
 
 

 
 

 

 

 

 

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  

30 september 2013 

Aanwezig: Bart Vandesompele, Kris Dellaert, Martine Vanhoucke, Sabine Pauwaert, 
Christian De Clercq, Eddy Vaernewijck, Albert Haelemeersch, Roger Lahaut,  
Chantal Matthys en Ward Claeyssens 

  
Verontschuldigd: Lola di Vito, Ann Schollaert, Eva Bal, Guido Vanden Berghe en Gert Buelens 
 
Genodigd:  cultuurfunctionaris Sophie Desmet; 
  schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe 
 
1. Opening van de vergadering 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuursleden van harte welkom.  
 
2. Bespreking “Gemeentelijk reglement met betrekking tot het beheersorgaan van het 
gemeenschapscentrum Sint-Martens-Latem" 
De vergadering bespreekt de ontwerptekst en brengt hierover positief advies uit. Opgemerkt dient 
evenwel dat paragraaf 3 binnen afdeling 2.1 (pagina 2) voor enige verwarring zorgt. Een betere 
formulering luidt: “Het beheersorgaan bestaat, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of 
decretale bepalingen, voor ten minste 1/3 uit leden van andere geslacht. Indien niet aan deze 
voorwaarde is voldaan, kan geen rechtsgeldig advies uitgebracht worden.” Ward verstuurt ons advies 
naar het College.  
 
3. Kerkhof Deurle: behoud en beheer 
Het kerkhof van Deurle kampt met plaatsgebrek. Sophie Desmet, Ann Schollaert en Johan Van 
Twembeke werken in een werkgroep een voorstel uit; ook Luc Bauters (funerair erfgoed) zal hierover 
om advies gevraagd worden. Eddy Vaernewijck werkt mee aan een inventaris van de graven in 
Deurle. Het advies moet uiterlijk eind december klaar zijn.  
 
4. Evaluatie Cultuurcafé (Joke Schauvlieghe) 
- De reacties van het publiek waren heel positief.  
- Inkomsten:  

toegang: 60 x 3 euro = 180 euro; 
drank (receptie): 47 euro 

- Bij volgende cultuurcafés moeten we de deur aan het onthaal van het gemeentehuis op slot doen;  
nu glippen immers nog gasten binnen die niet betalen. 
- De raadzaal heeft geen goede akoestiek, zeker voor gehoorgestoorden. Gevraagd wordt of de 
gemeente hiervoor oplossingen kan zoeken.  



5. Financieel overzicht 
Wordt uitgesteld tot de volgende vergadering 
 
6. Rondvraag 
Sabine Pauwaert 
Stelt vast dat Sint-Martens-Latem nood heeft aan een kinderatelier, ofwel als filiaal van de Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten in Deinze, ofwel als aparte vereniging. Sabine gaat na hoe een 
kinderatelier in andere gemeenten wordt georganiseerd. 
 
Kristof Vanden Berghe 
- Gaat na in welke mate wij als bestuurslid/vrijwilliger verzekerd zijn bij Cultuurcafés en andere 
activiteiten die we organiseren.   
- Meldt dat op dinsdag 8 oktober 2013 (om 20.00 uur) een vergadering van POLS plaatsvindt in het 
gemeentehuis van De Pinte. Guido Vanden Berghe zal ons daar vertegenwoordigen. 
- Meldt dat het College aan Lola Di Vito heeft gevraagd Sint-Martens-Latem te vertegenwoordigen op 
EuroArt (10 tot 13 oktober 2013). De GRC en het College zullen naderhand evalueren.  
 
Albert Haelemeersch 
Merkt op dat aan een aantal gemeentelijke zalen (zoals het Tempelhof, het Centrum De Vierschaar 
en de Oude Brouwerij) over geen buitenverlichting of een slecht functionerende buitenverlichting 
beschikken. Kan de gemeente voor aangepaste verlichting zorgen?  
 
 

Ward Claeyssens 
Vervangend secretaris 

 
 
 
 


