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Agenda 

• Rol van de Cultuurraad 

• Overzicht werking 2012 
• Adviezen 

• Cultuurcafés 2012 en 2013 

• Website Cultuurraad 

• Vooruitblik op 2013 

• Verslag van de consultatieronde cultuurverenigingen juni 2012 

• Ontslag huidige Cultuurraad en verkiezing nieuwe leden Raad 
van bestuur 

• Allerlei en vragenronde 



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. 



Cultuurinitiatieven 

• Cultuurcafés – waarom? 

• Cultuurraad taak = participatie, spreiding en creatie 

• Cultureel actieve figuren naar Latem brengen 

• 2 tot 3 keer per jaar 

• Programma 

• Juni 2012: Gouverneur André Denys (100 pp) 

• Oktober 2012: Arne Quinze (100 pp) 

• December 2012: Nic Balthazar 



Overzicht werking  2012 

• Jan 2012: advies i.v.m. aanstelling nieuwe 
cultuurfunctionaris (Cultuurraad zat in selectiecommissie) 

• April 2012: advies straatnamen nieuwe verkaveling 

• Mei 2012: advies CultuurNet Vlaanderen 

• Juni 2012: gesprek met 24 verenigingen 

• September 2012: verkiezingsdebat eind september 2012 in 
de Sporthal 

• November 2013: advies Woestijnvis “Slimste gemeente” 

• Cultuurcafés (3) 

• Evaluatie voortgang Cultuurbeleidsplan (2008/2013) 

• Vergaderingen in januari, februari, april, mei, juni, 
november 



Overzicht werking  2012 

• POLS Schelde-Leie project: op zoek naar een culturele 
samenwerking tussen 8 gemeentes (Deinze, De Pinte, Gavere, 
Zingem, Zulte, Latem/Deurle, Kruishoutem, Nazareth) 
• Gemeenschappelijk tijdschrift 
• Erfgoedbank 

• Museum Gevaert-Minne: afwerking 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’ 
• Cultuurprijs Lieven Duvosel 



Overzicht Triënnales Cultuur 

Cultuurprijzen 

Karel vd Woestijneprijs voor Poëzie 

 
2013 2016 2019 

Edgard Barbaixprijs voor Fotografie 2014 2017 2020 

Lieven Duvoselprijs voor Muziek 2015 2018 2021 



Vooruitblik 2013 

• Evaluatie voortgang Cultuurbeleidsplan of -nota 

• Website Cultuurraad (wordt gecreëerd)  

• Subsidies aan de verenigingen: hoe optimaliseren? 

• Updaten lijst Cultuurverenigingen aanpassen 

• Cultuurcafés 2013 (3): 

• Jef Neve (maart?) 

• Begin van een nieuwe legislatuur in Cultuurraad nl. 
2013/2018 



Verslag consultatieronde 

 



Samenstelling GRC 

• Huidig bestuur 
• Voorzitter: Bart Vandesompele 
• Ondervoorzitter: Christian De Clercq 
• Secretaris: Ward Claeyssens 
• Penningmeester: Roger Lahaut 
• Leden: Guido Vanden Berghe, Eva Bal, Chris Laroy, Lola di Vito, 

Martine Vanhoucke, Kris Dellaert, Chantal Matthys, Eddy 
Vaernewijck 

• We zoeken nieuwe leden (max. 15 leden) 
• Herkiesbare oude leden + nieuwe kandidaten 
• Hernieuwen samenwerkingsovereenkomst GRC met de 

gemeente 



Hartelijk dank voor uw 

aanwezigheid 

• Allerlei en vragen? 


