonnen. 

Corona heeft het voor elke sporter wel moeilijk gemaakt maar 
voor mij bleven er wel veel mogelijkheden om te trainen. In 
Antwerpen werd er in bubbels getraind. Zo kon de elite blijven 
trainen. Wedstrijden lagen wel stil waardoor veel topsporters 
judo gesneuveld zijn. Door gebrek aan wedstrijden is er geen 
doorzetting meer om verder te trainen.  

Momenteel gaat m’n aandacht naar de vier aankomende Eu-
ropean Cups. Dat zijn internationale competities waarbij ik 
mij kan selecteren voor het EK en WK. De vier competities 
gaan door in Portugal, Spanje, Frankrijk en Italie. Ook heb ik 
een aantal stages gepland in het buitenland. Daar zal ik met 
Matthias Casse en Dirk Van Tichelt de mat betreden.

Jarno Dewulf

Ik ben Jarno Dewulf, 20 jaar, 
woon bij m’n ouders in de Hulstemolenstraat 93 in Lendelede.

Ik ben begonnen met judo toen ik 6 jaar was in judoclub Len-
delede bij Trainer Gery Verthé.

Ik doe ongeveer drie judotrainingen per week, op maandag 
en zaterdag train ik meestal in Antwerpen waar ik training 
krijg van Dirk Van Tichelt en op woensdag of vrijdag ga ik vaak 
naar Moorsele waar ik training krijg van Gery Verthé of Eddy 
Nollet. 

Eind 2021 werd ik Belgisch Kampioen in Herstal in de cate-
gorie tot 100kg bij de senioren (won de finale tegen Antoine 
Caprasse) en een paar weken later kon ik dit nog eens over 
doen bij de junioren (in de finale tegen Eric Raick). Ik ben het 
meest content dat ik die seniorentitel won, dit was de eerste 
keer dat iemand van judoclub Lendelede die won.

De coronaperiode was verre van ideaal om te trainen. Door-
dat judo een contactsport is werden alle randoritrainingen in 
de plaatselijke clubs verboden. Ik kon enkel doortrainen in 
Antwerpen bij een beperkte selectie van judo Vlaanderen. 

Ik deed met Judo Vlaanderen ook mee aan drie Europese tor-
nooien: Sarajevo, Praag & Lignano. Tijdens de stage in Praag 
liep ik een verrekking in de gewrichtsbanden van m’n enkel 
op. Twee weken later in Italie heb ik diezelfde gewrichtsban-
den dan gescheurd. Toen kon ik twee maanden geen judo 
meer doen, ik was juist op tijd hersteld om met succes mee te 
doen met de nationale kampioenschappen.

Sedert januari ben ik nu senior geworden en ben ik juist her-
steld van een polsoperatie. Ik ben onlangs terug beginnen 
trainen, het is nu een beetje afwachten aan welke tornooien 
ik zal mogen meedoen. 

Vorig jaar ben ik ook zelfstandig beginnen werken als tuinaan-
legger/onderhouder. Ik probeer mijn werk en de judo zoveel 
mogelijk te combineren wat niet altijd even evident is.

2 Belgische judokampioenen in beeld en niet onderuit!
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FEEST VAN DE SPORT
Vrijdag 20 mei 2022 organiseert de sportraad een feest voor alle sporters van Lendelede. 
Door de pandemie zijn de laatste twee kampioenenhuldes niet kunnen doorgaan en daar willen we 
met dit ‘feest van de sport’ verandering in brengen. Elke sportclub zal binnenkort aangeschreven wor-
den met de details over dit feest. Sowieso mag elke sporter uit Lendelede deze datum alvast in zijn of 
haar agenda noteren. Kampioen of geen kampioen, iedereen welkom! 

Werd jij kampioen of ken jij iemand die de afgelopen twee jaar kampioen werd in een sportbranche? 
Laat het zeker weten aan de sportdienst, voor 1 mei 2022. 

Terugblik op een beweeglijk voorjaar!
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 Cultuur

Het verenigingsleven stond enkele jaren op een laag pitje. 
We kijken er dan ook met z’n allen naar uit om er terug in te 
vliegen # knaldrang. 

Vanuit de cultuurdienst zijn we opnieuw gestart met de op-
maak van een vrijetijdskalender, die je kunt vinden via de web-
site van de gemeente. www.lendelede.be/vrije-tijd.

Er verschijnt ook een twee-wekelijkse editie van een 
vernieuwde ‘BinnensteBuiten’. 
De ‘BinnensteBuiten’ zat vroeger (voor corona) maandelijks 
bij ’t Gazetje van Lendlee. 
In de Binnenstebuiten werden in het verleden alleen gemeen-
telijke activiteiten opgenomen aangevuld met een kalender 
met de  activiteiten van de verenigingen. 
In onze nieuwe Binnenstebuiten (in kleur) willen we onze 
Lendeleedse verenigingen de kans bieden om (net zoals in 
het verleden in ’t Gazetje van Lendlee) hun activiteiten, acties, 
wedstrijden, …  aan te kondigen via korte berichten.

Wens je dat jouw activiteit opgenomen wordt in deze media, 
vul dan het activiteitenformulier in https://www.lendelede.be/
binnenstebuiten. 

Voor meer info, neem gerust contact op met de cultuurdienst. 

Je kan Hilde bereiken op haar GSM 0478 915119 
of via mail: binnenstebuiten@lendelede.be. 

Laat jullie plannen maar komen # knaldrang.

Binnenstebuiten in het nieuw

De vrijetijdsdienst van Lendelede heeft twee wandeltochten 
uitgestippeld waarbij je foto’s herkent en in de juiste volgorde 
probeert te plaatsen. 

Er is een wandeling van 3 km en een wandeling van 5,2 km. 
De tocht kan gans het jaar door gedaan worden.  
Iedere maand worden uit de inzendingen twee winnaars 
beloond met een Lendleebon van € 10. 

De wandeltochten kan je vinden op de website van 
Lendelede, in de cultuurdienst of in de bib. 

De winnaars van de wandelzoektocht voor januari en februari 
zijn Jef Doise, M.José Vandorpe en Sophie De Vriese.  
Zij kregen elk een Lendleebon ter waarde van € 10.

KUNSTENAARS GEZOCHT

De lokale ‘Buren bij Kunstenaars’ in Lendelede zal plaatsvinden 
op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022.

Wie creatief is met schilderen, beeldhouwen, keramiek, fotografie, street-art, kunstsmeden, 
bloemensierkunst of meubeldesign kan zich inschrijven om zijn werk met andere creatievelin-
gen te exposeren.

De expo zal plaatsvinden in GC Den Tap van Lendelede.

Ter info: Vanaf september 2022 wordt ‘100 jaar Vermeersch’ gevierd. 
Tijdens ‘100 jaar José Vermeersch’ (1922-1996) zullen tal van initiatieven het unieke belang 
van de Belgische keramist/kunstenaar in de kijker plaatsen. 
De deelnemende kunstenaars worden gevraagd om een werk te maken geïnspireerd op de 
figuur van José Vermeersch. Meer nieuws volgt.

Inschrijven en info kan bij de cultuurdienst (cultuurdienst@lendelede.be of 051 31 58 70) 

Op stap door Lendelede
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Zondag 24 april  K.LZ  De Langemunte om  9u
Zondag 1 mei  KVL  Steuren Ambacht om 9u
Zaterdag 7 mei  KVL  Meikapel Kermis om 9u
Zondag 8 mei  K.LZ  De Langemunte om 9u
Zondag 15 mei  KVL  Steuren Ambacht om 9u
Zaterdag 21 mei  KVL  Steuren Ambacht om 9u
zondag 22 mei  K.LZ  De Langemunte om 9u
Donderdag 26 mei  K.LZ  De Langemunte om 9u
Vrijdag 27 mei  KVL  De 3 Koningen om 9u
Zondag 29 mei  KVL  Steuren Ambacht om 9u
Maandag 30 mei  K.LZ  De Langemunte om 9u
Donderdag 2 juni  KVL  De Kluisberg om 9u
Zaterdag 4 juni  KVL  De Kroone om 9u

Maandag 6 juni  KVL S teuren Ambacht om 9u
Zaterdag 11 juni  KVL  Steuren Ambacht om 9u 
Maandag 13 juni  KVL  Steuren Ambacht om 9u
Zondag 19 juni  K.LZ  De Langemunte om 9u
Donderdag 23 juni  KVL  De Kluisberg om 9u
Maandag 27 juni  K.LZ  De Langemunte om 9u
Zondag 3 juli  K.LZ  De Langemunte om 9u
Maandag 4 juli  K.LZ  De Langemunte om 9u
Zaterdag 9 juli  KVL  Steuren Ambacht om 17u
Zondag 10 juli  KVL  Steuren Ambacht om 9u
Donderdag 14 juli  KVL  De 3 Koningen om 9u
Zondag 17 juli  K.LZ  De Langemunte om 9u
Donderdag 21 juli  KVL  De 3 Koningen om 9u

KALENDER VINKENZETTINGEN 2022
Zettingen gaan door in de Kortrijksestraat in de onbebouwde zone tussen huisnummer 39A en 41. 

Deze zone is verkeersvrij van 8u15 tot 10u15 voor de zettingen van 9u of verkeersvrij 
van 16u15 tot 18u15 voor de zettingen van 17u. 

Okra
 Kaarting en rummikub: donderdag 14/04,  
 12/05 en 09/06 (Zaal Lindelei)
 Crea: maandag 11/04, 09/05, 13/06
 (Trefpunt)
 Linedance: vrijdag 01/04, 29/04, 06/05,  
 03/06,  17/06  (sporthal) 
Neos
 Fietsen en wandelen: donderdag 07/04,  
 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05,  
 26/05, 02/06, 09/06, 16/06,23/06, 30/06
 Kaarting: dinsdag 26/04, 24/05, 28/06  
 (Trefpunt)
Samana
 Kaarting: dinsdag 19/04, 17/05,  
 21/06  (Trefpunt)
Ons Pensioentje
 Kaarting: dinsdag 12/04, 10/05,  
 14/06 (GC Den Tap)
Seniorensportclub
 Turnen: dinsdag 05/04, 12/04, 19/04,  
 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05,  
 07/06, 14/06, 21/06, 28/06
 (de polyvalente zaal Sporthal)
Ferm
 Kaarting: dinsdag 05/04 (Den Tap), 
 03/05 (Trefpunt), 07/06 (Trefpunt)
Foto-vrienden
 Workshop: donderdag 07/04, 05/05, 02/06
 om 19u (Trefpunt)

APRIL
Vrijdag 1 april 
 Meerkeuzekaarting KH Kunst & Eendracht -  
 Trefpunt
 Laspidy  chiromeisjes - Jeugdhuis Skalul
Zaterdag 2 april 
 Etentje KFC Lendelede - Lindelei

Maandag 4 april 
 Fietstocht halve dag Okra 
Donderdag 7 april 
 Ziekenzalving Samana - Den Tap
Zaterdag 9 april  
 Receptie Statiewijkkermis - Lindelei
Zondag 10 april  
 Eetfestijn Chiromeisjes - Lindelei
10 - 12 april 
 2-daagse animatoren Jakkedoe
Vrijdag 15 april 
 Spaghetti-avond KLJ
Zaterdag 16 april 
 Paasbal KLJ
Zondag 17 april 
 Paasontbijt Gezinsbond - Den Tap
Dinsdag 19 april 
 Jeugdauteur voor lagere school, 
 org. Bibliotheek – Lindelei
Woensdag 20 april 
 Fietstocht halve dag Okra
 Buitenspeeldag 
Donderdag 21 april  
 Gemeenteraad
Vrijdag 22 april 
 Fuif KFC Lendelede - Jeugdhuis
Zaterdag 23 april 
 Fietslabelactie - DOC
 Openschooldag Prizma Middenschool
Donderdag 28 april 
 Lentefeest Okra - Lindelei
Vrijdag 29 april 
 Lokale helden - Jeugdhuis Skalul

MEI
Zondag 1 mei 
 Etentje Chirojongens - Den Tap
Maandag 2 mei 
 Fietstocht halve dag Okra 
Vrijdag 6 mei
 Meikapelcafé & fuif
Zaterdag 7 mei 
 Lenteconcert KH Kunst & Eendracht - 
 Den Tap
 Bakken met kind-ouder  Gezinsbond -  
 Prizma Middenschool

 Kindernamiddag - Meikapelfeesten
 BBQ met zangers Bjorn & Gregory -
 Meikapelkermis
Vrijdag 13 mei 
 Meibedevaart Okra
 Optreden Oorzaak - Den Tap
Zondag 15 mei 
 100 jaar ACW / Beweging.net - Lindelei
Maandag 16 mei 
 Dagfietstocht Okra
Woensdag 18 mei 
 Rusthuisbezoek Okra
Donderdag 19 mei 
 Gemeenteraad
Zaterdag 21 mei
 Boekstart (0-3 jaar) - Bib
Maandag 23 mei 
 Fietstocht halve dag Okra
Maandag 30 mei 
 Wandelen Okra

JUNI
Zaterdag 4 juni 
 Bijeenkomst Globetrotters - Den Tap
 Etentje Hatticks De Kroone - Lindelei
 Optreden Jazzclub - Trefpunt
Maandag 6 juni 
 Fietstocht halve dag Okra 
Zondag 12 juni 
 Rommelmarkt Gezinsbond - Dorpsplein
Woensdag 15 juni 
 Bloedgeven -  Den Tap
Zaterdag 18 juni 
 Dartstornooi  De Kroonepikkers - Den Tap
Zondag 19 juni 
 H.Misviering voor overleden leden Okra 
Maandag 20 juni 
 Fietstocht halve dag Okra
Donderdag 23 juni
 Gemeenteraad
Zaterdag 25 juni 
 Etentje Gambiahelpers - Lindelei
Maandag 27 juni 
 Wandelen Okra

 Vrijetijdskalender

Wielerwedstrijd 
Op zondag 22 mei 2022 organiseert de Koninklijke Veloclub Lendelede Sport een wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract 
en beloften. De wedstrijd begint om 15u en duurt tot omstreeks 18u. Parcours: 25 ronden met start Dorpsplein - Izegemsestraat - 
Oudstrijderslaan - Winkelsestraat - Kortrijksestraat - Processieweg - Heulsestraat met aankomst aan Café De Kluisberg.
Op het parcours geldt een stilstaan – en parkeerverbod, dit van 13u tot 18u. Verplaats dus tijdig jouw wagen. 
Tussen de rode en de groene vlag wordt geen voertuigenverkeer toegelaten. Verkeer tegen de rijrichting van de renners is verboden.



De Lendeleedse brandweer contacteren: 

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

Bloedinzameling:  woensdag 15 juni 2022 

 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
   MOSTAERT Daan (vanaf 25 maart)  0472 64 69 21
   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  02 734 59 49
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
gebruik

#LENDELEDE

Alle lokale openbare diensten (gemeente en OCMW) 
zullen gesloten zijn op: 
Paasmaandag 18 april

26 mei (O.L.H.Hemelvaart)
vrijdag 27 mei (brugdag) 
Pinkstermaandag 6 juni    

(Die dag is er ook geen maaltijdbedeling)

 Openingsuren
Gemeentehuis  info@lendelede.be
051 33 63 00 
             Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) 
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
             Op afspraak: dinsdag 13u30-16u
 zaterdag 09u30-11u30
 
             Grondgebiedszaken 
 dinsdag en vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u

Op afspraak:     maan-, woens- en donderdag       08u30-12u
 zaterdag 09u30-11u30
 
Sociaal Thuis     sociaalthuis@lendelede.be
051 30 31 31 
             Dienstenonderneming en thuiszorgdienst 
 maan- tot vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u
             Op afspraak: dinsdag 13u30-16u
  
             Sociale dienst 
 dinsdag en vrijdag 8u30-12u
 dinsdag 16u-18u

Op afspraak:     maan-, woens- en donderdag       08u30-12u
 dinsdag 13u30-16u

             Wijkwerken/Arbeidsbegeleiding
              op afspraak (woensdagvoormiddag)

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 

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

Jeugd- en cultuurdienst jeugddienst@lendelede.be
051 31 58 70                                            cultuurdienst@lendelede.be

 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag (op afspraak)       13u30-18u

Sportdienst   sportdienst@lendelede.be
051 30 60 39
 maan- tot vrijdag  8u30-12u
  dinsdag (op afspraak)       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

        

De volgende OCMW- en gemeenteraden zijn gepland op 
donderdag 21 april, 19 mei & 23 juni 2022


