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Agenda 

• Overzicht werking 2009/2010 

• Cultuurcafés 2009/2010  

• Evaluatie Cultuurbeleidsplan 

• WG Kunsten en Erfgoed 

• Bezoek aan Deurle kermis 



Rol van de Cultuurraad 

• Officieel adviesorgaan bij Vlaams decreet 

• Belangen van de verenigingen verdedigen 

• Cultuurparticipatie, -creatie en –spreiding stimuleren 

• Advies geven over cultuurmateries in de gemeente (op 
aanvraag of op eigen initiatief) 
– het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en 

samenwerking tussen de socio-culturele organisaties en 
verenigingen;  

– -  het stimuleren van inspraak en het betrekken van de brede 
bevolking bij de uitbouw van het lokale cultuurbeleid; 

– -  het bevorderen van deelname van de ruimere bevolking, met 
aandacht voor groepen in achterstandssituaties, aan het 
culturele leven. 



Algemeen 2009/2010 

• Adviezen 

– Cultuurbeleidsplan 

– Bibliotheek 

• Cultuurcafés 

• Festival 2008 

• Werkgroep Kunsten en Erfgoed 



Cultuurinitiatieven 

• Cultuurcafés – waarom? 

– Cultuurbeleidsplan: participatie, spreiding en 

creatie 

• Programma 

– Maart 2009 – Rudolf Werthen 

– Juni 2009 – Dimitri Casteleyn 

– December 2009 – Roel Van Bambost 

– Najaar 2010 – 2 Cultuurcafés 

 



Status 2009 

• Website gemeente is afgewerkt – oproep aan 
verenigingen om zoveel mogelijk  

• Tempelhof, aanvang werken najaar 2009, afronding in 
2010, opening (opendeur) op 2 oktober voor alle 
verenigingen 

• Renovatie Oude Brouwerij 

• Tentoonstelling architect Jean van den Bogaerde mei 
2009 (n.a.v. 80e verjaardag) – gemeentehuis (raadzaal 
en crypte)  

• Tentoonstelling 50 voor 50, n.a.v. 50-jarig bestaan 
Latemse Kunstkring september-oktober 2009 
(gemeentehuis) 

• Lieven Duvoselmuziekprijs in oktober 2009 (sporthal) 

 



Werkgroep Kunsten en Erfgoed 

• Doel: karakter en ziel van de gemeente 

bewaren – advies over keuzes maken 

• Samengesteld uit experten 

• Er waren problemen met de werking: we 

konden onze rol als neutraal adviesorgaan 

niet ten volle spelen 

• Werkgroep is nu opgenomen in het 

bestuur van de Cultuurraad 



Status 2010 

• Schelde-Leie project: op zoek naar een culturele samenwerking tussen 8 
gemeentes Deinze, de Pinte, Gavere, Zingem, Zulte, Latem/Deurle, 
Kruishoutem, Nazareth 

• Pagina voor verenigingen op website Het Nieuwsblad 

• Open Atelier Weekends: zoeken naar een nieuwe formule 

• Karel van de Woestijneprijs 2010 in mei 2010: kan ook verbeteren qua 
uitstraling en praktische voorbereiding 

• Tentoonstelling Piet Bekaert – opening volgende week vrijdag 3/9 

• Advies straatnaamgeving “De Blaupoort” 

• Advies verspreiding cultuurhistorische brochure Latem/Deurle 

• Subsidies aan de verenigingen: hoe optimaliseren? 

• Museum Gevaert-Minne:  deadline inschrijving aanvraag subsidies was 17 
maart 2010 

• Samenwerking met andere raden: verregaand met Seniorenraad 

• Bibliotheek: binnenkort opnieuw op gemeenteraad 

• Cultuurraad zelf: 
– Nieuwe penningmeester: Roger Lahaut 

– Nieuwe leden altijd welkom in bestuur (leden algemene vergadering 



Samenstelling GRC 

• Voorzitter: Bart Vandesompele 

• Ondervoorzitter: Christian De Clercq 

• Secretaris: Tania Vanden Bossche 

• Penningmeester: Roger Lahaut 

• Leden: Guido Vanden Berghe, Jan De 

Backer, Ward Claeyssens, Eva Bal, Sven 

Decaster, Chris Laroy, Lola di Vito, 

Martine Vanhoucke 



Cultuurbeleidsplan 2007/2013 

• Is goedgekeurd op gemeenteraadszitting van 

september 2008 

• Is nu in uitvoering 

• Cultuurraad is gevraagd betrokken te zijn bij 

praktische opvolging en jaarlijkse evaluatie 

• Bespreking verslag evaluatie mei/juni 2010 

– Nabespreking burgemeester en schepen 

– Nabespreking met cultuurfunctionaris 

– Nu op agenda geplaatst van het Schepencollege 


