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Betreft: advies Cultuurbeleidsplan 

 

 

Geachte Heren Schepenen, 

Mevrouw de Schepen, 

 

Het Bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid wenst het Schepencollege te 

danken voor de adviesaanvraag. Het Cultuurbeleidsplan (CBP) is een belangrijk 

document in de verdere cultuurbeleving van Sint-Martens-Latem en Deurle als 

gemeenten.  

 

Met dat voor ogen heeft het GRC bestuur de tijd genomen om de versie van het 

Cultuurbeleidsplan grondig door te nemen en een advies te formuleren dat in lijn is met 

onze visie op wat een Cultuurbeleidsplan zou kunnen en soms zou moeten zijn, ook al is 

het niet bedoeld als een officieel document zoals voorzien in het Vlaams decreet. 

 

Wij willen ook de cultuurfunctionaris bedanken voor het ter beschikking stellen van een 

exemplaar op papier van het Cultuurbeleidsplan in december 2007. Tussen december en 

eind mei heeft het GRC bestuur individueel en tijdens de bestuursvergaderingen overleg 

gepleegd over het CBP wat geresulteerd heft in het advies in bijlage met onze visie, 

opmerkingen en suggesties. 

 

Ons advise is er vooral op gericht om het Cultuurbeleidsplan zo aan te passen dat he 

teen werkbaar, communiceerbaar en meetbaar instrument wordt dat kan gehanteerd 

worden als een echt beleidsdocument. Nu blijft het soms wat hangen in het theoretische, 

ook al brengt het wellicht alle nodige elementen samen. Er worden ook geen keuzes 

gemaakt op langere termijn, en dat vinden wij een gemiste kans, temeer daar het 

document zou moeten kunnen dienen als een echte handleiding voor het cultuurbeleid in 

de meest bekende cultuurgemeente van Vlaanderen. 

 

Het GRC bestuur is steeds bereid meer uitleg te verschaffen over het uitgebrachte 

advies, mocht u dat wensen. 

 

 

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting, 

 

 

 

Bart Vandesompele 

Voorzitter Cultuurraad       


