
 
 

 
 

 

 

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 

CULTUURBELEID 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  

Sint-Martens-Latem, 29 maart 2017 

Aanwezig: Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, Sabine Pauwaert, Lola di 

Vito, Roger Lahaut, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Eva Bal,  

Ann Schollaert, Albert Haelemeersch, Gert Buelens, Freddy Bijn en  

Ward Claeyssens;  

 schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe; 

 schepen van Mobiliteit Peter Draulans als gast (van 20.00 tot 20.45 

uur)  

 

Verontschuldigd:  Chantal Matthys en Eddy Vaernewijck;   

 cultuurfunctionaris Sophie Desmet  

 

 

1. Invoering zone 30 in Sint-Martens-Latem 

Schepen van Mobiliteit Peter Draulans schetst de reden waarom het College zone 30 zal invoeren 

over een groot deel van het grondgebied van onze gemeente. Op heel wat locaties zijn er 

verkeerstellingen gebeurd, op basis waarvan een extern bedrijf een mobiliteitsstudie heeft opgesteld 

en waaruit het huidige gemeentelijke Mobiliteitsplan is gegroeid. Bovendien kreeg het College heel 

wat opmerkingen van inwoners die vonden dat de leefbaarheid en rust in hun eigen buurt in het 

gedrang kwam door onaangepaste snelheden.  

De schepen verontschuldigt zich voor de foute communicatie in de elektronische nieuwsbrief en 

Dorpsmagazine, waarin werd aangegeven dat "adviesraden vragende partij zijn voor deze 

verandering”, terwijl de GRC geen advies heeft gegeven.  

Zoals tijdens de bestuursvergadering van 06/02/2017 al werd aangegeven, is de Cultuurraad niet 

meteen vragende partij om advies te verlenen over de zone 30 omdat dat beleidsdomein niet onder 

zijn bevoegdheid valt. We zijn evenwel vragende partij om de zone 30 (bijvoorbeeld een jaar na de 

implementatie)  te evalueren.   

 

 



2. Secretariaat GRC 

Ann Schollaert geeft aan door tijdsgebrek ontslag te nemen als secretaris van de GRC; ze blijft 

evenwel bestuurslid. De GRC stelt Ward Claeyssens aan als secretaris.  

 

 

3. Evaluatie vergadering rond site Cnops (dorp Deurle) 

Op dinsdag 28/03/2017 werden alle betrokken verenigingen, bewoners en politieke fracties 

uitgenodigd naar het gemeentehuis om hun verwachtingen rond de ontwikkeling van de dorpskern 

van Deurle en de site Cnops te kennen te geven. 

Hieronder volgen kort de ideeën die tijdens de vergadering zijn ontsproten. 

- Open zicht op de Leie 

- Het dorp als (autoluwe) ontmoetingsplaats 

- Ruimte voor recreatie en groen 

- Parkeerproblematiek: afschaffen parkeerplaatsen aan de kerk en er elders meer creëren  

- Locatie molen Cyriel Buysse (als pacifistisch symbool óf als oud economisch werktuig) 

- Geen bijkomende bebouwing 

De externe ontwerper, aangesteld door de gemeente, moet nu een project ontwikkelen rekening 

houdend met de input, opmerkingen en bezorgdheden van de aanwezigen op de vergadering.  

PEDAL heeft bovendien een studie en film gemaakt over de cultuurhistorische waarde van de molen 

van Cyriel Buysse. Hiermee proberen PEDAL en de gemeente financiering voor de restauratie van de 

molen te verkrijgen. 

 

 

4. Financiën: stand van zaken op 29/04/2017 

- Saldo: 3184 euro 

- Het budget van 2016 is voornamelijk gestegen dankzij de Cultuurcafés.  

 

 

5. Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie 

- De uitgeverijen stuurden 205 bundels in. We hebben ook enkele ongepubliceerde bundels 

ontvangen. 

- De uitreiking van de prijs vindt plaats op zaterdag 10/06/2017 (om 17.30 uur) in Museum Dhondt- 

  Dhaenens.  

- De jury komt een eerste keer samen op donderdag 13/04/2017. Bart zal aanwezig zijn.  

- De Poëziekamer zal worden gevraagd betrokken te zijn bij de invulling van het event.  

- Bart en Martine werken voort aan respectievelijk een presentator (gedacht wordt aan Werner 

Lanneau) en muzikanten.  



 6. Cultuurprijs 

- Het reglement van de tweejaarlijkse Cultuurprijs, zoals het door de GRC werd opgesteld, is in de 

gemeenteraad van maandag 27/03/2017 goedgekeurd.   

- Kandidaturen moeten vóór donderdag 15/06/2017 binnen zijn. Dat betekent dat de communicatie 

hierrond snel op gang moet komen en er een jury moet worden samengesteld. Wie zich kandidaat 

wil stellen als jurylid, stuurt een e-mail naar de voorzitter.  

- De jury moet in eerste instantie een shortlist maken van maximum tien kandidaturen. Uit die 

shortlist worden via een publieksvoting drie genomineerden gekoezen. De jury kiest dan de 

uiteindelijke winnaar die een oorkonde en een som van 500 euro ontvangt. 

 

 

7. 11-juliviering 

- De viering vindt plaats op 08/07/2017 en start om 20.00 uur.  

- Er is nog geen spreker; gesuggereerd worden prof. dr. Gita Deneckere rond de vernederlandsing 

van de Gentse universiteit (Gert Buelens neemt contact op) of dr. Sylvia Peteghem.  

- Les Amies de Charles, een koor uit Deinze, zorgt voor de muzikale omlijsting.   

 

 

8. Kerk Latem 

- In het kader van de opmaak van een kerkenbeleidsplan voor onze beide kerken organiseert de 

Kerkraad – met de hulp van de gemeente – een rondvraag. In 2012 gebeurde dat al voor het gebruik 

van de kerk van Deurle, maar nog niet voor die kerk van Latem.  

- De vraag is of de duidelijke positionering van het gebruik van de kerk van Deurle als maatstaf/basis 

kan dienen voor de krijtlijnen van het gebruik van de kerk van Latem. De GRC is bijvoorbeeld 

geïnteresseerd om in Deurle een (bij de sfeer of thematiek passend) Cultuurcafé te organiseren, of 

denkt ook aan lezingen voor en door kinderen in het kader van het lokale onderwijs (Eva Bal). 

Belangrijk is te weten wat wel en niet toegelaten wordt (recepties bijvoorbeeld).  

- Inspiratie is er ook te vinden in Gent, waar men al jaren een visie ontwikkeld heeft over kerken en 

men zelfs kan spreken over een kerkenbeleid. Kerken worden daar ook vaker dan vroeger gebruikt 

als ruimtes om mensen in buurten te verbinden. Er wordt ook gewerkt aan een projectplan rond het 

efficiënter gebruik van leegstaande panden, scholen of kerken om het sociale weefsel te stimuleren).  

- Gesuggereerd wordt ook dat de Kerkraad contact opneemt met Tom Callebaut, die al jarenlange 

expertise heeft in de toekenning van een andere bestemming aan sacrale ruimtes. De 

cultuurfunctionaris wordt hiervan op de hoogte gebracht.   

 

 

9. Evaluatie bestuur en werking GRC 

Tijdens de vorige bestuursvergadering hebben de aanwezige bestuursleden zowel de interne als de 

externe werking van de GRC voor de periode 2013-2018 geëvalueerd. Een aantal conclusies werden 

geformuleerd (zie de notulen van 06/02/2017). Deze oefening was echter nog niet voltooid en wordt 



op de volgende vergadering voortgezet.  

 

 

 10. Nieuws uit de gemeente  

Dank aan schepen Kristof Vanden Berghe en cultuurfunctionaris Sophie Desmet voor hun grondige 

input (zie de bijlage bij hun e-mail van 26/03/2017).  

10.1 Cultuuragenda 

- Zondag 02/04/2017: rondleidingen in Museum Gust De Smet (om 14.00 en 15.30 uur) met gids en  

  mits op voorhand wordt gereserveerd 

- Tot en met 09/04/2017: expo “Vogels in de kunst” in het Mudel (bruiklenen van Edgar Gevaert) 

- 22/04/2017 (16.00 uur): opening tentoonstelling “Processie in Deurle” (pastorie, de kerk en de  

  Kristoffelkapel in Deurle); organisatie van PEDAL met steun van de gemeente); de tentoonstelling is  

  open op 22/04, 23/04, 29/04, 30/04, 06/05 en 07/05 

- 23/04/2017 (10.30 uur): lezing door Raf Van Lerberge over de processie in Deurle 

- 25/04/2017 (20.00 uur): lezing door Stefan Hertmans, georganiseerd door de bibliotheek 

- 26/04/2017 (20.00 uur): lezing en film over Gaston Martens gebracht door André Depoorter  

  (organisatie van de Cultuurdienst en PEDAL) 

- 28/04/2017 (19.00 uur): opening Furament in Tervuren met historische werken uit de  

  gemeentelijke collectie en werken van hedendaagse kunstenaars (Brigitte Pattyn, Lola Di Vito,  

  Sabine Pauwaert, Chris De Clercq en Betty Verdonck); de tentoonstelling loopt tot 18/6 

- 07/05/2017: Bloemen- en biomarkt met fototentoonstelling van de Fotoclub (opening op 06/05 met  

  fotowedstrijd), tentoonstelling van den Laethemschen Vriendenkring en Latems Creatief, en een  

  workshop voor kinderen georganiseerd door LukiArt en Bijenwerkgroep 

- 10/05/2017 (19.00 uur): bloemenhulde, tentoonstelling, toespraken en receptie op het kerkhof van  

  Deurle en in de pastorie ter herinnering aan Gaston Martens, die vijftig jaar geleden overleed; de  

  tentoonstelling is nog open tot 14/5 

- 27/05/2017 (20.00 uur): Lenteconcert van het harmonieorkest (sporthal) 

- 03/06/2017 en 04/06/2017: Open Kerkendagen, zowel in Latem als in Deurle; deelname Week van  

  de Begraafplaatsen door Deurle (met onder meer een zoektocht op en een video over het kerkhof) 

- 10/06/2017 (17.30 uur): uitreiking Karel van de Woestijneprijs voor Poëzie (MDD) 

- 01/07/2017 (16.00 uur): opening tijdelijke tentoonstelling in Gevaert-Minne rond het thema  

  ‘portretten’, met werken uit de gemeentelijke collectie; organisatie van de Cultuurdienst en de  

  Latemse Kunstkring (de opening wordt afgesloten met een barbecue) 

- 08/07/2017 (20.00 uur): 11-julieviering (zie agendapunt 7) 

- 13/07/2017 tot en met 15/07/2017: algemene vergadering van Euroart in Chiusa (Italië) 

Deze agenda is niet-exhaustief.  

 

10.2 Museum Gust De Smet 

- De voorwaarden voor de aanstelling van een conciërge zijn in opmaak.  

- De registratie van de archiefstukken in het museum is opgestart in samenwerking met vrijwilligster  

  Karine De Wasch. Hierna kan men de volledige registratie van de inboedel importeren op de  

  website van Erfgoedinzicht zodat die raadpleegbaar is voor geïnteresseerden en voor onderzoek.  



10.3 Netwerk Open Monumenten Herita 

Een medewerkster van Herita kwam langs in de gemeentelijke musea en biedt de gemeente aan 

gratis aan te sluiten bij het netwerk “Open Monumenten”. Zo kan meer promotie worden gevoerd 

aan een zeer divers publiek.  

 

 

10.4 Gemeentelijk depot 

De standplaatscatalogus van de kunstwerken uit het gemeentelijke depot is grondig bijgewerkt.  De 

kunstwerken op andere locaties worden nog geregistreerd en gefotografeerd in samenwerking met 

vrijwilligster Karine De Wasch.  

 

 

10.5 Documentatiecentrum 

De vrijwilligers registreren momenteel diverse schenkingen en archiefdocumenten. De vzw is 

ontbonden en er wordt gezocht naar een nieuwe structuur. 

 

 

10.6 Beheerraad gemeenschapscentrum 

Er werd beslist niet onmiddellijk over te gaan tot ontbinding. De nieuwe beleidsmedewerker voor 

patrimonium, Inge Devalez, zal zich eerst inwerken. Aansluitend zou de beheerraad opnieuw 

samengeroepen worden om na te gaan hoe de noden van het patrimonium op een efficiënte wijze 

gekanaliseerd kunnen worden. 

 

 

10.7 Bibliotheek 

- Vier studiebureaus die hun project indienden bij de Vlaamse Bouwmeester (maart 2017), zijn nog in 

de running. Op 06/04/2017 stellen ze elk hun project voor, waarna de jury een keuze zal maken.  

- De huidige bibliotheek verhuist tijdelijk naar de pastorie van Latem (wellicht deze zomer nog).  

 

 

10.8 “Thuis voor een Beeld” 

- Radio 2 zal in augustus 2017 aandacht besteden aan de beelden die een aantal gemeenten in het  

  verleden via de wedstrijd “Thuis voor een Beeld” hebben gewonnen. Sint-Martens-Latem is er een  

  van.  

- De gemeente probeert in onderhandeling met de provincie en met de kunstenaar het beeld dat  

  onze gemeente heeft gewonnen, duurzaam te herstellen. 

 

 

11. Rondvraag 

Het bestuur 

wenst het harmonieorkest van Sint-Martens-Latem proficiat met zijn geslaagde deelname aan het 

Provinciaal Muziektoernooi van Oost-Vlaanderen op zondag 12/03/2017. Het orkest is gepromoveerd 



naar de categorie “uitmuntendheid”, en dat met grote onderscheiding. De GRC zal via Ward een 

officieel document overmaken aan deze vereniging.  

 

Freddy Bijn 

- is recentelijk benoemd tot voorzitter van de Latemse Kunstkring. Hij wil ernaar streven een achttal 

activiteiten per jaar te organiseren, het contact met de Vlaamse musea te verbeteren en de Latemse 

kunst alsook zijn vereniging opnieuw op de kaart te zetten. 

- wil mee nadenken om een “atelier van levende kunstenaars” in onze gemeente te organiseren. 

Wordt vervolgd.   

 

12. Volgende vergadering 

Maandag 24/04/2017 (om 20.00 uur) in de pastorie van Deurle 

 

 

Ward Claeyssens 

Secretaris GRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


