
 
 

 
 

 

 

 

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUUR 

 
V E R S L A G   V A N   D E   B E S T U U R S V E R G A D E R I N G  

donderdag 21 februari 2013 

Aanwezig: Bart Vandesompele, Guido Vanden Berghe, Kris Dellaert, Lola di Vito, Eva Bal 
Christian De Clercq, Roger Lahaut,   
Ward Claeyssens, Gert Buelens, Martine Vanhoucke, Sabine Pauwaert, Albert 
Haelemeersch, Chantal Matthys, Ann Schollaert 
Verontschuldigd: Eddy Vaernewyck, cultuurfunctionaris Sophie Desmet 

Genodigden:  cultuurschepen Kristof Vandenberghe. 
 
1.  G O E D K E U R I N G   V E R S L A G  VAN DE ALGEMENE VERGADERING 17/01/2013 

 
Het verslag van de vorige bestuursvergadering  wordt goedgekeurd.  
 
2.  C U L T U U R C A F E S 

 
2.1 Cultuurcafé Jef Neve op 24/02/2013.  
Reservaties: Er zijn 118 inschrijvingen – Er zijn behoorlijk veel reservaties. Capaciteit in de raadzaal is 
mogelijk tot 120 personen. 
Praktisch: Jef Neve, Frederick Sioen en Liesbeth Imbo komen. Via Skype zal een lijn worden opgestart 
in de Raadzaal met de studio waar Dirk Brossé op dat moment aan zijn opnames werkt. Het zal 
spectaculair worden. Vrijdag 23/02/2013 zal Bart alles op voorhand uittesten samen met schepen 
Draulans. 
Taakverdeling: onderlinge afspraken, elk laat aan Christian De Clercq weten waar hij kan bijspringen. 
Inkomprijs 3 EURO - Drankbonnetjes 3 EURO. 
Roger Lahaut zal instaan voor de drank. 
Voor de2  sprekers elk een kistje wijn ter waarde van 30 EURO. 
Receptie: deze gaat door in de Leiezaal. 
Interview in de Raadzaal. 
Fotografen: Herman en Eveline 
 
2.2 Andere kandidaten voor toekomstige cultuurcafé’s  
Joke Schauvliege, Bernard De Wulf “Kleine dingen”, Ann De Man, Walter De Buck, Luc Daels, Jan 
Hoet, Freek Neirynck, Walter De Buck met de bloemenmarkt eventueel… 
 
 
 



2.3 Opmerkingen en bedenkingen vanuit de groep 
Iedereen is het er over eens dat we ook jonger publiek wensen aan te spreken, ons richten op jonge 
mensen in het cultuurcafé. 
Zaki komt uit de groep naar voor, Trixie Withley, “De WaeleBrothers”. Absynthe Minded 
Zorgen voor variatie is belangrijk.  
Voorstel van Sabine Pauwaert: Johan Heldenberg met de film “Schellebelle”, Katrien Ryserhove is 
een goede kennis van haar en zal Katrien misschien interesse tonen. De film is gepland voor 2015. 
 
3.  W E B S I T E   C U L T U U R R A A D   L I V E   I N   J A N U A R I   2 0 1 3 

 
- Staat online, verschillende rubrieken o.a.  
- Alle leden van de raad vinden de website mooi van vorm, duidelijk. 
De voorzitter geeft het woord aan Sabine Pauwaert, webmaster: 
- Afspraken maken betreffende de layout , naar het onderhoud 
- Voorstel om geen Word documenten meer te plaatsen maar wel Pdf documenten 
- Voorstel om foto’s te plaatsen en via fotogallerijen te werken, zo weinig mogelijk foto’s waarop   
   publiek. 
- Akkoord om via Flickr te werken: kostprijs 15 EURO/jaar 
- Aan de gastsprekers zal ook steeds akkoord gevraagd worden om  een foto op de website te  
  plaatsen van hen. 
 
4.  O V E R Z I C H T   C U L T U U R F U N C T I O N A R I S 

 
Schepen Kristof Vanden Berghe neemt het woord, mevrouw Sophie Desmet is verontschuldigd 
wegens ziekte. 
4.1. Enkele specifieke verenigingen vieren in 2013 hun jubileumjaar: 
- Latems Creatief – 30 jaar. Er wordt een grote tentoonstelling georganiseerd van 17 t.e.m. 20 mei  
  2013 (Pinksterweekend) 
- Brede Visie op cultuur – 25 jaar. 
- De Schone Lier – 30 jaar, zij wensen een evenement in oktober 2013 te organiseren. 
 
4.2 Fototentoonstelling eind maart 2013: 
- 12 t.e.m. 21 maart – 40 jaar ‘Fotoclub Latem 73’ 
 
4.3 Museum Gevaert – Minne en de Latemse Kunstkring  
Samen met de voorzitter Freya Malfait wordt er bekeken om vrijwilligers in te zetten als suppoosten 
of gidsen in het museum. Dit om onder andere ‘s avonds ook voor groepen bezoeken te kunnen 
organiseren en om Erwin De Keyzer wat ruimte en tijd te geven. 
 
4.4 Piet Boyens – Titel van Ereburger van Sint-Martens-Latem 
In geheime zitting werd besloten om Piet Boyens de titel van ereburger van Sint-Martens-Latem toe 
te kennen. 
Op 11 mei 2013 zal de academische zitting  doorgaan. 
Gastsprekers zijn:  Frans Boenders en Gouverneur Jan Briers 
De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door celliste Viviane Spanhoghe 
 



4.5 Karel van de Woestijneprijs 2013  
Feedback door schepen Kristof Vanden Berghe – Bart Vandesompele: 
Werkgroep is voor de eerste keer bijeen gekomen op 18/02/2013 
Aanwezigen waren: Kristof Vanden Berghe, Bart Vandesompele, Albert Haelemeersch, Ann 
Schollaert, Eddy Vaernewyck, Gert Buelens, Martine Vanhoucke. 
Een aantal praktische zaken werden vooropgesteld: 
Voorstel 5 juryleden: 
1. Anne-Marie Musschoot 
2. Yves T’Sjoen 
3. Carl Destrycker (Poëziecentrum Gent) 
4. Dimitri Casteleyn 
5. Luc Devoldere 
6. Piet Gerbrandy (NL) 
Elk jurylid stelt 5 bundels voor. 
Ambassadeurs zoeken: voorstel: Herman Van Rompuy – Jacques Rogge e.a. … 
Koppelen aan de boekenbeurs 
Publieksprijs organiseren, betrokkenheid van het publiek 
Samenwerking met het Gents poëziecentrum, kunnen mogelijks ondersteuning bieden bij het 
contacteren van de juryleden 

 
5.  F O T O S E S S I E   G R O E P S F O T O   L E D E N   G R C   

Herman Dirickx zorgt voor een groepsfoto 
Sabine vult de website aan : http://www.cultuurraadlatem.be/wie-zijn-we/ 

 
6.  A N D E R E   P R O J E C T E N   2 0 1 7  

 
6.1 Subsidieregeling aanpassen – Ward 
Ward laat weten dat 3 gemeenten info hebben bezorgd, Ward hoopt eind deze maand alles te 
kunnen afsluiten. 
 
6.2 Opvolger “Open Atelierdagen” achtige formule 
- Albert laat weten dat het probleem voor veel kunstenaars is dat ze niet over een eigen atelier 
beschikken. 
Er wordt voorgesteld dat de gemeente haar locaties ter beschikking stelt voor de lokale kunstenaars. 
De werken zijn verzekerd via de polis van de gemeente. 
Volgens Guido Vanden Berge moeten de locaties wel steeds tijdens deze tentoonstellingen bruikbaar 
blijven voor andere verenigingen. 
Dit zou geen probleem zijn, volgens Albert organiseerde “de Laetemschen Vriendenkring” reeds 
verschillende tentoonstellingen in de Brouwerij en is de kunstenaar altijd aanwezig om persoonlijk 
enkele werken te verplaatsen waar nodig. 
De gemeente beschikt over prachtige locaties zoals de Raadzaal en beide zolderzalen, de Brouwerij. 
 
- voorgesteld wordt dat de gemeente om de 2 jaar een open kunstenaarsplatform organiseert 
waarbij de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid krijgen om hun werken tentoon te stellen. Zo 
krijg je een brede waaier van kunst. Het publiek kan dan kennis maken met de kunstenaars in de 
gemeente. Kristof ondersteunt het idee.  



De gemeente trekt het project en nodigt via haar kanalen de kunstenaars uit om deel te nemen. 
Kristof Vanden Berghe vraagt of de GRC hier ondersteuning kan bieden. De voorzitter laat weten dat 
de GRC adviserend werkt. 
Per brief 1 advies. 
Alles kan nog verder bekeken worden via een eventuele werkgroep 
 
- Albert Haelemeersch stelt een  project voor vanuit “Den Laetemschen Vriendenkring”: 
Artiestenzolder in het gemeentehuis zal worden aangekleed met eigen werken van de gemeente. 
De selectie zal gebeuren door hemzelf, Sophie Desmet, Freya Malfait. 
Een extra hommage aan de persoon van Edgar Gevaert, naar aanleiding van de bloemenmarkt op 14 
april e.k. 
Een Vereniging zal ter gelegenheid van de bloemenmarkt een tentoonstelling verzorgen met 
bloemsierkunst en ter plaatse werken. 
Het is de bedoeling dat iedereen die aan Sint-Martens-Latem een bezoek brengt, via de Beneluxboot 
of autocar , als wandelaar, ook groepen enz… kan kennismaken met de kunst in onze gemeente. 
Momenteel zijn onze zalen leeg terwijl we over prachtig werk beschikken o.a. van Evarist De Buck, 
Hubert Malfait, Pol Van Assche enz… 
Het College heeft het principe reeds goedgekeurd, weet de cultuurschepen. 
Dit initiatief wordt binnen de raad positief onthaald. Een mooi en boeiend initiatief. 
 

7.  V A R I A 
 
 
7.1 Jaarlijks etentje 2013 op vrijdag 1 maart 2013 om 19u30 Homard Bizarre. 
Er zijn 27 deelnemers. 
10 EURO/persoon zal de kas bijleggen. 
Sabine zorgt voor een eigen kunstwerkje als geschenk voor Erik Van den Abeele. 
Erik Van den Abeele en echtgenote zijn uitgenodigd, dit wordt betaald vanuit de GRC. 
 
7.2 Centrum Vierschaar – herstel apparatuur 
Guido Vanden Berge vraagt aan de schepen wanneer de geluidsapparatuur opnieuw zal 
werken. 
De schepen laat weten dat er 2 opties mogelijk zijn. Vervanging door een mobiele installatie 
of herstel. Defect door verkeerd gebruik van de apparatuur. 
Herstelling geraamd op 3700 EURO 
Dit zal binnenkort opgelost worden. 
 
7.3 Website UIT in Sint-Martens-Latem: 
Omdat enkele sportverenigingen volgens seizoendatum de site aanvullen, staan ze steeds 
vooraan. Ook de Cultuurcafés staan vermeld e.a. 
Er zal hier naar een oplossing worden gezocht, dit eerste kan niet de bedoeling zijn. 
 
7.4 Informatief op de website van de gemeente 
Albert stelt voor om “Informatief” ook in Pdf formaat op de website te plaatsen. Dit idee 
wordt algemeen goedgekeurd. 
 
7.5 Buitenverlichting aan de Brouwerij is reeds enkele maanden stuk. Bijkomende tafels. 
Albert vraagt wanneer de buitenverlichting in orde komt, het is daar zeer donker.  
Guido vraagt of het mogelijk is extra tafels te voorzien, momenteel zijn er maar 10 tafels. 



De schepen zal hier het nodige voor laten doen. 
 
7.6 Documentatie en Archiefcentrum – verdwijnen van documentatie en boeken 
Documentatie- en Archiefcentrum ondervindt schade. 
Er zijn stukken verdwenen, dit zou te wijten zijn aan het feit dat iedereen binnen kan. 
Verscheiden stukken die geïnventariseerd werden zijn niet meer terug te vinden, andere werden in 
dozen geborgen. Ook de klimatisatie is niet geschikt voor goede bewaring van archiefstukken. 
 
7.8 Het net en informatie – WIKIPEDIA 
Gert Buelens stelt dat er weinig informatie terug te vinden is op het net over de Karel Van de 
Woestijneprijs. Hij stelt voor om dit iets meer in het voetlicht te plaatsen. 
Albert Haelemeersch wordt gevraagd de historiek van deze prijs op het net  via Wikipedia te 
plaatsen. Hij zal de historiek opvragen bij de cultuurfunctionaris. 
 
Ook kan men voor andere interessante onderwerpen meer gebruik maken van dit medium en 
pagina’s aanmaken. 
De cultuurfunctionaris kan hiervoor instaan. Eenmaal de pagina is aangemaakt kunnen 
enthousiastelingen zelf de pagina’s aanvullen 
 
7.9 Organisatie open atelier – Eva 
Eva wenst graag een open atelier te organiseren  rond dans en zang met kinderen. Tijdens de 
volgende vergadering zal hier dieper worden op ingegaan. 
 
7.10 POLLS 
Nadenken over de meerwaarde betreffende deze samenwerking. 
Er bestaat een relatief kleine samenwerking tussen de ons omringende gemeenten in de Leiestreek. 
 
7.11 EURO-ART 
Lola vraagt indien mogelijk of er een uitnodiging kan worden verzorgd van de schepen van Cultuur  
vanuit Sint-Martens-Latem naar de kunstenaars van EURO-ART 
 
7.12 Verbroedering met Vresse-sur-Semois 
Albert laat weten dat de cultuurbediende van Vresse-Sur-Semois de vraag heeft gesteld naar 
verbroedering/uitwisseling met Sint-Martens-Latem toen hij daar ter plaatse was. 

 

10.  V O L G E N D E   B I J E E N K O M S T   C U L T U U R R A A D 
 
 
Donderdag 25 april 2013 om 20u00 in het Sociaal Huis, Vennelaan 23 
 
 
 

Opgemaakt op 24/02/2013 door Ann Schollaert 
Secretaris GRC 

 
 


