
 
 

 
 

 

 

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 
CULTUURBELEID 

 

VERGADERING 
Sint-Martens-Latem, 24 februari 2014 

Aanwezig:  Bart Vandesompele, Gert Buelens, Christian De Clercq, Chris Dellaert, Lola Di Vito, 
Albert Haelemeersch, Sabine Pauwaert, Guido Vanden Berghe, Martine 
Vanhoucke en Ward Claeyssens;  
schepen Kristof Vanden Berghe (vanaf 20.45 uur) en cultuurfunctionaris Sophie 
Desmet 

Verontschuldigd: Eva Bal, Roger Lahaut, Chantal Matthys, Ann Schollaert en Eddy Vaernewijck 

 

1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige GRC wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Cultuurcafés 
2.1 Cultuurcafé 13/03/2014  (20 uur, Oude Brouwerij) 
De voorstelling van de documentaire “Behind The Redwood Curtain” (Liesbeth De Ceulaer) lokte 
tachtig deelnemers en was een succes.  

2.2 Cultuurcafé 24/08/2014 (kermis Latem) 
Tijdens het weekend van de kermis van Latem organiseert de Karel Van Wijnendaele-wielerclub een 
tentoonstelling rond de wielercultuur in Vlaanderen. Samenwerking kan worden gezocht met Den 
Laethemsen Vriendenkring. Voor het Cultuurcafé wordt contact opgenomen met Dirk Nachtergaele 
en Rik Vanwalleghem.   

2.3 Cultuurcafé 14/12/2014 (kerstdorp) 
Er wordt contact opgenomen met Dirk Brossé, Barbara Sarafian en Matthieu Sys (“In Vlaamse 
velden”).   
 
2.4 Cultuurcafé voorjaar 2015 
Er wordt contact opgenomen met Bob De Moor. Het concept moet evenwel nog worden uitgewerkt: 
houden we een traditioneel Cultuurcafé met gastsprekers of wordt het een monoloog (met 
eventueel verhalen over Pierke)? 



2.5 Algemeen 
Bart Vandesompele heeft radio- en tv-presentatrice én dorpsgenoot Ann Lemmens gecontacteerd. 
Hij wacht op haar antwoord. Mocht zij op onze vraag ingaan, kan samenwerking worden gezocht met 
de Jeugdraad. 
 
 
3. Financiën: stand van zaken 
Wordt besproken op de volgende vergadering. 
 
 
4. Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie 
De academische zitting vindt plaats op zondag 30 maart 2014 (om 10.30 uur) in Museum Dhondt-
Dhaenens. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door harpist Jacques Vandevelde. Werner Lanneau 
doet de presentatie. De uitnodigingen zijn verspreid.  
 
 
5. Richard Minneviering 
De viering vindt plaats in juni 2015. Een eerste werkvergadering (met prof. dr. Yves T’Sjoen en prof. 
dr. Els Van Damme) is positief verlopen. Museum Gevaert-Minne en de zolder van het gemeentehuis 
zijn geschikte locaties voor een expositie. 
 
 
6. Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum: stand van zaken 
Het beheersorgaan is inmiddels opgericht en bestaat uit negen leden; Jacky Van den Bossche is 
voorzitter, Bea Roos is ondervoorzitter. Het komt tweemaandelijks samen en heeft als opdracht de 
gemeenteraad en het College bij te staan in het beheer van het gemeenschapscentrum. Onder 
“gemeenschapscentrum” wordt de culturele infrastructuur bedoeld die door de gemeente wordt 
beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve 
van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Inmiddels heeft een 
werkgroep al een evaluatie gemaakt van de gemeentelijke infrastructuur.  
 
De GRC betreurt dat een aantal gemeentelijke zalen evenwel niet zijn opgenomen in het 
“gemeenschapscentrum” en zal hierover een advies formuleren aan het College.  

 
7. Renovatiewerken Museum Gust De Smet  
Wegens de geplande renovatiewerken wordt de inboedel van Museum Gust De Smet eind februari 
verhuisd naar het provinciale depot in Ename en naar beschikbare ruimten in het gemeentehuis. 
Inmiddels heeft Sophie Desmet samen met Jolien Verroeye van de erfgoedcel POLS de inboedel 
geïnventariseerd. Monumentenwacht behandelt zoveel mogelijk schilderijen met een 
insectenwerend middel vooraleer de effectieve verhuis kan worden gestart. Vooraf wordt ook de 
kelder van het gemeentehuis opgeruimd. De aanvang van de werken wordt geschat op (ten vroegste) 
april 2014. 

 



8. Inventarisatie kerkhoven en begraafplaatsen 
- Er zijn circa 3000 foto-opnames genomen van de graven op het kerkhof van Deurle. Ze worden 
geïnventariseerd door de heer Johan Van Twembeke. Waardevolle graven kunnen op termijn 
eventueel in aanmerking komen voor renovatiesubsidie. Er wordt overwogen om deze graven op een 
lijst te plaatsen als “waardevol” en ze zo voor bescherming voor te dragen.  
- Ook een inventarisatie van waardevolle graven op de begraafplaats van Latem zal worden gepland. 
Dit project wordt opgevolgd door Sophie Desmet, Martine Pieteraerens, Ann Schollaert, Eddy 
Vaernewijck, Johan Van Twembeke, schepen Emile Verschueren en Kimberley Viaene (diensthoofd 
burgerzaken).  
 
 
9. Documentatie- en Archiefcentrum 
De vroegere bestuursleden hebben al enkele keren vergaderd, samen met Albert Haelemeersch en 
Freya Malfait. De oprichting van een nieuwe raad van bestuur blijkt evenwel opportuun. Momenteel 
hebben zich drie vrijwilligers aangeboden. 
 
10. Samenwerkingsovereenkomst GRC-gemeente 
Tijdens een vergadering op 24 februari 2014 (19 uur) werd de vroegere tekst van de 
samenwerkingsovereenkomst (daterend van 2007) doorgenomen en aangepast. Ward Claeyssens en 
schepen Kristof Vanden Berghe zullen de tekst redigeren en ter goedkeuring voorleggen op een 
volgende Cultuurraad. 
 
 
11. Update onafgewerkte agendapunten 
Wordt besproken op de volgende vergadering (Ann Schollaert).  
 
 
12. 11-juliviering 
De 11-juliviering wordt opgeluisterd door Andante Favore. Een spreker wordt nog gezocht. (De 
website “Read My Lips” biedt een ruime keuze aan bekende en minder bekende sprekers over tal van 
onderwerpen.)  
 
 
13. Aanpassing subsidiereglement (socio)culturele verenigingen 
Zie het vorige verslag. De werkgroep komt opnieuw samen op 24 maart 2014. Het werk vordert goed.  
 
 
14. Bijdrage “Dorpsmagazine” 
De GRC maakt zijn activiteiten te weinig bekend in “Dorpsmagazine”. Ward Claeyssens zal die 
taak op zich nemen. Dit wordt een vast agendapunt voor elke vergadering van de GRC. 
 

 
 



Datum van insturen Publicatiedatum 

11/05/2014 19/06/2014 

29 juni 2014 18/08/2014 

12 september 2014 23/10/2014 

26 oktober 2014 04/12/2014 

 

 
15. Vergadering rond Mobiliteitsplan (05/02/2014) 
Wordt door de GRC voorlopig geen verder gevolg aan gegeven 
 
 
16. EuroArt 
- EuroArt organiseert dit jaar een triënnale in Tervuren. De expositie loopt van 9 mei tot 22 juni 
2014. Het thema luidt “Idyllisch”. De vroegere Latemse kunstenaars Xavier De Cock, Valerius De 
Saedeleer en Gust De Smet hebben een plaats op de tentoonstelling; ook enkele van onze 
hedendaagse kunstenaars mogen deelnemen.  
- Dank aan Sophie Desmet, Lola Di Vito en Albert Haelemeersch voor hun medewerking. 
- Het zou opportuun zijn mocht een bestuurslid de GRC op de opening van de triënnale 
vertegenwoordigen. 
 
 
17. Kinderatelier 
Voor de organisatie van een kinderatelier in Sint-Martens-Latem heeft Sabine Pauwaert intussen een 
aantal nuttige contacten gelegd. De bedoeling is in september te starten met zowel kinderateliers als 
workshops-op-maat. Verschillende vrijwilligers en lokale kunstenaars hebben hun medewerking al 
aangeboden. Sabine en het College zijn op zoek naar een “vast lokaal” (met wat stockageruimte); vijf 
locaties zijn inmiddels bezocht, waarna de voor- en nadelen van elk in kaart zijn gebracht.  
 
 
18. Herdenking “Groote Oorlog” 
- Verschillende projecten rond de Eerste Wereldoorlog worden in de gemeente georganiseerd: een 
lezing van het Davidsfonds op 25 maart 2014 (Oude Brouwerij), een toneelvoorstelling op 8 mei 2014 
(kerk Deurle), het Lenteconcert op 17 mei 2014 (Sporthal), een fototentoonstelling van de 
Kerkfabriek tijdens de kermis van Deurle, de 11-novemberplechtigheid enzovoort.  
- Het Lenteconcert van het Harmonieorkest van Sint-Martens-Latem (17 mei 2014) staat in het teken 
van “oorlog en vrede”. De vereniging is bovendien op zoek naar namen van oud-strijders; de 
bedoeling is die in het programmaboekje op te nemen.  
- De erfgoedcel van POLS zal enkele overkoepelende evenementen organiseren samen met de 
cultuurfunctionarissen uit de zes gemeenten. Ook de Open Kerkendagen op 31 mei en 1 juni 2014 
zullen deels in het teken staan van de Eerste Wereldoorlog. Er wordt hiervoor onder andere een 
wandel- en fietsroute uitgewerkt langs het belangrijkste (funeraire) erfgoed.  



 
 
19. “Vrijetijdswijzer” en jaarkalender 
- Zie het vorige verslag. 
- Nog niet alle verenigingen hebben hun input voor de “Vrijetijdswijzer” doorgegeven. Sophie Desmet 
en Veerle Yperman zullen een nieuwe oproep (met deadline) lanceren.  
 
 
20. Rondvraag 
Christian De Clercq 
Het jaarlijkse etentje van de GRC vindt plaats op 21 maart 2014, om 19.30 uur in D’Ouwe Hoeve 
(Deurle). Inschrijven kan nog altijd.  
 

 

Volgende vergadering: 
23 april 2014 (20.00 uur), Sociaal Huis 

 

Ward Claeyssens 
Vervangend secretaris 


