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Agenda 

• Rol van de Cultuurraad 

• Overzicht werking 2013 
• Adviezen 

• Cultuurcafés 2013 

• Website Cultuurraad 

• Vooruitblik op 2014 

• Eerste jaar nieuwe leden Cultuurraad - overzicht 

• 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 

• Februari 2013: Jef Neve (100pp) 

• September 2013: Joke Schauvliege (80 pp) 

• December 2013: Gouverneur Jan Briers  



Overzicht werking  2013 

• Jan 2013: aanstelling nieuwe cultuurraad en schepen 

• Aankondiging opstellen nieuw “algemeen gemeentelijk 
meerjarenplan” – luik cultuur 

• Website www.cultuurraadlatem.be 

• Karel vd Woestijneprijs voor poëzie – jury en oprichting 
werkgroep voor opvolging –  

• Subsidiereglement moet aangepast worden aan de huidige 
noden 

• Aanzet Samenwerkingsovereenkomsten Cultuurraad/Gemeente 

• Onderzoeken opvolger “Open Atelierdagen” 

http://www.cultuurraadlatem.be/


Overzicht werking  2013 

• Nova wordt als nieuwe vereniging aanvaard 
• Jaarlijkse Prijs voor Cultuur Latem/Deurle  ism gemeente is een 

initiatief van Cultuurraad – verdienstelijk figuur uit gemeente 
• Advies gegeven over Richard Minne viering 2015 – project ism 

Universiteit Gent, Nederlandse literatuur 
• Initiatief vertoning prachtige “film” natuur “Behind the Redwood 

Curtain” – uitgesteld naar 2014 
• Bespreking en goedkeuring verslag bibliotheekraad 2012 en 

actieplan 2013 
• Bezoek en toelichting POLS door Stefaan De Groote 
• 11 juli viering op 6/7/2013 
• Advies plan Trage Wegen 

 



Advies Cultuurraad op 

meerjarenplan (1) 

• Goede basistekst 

• Quid recupereren goede elementen uit vorig 
cultuurbeleidsplan? 

• Advies om scholen en onderwijs actief te betrekken  

• Bibliotheek als centrale ontmoetingsplaats onder 
adviezen Cultuurraad brengen? 

• Cultuurraad kan rol jury spelen voor Jaarlijkse prijs en 
Richard Minne 2015 

• Inhaalbeweging naar Deurle dorp toe? 

• Quid individuele kunstenaars (ongebonden)? 



Advies Cultuurraad op 

meerjarenplan (2) 

• Polyvalente ruimte in de gemeente? Quid achterstand op 
onze omringende gemeenten 

• Moet Latem niet meer “kunstenaars(cultuur)gemeente” 
zijn? Quid identiteit van onze gemeente? 

• Beheersorgaan gemeentelijke infrastructuur voor 
gemeenschapscentrum publieke ruimtes voor oa 
cultuuractiviteiten 

• Advies vrijwilligersloket 



• Kerkhof Deurle: behoud en beheer 

 

 



Overzicht Triënnales Cultuur 

Cultuurprijzen 

Karel vd Woestijneprijs voor Poëzie 

 
2013 
(2014) 

2016 2019 

Edgard Barbaixprijs voor Fotografie 2014 2017 2020 

Lieven Duvoselprijs voor Muziek 2015 2018 2021 



Vooruitblik 2014 

• Evaluatie voortgang meerjarenplan gemeente/cultuur 

• Opstellen samenwerkingsovereenkomst 

• Website Cultuurraad – www.cultuurraadlatem.be 
• Activiteiten verenigingen (doorsturen naar ons) 

• Platform voor cultuurbeleving in onze gemeente? 

• Subsidies aan de verenigingen 

• hoe optimaliseren? 

• Werkgroep finaliseert voorstel 

• Updaten lijst Cultuurverenigingen aangepast 

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

http://www.cultuurraadlatem.be/


Samenstelling Cultuurraad 

2013/2018 

• Huidig bestuur 
• Voorzitter: Bart Vandesompele 

• Ondervoorzitter: Martine Vanhoucke 

• Secretaris: Ann-Katia Schollaert 

• Penningmeester: Roger Lahaut 

• Leden: Ward Claeyssens, Christian Declercq, 
Guido Vanden Berghe, Eva Bal, Sabine Pauwaert, 
Lola di Vito, Gerd Buelens, Kris Dellaert, Chantal 
Matthys, Eddy Vaernewijck, Albert Haelemeersch 



Hartelijk dank voor uw 

aanwezigheid 

• Vragen? 


