
 
 

 
 

 

 
 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 
CULTUURBELEID 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING  
Sint-Martens-Latem, 23 april 2018 

 

Aanwezig: Bart Vandesompele, Gert Buelens, Christian De Clercq, Freddy Bijn,  

Kris Dellaert, Lola di Vito, Roger Lahaut, Sabine Pauwaert,  

Ann Schollaert, Martine Vanhoucke en Ward Claeyssens; 

 cultuurfunctionaris Sophie Desmet; 

(vanaf 20.50 uur) schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe 

 

Verontschuldigd:  Albert Haelemeersch, Chantal Matthys, Eddy Vaernewyck en Eva Bal 

  
1. Verslag van de vorige vergadering 

Het verslag van de bestuursvergadering van 21 maart 2018 wordt goedgekeurd.  

 

 

2. Ontslag bestuurslid 

De vergadering neemt kennis van het ontslag van bestuurslid Chantal Matthys.  

 

 

3. Cultuurcafé 

3.1 Zondag 26/08/2018 

Thema “circus”, met André De Poorter als centrale gast en eventueel in samenwerking met 

Circusplaneet 

 

3.2 Zondag 16/12/2018 

Thema “Medialandschap”, met Peter Quagebuur en Martin Bal 

 

3.3 Overige ideeën 

- Landschappen in de kunst (suggesties: Wim Lammertijn, Paul Geeroms) 

- Restauratie Lam Gods (Peter Vanden Abeele) 

- Barbara Sarafian 

- Robotica (via Bart Vandesompele) 

- Sophie Martens (eerst tentoonstelling, later mogelijks als spreker; contact via Ann Schollaert) 



 

 

4. Barbaix-prijs voor Fotografie 

- Er zijn intussen twee selectierondes achter de rug. Van de 98 deelnemers zijn er nu nog 22 in de 

running. Uiteindelijk worden er drie prijzen uitgereikt van respectievelijk 750, 500 en 250 euro. 

- De uitreiking vindt plaats op vrijdag 01/06/2018 (19.30 uur) in de Leiezaal (gemeentehuis).  

- Gastspreker is Marieke Selhorst, zaakvoerder van Het Objectief (een atelier voor digitale 

beeldvormers). Karine de Wasch zal het juryverslag uitschrijven en naar voren brengen. 

 

 

5. Nieuwe bibliotheek 

- Op zaterdag 21/04/2018 heeft in het gemeentehuis een onderhoud plaatsgevonden tussen de GRC 

en het college van burgemeester en schepenen over de adviezen van de GRC (d.d. 09/12/2017 en 

27/03/2018) met betrekking tot de nieuwe bibliotheek. Een schriftelijke  feedback van deze 

vergadering volgt.  

- De periode waarin bezwaarschriften konden worden ingediend, is verlopen. Het college wacht nu 

het stedenbouwkundige advies af.  

 

 

6. EuroArt 

- De algemene vergadering van EuroArt vindt plaats van 31/05 tot en met 03/06/2018 in Noorwegen 

(Balestrand). Lola di Vito zal Sint-Martens-Latem vertegenwoordigen.  

- De GRC stelt voor zijn recht op trekkingsgeld aan te spreken als extra financiering (500 euro) voor 

Lola’s reis. De gemeente betaalt 100 euro inschrijvingsgeld. 

- Schepen Kristof Vanden Berghe stelt voor de algemene vergadering van EuroArt een volgende keer 

in onze gemeente te laten plaatsvinden.  

 

 

7. Nieuws uit de gemeente (Sophie) 

- De dienst Vrije Tijd heeft een nieuwe editie klaar van de “Vrijetijdswijzer”. Dit naslagwerk wordt in 

de loop van april aan huis bedeeld. De laatst gedrukte versie dateert van 2014. Die werd online wel 

telkens geüpdatet. De “Vrijetijdswijzer” biedt een overzicht van alle beschikbare 

vrijetijdsbestedingen binnen Sint-Martens-Latem. Zowel cultuur-, jeugd-, sport- als senioren-

verenigingen komen aan bod. Ook de gemeentelijke wandelroutes en speelzones worden uitgebreid 

toegelicht. 

- De gemeente heeft het schilderij “Naakt bij venster” contractueel in bruikleen tot 2022, maar de 

eigenaar wenst het terug om familiale redenen. De gemeente zal overleg plegen met de eigenaar. 

Het schilderij werd destijds op kosten van de gemeente gerestaureerd. Een suggestie is de 

overeenkomst pas te verbreken als we een volwaardige vervanging voor het werk hebben gevonden.   

- Er is een bruikleenaanvraag van de expo “Feast of Fools: Bruegel rediscovered” voor het schilderij 

“De papeter” van Gustave Van de Woestyne. Ook “De slechte zaaier” worden vermoedelijk gevraagd. 

Overwogen kan worden topwerken niet uit te lenen.  



- In het kader van de Biënnale wenst het Museum van Deinze en de Leiestreek (Mudel) het werk 

“Koeien aan de beek” van Xavier de Cock uit te lenen. Het college heeft die aanvraag inmiddels 

goedgekeurd. Als vervangend werk is gekozen voor “Koewachtsters”, een schilderij uit de 

gemeentelijke collectie.  

- Het beeld “Moeder Aarde” van An Deman dient (grondig) gerestaureerd te worden, volgens de 

bruikleenovereenkomst op kosten van de gemeente. De gemeente wacht de offerte van de 

oorspronkelijke gieter af.  

- De restauratie van de kunstwerken van Museum Gust De Smet zijn aan de gang. Voor een betere 

conservatie van de collectie heeft de gemeente enkele aankopen gedaan, zoals ondertapijten, vilt en 

klimatologische meters.  

- Op 18/11/2018 vindt de Kunstendag voor Kinderen plaats, opnieuw in samenwerking met Sabine 

Pauwaert.  

- Voorgesteld wordt het Sociaal Huis in te richten met moderne etsen en kunstwerken uit de 

gemeentelijke collectie (onder meer werk van Fons Roggeman, Piet Bekaert, Jan Burssens en Roger 

Wittevrongel).  

- De voorbereidingen (bruikleen-, transportaanvragen enzovoort) voor de expo over Gust De Smet in 

Museum Gevaert-Minne en De Kluis lopen.  

- POLS brengt een brochure uit rond de Eerste Wereldoorlog. Het luik over Sint-Martens-Latem gaat 

over onze kunstenaars in ballingschap.  

- Erfgoed Deurle heeft te kennen gegeven dat het graf van Leon De Smet met het beeld van George 

Minne in slechte staat verkeert. Monumentenwacht zal beide in de loop van mei komen inspecteren.  

De GRC suggereert Luc Lefever als expert in restauratie en groeninrichting.  

- De (definitieve) lijsten met welke graven bewaard en verwijderd moeten worden zijn volop in 

voorbereiding.  

- De data en locaties voor de activiteiten rond de familie Van den Abeele zijn bepaald in 

samenwerking met de Latemse Kunstkring.  

 

22/12/2018 Lezing door Dieter Lampens 

over Albijn Van den Abeele 

Raadzaal gemeentehuis 

 

06/04 tot en met 

02/06/2019 

Expo rond Albijn, Herman, 

Hugo en Raf Van den Abeele, 

met aandacht voor het 60-

jarige bestaan van de Latemse 

Kunstkring (LKK) en het 50-

jarige bestaan van Heemkring 

Scheldeveld (opgericht door 

Raf) 

Artiestenzolders gemeentehuis 

29/06 tot en met 

29/09/2019 

Expo “Sint-Martens-Latem: 

Heden-Verleden”,  

in samenwerking met diverse 

verenigingen  

 

- Raadzaal gemeentehuis 

- Parcours door Latem en  

  Deurle 

 

 



8. “Dorpsmagazine” 

Ward Claeyssens stelt voor onder de rubriek “Adviesraad in de kijker” een artikel over de GRC te 

laten verschijnen, bij voorkeur met reclame voor het volgende Cultuurcafé. Hij heeft al een basistekst 

geschreven; de definitieve versie moet uiterlijk 13/05/2018 worden doorgestuurd naar de redactie 

van “Dorpsmagazine”.  

 

 

9. Advies uitlening van kunstwerken 

Dit agendapunt wordt verdaagd.  

 

 

10. Financiën: stand van zaken 

Bank: 3066,22 euro 
Kassa:   554,87 euro 
 
--> Saldo op 23/04/2018: 3621,09 euro 
 

 

11. Rondvraag 

 
Sabine Pauwaert 
- Vraagt hulp en back-up bij het up-to-date houden van de website. Martine Vanhoucke neemt dit 
engagement op zich.  
- Dankt iedereen die direct of indirect zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het project “Coming 
World Remeber Me” (CWRM).  

 

 
Kris Dellaert 
Wenst moderne kunst te promoten in samenwerking met lokale, hedendaagse kunstenaars, en dat 
onder de noemer “20 kunstwerken voor 2020”. Wordt vervolgd.  
 
 
Ward Claeyssens 
Vond de Erfgoeddag (zondag 22/04/2018), waarop het domein van Kasteel Ter Laecke (Deurle) kon 
worden bezocht, een uniek, interessant en dus bijzonder geslaagd initiatief.    
 
 
12. Volgende vergadering 

Woensdag 23/05/2018 (Oase) 

 

 

 

Ward Claeyssens 

Secretaris GRC 


