LIERDE

Gemeentelijke
info-flash

Landelijke eenvoud in de Vlaamse Ardennen

Zomer 2012
Communicatie

Gemeentebestuur & OCMW
Vernieuwde website
Wij nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te nemen
op de nieuwe website van de Gemeente Lierde.

Omdat deze site regelmatig wordt vernieuwd, raden wij u aan lierde.be op te nemen in uw lijst
"favorieten".
Heeft u vragen voor het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten of de gemeente in het algemeen: neem dan contact op met de desbetreffende dienst. Heeft u belangrijke opmerkingen of
suggesties betreffende deze site, neem dan contact op met de communicatiedienst.
communicatie@lierde.be

Mobiliteit

055/43 10 10

Gratis dienstverlening aan personen
met beperkte mobiliteit

Sommige treinstations beschikken over faciliteiten die het onthaal van en het reizen
voor mensen met met een handicap gemakkelijker maakt… maar ze zijn zeldzaam.
Reizen in België NMBS Mobility biedt personen met beperkte mobiliteit een gratis
dienstverlening aan, speciaal ontworpen om treinreizen te vergemakkelijken vanaf het
vertrekstation tot het bestemmingsstation. In 131 Belgische stations wordt een aangepaste dienstverlening aan personen
met beperkte mobiliteit voorzien, van de eerste tot de laatste trein en dit 7 dagen op 7. 114 stations zijn toegankelijk met of
zonder rolstoel en 17 stations werken samen met taxi-bedrijven die afgestemd zijn op het vervoer van personen met een
rolstoel. Het betreft het vervoeren van personen met een rolstoel van een station zonder dienstverlening naar een station
met dienstverlening.
Reizigers uit Lierde worden gratis met de taxi naar bvb. Geraardsbergen of Zottegem gebracht.
Raadpleeg de lijst met toegankelijke stations: http://www.b-rail.be/nat/N/practical/limitedmobility/station/index.php
Gebruik de reisplanner om uw reis voor te bereiden: realtime dienstregelingen, informatie over uw reisweg van deur tot deur,
SMS 2828, My Train Info enz… Voor meer info: http://www.b-rail.be/nat/N/practical/limitedmobility/organise/index.php
Om van deze aangepaste dienstverlening te genieten, is het noodzakelijk dat u ons minstens 24 u. voor uw vertrek op de
hoogte brengt:

 Via het Call Center op 02/528.28.28, elke dag bereikbaar van 7 u. tot 21 u.
Via het online formulier: http://pmr.b-rail.be/pbm_prd/webform1.aspx?lang=nl
U zult bevestiging krijgen over:
 de assistentie in uw vertrek-, overstap-, en bestemmingsstation;
 de beschikbare plaatsen aanwezig in de trein;
 de aanwezige hulp bij het in- en uitstappen, met een mobiele laadbrug indien nodig.
Gelieve u op de dag zelf minstens 15 minuten voor het vertrek van uw trein aan te melden in het station aan het afgesproken
ontmoetingspunt, vastgelegd bij uw reservering, voorzien van uw vervoersbewijs.
mobiliteit@lierde.be
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Lente 2012
Vergroot de Hoop 2012

Milieu

Ook jouw taxussnoeisel kan de hoop vergroten!

50% van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang, levert de nodige grondstof voor
de behandeling van 1 kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig. Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten.
Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus gratis naar het containerpark. Zo lever je de levensreddende grondstof
voor chemotherapeutische geneesmiddelen en bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding.
Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, zoniet is het onbruikbaar voor verwerking.
JONG
Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
ZUIVER
Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander
groen, is waardeloos.
Hoe klein je haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die je tussen 15 juni en 31 augustus naar het containerpark
brengt, vergroot de hoop!
milieudienst@lierde

055/43 10 17

Wijkpolitie

Met vakantie? Er even tussenuit? Laat het ons weten.

Als u met verlof gaat of er een langere tijd tussenuit (bvb. ziekenhuisopname)
moet u zich realiseren dat inbrekers niet met verlof gaan en dat uw woning
wegens uw afwezigheid een verhoogd inbraakrisico krijgt.
Voor je vertrekt, kan je een aantal eenvoudige maatregelen nemen waardoor
je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers:
- laat geen afwezigheidsbericht na op je voordeur
- vraag een familielid of buur om de post regelmatig op te halen en de rolluiken op te laten, zo geef je een bewoonde indruk
- meld vakantieperiodes niet op je antwoordapparaat of op sociale netwerksites
- berg waardevolle spullen zoals juwelen, laptop enzovoorts op zodat ze niet zichtbaar zijn van buitenaf
- sluit ramen, deuren en poorten goed af voor je vertrek
- laat geen ladders of zwaar tuingereedschap buiten liggen
- breng een vertrouwenspersoon op de hoogte van de duur van je afwezigheid, ook zij kunnen een oogje in het zeil houden
Vraag ook afwezigheidstoezicht aan bij je lokale politie. De politie controleert dan op onregelmatige tijdstippen de woning
en patrouilleert in de omgeving.
politie@lierde.be
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Lente 2012
Animatoren speelpleinwerking gezocht

Om onze speelpleinwerking Jil & Jul Lierde in goede banen te leiden is het gemeentebestuur nog op zoek naar enthousiaste animatoren die in de periode 23
juli t.e.m. 17 augustus de kinderen willen animeren.
De minimumleeftijd voor animatoren is 16 jaar zijn of dit jaar 16 worden. Afhankelijk van het feit of je ervaring, of een attest hebt van animator of afgestudeerd
bent in een sociaalpedagogische opleiding ontvang je per dag een vrijwilligersvergoeding van 20€, 23€, 28€ of 31€. Het inschrijvingsformulier om je als animator kandidaat te stellen is te vinden op de gemeentelijke website onder de
pagina van “jeugd”. Meer info inzake verwachtingen, taken, verzekering…is telefonisch te verkrijgen bij de jeugddienst.

Popeiland 27 juni 2012
De ideale manier om het schooljaar af te sluiten en de vakantie spetterend in te zetten is Popeiland!
Een popfestival voor kinderen met massa's randanimatie in domein Puyenbroeck te Wachtebeke.
Heel wat bekende jeugdidolen staan op de planken: Kaatje met de Ketnet Band, Ian Thomas,
Bandits, Kato, Iris en presentatie door Charlotte van KetNet.
De gemeentelijke jeugddienst zorgt voor begeleiders en er wordt een bus voorzien vanuit het gemeentehuis. We vertrekken om 12u45 aan het gemeentehuis en zijn terug om 20u00. Tickets in VVK: 8€ p.p. Meer info op
www.popeiland.be en inschrijven op dienst Jeugd.
jeugddienst@lierde.be

Sport

055/43 10 31

Sportkampen zomervakantie zomer 2012

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de sportkampen tijdens de zomervakantie:







Sportmix : 9 juli – 13 juli
Olympische week : 6 augustus – 10 augustus
Danskamp : 13 augustus – 17 augustus
Sportmix: 27 augustus – 31 augustus
Danskamp – omnisport : 2 juli – 6 juli -> REEDS VOLZET
Voetbalkamp : 20 augustus – 24 augustus ->REEDS VOLZET!

De sporthal reserveren – in de maand juni zijn er nog veel uren beschikbaar…
Zin in een partijtje voetbal of wil even tafeltennissen of speel je graag een uurtje badminton of daag je
graag je vrienden of familie uit voor een wedstrijdje tennis. Je kan ook in de sporthal terecht voor het
gebruik van de zaal voor sportief verjaardagsfeest. Het huuraanvraagformulier kan u downloaden via
de website van de gemeente Lierde

Ben jij een sportkampioen? Laat het weten aan het gemeentebestuur.
Sportievelingen die een titel behalen in de sport of een verdienstelijke sportprestatie leveren komen
in aanmerking voor een huldiging door het gemeentebestuur.
sportdienst@lierde.be
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OCMW-nieuws

Verpachting van het jachtrecht 2012-2021

Het OCMW van Lierde gaat over tot de verpachting van het jachtrecht op alle onroerende goederen toebehorende aan het OCMW voor een periode van 9 jaar, ingaande op 1
oktober 2012. Dit gebeurt via openbare aanbesteding. Het aanbod moet uiterlijk vrijdag 20 juli 2012 aangetekend verstuurd
zijn, de poststempel op de omslag geldt als bewijs hiervan. OF
De inschrijver mag zijn aanbod ook afgeven op het bestuur tegen ontvangstbewijs uiterlijk op maandag 23 juli 2012.
De inschrijver moet de aangeboden huurprijs per hectare in cijfers en voluit in
letters schrijven.
Op de omslag moet de inschrijver als adres vermelden: OCMW Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde.
Op een tweede omslag (binnenin de eerste omslag) moet hij vermelden
"aanbod voor verhuring van jachtrechten".
De aanbiedingen worden op vrijdag 27 juli 2012 om 10u in openbare zitting geopend en voorgelezen.
Het lastenboek is te bekomen bij het OCMW van Lierde, Nieuwstraat 19, 9570
Lierde (055/43.10.18) of secretaris@ocmwlierde.be.

Poetsdienst




Voor wie? Voor alle inwoners die pensioengerechtigd of mindervalide zijn.
Wanneer? U kan kiezen uit wekelijkse of tweewekelijkse poetshulp.
De bijdrage? De bijdrage wordt berekend aan de hand van uw inkomen en
bedragen momenteel: minimum 1.40 EURO/uur (alleenstaande), 2,00 EURO/
uur (gezin) en maximum 7,5 EURO/uur.
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW
- 055/43.10.29 (Joke De Sutter). Het OCMW is elke dag open van 9u-12u en op
woensdagavond van 18u-20u. Indien u niet zelf kan langskomen kan een huisbezoek aangevraagd worden.

OCMW - Weetje:
De brandweer wil de bevolking sensibiliseren over de brandveiligheid van hun woning en geeft
elke inwoner de gelegenheid zijn/haar woning GRATIS op brandveiligheid te screenen. Via een
individueel thuisbezoek wordt deskundige informatie gegeven over de brandveiligheid van uw
woning en worden er nuttige tips gegeven om brandgevaar te vermijden. Wie dit wil kan zich
hiervoor GRATIS inschrijven. De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden op het gemeentebestuur of OCMW.

Onze diensten: waar? - wanneer? - hoe?
Administratie en Sociale Dienst
Nieuwstraat 19 - 9570 Lierde
Tel 055/43.10.18 - Fax 055/42.87.78 Email: ocmw.lierde@ocmwlierde.be
Kantoren toegankelijk:
elke werkdag van 9 tot 12 uur & elke woensdagavond van 18 tot 20 uur
Specifieke diensten:
Budgetbegeleiding en -beheer, schuldbemiddeling, collectieve, LAC:
sonia.antheunis@ocmwlierde.be 055/43.10.18
Poetsdienst, dienst maaltijdbedeling, noodoproepdienst, mindermobielencentrale:
joke.desutter@ocmwlierde.be
055/43.10.29
Vluchtelingen, Vreemdelingen, Asielzoekers, Wonen:
veerle.deroeck@ocmwlierde.be
055/43.10.28
Voorzitter: dinsdag en vrijdag van 9 tot 10.30 uur / woensdag van 18.30 uur tot 20 uur
lieve.vanderstraeten@ocmwlierde.be
055/43.10.40
Secretaris: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
ocmw.lierde@ocmwlierde.be 055/43.10.27
Gewestelijke Ontvanger:
rita.devleeschouwer@lierde.be
055/43.10.21

OCMW LIERDE
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