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Verslag 27 mei 2020 

19u30 – 22u 
Online vergadering via Zoom 

************************ 
 

Aanwezig: Chris De Clercq, Karine De Wasch, Kris Dellaert, Roger Lahaut, Brigitte Pattyn, 
Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, 
Didier Verriest 

 
Waarnemer: / 
 
Verontschuldigd: Ward Claeyssens, Sophie Desmet (cultuurfunctionaris), Barbara Lannoy (schepen 

van cultuur), Ann Schollaert, Lola di Vito 
 

Niet aanwezig: / 
 
Martine leidt de vergadering in met de mededeling dat er voor de volgorde van de agenda rekening 
wordt gehouden met de vraag van Barbara om de agendapunten die besproken dienen te worden in 
aanwezigheid van Sophie eerst aan bod te laten komen. 

1. Bijkomende agendapunten 

Nieuwe bibliotheek. 
 

2. Goedkeuring verslag 20/04/2020 

• Ann maakt geen deel uit van de werkgroep ‘Arne Quinze’ → reeds aangepast. 

• De ‘noot van de voorzitter’ op pagina 2 moet als volgt gewijzigd worden: “in de vorige vergadering 
werd er al op gewezen dat niet de GRC maar de gemeente deze prijs organiseert, en dat de 
werkgroep in dat verband geen opmerkingen heeft gekregen.” 

• ‘Matthieu Sys’ wordt met dubbele -t geschreven. 

• Paragraaf 6.14 ‘Kennismaking met directeur Museum Dhondt-Dhaenens’ is volgens Barbara niet 
objectief weergegeven en laat blijken dat alle inspanningen en ideeën (inwoners vergadering met 
nieuwe Directeur MDD en een artikel in Dorpsmagazine) vanuit de GRC komen. We moeten, zonder 
politieke invloeden, durven neerpennen wie deze inspanningen nu echt heeft geleverd. 
Martine merkt op dat een verslag een weergave is van de vergadering en dat we niet iets kunnen 
opnemen wat niet aan bod is gekomen. En alhoewel we met de laatste zin de eerste stap naar de 
nieuwe directeur bedoelden, kan deze zin wel verkeerd begrepen worden. Martine en Ward zullen  
deze zin herbekijken.  

• De participatie van onze gemeente aan de Biënnale 2020 is in de vergadering van 20/04 aan bod 
gekomen maar is niet opgenomen in het verslag. Dit zal in de volgende versie van het verslag recht 
gezet worden. 
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3. Nieuws uit de gemeente 

Biënnale: invulformulieren terug gekregen van de bestuursleden? → Karine, Brigitte, Martine, Didier en 
Chris De Clercq hebben reeds gereageerd. Sabine is bereid gaatjes te vullen. Eddy als het echt nodig is, 
in Museum Gust De Smet. Eén bestuurslid maakt de bedenking dat GRC-bestuursleden geen vrijwilliger-
suppoost zijn, zeker als de GRC niet zelf initiatiefnemer is voor een cultureel evenement. In het Gust De 
Smet-museum is toch een museumtoezichter aanwezig!? Anderzijds wordt opgemerkt dat de GRC best 
bijdraagt aan de culturele uitstraling van de gemeente. 

 

4. Tijdslijn 2020 

▪ Cultuurcafés 

i. Cultuurcafé kermis Latem, 23/08/2020: Carl De Strycker, die twee dichters meebrengt, in de 
aanloop van de uitreiking van de Poëzieprijs. 

Er is nog veel onduidelijk ten gevolge van de coronaperikelen: dit cultuurcafé kan eventueel 
plaatsvinden ook indien Latem Kermis afgelast wordt. De genodigde houdt de datum nog in optie. 

ii. Cultuurcafé kerstdorp, 20/12/2020: Matthieu Sys 

Thema: impact en succes van de Vlaamse creativiteit en culturele producties in het buitenland. 

Centrale gast: Matthieu Sys. 

Matthieu zou het thema willen wijzigen en willen focussen op het acteren, nl. wat acteren 
eigenlijk betekent en zijn passie daarvoor. Hij zou ook een video willen kunnen tonen. 

Voorstel andere gasten: Wouter De Vriendt (?), Jeroen Van der Ven.  

▪ Visienota m.b.t. het cultuurbeleid in Sint-Martens-Latem 

/ 

▪ Forum voor levende kunstenaars 
- De werkgroep heeft een online vergadering gehad op 07/05/2020. Alle bestuursleden ontvingen 

het verslag, dat nog eens kort werd overlopen. 
- De uitbreiding van de werkgroep met Albert Haelemeersch en Erwin De Keyzer wordt 

goedgekeurd. 
- Bijkomende voorstellen: 
➢ maak de inclusie van muziek, dans, niet-beeldende kunsten, ... al duidelijk in de namen van de 

experten; 
➢ nodig bijkomende experten uit via de oproep in het Dorpsmagazine; 
➢ rubriceer het forum op voorhand op soorten kunst: beeld, muziek, literatuur, sierkunst, ... 

want de verschillen zijn heel groot. Dit idee wordt niet door iedereen bijgetreden: sommigen 
vinden dat dit best in de brainstorm zelf besproken wordt, dat we best de deur volledig laten 
openstaan omdat er in het verleden te weinig belangstelling was; 

➢ lering trekken uit gelijkaardige ervaringen in bijv. omliggende gemeenten. In dit verband wordt 
het Roger Raveel-initiatief voor 2022 in Zulte gesignaleerd; 
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➢ de oproep niet enkel verspreiden via het Dorpsmagazine, maar ook via de Facebook-kanalen 
‘Vrije Tijd gemeente Sint Martens Latem’, ‘Ge zijt van Latem als’, ‘Ge zijt van Deurle als’, ... 

- Er wordt nog eens herhaald dat het forum een bottom-up idee is dat op een recent cultuurcafé 
door kunstenaars zelf gelanceerd werd; de GRC is facilitator.  

- Datum: nog te bepalen in de werkgroep. 
- Wat kan/wilt de gemeente doen? Aangezien Barbara en Sophie ontbreken, wordt dit uitgesteld. 
- Volgende vergadering van de werkgroep: 11/06/2020. 
- Deadline voor het indienen van de oproep in het Dorpsmagazine van augustus: 29/06/2020. 

▪ Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie 

De werken zijn bij de juryleden. 

Prijsuitreiking: zaterdag 12/09/2020 om 17u30 in de Raadzaal, gevolgd door een receptie in de 
Leiezaal. 

▪ Subsidiereglement 

Digitale vergadering op dinsdag 28/04/2020. 

Het subsidiereglement werd aangepast op basis van de feedback van het College van burgemeester 
en schepenen (CBS) en de eerste versie van het jubileumreglement werd besproken. Veerle Yperman 
zal de aangepaste versie aan de werkgroepleden bezorgen. 

Volgende vergadering van de werkgroep: 28/05/2020. 

12/10/2020: het subsidiereglement zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad, 
samen met het jubileumreglement en de subsidiereglementen voor respectievelijk de senioren-, 
milieu- en jeugdraad. Voorafgaand daaraan, zullen de relevante documenten voorgelegd worden 
aan de bestuursleden van de verschillende adviesraden en aan de raadscommissie. 

Week 22/06/2020: vergadering met GRC-bestuursleden, Sophie, Veerle en Pieter + demo Excel-
bestand dat Sabine heeft aangemaakt en dat de criteria bevat waarop de subsidies zijn gebaseerd.  
Martine maakt een Doodle. 

▪ Algemene Vergadering 

De algemene vergadering vindt plaats op 22/10/2020. Hierop kan het subsidiereglement, mits 
goedkeuring in de gemeenteraad, toegelicht worden. 

Deadline voor oproep in Dorpsmagazine: 29/06/2020. Verdeling Dorpsmagazine op 12/08/2020. 
Eerstvolgende verdeling Dorpsmagazine is op 14/10/2020 → te laat. 

▪ Kennismaking met Antony Hudek, directeur MDD 

Uitstellen tot we weer kunnen samenkomen. 

▪ Uitnodiging Gisela Vansteenkiste 

Uitstellen tot we weer kunnen samenkomen. 
  

https://www.facebook.com/VrijeTijdSintMartensLatem/?__tn__=kC-R&eid=ARDtW_ZIPOXvew9sIqxZUT8k5LKNqvBMPEppdAUUNrlCwCOClB0IIzNSpPQ-09hbyeRIInxWKL5NY6ur&hc_ref=ARTQbxwFkvTMD6FkwSLd3M9dppWdW0uA3sD9KPnrdo64d7vlU5KCJBpaIvNSDVwu_vk&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARB6aNIV4y67FCsSCABa8KL_JeP9YVeiM6dwiFRO4dlmiKs_ss_TxoOubOEpxSQBVvFkFSfedhNcL1e4uI9tPxA7m7j4lYUJ9Hsnn2lk5u9eAx5Pg6K0i2UNJ7LEczfnQh1-1TeCanLJtoixCRz7eMv9Xcv1BEJGxD1gKUa5D0KVQI28xMA3HiiCUoy40ubqGfyIRcPKE65E-cMPYXVluFXpf3kVboTtiiqz-7BqZ7IEP8m6NKI4oXs-hTUldxUt_rOGOGMIeytgg0RBMAm4K396TaPN2f5gciC1tZ-fJvcvod-xENndqLFNcTBH1ROGSfIpoQNKfwQvcrgFfRVUMLxE6HdvZM83XWu6Y7RsPo3feOsVYwTI0_Try94wciA


 
 

Pagina 4 van 7 

 

 

5. EuroArt 

Eind april heeft Barbara ons laten weten dat 

▪ Sint-Martens-Latem vermeld wordt op de website van euroArt: 
https://www.euroart.eu/en/artists-colonies/sint-martens-latem/; 

▪ de website van de gemeente een link heeft gelegd naar deze euroArt-webpagina: 
https://www.sint-martens-latem.be/internationale-samenwerking; 

▪ een pagina over de culturele activiteiten in onze gemeente is opgenomen in het euroArt jaarrapport 
2019; 

▪ Sint-Martens-Latem nu ook als kunstenaarskolonie vermeld wordt op de Wikipedia-rubriek 
‘kunstenaarskolonies’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstenaarskolonie. 

De GRC heeft eveneens een link naar de euroArt-webpagina en naar het euroArt jaarraport 2019 gelegd: 
http://www.cultuurraadlatem.be/euroart/. 

Bedenking bij de Wikipedia-pagina: de pagina maakt melding van de ‘Latemse scholen’ en dat is niet 
correct; het gaat om individuele kunstenaars die tot een Latemse groep behoorden. De meeste GRC-
leden zouden deze ‘marketing’-term echter ongewijzigd willen laten. 

Bedenking bij de pagina over Sint-Martens-Latem op de euroArt website: onderaan staan slechts 4 
galerijen uit Sint-Martens-Latem vermeld. Wat is de opinie van de GRC? Vullen we de lijst aan of 
verwijderen we de beperkte lijst? De galerijen zijn immers een feitelijke aanwezigheid in Sint-Martens-
Latem, maken deel uit van de culturele uitstraling van ons dorp en hebben ook deels een museale 
functie. Er wordt wel best jaarlijks nagegaan of de lijst nog correct en volledig is.  Kan Sophie dat 
opnemen in haar takenkalender? 

 

6. Vrijetijdswijzer 

Martine heeft de info voor de vrijetijdswijzer aangepast en de groepsfoto opgeladen. 
 

7. Adviezen  

➢ Zie ‘Overzicht adviezen 2019_mei2020’ bij de agenda: overlopen van de op te volgen punten (in gele 
fluo). 

➢ Zie ‘Overzicht adviezen 2020_mei2020’ bij de agenda: overlopen van de op te volgen punten (in gele 
fluo). 

➢ Handhaving ruimtelijke ordening - actie voortuinen, bedenkingen: 

o behoort deze problematiek tot de GRC-expertise? Is dit niet eerder GECORO-materie → dit 
onderwerp kwam ook aan bod in de GECORO; 

o is een advies überhaupt aan de orde gezien er al een beslissing werd genomen in de 
gemeenteraad? Gaat het niet eerder over een opinie? 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

Pagina 5 van 7 

 

o het huidig bestuur hanteert de adviesraden wellicht ook graag als aftoetsing van het beleid, een 
beetje los van hun expertise, ook als er al een beslissing werd genomen door de gemeenteraad 
(in dit geval op 16/12/2019, unaniem). Dit is geen slecht idee; 

o er is véél dat je tot cultuur kan rekenen, bijv. het (streekgebonden) landschap dat je wil 
behouden. Cultuur en natuur kunnen perfect in mekaar vloeien. In dat verband wordt ook 
verwezen naar het project van Arne Quinze met als doel het doorbreken van de grens natuur-
cultuur (kunstwerken in voortuinen); 

o straten moeten geen tunnels worden waar er niets te zien is en torenhoge hagen heffen de 
sociale controle op, wat slecht is voor de veiligheid. Anderzijds wordt ook verwezen naar het 
belang van recht op privacy: open voortuinen vormen daar een inbreuk op. 

o de bestaande reglementering werd tot nu toe niet gerespecteerd, behalve door wie ernaar 
vroeg; een duidelijke regelgeving is belangrijk; 

o het reglement is een goede basis om naar een evenwichtige huisstijl en duurzamer beleid te 
evolueren binnen de gemeente, en wildgroei tegen te gaan. 

Besluit: de meningen zijn wat verdeeld en het is niet iedereen duidelijk waarom de GRC hierin 
geconsulteerd wordt nadat al een besluit werd genomen. Veel leden vinden de duidelijke 
regelgeving, met aandacht voor esthetiek en groen karakter, een goede zaak . Anderzijds vinden 
sommigen het recht op privacy een belangrijk aspect. 

➢ Nieuwe bibliotheek: geen advies gevraagd, maar punt aangebracht door een bestuurslid. 

De huidige stand van zaken wordt samengevat: opsplitsen in aparte aanbestedingen, om kosten te 
sparen. Barbara liet weten dat een advies onnodig was, want er is geen inhoudelijke wijziging. 

Bedenkingen: 

o moet de GRC niet herinneren aan haar advies uit het verleden, waaronder de financiële 
bedenkingen en bezorgdheid over de toegankelijkheid? Is dit dossier geen speelbal geworden 
tussen meerderheid en oppositie? Maken we ons als gemeente niet belachelijk met de 
gebrekkige infrastructuur die we bieden: sporthal, fietspaden (bijv. Koperstraat), bibliotheek? 

o De Pinte is al aan een tweede nieuwe bibliotheek toe op de tijd dat dit dossier in Sint-Martens-
Latem hangende is (meer dan 20 jaar). Om het even wie er het beleid uitmaakt, het stropt 
steeds; 

o We moeten niet aan politiek doen, maar het CBS had de GRC, die eveneens stakeholder is, op 
de hoogte kunnen brengen/houden van de recente ontwikkelingen. In dit verband worden de 
bestuursleden eraan herinnerd dat het CBS de GRC heeft geconvoceerd na een eerder advies.De 
bibliotheekraad werd wel geïnformeerd; 

o is een bibliotheek in Sint-Martens-Latem wel noodzakelijk? Ook in het licht van de corona-
nasleep: is het verantwoord hierin zoveel te investeren? Een afhaalpunt is zeker nodig, 
bijvoorbeeld in samenwerking met Sint-Denijs-Westrem, De Pinte, Deinze; 

o de versmelting met de noden van de gemeenteschool is blijkbaar een heel belangrijke dimensie 
geweest, al 30 jaar. Men wil zelf een bibliotheek, maar men wil niet de volledige kost zelf dragen, 
dus wordt er co-financiering gezocht via het scholenfonds;  

https://www.sint-martens-latem.be/afwegingskader-goede-ruimtelijke-ordening
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o verwijzend naar het bibliotheekverslag, komt een groot aandeel van de huidige gebruikers van 
de bibliotheek van buiten de gemeente (40% of meer?). Is het de taak van Sint-Martens-Latem 
in te staan voor zo’n publiek? 

o de tijdelijke bibliotheek zoals ze nu is, werkt heel goed; 

o heeft de geplande reductie van drievoudig naar dubbel glas, zoals in de pers gerapporteerd, 
geen belangrijk negatief effect heeft op de duurzaamheid? Wat vindt bijv. de Mina-raad 
hiervan? Voorstel: met de andere adviesraden in gesprek gaan en tot een gemeenschappelijk 
standpunt proberen komen of tot een gezamenlijk gesprek met het CBS. Het GRC-bestuur is het 
eens met dit voorstel. Martine zal hiervoor stappen ondernemen. 

 

8. Gecoro 

Vergadering april (digitaal): 30/04/2020. Noch Ann, noch Piet waren aanwezig in de online vergadering. 

Volgende vergadering: donderdag 2 juli. 

De notulen ontbreken tot nader order op de gemeentelijke webstek. 
 

9. Uitlenen kunstwerken aan lokale bedrijven 

Dit idee zal behandeld worden via het forum levende kunstenaars.  
 

10. Status financiën 

• Nieuwe status 

- Status 20/04/2020: € 1.044,24 

- Uitgaven: € 2,00 
➢ Maandelijkse beheerskosten: € 2,00 

- Inkomsten: € 0 

- Status 27/05/2020: € 1.042,24 

 

11. Volgende vergadering 

Het voorstel om de eerste week van juli nog een vergadering te beleggen wordt aanvaard. Martine zal 
een Doodle opstellen. 

 

12. Rondvraag 

• De provincie lanceert een nieuwe onroerend erfgoedprijs. Deze prijs kent een cyclus van drie jaar: 
het eerste jaar is het de beurt aan erfgoedgemeenschappen (2020), het tweede aan 
erfgoedlandschappen (2021) en het derde aan herbestemming (2022). 

In 2020 gaat de prijs van 10.000 euro naar een “erfgoedgemeenschap”, een groep(je) mensen dat 
zich verzamelt rond een bepaald monument. Het kan bijvoorbeeld gaan om buurtbewoners die de 
kapellen in hun buurt onderhouden, start-ups die een oude fabriek een tweede leven geven, mensen 



 
 

Pagina 7 van 7 

 

die zich inzetten om grafmonumenten te bewaren, leerkrachten die telkens rond het onroerend 
erfgoed in de buurt van hun school aan de slag gaan, ...  

Voor meer info: zie https://pers.oost-vlaanderen.be/provincie-lanceert-nieuwe-onroerend-
erfgoedprijs#. 

• Spam mail: Roger heeft een e-mail gekregen van ‘Sint Martens Latem 
[mailto:vanhoucke.martine@gmail.com]’, met als inhoud: 

Roger, 

Bent u beschikbaar om een overschrijving te doen? Laat me weten of dit direct kan, zodat ik u de 
bankgegevens kan toesturen.  

Ik wacht op uw antwoord.  

Groeten.  

Sint Martens Latem 

Verzonden vanaf mijn iPhone” 

Er zijn geen andere bestuursleden die dergelijke e-mails ontvangen. 

• Sabine vraagt zich af wat de concrete procedure is n.a.v. de oproep van gemeentelijk ambtenaar 
Masha Tack om kosten te signaleren die verenigingen hebben t.g.v. corona. Bart weet dat de 
Financiële Dienst nog een initiatief zal nemen, maar Karine rapporteert dat ze al een concreet 
verzoek tot melding kreeg en beantwoordde. 

• Brigitte doet in het kader van een zomercursus 'online kunstkijken’ een oproep om een kunstwerk, 
met een link naar de actualiteit, naar haar mailadres door te sturen. De online cursus biedt een kader 
om gericht naar moderne en hedendaagse kunst te kijken. Het is een unieke kans om de werken uit 
de musea Gevaert-Minne en Dhondt-Dhaenens mee te actualiseren. Brigitte zal de uitnodiging aan 
iedereen bezorgen. 

 

 

 

Gert Buelens 

Vervangend secretaris 
 

********************** 
“Cultuur is het fundament van onze identiteit” 

********************** 
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