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Agenda
Rol van de Cultuurraad

Overzicht werking 2016/2017
◦ Financiële status

◦ Adviezen

◦ Cultuurcafés 

◦ Subsidiereglement – voorstel tot wijziging

Vooruitblik op 2018

Allerlei en vragenronde



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 (27 edities)

Overzicht
◦ December 2016 – 25ste editie !!: Dirk Brossé

◦ Augustus 2017: Nic Balthazar, Sabine De Vos, Aziz Hamdard

◦ December 2017: Khalid Benhaddou



Financiën
Saldo op 29/11/2017: 

3184,21 euro 

Ontvangsten Cultuurcafé: 325,00 euro 

Kosten Cultuurcafé: 164,35 euro 

Kosten drank Cultuurcafé:  246,57  euro

Gemeentelijke subsidie: 500,00 euro

--> Saldo op 7/12/2017: € 3598,29



Overzicht werking  2016/2017 (1)
Oprichten “dagelijks bestuur” in 2015 (sneller advies, proactiever)

Verder uitwerken - website www.cultuurraadlatem.be

◦ Activiteiten verenigingen (doorsturen naar ons)

◦ Platform voor cultuurbeleving in onze gemeente?

◦ Alle verslagen en adviezen staan op deze website

Sedert begin 2016 ook een Facebookpagina: cultuurnieuws/-weetjes uit de 
gemeente

Voorbereiding + uitreiking Karel van de Woestijne Poezieprijs 2017:

1. 205 bundels werden ingediend

2. Uitreiking was op 10/6/2017

http://www.cultuurraadlatem.be/


Overzicht werking  2016/2017 (2)
Voorbereiding, jurering en uitreiking eerste Binus Cultuurprijs 2017 voor 
Fons Roggeman

Presentatie en discussie rond “zone 30” met de bevoegde Schepenen

Sterkte/zwakte analyse werking Cultuurraad (intern werkingsdocument) 
– 2 vergaderingen

Vergadering site Cnops (Deurle dorp)

Overeenkomst Cultuurraad en Latemse Kunstkring rond 
gemeenschappelijk advies over bepaalde aanvragen (eind 2016)

Overleg voorzitters adviesraden en Gemeente over een betere vorm van 
samenwerken – jaarlijkse samenkomst – oktober 2017: er komt een 
debat verkiezingen 2018 over onze respectievelijke 
bevoegdheidsdomeinen



Overzicht werking 2016/2017 (3)
11 juliviering: Prof Gita Deneckere (vernederlandsing UGent)

Kerk Deurle: wat met de verdere invulling? advies

Quid subsidiereglement?

Samenwerking met Seniorenraad – zoeken naar een gezamenlijk 
draagvlak

Samenwerking met Jeugdraad  (afwachten tot er nieuwe voorzitter is)

Actief meegeholpen op  11 juliviering

Adviezen:
◦ Advies organisatie Binus Cultuurprijs op initiatief van Cultuurraad en i.s.m. 

Gemeente

◦ Advies nieuwe bibliotheek

◦ Advies budget 2018

◦ Gebruik kerk Deurle, kerkenbeleid



Overzicht werking  2016/2017 (4)
Project Coming World Remember Me (verantwoordelijke in GRC Sabine 
Pauwaert)

Dossier Trage Wegen

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

Bespreking en goedkeuring Jaarverslag en –werking Bibliotheek



Op de planning in 2017/2018 (1)
Jaarlijkse evaluatie nieuw “algemeen gemeentelijk meerjarenplan” – luik 
cultuur

Barbaixprijs fotografie 2018 – thema “lijnen”

1. werkgroep is samengesteld

2. jury is samengesteld: Lieve Blancquaert (voorzitter), Marieke Selhorst 
(Het Objectief), Hendrik Boxy (fotograaf), Kris Dellaert (Cultuurraad), 
Karine De Wasch (Fotoclub) – waarnemers zonder stemrecht: Bart 
Vandesompele, Kristof Vanden Berghe, Sophie Desmet

3. Uitreiking 1/6/2018 – Gemeentehuis – prijzengeld 750/500/250 euro

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

Kerk Deurle: verdere nieuwe invulling naast de liturgische invulling



Op de planning in 2017/2018 (2)
Project Latemse kunstenaars naar het bedrijfsleven brengen in de 
gemeente (initiatief van ondernemers zelf)

Opstellen basistekst “Wat met Cultuur?” voor verkiezingen

11 juliviering in 2018

Nieuwe bibliotheek

De Kluis – structuur en werking



Nieuws uit de 
Gemeente
BERICHT VAN HET COLLEGE OVER 2016/2017/2018



Terugblik 2017
Vruchtbare samenwerking cultuurdienst – cultuurschepen – cultuurraad

➢ Poëzieprijs Karel van de Woestijne

➢Eerste editie Binus Cultuurprijs

➢Adviezen en beslissingen over aankoop kunstwerken/organisatie 
tentoonstellingen

➢Organisatie 11 juliviering

➢Voorbereiding aanpassing subsidiereglement socioculturele 
verenigingen

➢Voorbereiding naamgeving Trage Wegen

➢Uitwerking Coming World Remember Me



Terugblik 2017

Overlegmomenten

➢ 17 januari 2017: overleg tussen gemeentebestuur en alle adviesraden: 
planning gemeente en adviesraden 2017

➢22 februari 2017: overleg toekomst Centrum De Vierschaar met alle 
verenigingen

➢28 maart 2017: workshop over invulling site Cnops (= aangekochte grond 
achter Pastorie Deurle)

➢29 maart 2017: overleg cultuurraad-schepencollege over mobiliteitsplan

➢27 september 2017: overleg cultuurraad – bevoegde schepen over 
gemeentebudget 2018

➢21 november 2017: overleg cultuurraad-schepencollege over bibliotheek

➢12 december 2017: overleg tussen gemeentebestuur en alle adviesraden: 
planning gemeente en adviesraden 2018



Terugblik 2017
Andere belangrijke elementen uit het (cultuur)beleid

➢ Schenkingen 
❖Reus Heribert aan de gemeente (met dank aan bestuurslid Chris De Clercq)

❖Twee historische Popp-kaarten

➢Vrijwilligerswerking Documentatie&Archiefcentrum

➢Patrimoniumdossiers

❖ Centrum De Vierschaar

❑Hoorzitting februari 2017

❑Keuze heraanleg parking en uitbreiding keukenruimte

❖ Nieuwe bibliotheek

❑ Voorontwerp in laatste fase



Terugblik 2017
Andere belangrijke elementen uit het (cultuur)beleid

➢ Begraafplaats Deurle

❖ Behoud cultuurhistorisch belangrijke graven

➢Nieuwe gemeentelijke website 

❖ Sinds 1 september nieuw online reservatiesysteem

❖Jaarkalender

❑Interesse in verder overleg?

➢Gaston Martensjaar

❖Lezing en documentaire

❖Expositie

❖Herdenking sterfdag

❖Wagenspelen



Vooruitblik 2018
➢Afwerking dossier subsidies socioculturele verenigingen

➢Subsidies culturele verenigingen 2018 op zelfde niveau

➢Afwerking dossier naamgeving Trage Wegen

➢Barbaixprijs voor Fotografie – 1/6/2018

➢Herdenking Albijn Van den Abeele (100 jaar overleden)

➢Nieuwe versie gemeentelijke Vrijetijdswijzer op papier

➢Aanpassingswerken Centrum De Vierschaar

➢Start bouw nieuwe bibliotheek

➢Invulling bewoning Gust De Smetmuseum en Pastorie Deurle

➢….



Overzicht Triënnales Cultuur

Karel van de 
Woestijneprijs

(poëzie)

2017

2020

Edgar 
Barbaixprijs
(fotografie)

2018

2021

Lieven 
Duvoselprijs

(koren)

2019

2022



Samenstelling Cultuurraad 
2013/2018

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

Freddy Bijn, Eva Bal, Sabine Pauwaert, Lola di Vito, 
Gert Buelens, Kris Dellaert, Chantal Matthys, Eddy 
Vaernewijck, Albert Haelemeersch



Hartelijk dank voor uw 
aanwezigheid !


