
 

REACTIE CULTUURRAAD, 28/03/2021 

Betreft: vrijetijdsmarkt en 1200 jaar Sint-Martens-Latem 

Context 

Masha Tack heeft de GRC op 15/02/2021 per e-mail geïnformeerd over twee gemeentelijke 
initiatieven, nl. een vrijetijdsmarkt en 1200 jaar Sint-Martens-Latem. 

De Cultuurraad heeft beide ideeën besproken in haar bestuursvergadering van 09/03/2021, waarbij 
schepen Pieter Vanderheyden verdere toelichting heeft gegeven n.a.v. de vragen, bedenkingen en 
locatie-voorstellen die enkele bestuursleden hadden. 

1) Vrijetijdsmarkt  

Wat 

De verschillende verenigingen van Sint-Martens-Latem krijgen de kans zichzelf aan het publiek 
voor te stellen en eventueel demonstraties te geven. 

Wanneer 

Weekend 20+21 augustus 2022. 

Zomer 2021 is te vroeg aangezien de verenigingen na de COVID-19-pandemie tijdig de kans 
moeten hebben herop te starten. 

In dat weekend van augustus zijn de meeste inwoners terug uit vakantie, het is het weekend voor 
Latem kermis en net voor de start van het nieuwe seizoen voor de verenigingsactiviteiten. 

Het lokaal bestuur wil dit event liever niet tijdens de kermisweekends laten doorgaan; beide 
activiteiten hebben immers een ander doel en moeten over voldoende ruimte beschikken. 

Waar 

Sporthal en sportvelden. De sporthal is een nabije uitvalsbasis in geval van regenweer. De straat 
zal eventueel worden afgesloten. 

De GRC heeft ook de Oase en het domein Gevaert-Minne als locatie voor de culturele 
verenigingen voorgesteld, maar het lokaal bestuur verkiest één locatie om zo versnippering van 
publiek tegen te gaan.  

2) 1200 jaar Sint-Martens-Latem 

Volgens de geschiedenisboeken komt Lathem voor het eerst ter sprake in de vroege 
Middeleeuwen, nl. in 823-824. In 1974 is het boek ‘Sint-Martens-Latem (824-1974) - Schetsen uit 
1150 jaar Geschiedenis’ verschenen. Het lokaal bestuur zou daarom graag 1200 jaar Latem in 
2024 vieren, en is daarvoor op zoek naar verenigingen en individuen die zich geroepen voelen om 
een stuurgroep mee op te zetten en het feestjaar mee vorm te geven. 

Reactie 

▪ De Cultuurraad vindt beide ideeën leuke initiatieven en is ze beide genegen. 

▪ De Cultuurraad is het ook eens met de voorgestelde datums van beide initiatieven, evenals met de 
locatie (sportsite) voor de vrijetijdsmarkt. 

▪ De Cultuurraad juicht tevens het idee van het kermiscomité Latem toe om ook tijdens de kermis 
2021 weer een platform, een soort “Place du Tertre”, aan te bieden aan verenigingen. 

▪ Bart Vandesompele en Sabine Pauwaert hebben reeds te kennen gegeven dat ze deel willen 
uitmaken van de stuurgroep ‘1200 jaar Latem’. De andere bestuursleden zullen hun eventuele 
interesse om in de stuurgroep te zetelen rechtstreeks aan Masha Tack laten weten. 
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voor de Raad van Bestuur van de GRC 
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