
 
 

 
 

 

 

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 

CULTUURBELEID 

 

      Verslag vergadering van 28 november 2018 

Aanwezig :  Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, Lola Di Vito, Ann Schollaert,        

   Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewijck, Christian De Clercq,  Kris Dellaert,            

   schepen Kristof Vanden Berghe, cultuurfunctionaris Sophie Desmet, Roger 

   

Verontschuldigd : Ward Claeyssens, Gert Buelens, Albert Haelemeersch. 

           

 

1. Verslag van de vorige vergadering  

     Het verslag van de vergadering van 10 oktober 2018 wordt, met de wijzigingen aangebracht door   

     Martine, goedgekeurd . 

 

2. Stand van zaken : 

    a) Gesprek delegatie cultuurraad met Museum  Dhondt-Dhaenens/Gemeente. 

Het gesprek met Jan Steyaert heeft lang op zich laten wachten, maar was wel constructief. 

Initiatieven en voorstellen moeten niet alleen van ons en de gemeente komen, maar ook van 

hen. 

Het museum heeft te lang in een ivoren toren gezeten, waardoor de communicatie met de 

gemeente nogal stroef verliep. Ze moeten zich ook realiseren dat de gemeente gebonden is 

aan  bouwreglementen.  

Er is wel verbetering in zicht. Guy Van Quickenborne is nu aangesteld als contactman met de 

gemeente, alhoewel er, tot op heden nog geen reactie gekomen is na ons onderhoud. 

Aan het museum zal ook gevraagd worden om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. 

      b) Plannen bouw bibliotheek.   

           De gemeente heeft de stedebouwkundige goedkeuring van de provincie ontvangen. 

           Er is nog geen bestek of kostenraming. Die komt er ten vroegste in April 2019. 

                                  

3. Cultuurcafé’s 

zondag 16/12 (tijdens Kerstdorp) : “Het belang van de Vlaamse media” , met Peter Quaghebeur, 

Nicolas Lataire en Martijn Bal. 

     We zoeken nog een moderator. Sabine is gevraagd geworden, maar heeft nog niet gereageerd. 

Dit café gaat door in de Leiezaal, in samenwerking met de Lions Club; de inkom bedraagt € 5,- en 

de aanwezigen  krijgen 1 drankbonnetje per persoon (wij krijgen 120 gratis bonnetjes van de  

     Lions club). 

     Kris en Roger doen de kassa.  Herman neemt de foto’s. 

      Afspraak om 9u30. 

      Wij geven 1 fles champagne aan de sprekers en de moderator. 

      



 
 

 
 

 

 

 

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 

CULTUURBELEID 

 
Planning 2019 

Een idee van Ann Schollaert voor 2019 : Een cultuurcafé met deelname van lokale kunstenaars. 

Een cultuurcafé in het museum Dhondt-Dhaenens. 

 

4. Nieuws uit de Gemeente 

▪ Coming World Remember Me : Sabine heeft een 80-tal beeldjes gerecupereerd. Die zouden 

eventueel geplaatst kunnen worden rond de vredesboom, op het kerkhof. 

▪ Kunstendag voor kinderen op 18/11 : druktechnieken voor een 18-tal kinderen en 

volwassenen in de stijl van Gust De Smet. Voor herhaling vatbaar. 

▪ Expo Edgar Gevaert : Er is een project voor een Expo in 2020 i.s.m. de Latemse Kunstkring en 

vrijwilligers van het Documentatiecentrum. Moet nog voorgelegd worden aan het College. 

▪ Projecten POLS : Er zijn 2 nieuwe projecten : vrije radio en drankerfgoed. Heeft ook een 

brochure uitgebracht over WO 1 in onze streek  over de periode  20/10/1918 – 11/11/1918 

“Onder Vuur”. Deze is te koop in het gemeentehuis en in de bibliotheek.  

▪ Het nieuw oorlogsmuseum  in Nazareth is op 11/11/18 geopend geworden. 

▪ Duvoselprijs :  wordt beperkt tot volwassenenkoren en gaat door op 29/09/19 om 15 uur in de 

kerk van Sint-Martens-Latem. De koren hebben de keuze tussen een werk van Duvosel  of  van 

een tijdgenoot. De familie vraagt wel dat er minstens één werk van Duvosel gebracht wordt, 

maar blijkbaar is er een probleem  met de beschikbaarheid van partituren. Daarom wordt het 

eerste voorstel behouden. Het reglement en deelnameformulier worden verspreid i.s.m. Koor 

en Stem. 

▪ Expo Albijn Van den Abeele: de selectie van de kunstwerken en archiefstukken gebeurt met 

een werkgroep. De herdenking gaat door op 22/12/18. 

▪ Documentatiecentrum: op 27/11 was er een vergadering tussen POLS en de vrijwilligers in 

verband met de toekomstige werking.  Het Centrum zou meer naar buiten moeten treden om 

meer naambe-kendheid te krijgen. 

▪ Restauratie beeld “Moeder Aarde”: de restauratie is goedgekeurd en zou € 7.600,- + BTW 

kosten.  Het beeld wordt de 2de week van januari opgehaald om te restaureren in het atelier. 

▪ Aanvraag Gemini galerij i.v.m. het plaatsen van beelden op publiek domein: hiervoor is een 

vergunningsplicht en de toestemming van  Onroerend Erfgoed nodig omwille van beschermd 

dorpszicht.  Het is niet toegelaten beelden te plaatsen op openbaar domein. 

▪ Toestand graf Leon De Smet: in afwachting van de restauratie is het graf voorlopig afgedekt 

teneinde beschermd te zijn tegen slechte weeromstandigheden. 

▪ Project “Trage Wegen”: de bordjes zijn besteld en de inhuldiging is voorzien in de lente van 

volgend jaar. 

▪ De expo Antoine Meiresonne wordt uitgesteld om privéredenen. 

▪ Het museum Gust De Smet krijgt 3 houtsnedes, uit een private collectie, in bruikleen. 

▪ Het volgend Dorpsmagazine verschijnt op 13/02/19. De artikels dienen binnen te zijn op 

20/01/19. 
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5. Statutaire installatie nieuwe Cultuurraad 

De raad bestaat uit maximum 15 leden en de kandidaturen dienen binnen te zijn tegen 

15/01/2019 . 

     De Algemene Vergadering heeft plaats eind januari, begin februari 2019. 

 

6. Financiën 

          6.1  Afrekening lijsttrekkersdebat :  

             Betaling geluidsinstallatie :   €    484 ,-   

             Honorarium Lisbeth  Imbo :  €    907,50    

            € 1.391,50 (te verdelen over 5 raden = elk € 278,-) 

             Tot nu toe enkel de bijdragen van de Sportraad en de Seniorenraad ontvangen. 

 

     6.2  Betaald voor aankoop wijn : € 200.88 

              

      6.3  Situatie op 28/11/2018 : 

              Bank : € 2.449,09  

               Kas :   €    770,87 

             €  3.219,96 

  

  

7.  Adviezen 

 - voorstel Deurle Dorp: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 - Subsidies: nog geen verdere evolutie. 

 

8.  Jaarlijks etentje 

      Is  vastgelegd op vrijdag 08/03/2019 en gaat door in d’Ouwe Hoeve. 

 

  

9. Rondvraag 

     Kristof Vanden Berghe  dankt voor de 6 jaren van goede samenwerking 

     Bart Vandesompele dankt op zijn beurt Kristof voor zijn positieve inzet gedurende deze 6 jaar.  

  

 

 

 

         Roger Lahaut 

                   Vervangend secretaris 

 


