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Agenda 

• Overzicht werking 2010/2011 

• Cultuurcafés 2010/2011  

• Evaluatie Cultuurbeleidsplan 

• Varia 

• Een blik vooruit op 2012 



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 2010/2011 

• Adviezen 

– Cultuurbeleidsplan 

– Bibliotheek 

• Cultuurcafés 

• Stand van zaken 



Cultuurinitiatieven 

• Cultuurcafés – waarom? 

– Cultuurraad taak = participatie, spreiding en creatie 

– Cultureel actieve figuren naar Latem brengen 

– 2 tot 3 keer per jaar 

• Programma 

– 19 december 2010: Pascale Platel  

– 27 maart 2011: Frank Van Laecke (met Eva Bal) 

– 2 oktober 2011: Jacques Dubrulle (met Dirk Brossé 

en Patrick Duynslaeger) 

– 18 december 2011: gast nog niet definitief 



Samenstelling GRC 2011 

• Voorzitter: Bart Vandesompele 

• Ondervoorzitter: Christian De Clercq 

• Secretaris: Ward Claessens 

– Ontslag Tania van den Bossche 

• Penningmeester: Roger Lahaut 

• Leden: Guido Vanden Berghe, Eva Bal, Chris 

Laroy, Lola di Vito, Martine Vanhoucke 

• We zoeken nieuwe leden (max. 14 leden) 



Overzicht Triënnales Cultuur 

Cultuurprijzen 

Karel van de Woestijneprijs voor Poëzie 

 
2013 2016 2019 

Edgard Barbaixprijs voor Fotografie 2011 2014 2017 

Lieven Duvoselprijs voor Muziek 2012 2015 2018 



Status 2010/2011 

• Schelde-Leie project: op zoek naar een culturele 
samenwerking tussen 8 gemeentes  

    (Deinze, de Pinte, Gavere, Zingem, Zulte, Latem/Deurle,  
    Kruishoutem, Nazareth) 

• Subsidies aan de verenigingen: hoe optimaliseren? 

• Museum Gevaert-Minne: afwerking voorzien in 2012 

• Tempelhof is afgewerkt en beschikbaar 

• Sociaal huis is meestal onderbezet en beschikbaar 

• Samenwerking met andere raden: verregaand met 
Seniorenraad 

• Cultuurraad is vertegenwoordigd in werkgroep 
‘Dorpskernhernieuwing Latem’ 

• Aanstelling vrijetijdsconsulente Veerle Yperman 

 



Status 2011 

• Barbaixprijs voor fotografie 

• Advies i.v.m. aanstelling nieuwe cultuurfunctionaris 
– Piet Boyens verlaat de functie op 30/09, maar blijft ter 

beschikking in een overgangsfase  

    (voor Museum Gevaert-Minne) 

• Website Cultuurraad (wordt gecreëerd) 

• Verkiezingsdebat in periode mei/juni 2012 (wellicht 
opnieuw in de Sporthal i.s.m. de andere adviesraden) 

• Gesprek met de verenigingen in maart/april 2012 

• Opvolging voortgang Cultuurbeleidsplan 

• 2 tot 3 cultuurcafés in 2012 

• Evaluatie voortgang Cultuurbeleidsplan 



Cultuurbeleidsplan 2007/2013 

• Goedgekeurd op gemeenteraadszitting van 

september 2008 

• 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 


