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Samenstelling Cultuurraad
Huidig bestuur
◦ Voorzitter: Bart Vandesompele
◦ Ondervoorzitter: Martine Vanhoucke
◦ Secretaris: Ann Katia Schollaert
◦ Penningmeester: Roger Lahaut
◦ Leden: Ward Claeyssens, Christian De Clercq, Sabine Pauwaert, 

Lola di Vito, Gert Buelens, Kris Dellaert, Eddy Vaernewijck, Albert 
Haelemeersch

Verlieten de GRC in de loop van 2018
Freddy Bijn, Eva Bal, Chantal Matthys



Rol van de Cultuurraad
Officieel adviesorgaan bij Vlaams decreet

Belangen van de verenigingen verdedigen

Cultuurparticipatie, -creatie en -spreiding stimuleren

Advies geven over cultuurmateries in de gemeente 
(op aanvraag of op eigen initiatief):

◦ het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en 
samenwerking tussen de socio-culturele organisaties en verenigingen; 

◦ het stimuleren van inspraak en het betrekken van de brede bevolking bij 
de uitbouw van het lokale cultuurbeleid;

◦ het bevorderen van deelname van de ruimere bevolking, met aandacht 
voor groepen in achterstandssituaties, aan het culturele leven.



Cultuurinitiatieven
Cultuurcafés – waarom?
◦ Cultuurraad taak = participatie, spreiding en creatie

◦ Cultureel actieve figuren naar Latem brengen

◦ 2 tot 3 keer per jaar, traditie sedert 2008 (29 edities)

Overzicht
◦ Augustus 2018 : “Kermis en circus” met André De Poorter en Bob De Pourque 

(Vlaams Centrum voor Circuskunsten)

◦ December 2018: “Moet het Vlaamse medialandschap zichzelf heruitvinden?” met 
Peter Quaghebeur (CEO SBS Belgium, zenders Vier-Vijf-Zes), Martijn Bal (Sr 
Program Manager SBS) en Nicholas Lataire (Hoofdredacteur VTM Nieuws)  



Overzicht werking  2018 (1)
ALGEMEEN

➢ Actief “dagelijks bestuur” (sinds 2015): sneller advies, proactieve werking

➢ Nauwe samenwerking met LKK

➢ Vernieuwing website www.cultuurraadlatem.be (m.d.a. Fotoclub) + up-to-
date houden→ sfeerbeelden van verenigingen voor de header welkom !!!

➢ Levendig houden GRC Facebookpagina

➢ Shortlist namen nieuwe bibliotheek ingediend. Criteria: ‘goed bekken’ en
twee aspecten dekken, nl. ‘boeken’ en ‘samenkomen van mensen’

➢ Input voor de lijst van hedendaagse kunstenaars

➢ Vervolg input “Trage wegen”: voorstel naam 38 trage wegen goedgekeurd

➢ Vertegenwoordiging gemeente in de Algemene Vergadering van EuroArt in
Noorwegen

http://www.cultuurraadlatem.be/


Overzicht werking  2018 (2)

ALGEMEEN (vervolg)

➢ Brugfunctie opgenomen tussen Museum Dhondt-Dhaenens en gemeente

➢ 11 juli-viering: Peter De Wilde, algemeen voorzitter Davidsfonds en
administrateur Toerisme Vlaanderen

➢ Actief meegewerkt met de Koepel van verenigingen – éénmaal per jaar
concert in Kerk Deurle (opbrengst gaat naar goed doel)

➢ Bespreking en goedkeuring Jaarverslag en -werking Bibliotheek

➢ Advies bibliotheek (2x)

➢ Memorandum rond ‘Cultuur’ opgesteld n.a.v. de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit document was tevens de leidraad voor de
omgevingsanalyse van de dienst Vrije Tijd in functie van het nieuwe
meerjarenplan

➢ Organisatie panelgesprek lijsttrekkers, i.s.m. de andere adviesraden



Overzicht werking 2018 (3)

CULTUURPRIJS

➢ Voorbereiding + 5e uitreiking Barbaix-prijs voor fotografie op 01/06/2018
(thema “Lijnen”; 98 deelnemers)

ADVIEZEN

➢ Statuten, gebruiksovereenkomst en huishoudelijk reglement
Documentatie- en Archiefcentrum

➢ Antoine Meiresonne, kunsttekenaar: tentoonstelling en voorstelling boek
(positief advies, gevolgd door gemeente maar tentoonstelling i.s.m. Latems
Creatief uitgesteld)

➢ Nieuwe bibliotheek (2e advies + overleg met College)

➢ Aankoop schilderijen, o.a. Albert Servaes, Gust De Smet, Hubert Malfait, Jos
Verdegem, Vic Dooms (negatief advies, gevolgd door gemeente)



Overzicht werking 2018 (4)

ADVIEZEN (vervolg)

➢ Aankoop zelfportret Leon De Smet (negatief advies, gevolgd door
gemeente)

➢ Vervanging ‘Naakt bij het venster’ (Leon De Smet) (negatief advies, wegens
vragen over meerwaarde voor de prijs van 3500 euro)

➢ Gedicht elektriciteitskast Papenaard 25 advies om gedicht Achilles Mussche
te gebruiken



Financiën 2018
Saldo op 21/12/2017: 3.981,09 euro 

Saldo op 31/12/2018: 3.393,76 euro

→ Verschil (meer uitgaven dan inkomsten): - 587,33 euro

→ Reden: kosten lijsttrekkersdebat en cultuurcafés



Vooruitblik op 2019-2020
➢ Installatie nieuw bestuur op 21/2/2019

➢ Vlotte samenwerking met nieuwe cultuurschepen Barbara Hallums-
Lannoy

➢ Opvolging nieuw meerjarenplan

➢ Behoud Cultuurcafés

➢ 5e editie Lieven Duvosel Muziekprijs (volwassenenkoren): 29/09/19 om
15u in de kerk van SML

➢ 2e uitreiking Binus Cultuurprijs

➢ 11 juli-viering

➢ Project “20 voor 2020”

➢ Project Latemse kunstenaars naar het bedrijfsleven brengen in de
gemeente (initiatief van ondernemers zelf)

➢ Afwerken nieuw subsidiereglement i.s.m. gemeentebestuur en schepen



Nieuws uit de 
Gemeente



Terugblik 2018 (1)
ALGEMEEN

➢ Vruchtbare samenwerking cultuurdienst – cultuurschepen -
cultuurraad

➢ Verhuis dienst ‘Vrije tijd’ naar het Sociaal Huis, met flexplek in het
gemeentehuis

➢ Nieuwe uitprint vrijetijdswijzer sinds 2014: overzicht beschikbare
vrijetijdsbestedingen binnen de gemeente + toelichting
gemeentelijke wandelroutes en speelzones

➢ Bouwvergunning nieuwe bib afgeleverd



Terugblik 2018 (2)
HERDENKINGSACTIVITEITEN

➢ 100 jaar overlijden van Albijn (Binus) Van den Abeele: lezing door
Davy Verstichel

➢ 75 jaar overlijden van Gust De Smet: herdenking aan het graf +
hommagetentoonstelling in de Kluis + tentoonstelling in de
schaapstal van museum Gevaert-Minne + ontwerp museumfolder +
uitgave bezoekersgids + uitwerking jaarprogramma + kinderatelier
(LukiArt) + uittesten educatief programma door lagere school



Terugblik 2018 (3)
ERFGOED (1)

➢ Herwaardering kerkhof SML: op basis van bijgewerkte inventaris (met
dank aan E. Vaernewyck en J. Van Twembeke) heeft Sophie (i.s.m.
Onroerend Erfgoed) een overzicht gemaakt van 1) waardevolle, te
behouden graven (Leon De Smet, Karel van de Woestijne), 2)
twijfelgevallen en 3) te verwijderen graven + stappenplan voor
restauratie en groeninrichting

➢ Erfgoeddag: beeldenexpo in het domein van Kasteel Ter Laecke

➢ Museum Gust De Smet:
• nieuwe conciërge, nl. Eric De Smet
• instructies van Monumentenwacht voor het onderhoud van de inboedel
• aankopen ondertapijten, vilt en klimatologische meters voor een betere

conservatie

➢ Nationale wedstrijd ‘Ambacht in de kijker’: namen uit de gemeente
doorgestuurd



Terugblik 2018 (4)
ERFGOED (2)

➢ Bepaalde delen van de molen van Cyriel Buysse en houten
voorwerpen uit de kerk van Deurle werden behandeld in
anoxiekamer in Velzeke om alle diertjes uit te roeien die het hout
kunnen aantasten

➢ Erfgoed Deurle heeft aan de (omegavormige) Leiebocht aan Kasteel
Ter Laecke een oude draaipaal - die vroeger werd gebruikt als
hulpmiddel bij het “jagen”van schepen - boven water gehaald. De
filmopname werd getoond tijdens een lezing rond “Nautisch Erfgoed”

➢ Deelname aan Open Monumentendag: bezoek aan de koutermolen
en Villa Van Wassenhove



Terugblik 2018 (6)
SAMENWERKINGEN

➢ Samenwerking met de Kluis: organisatie kleine culturele activiteiten
(1x/maand) + 1x/jaar grotere tentoonstelling in de zomermaanden,
i.s.m. de gemeente, Museum Gevaert-Minne (“schaapstal”) en LKK

➢ Kunstendag voor Kinderen, i.s.m. LukiArt

➢ Festival van Vlaanderen: concert “Mozart/Bach” (ensemble Triofenix)
in de Sint-Aldegondiskerk (georganiseerd door het Feestcomité van
Deurle)

➢ Landschapscontactdag voor diverse historici en onderzoekers i.s.m.
Erfgoed Deurle, de dienst Grondgebiedzaken en het Agentschap
Onroerend Ergfoed, met diverse lezingen en een wandel- en
fietsroute door de gemeente.

➢ POLS:
• de brochure rond WOI bevat een luik over SML, nl. over onze kunstenaars in

ballingschap→ te koop in bib + gemeentehuis



Terugblik 2018 (7)
SCHENKINGEN

➢ Mevrouw Hélène Vercruysse, achterkleindochter van George Minne,
schenkt stoelen aan het museum Gevaert-Minne

BRUIKLEENDOSSIERS

➢ “Koeien aan de beek” van Xavier de Cock uitgeleend voor de Biënnale
in het Mudel“. Vervangen door “Koewachtsters”, een schilderij uit de
gemeentelijke collectie

➢ Werken uitgeleend voor de tentoonstelling“De Nieuwe Morgen” in
het Mudel. Mudel geeft werken van Gust De Smet en Frits Van den
Berghe in bruikleen ter vervanging



Vooruitblik op 2019-2020 (1)
➢ 06/04/19 - 02/06/19: expo Binus, Herman, Hugo en Raf Van den

Abeele, met aandacht voor het 60-jarig bestaan van de LKK en 50 jaar
Heemkring Scheldeveld (opgericht door Raf). Bijkomende
tentoonstelling in het Documentatie- en Archiefcentrum

➢ Begin 31 augustus 2019: expo “Sint-Martens-Latem: Heden-
Verleden”, i.s.m. diverse verenigingen

➢ De lijst van werken van Edgar Gevaert in bruikleen, geschonken of
aangekocht door de gemeente vervolledigen + tentoonstelling rond
Edgar Gevaert in 2020 (i.s.m. LKK en DAC) goedkeuren

➢ Restauratie “Moeder Aarde” van An Deman

➢ Inhuldiging nieuwe namen ‘Trage wegen’

➢ 11 juli-viering



Vooruitblik op 2019-2020 (2)
➢ “De papeter” en eventueel ook “De slechte zaaier” van Gustave Van

de Woestyne voor de expo “Feast of Fools: Bruegel rediscovered”
uitlenen?

➢ Aanpassingswerken Centrum De Vierschaar?

➢ Start bouw nieuwe bibliotheek?

➢ Samenwerking met POLS voor “Festivals aan de Leie”? → in diverse
gemeenten klassieke concerten organiseren om jong lokaal talent
een kans op optreden te geven



Vooruitblik op 2019-2020 (3)
Overzicht Triënnales Cultuur

Karel van de 
Woestijneprijs

(poëzie)
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2020

Edgar 
Barbaixprijs
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