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Verslag 18 januari 2021 (19.30 uur)_versie 2 
Vergadering via Teams 

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

Aanwezig:  Gert Buelens, Ward Claeyssens, Christian De Clercq, Kris Dellaert,  
    Ides De Vos, Karine De Wasch, Roger Lahaut, Brigitte Pattyn,  
    Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele,  
    Martine Vanhoucke en Didier Verriest;  
    waarnemers:  
    burgemeester Agnes Lannoo en  
    schepen van Verenigingsleven Pieter Vanderheyden 
     
Verontschuldigd:  Lola di Vito en Karlijn Sileghem; 
    cultuurfunctionaris Sophie Desmet 

 
 
   

1. Bijkomende agendapunten 

Er zijn geen bijkomende agendapunten.  
 
 

2. Verwelkoming nieuwe waarnemers en toelichting van hun bevoegdheden 

- Voorzitter Martine Vanhoucke verwelkomt burgemeester Agnes Lannoo en schepen Pieter 
Vanderheyden, die de volgende toelichting geven.   
Tijdens de gemeenteraad van 14/12/2020 heeft Barbara Lannoy ontslag genomen als schepen van 
Cultuur. De fakkel voor de bevoegdheid “Cultuur" wordt hierop als volgt overgedragen: burgemeester 
Agnes Lannoo is verantwoordelijk voor “Museaal beleid” en schepen Pieter Vanderheyden voor 
"Verenigingsleven” (inclusief culturele verenigingen). Verder neemt schepen Hans Van Hooland onder 
meer “Erfgoed” voor zijn rekening. Martine en Didier hebben hierover op 11/01/2021 reeds een overleg 
gehad met Agnes en Pieter. Het verslag werd aan alle bestuursleden bezorgd. 
- Intussen is ook de lijst met bestuursleden op de website van de GRC aangepast. Van Agnes en Pieter 
(gemeentelijke vertegenwoordigers) wordt nog een foto gepubliceerd.  
 

  
3. Goedkeuring verslag 26/11/2020 

Het verslag van 26/11/2020 wordt goedgekeurd.  
 
 

4. Overzicht verenigingen ressorterend onder GRC 

Een aantal verenigingen die ressorteren onder de GRC vragen onze aandacht.  
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4.1 NOVA 
Martine heeft de bekommernissen die in de vorige bestuursvergadering aan bod gekomen zijn, 
voorgelegd aan Sylvie Verstraeten, contactpersoon voor NOVA. De toelichting van Sylvie werd aan alle 
bestuursleden bezorgd op 07/01/2021. Er zijn geen bijkomende vragen van de bestuursleden meer.  
 
4.2 Gregoriuskoor 
- Binnen het gemengd Gregoriuskoor is Jo Vanmeirhaeghe benoemd tot voorzitter; hij volgt hierbij 
Jeanine De Weirt op. Voor de GRC blijft Ann De Beir effectief afgevaardigde van het koor en Jo 
Vanmeirhaeghe vervanger. Ook de zetel is van adres gewijzigd.  
- De burgemeester stelt voor hierover een artikel in Dorpsmagazine op te nemen.  
 
4.3 Kamerkoor Cum Gaudio 
Kamerkoor Cum Gaudio heeft te kennen gegeven dat het zaaltje op de eerste verdieping van het 
Tempelhof te klein is geworden voor de wekelijkse repetities. Martine heeft het koor gevraagd om zijn 
noden kenbaar te maken aan schepen Pieter Vanderheyden, die een oplossing zal zoeken. 
 
4.4 Fotoclub 
Ook de Fotoclub heeft contact opgenomen met Pieter Vanderheyden aangaande een nieuwe locatie. 
Na overleg met de schepen blijft de vereniging in de Kwakstraat.  
 
4.5 Christelijk Erfgoed van Deurle vzw en Confrérie Sint-Christoffel 
Tijdens de vorige GRC-vergadering werd besloten 
- de vzw Christelijk Erfgoed van Deurle niet te laten ressorteren onder de GRC en geen subsidie toe te 
kennen; 
- de Confrérie Sint-Christoffel wel te laten ressorteren onder de GRC en eventueel subsidie toe te 
kennen.  
De GRC wacht nog het overleg met het lokaal bestuur af, dat zal plaatsvinden nadat de overige subsidie-
dossiers zijn verwerkt.  
 
4.6 Enquête verenigingen 
De GRC heeft alle verenigingen die eronder ressorteren, een enquête gestuurd. Doel is te polsen hoe 
het met elke vereniging gaat (tijdens de coronatijd en in het algemeen), wat ze verwachten van de 
visienota “Cultuurbeleid” en welke rol de GRC volgens hen moet spelen in het cultuurbeleid. Op basis 
van de antwoorden zal het dagelijks bestuur op 26/01/2021 overleg plegen met schepen Pieter 
Vanderheyden.  
 
 

5. Nieuws uit de gemeente 

- Jef Van den Heede heeft de GRC gemeld dat het Feestcomité Deurle op zaterdag 16/10/2021 een 
klassiek concert in het kader van het Festival van Vlaanderen organiseert. Dit concert zal plaatsvinden 
in de Sint-Aldegondiskerk van Deurle. Het Trio Khaldei zal werk spelen van Ludwig van Beethoven.  
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Het Feestcomité Deurle rekent op de Cultuurraad voor de promotie van dit concert en zal ons daarvoor 
te gelegener tijd meer informatie bezorgen. De gemeentelijke subsidie die ten gevolge van COVID-19 
vorig jaar niet werd uitbetaald, zal in 2021 voor dit project worden aangewend.  
- Als de COVID-19-maatregelen het toelaten, lanceert Kunstwerkt op 07/05, 08/05 en 09/05/2021 een 
gloednieuw openatelierweekend voor beeldende kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel: “Atelier 
in Beeld”. Veerle Yperman (gemeentelijk afdelingshoofd voor onder meer Vrije Tijd) zal een korte tekst 
opstellen zodat zowel de GRC als het lokaal bestuur dit initiatief op een uniforme manier kunnen 
promoten; dat laatste zal gebeuren via onder meer Dorpsmagazine, de GRC-Facebookpagina en 
-website, de voorzitters van de verenigingen die onder de GRC ressorteren en actief met kunst bezig 
zijn, alsook via de beeldende kunstenaars op de lijst die geïnitieerd werd door Sophie Desmet.  
- Binnen de Cultuurregio Leie Schelde hebben er de laatste maanden veel intense contacten 
plaatsgevonden onder de medewerkers en betrokken stakeholders. Verschillende werkgroepen zijn 
opgericht. Brigitte vraagt of er ook een werkgroep rond “levenslang leren” bestaat; ze zal hiervoor 
Veerle Yperman contacteren. Verder zal geregeld een overlegmoment met de betrokken cultuurraden 
worden belegd.  
- Het Meanderfestival vindt – afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-pandemie – plaats op 
09/05/2021 in Sint-Martens-Latem (in samenwerking met De Koepel). 
- Het beeld Moeder Aarde wordt gerestaureerd in het atelier van kunstenares Ann Deman en zal vóór 
de zomer teruggeplaatst worden.  
- Voor de uitreiking van de Karel Van de Woestijneprijs vragen we of Veerle Yperman aan de GRC-
werkgroep data kan aanreiken. De uitreiking zou plaatsvinden op een hybride manier, eventueel eind 
mei 2021. Zaki kan eventueel de presentatie verzorgen (contact via Kris Dellaert).  
- Om alle inwoners de kans te bieden te genieten van (gratis) cultuur, heeft de gemeente een aantal 
livevoorstellingen aangeboden die via YouTube te volgen waren. Deze activiteiten bleken alvast een 
succes.  
- Vanaf 01/02/2021 gaan de musea in Sint-Martens-Latem weer open.  
 
 

6. Adviezen 

- Zie de documenten “Overzicht adviezen 2019_januari2021” en “Overzicht adviezen 2020_ 
januari2021”, die met de agenda voor deze vergadering werden meegestuurd.  
- Enkele door de GRC ingediende adviezen verdienen nog opvolging.  
 
6.1 Uitleenmateriaal 
Burgemeester Agnes Lannoo stelt voor dit punt te agenderen op een volgend bestuursoverleg van het 
college van burgemeester en schepenen (CBS).  
 
6.2 Site Cnops (Deurle): culturele invulling 
Burgemeester Agnes Lannoo stelt voor dit punt te agenderen op het CBS. 
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6.3 Reglement infrastructuur 
Burgemeester Agnes Lannoo stelt voor dit punt te agenderen op het CBS. 
 
6.4 Vuurwerk op kermis Latem 
Schepen Pieter Vanderheyden meldt dat de adviezen nog besproken zullen worden. Gezien de COVID-
19-pandemie is de hoogdringendheid weggevallen. Wordt vervolgd.  
 
6.5 Masterplan Sportinfrastructuur 
Op 15/12/2020 heeft schepen Pieter Vanderheyden dit dossier verduidelijkt in een overleg met het 
dagelijks bestuur van de GRC en de Latemse Senioren Adviesraad (LSAR). Martine heeft het verslag 
ervan aan de GRC-bestuursleden overgemaakt. Er blijkt geen aanpassing van ons advies nodig te zijn. 
Schepen Pieter Vanderheyden meldt dat allereerst een geluidsstudie zal plaatsvinden. 
 
6.6 Nieuwe bibliotheek 
De GRC wenst op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken en gunning van de nieuwe 
bibliotheek.   
 
 

7. Tijdlijn 2020 

Activiteit naar aanleiding van corona 
- Martine verwijst naar de nuttige feedback die Karine al heeft gegeven (zie e-mail van 28/12/2020). 
Ondanks de tijdsdruk is de actie – affiches met foto’s in combinatie met verzen – een succes geworden. 
De positieve respons was groot. Eind januari 2021 stuurt de werkgroep een bedanking aan ieder die een 
poster heeft opgehangen. We danken ook de gemeente voor de financiële steun.  
- Vastgesteld werd dat A3-posters op sommige plaatsen (zoals in de gemeentelijke infoborden) te klein 
en dus moeilijk leesbaar zijn.  
- Bij een volgend initiatief zullen we er van meet af aan Ondernemend Latem Deurle vzw bij betrekken. 
Eventueel kunnen ook kinderen meehelpen om posters te ontwerpen.  
- Een bijkomend idee is een volgende keer ook affiches in tuinen te plaatsen. 

  

 

8. Tijdlijn 2021 

8.1 Cultuurcafés 
Afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-pandemie kan een eerste Cultuurcafé plaatsvinden in mei 
2021 of tijdens de kermis van Latem. Burgemeester Agnes Lannoo stelt voor hiervoor eventueel de 
hybride vergadermethode in te zetten.  
 
Cultuurcafé: “Zo helpt poëzie” 
- Centrale gast: Carl De Strycker; extra gasten: Peter Verhelst en Amina Belôrf 
- Dit Cultuurcafé organiseren we in aanloop naar de uitreiking van de Karel Van de Woestijneprijs voor 
Poëzie en zal plaatsvinden in de raadzaal (aanvang om 10.30 uur).  
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- De flyer zal gepubliceerd worden in Dorpsmagazine, op de GRC-Facebookpagina en -website, en kan 
ook verspreid worden via de pers, het Poëziecentrum en de Latemse Poëziekamer. 
- De toegang bedraagt 5 euro. Er wordt overwogen een extra bijdrage te vragen voor wie wat wil 
drinken. 
- Foto’s: Karine 
- Verslag voor de GRC-website: nog te bepalen 
 
Cultuurcafé: “Betekenis van en passie voor acteren” 
- Centrale gast: Matthieu Sys; voorstel andere gasten: Jeroen Van der Ven en Wouter De Vriendt 
- Eventueel met videovoorstelling 
 
8.2 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie 
Veerle Yperman zal te gepasten tijde de werkgroep samenroepen.  
 
8.3 Cultuurprijzen 
Voor de organisatie van de overige cultuurprijzen wachten we tot er weer voldoende ondersteuning 
door de administratie gegeven kan worden. De GRC zal een advies indienen aangaande de frequentie 
van de cultuurprijzen. 

 
8.4 Meander Kamermuziekfestival 
- De Koepel is nog steeds bereid het Meanderconcert in Sint-Martens-Latem te organiseren op 
09/05/2021, mits publieke samenkomsten georganiseerd mogen worden (COVID-19-beleid), een break-
even gerealiseerd kan worden qua kosten en baten, en het lokaal bestuur samen met enkele 
verenigingen ondersteuning biedt.  
- De Koepel zal geen (extra) jaarlijks Koepelconcert in het tweede semester inplannen.  
- Op 25/01/2021 vindt hierover de volgende vergadering plaats. 
  
8.5 Forum voor Levende Kunstenaars 
- De leden van de werkgroep en enkele kunstenaars hebben gereageerd op de sneuveltekst 
van Bart. Doel is nu alle info te consolideren en keuzes te maken.  
- Martine heeft de GDPR-proof-lijst van kunstenaars verstuurd naar de werkgroep en de kunstenaars 
die aan de brainstorm hebben deelgenomen. De definitieve (eventueel aangevulde) lijst zal Veerle 
Yperman gebruiken om de beeldende kunstenaars aan te schrijven voor het initiatief “Atelier in Beeld” 
van Kunstwerkt.  
 
8.6 Algemene vergadering 
Voorlopig wordt nog geen datum geprikt.  
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9. Poëzieroute 

- Binnen de GRC is het idee ontstaan om in de loop van deze legislatuur een poëzieroute in Sint-Martens-
Latem in het leven te roepen. Een werkgroep werd hiervoor samengesteld (zie de GRC-notulen van 
26/11/2020); Eddy Vaernewyck heeft te kennen gegeven hiervan ook deel te willen uitmaken.   
- Een eerste plan is een bezoek te brengen aan het Kunstenfestival in Watou (van 03/07 tot 
05/09/2021).    
 
 

10. Gecoro 

- Tijdens de Gecoro-zitting van 17/12/2020 werd het Afwegingskader Goede Ruimtelijke 0rdening 
opnieuw besproken. De bedoeling is het om te vormen tot een stedenbouwkundige verordening. Piet 
Moerman heeft ons hierover de volgende feedback bezorgd: “Het Gemeentelijk Stedenbouwkundig 
Verordeningsdocument werd besproken. Dat houdt zich vooral bezig met bepalingen zoals 
verhardingsgraad en de toegestane, maximaal bebouwde bezettingsgraad en verhardingspercentage 
van het oppervlak van het terrein, het behoud van het groene karakter van onze gemeente met 
bepalingen rond het rooien en heraanplanten van hoogstambomen, de stedenbouwkundige 
mogelijkheden en beperkingen. In het algemeen houdt het document een goed evenwicht tussen 
groenbehoud en ontwikkelingsmogelijkheden.”  

Burgemeester Agnes Lannoo geeft uitgebreid toelichting bij verschillende aspecten van de voorschriften 
van het Afwegingskader, onder meer betreffende hoogstammig groen, de bezettingsgraad van 
huiskavels, de aanleg van verhardingen, de afsluiting van voortuinen en tuinen grenzend aan trage 
wegen, publiciteitsinrichtingen en technische installaties (zoals warmtepompen).  

- De GRC had – in overleg met Erfgoed Deurle – Ann Schollaert afgevaardigd namens de GRC. Ann, die 
ontslag genomen heeft uit de GRC, is nog lid van Erfgoed Deurle en zou binnen de Gecoro graag 
vervanger blijven van effectief lid Piet Moerman. De GRC gaat akkoord.  

 

 

11. Financiën: stand van zaken 

- Status 14/01/2021: 1214,92 euro 
- De voornaamste uitgaven waren de kosten voor de posters (176 euro) en voor de aanpassing van het 
volume van de website (84,7 euro). Het lokaal bestuur heeft de kost voor de posters reeds terugbetaald, 
waarvoor dank.  
 
 

12. Volgende vergadering 

Martine zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de tweede of derde week van maart 
2021.  
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13. Rondvraag 

Eddy Vaernewyck 
heeft vastgesteld dat nog niet alle naambordjes in de trage wegen zijn aangebracht. Schepen Pieter 
Vanderheyden bevestigt dat daarvoor wordt gezorgd.   
 
Burgemeester Agnes Lannoo 
deelt mee dat Charlotte Fouquet de nieuwe verantwoordelijke voor communicatie binnen de gemeente 
wordt. Ze start op 01/02/2021.  

 

 

 

Ward Claeyssens 

Secretaris GRC Sint-Martens-Latem 

 

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

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


