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Algemene Vergadering (AV) 
17 juni 2021, 20u 

Centrum De Vierschaar, Xavier De Cocklaan 5, 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle) 
************************ 

Aanwezig  

A. Stemgerechtigden 

▪ Afgevaardigden 
Kristof Boel (Harmonie Sint-Martens-Latem), Lea Careel (Latems Creatief), Ann De Beir 
(Gemengd Gregoriuskoor), Eric De Lombaerde (Andante Favore), Karine De Wasch (Fotoclub 
Latem 73), Freddy Heyman (K.N.V. 11 November), Roger Lahaut (Davidsfonds Latem-Deurle), 
Pierre Leroy (11.11.11), Sabine Pauwaert (LukiArt), Erika Pauwels (De Schone Lier), Marc Roos 
(Confrérie Sint-Christoffel), Linda Rouges (Ferm Deurle-Latem), Regine Rouseu (Markant 
Latem-Deurle), Jeanine Thienpondt (Kamerkoor Cum Gaudio), Frans Van den Broeck (Amnesty 
International LG61, Gent-Leiestreek), Angeline Van Oost (Samana), Gisela Vansteenkiste (De 
Poëziekamer), Carlos Vermeiren (Heemkring Scheldeveld) 

▪ Vervangers 
Delphine Colle (Spellenclub Sint-Martens-Latem), Bart Colpaert (Erfgoed Deurle), Jean-Pierre 
Eloy (Pasar Latem-Deurle), Antoine van de Putte (Gezinsbond Deurle-Latem) 

▪ Deskundigen  
Gert Buelens, Inge Cnudde, Christian De Clercq, Kris Dellaert, Ides De Vos, Martine Vanhoucke, 
Didier Verriest 

B. Waarnemers  
Serge Clément (Latemse Senioren Adviesraad), Polina Rakhovitch (cultuurfunctionaris ad 
interim), Kristof Vanden Berghe (gemeenteraadslid), Pieter Vanderheyden (schepen), Jolien 
Verroeye (coördinator Cultuurregio Leie Schelde) 

Verontschuldigd 

▪ Verenigingen 
Brede Visie op Cultuur, Den Laetemschen Vriendenkring, Kantklos ’t Fransientje, Latemse 
Kunstkring, NOVA, Van Himbeecksvrienden duivenbond 

▪ Leden van verenigingen 
Jacques back (Fotoclub Latem 73), Carine Clauwaert (Pasar Latem-Deurle), Chantal Devos 
(Latems Creatief), Jan Milh (Kamerkoor Cum Gaudio), Riet Scheerder (11.11.11), Jacky Van den 
Bossche (Gezinsbond Deurle-Latem), Mia Van den Heede (Erfgoed Deurle), Guido Van Hevel 
(Samana), Johan Van Twembeke (Heemkring Scheldeveld) 

▪ Adviesraden 
Jeugdraad, Sportraad 

▪ Deskundigen 
Lola di Vito, Brigitte Pattyn, Karlijn Sileghem, Eddy Vaernewyck, Bart Vandesompele 
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▪ Waarnemers 
Nicolas Bosschem (fractieleider Voor Latem en Deurle), Filip Christiaens (schepen), Ward 
Claeyssens (gemeenteraadslid), Agnes Lannoo - Van Wanseele (burgemeester), Rigo Van de 
Voorde (schepen), Hans Van Hooland (schepen) 

 
1. Opening van de vergadering 

Voorzitter Martine Vanhoucke opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze is 
verheugd dat zoveel vertegenwoordigers en waarnemers deelnemen aan de vergadering, die ze wil 
starten met de slogan ‘Kom maar uit je kot, maar niet te zot’. Een zeer toepasselijke slogan nu er heel 
wat versoepelingen voor de cultuursector van toepassing zijn, waardoor het culturele leven weer 
stilletjesaan op gang komt. Een werkjaar voor de Cultuurraad loopt van 01/01 t.e.m. 31/12, wat afwijkt 
van een werkjaar voor de verenigingen (01/09 t.e.m. 31/08). Er wordt vanavond dus gerapporteerd 
over het kalenderjaar 2020. 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan stemmen, met gewone meerderheid: van de 
stemgerechtigde leden of hun vervangers (totaal: 40) zijn er 29 aanwezig, wat ruim voldoet aan de 
vereiste helft plus één—stempunten staan er overigens niet op de agenda. 
 

2. Rol en samenstelling GRC 

Via een Powerpoint-presentatie (zie https://www.cultuurraadlatem.be/algemene-vergaderingen/) 
licht de voorzitter de rol van de Cultuurraad, ook bekend als Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid 
(GRC), als lokaal adviesorgaan toe.  

• Elke gemeente is verplicht om minstens één adviesorgaan voor culturele aangelegenheden in te 
richten. Dat juridisch kader ligt vast in de Cultuurpactwetgeving, in het Decreet Lokaal 
Cultuurbeleid en in het Decreet Lokaal Bestuur. 

• Het lokaal bestuur en de Cultuurraad werken samen om het (socio)culturele leven in de gemeente 
vorm te geven. 

• Het lokaal bestuur erkent de Cultuurraad als een gemeentelijke raad met adviserende 
bevoegdheid over alle (socio)culturele materies voor de hele gemeente. 

• Het lokaal bestuur ondersteunt de Cultuurraad met een jaarlijkse financiële bijdrage en voorziet 
tevens administratieve en logistieke ondersteuning. 

• De Cultuurraad is politiek onafhankelijk. 

• De materies waarover de Cultuurraad advies geeft, op aanvraag of op eigen initiatief, situeren 
zich op het terrein van taal en letteren, wetenschapsbeleid, schone kunsten, cultureel 
patrimonium, culturele animatie, vrijetijdsbesteding en toerisme, bibliotheek. Wat de 
gemeentelijke bibliotheek betreft, draagt het Beheersorgaan Gemeentelijke Bibliotheek echter 
de volle verantwoordelijkheid voor de adviesbevoegdheid over de werking van de bibliotheek. De 
Cultuurraad kan wel actief de bibliotheek in het bredere culturele kader betrekken. 

Concrete doelstellingen van de Cultuurraad, binnen bovenstaande contouren: 

• Inspraak hebben in en opvolgen van het lokaal cultuurbeleid via het meerjarenplan van het lokaal 
bestuur 

https://www.cultuurraadlatem.be/algemene-vergaderingen/
https://www.sint-martens-latem.be/cultuur
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• Het stimuleren van cultuurparticipatie, cultuurcreatie en cultuurverspreiding 

• Aanspreekpunt zijn voor de culturele verenigingen en een brugfunctie uitoefenen naar het lokaal 
bestuur toe  

In de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), vertegenwoordigt de GRC samen 
met Erfgoed Deurle de maatschappelijke geleding ‘culturele verenigingen’ (één effectief lid en één 
plaatsvervanger, aanvaard door de Gemeenteraad).  

De GRC bestaat uit een algemene vergadering, samengesteld uit stemgerechtigde vertegenwoordigers 
van de lokale, (socio)culturele verenigingen en deskundigen (cf. supra; zij kunnen geen lid zijn van de 
gemeenteraad) en staat ook open voor niet-stemgerechtigde waarnemers; een raad van bestuur (RvB), 
verkozen door de AV; en een dagelijks bestuur (DB), verkozen door de RvB. De GRC wordt elke 6 jaar 
opnieuw samengesteld, in het zog van de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de samenstelling van elk van 
de organen (AV, RvB en DB) is erop toegezien, conform art. 304 van het Decreet Lokaal Bestuur, dat 
niet meer dan 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht is.  Op de AV van 22/10/2020 werden zoals 
bekend Karlijn Sileghem en Ides De Vos als leden-deskundigen verkozen in de RvB; Ward Claeyssens 
nam recent ontslag om in de gemeenteraad te zetelen: hij werd vervangen door Inge Cnudde, lid-
deskundige, als opvolger verkozen tijdens de AV van 2020. 

Enkele mededelingen m.b.t. lidmaatschap van de AV (volledig overzicht te vinden in de hierboven 
vermelde Powerpoint-presentatie en zal ook, na aanpassing, op de gemeentelijke webstek te vinden 
zijn):  

• Super Flumina, bestaande uit het Gemengd Gregoriuskoor en het Kamerkoor Cum Gaudio, is 
opgeheven. Beide koren zetten hun werking los van elkaar voort en beschikken elk over eigen 
statuten, een eigen koorleider en een eigen programma. 

• De vzw Christelijk Erfgoed van Deurle ressorteert niet meer onder de GRC: ze is eigenaar en 
beheerder van de Sint-Jozefsschool, de Kristoffelkapel, de Mariagrot en heeft een recht van opstal 
op het Sint-Antoniuskapelletje. De vereniging verricht geen activiteiten, heeft een beperkt aantal 
leden (7 beheerders) en staat dus louter in voor het beheer van infrastructuur. 

• We konden ook kennis maken met de nieuwe effectief afgevaardigde Frans Van den Broeck van 
Amnesty International, ledengroep 61, Gent-Leiestreek en met Kristof Boel van Harmonieorkest 
Sint-Martens-Latem.  

 
3. Werking GRC in 2020 

De voorzitter geeft een overzicht van het werkjaar 2020. Een volledig overzicht is te vinden in de 
Powerpoint-presentatie.  
De activiteiten die “on hold” moesten geplaatst worden wegens corona zijn eveneens in de presentatie 
opgenomen.  
De voorzitter presenteert ook een uitgebreid overzicht van de adviezen van de GRC, samen met het 
besluit van het lokaal bestuur. De adviezen zijn te lezen op de website van de GRC. 

In 2020 begon de GRC het jaar met een batig saldo van 1.812,24 euro; het jaar werd afgesloten met 
een batig saldo van 1.158,79 euro. Grootste uitgave was de kost van het cultuurcafé december 2019 
(650 euro). 

https://www.sint-martens-latem.be/vrije-tijd/cultuur/cultuurverenigingen/overzicht-alle-cultuurverenigingen
https://www.cultuurraadlatem.be/adviezen/
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4. Cultuurnieuws 2020 uit de gemeente 

De voorzitter gaat in op het culturele beleid en de culturele activiteiten van het lokaal bestuur in 2020. 
Een volledig overzicht is te vinden in de Powerpoint-presentatie. 

Ook vermeldt de voorzitter dat, ingevolge het ontslag van Barbara Lannoy als schepen van cultuur, de 
relevante bevoegdheden als volgt herverdeeld werden:  

• burgemeester Agnes Lannoy: museale werking 

• schepen Pieter Vanderheyden: lokaal cultuurbeleid 

• schepen Hans van Hooland: erfgoed 

Tot slot wordt kort gerapporteerd over enkele aangelegenheden cultureel erfgoed van Sint-Martens-
Latem: zie overzicht in de Powerpoint-presentatie. 

 
5. Inblik in werking 2021 en vooruitblik toekomst 

De activiteiten van de Cultuurraad (hetzij al voorbij of nog op het programma en waarover er op de 
volgende algemene vergadering uitgebreider gerapporteerd zal worden) omvatten o.m. deelname aan 
de evaluatie van het nieuwe subsidiereglement verenigingen; een persoonlijk bezoek door voorzitter 
en ondervoorzitter van de GRC aan alle leden-verenigingen; reflectie over de frequentie van de 
bestaande cultuurprijzen; werkgroep Raveel in het kader van ‘100 jaar Raveel’; organisatie van 
cultuurcafés (“Zo helpt poëzie”, op Latem Kermis, 22/08/2021, met centrale gast Carl De Strycker, 
directeur van het Poëziecentrum; “Betekenis van en passie voor acteren”, op Latem Kerstdorp, 
20/12/2021, met centrale gast Matthieu Sys); uitwerking forum actieve kunstenaars. 

Inzake het gemeentelijk cultuurbeleid en de gemeentelijke culturele activiteiten 2021 kan o.m. al 
aangestipt worden: de aanstelling van Polina Rakhovitch als cultuurfunctionaris ad interim; de gunning 
van het project De Vluchter (nieuwe bibliotheek): werken gestart in april 2021 en voorzien tot in het 
najaar van 2022; het beschikbaar stellen van twee buitenlocaties voor corona-veilige culturele 
activiteiten (tuin Oude Brouwerij; koer van de Oase); de renovatie van het beeld Moeder Aarde; het 
opstarten van een gemeentelijke Instagrampagina met hashtag #LatemLeeft; Meander 
Kamermuziekfestival: digitale familievoorstelling ‘De Zwanezang’; culturele fietstocht Compagnie 
Cecilia, i.s.m. Vlaamse acteurs (Titus De Voogdt, Yahya Terryn, Peter De Graef, …), die een audioverhaal 
brengen (via een QR-code te ontsluiten aan de Baarle-Frankrijkstraat, om het verhaal te beluisteren 
bijv. in Vossestaart of Meersstraat); 11 juli viering (op 10/7 om 20 u.): spreker over actueel Vlaams 
thema en strijkkwintet Oberon o.l.v. Hendrik Ide; initiatief van Koor en Stem in het najaar: De Gust De 
Smet-wandelroute muzikaal opgeluisterd met kleinkunstliederen gebracht door het Gemengd 
Gregoriuskoor en Cum Gaudio en eventueel nog andere koren; Open monumentendag (12/09/2021) 
rond Juliaan Lampens i.s.m. Museum Dhondt-Dhaenens; klassiek concert (16/10/2021)  i.k.v. het 
Festival van Vlaanderen in de Sint-Aldegondiskerk van Deurle; ‘Reveil’ (01/11/2021) met concert op de 
begraafplaats van Latem; poëzie in het straatbeeld: gedichten van Gisela Vansteenkiste en Eddy 
Vaernewyck; speeltuinroute en bloemenroute langs de mooiste plekjes van de bloemenweides.  

Een gedetailleerder overzicht is te vinden in de Powerpoint-presentatie. 
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6. Rondvraag 

• Een vraag over het gebruik van de pastorie van Deurle en de pastorietuin tijdens de 
werkzaamheden op de site wordt door Pieter Vanderheyden, schepen van lokaal cultuurbeleid, 
beantwoord: de pastorie zelf en voortuin zullen beschikbaar blijven voor de organisatie van 
culturele activiteiten. 

• De schepen merkt op dat verenigingen de coronaperiode redelijk goed zijn doorgekomen, maar 
toch heerst er bezorgdheid bij het lokaal bestuur over de heropstart van activiteiten in september; 
verenigingen kunnen  het gerust laten weten als ze problemen en/of bezorgdheden hebben.  

• Het aspect van vrijwilligersmoeheid wordt aangehaald:  huidige vrijwilligers haken mogelijks af 
door het stilvallen van activiteiten waardoor er wellicht nieuwe mensen zullen moeten gevonden 
worden. De voorzitter replikeert: willen mensen zich nog langdurig engageren of moeten we er 
rekening mee houden dat men zich liever beperkt tot specifieke projecten? 

• Een vraag over de Uit-kalender—wat is het voordeel? Er is een online fiche die de organisator van 
een activiteit zelf moet invullen. De gemelde activiteit wordt vervolgens opgenomen in de 
wekelijkse, elektronische nieuwsbrief van het lokaal bestuur, op de website ‘Uit in Vlaanderen’, 
op de gemeentelijke website en in Dorpsmagazine. Ook de Cultuurregio Leie-Schelde neemt de 
info over. Kristof Vandenberghe suggereert om de bestaande demo over het gebruik van de Uit-
kalender (opnieuw) te organiseren.  

• Er wordt ook gevraagd nog iets meer ondersteuning te bieden bij het omgaan met het nieuwe 
subsidiereglement in de vorm van “wist je dat?” tips & tricks, bijv. duurzaamheid, wanneer krijg 
je daar een bonus voor—als het ware een helpfunctie bij het formulier. 

• Er wordt opgemerkt dat verenigingen moeten leren te werken met de defibrilators die op 
gemeentelijke locaties geplaatst zijn, al komt de suggestie dat de toestellen echt makkelijk in 
gebruik zijn en dat je 112 kunt bellen om meteen instructies krijgen. 

• Ook meer uitleg over een evacuatieplan van gemeentelijke lokalen is volgens sommigen gewenst. 

• De vertegenwoordiger van Cultuurregio Leie-Schelde, Jolien Verroeye, vestigt er tot slot de 
aandacht op dat deze instantie ook subsidies uitreikt niet alleen voor erfgoed maar ook voor 
culturele initiatieven met een breder bereik dan enkel Sint-Martens-Latem; zie hiervoor hun 
website. 

 
 
 
 

Gert Buelens 

Secretaris GRC Sint-Martens-Latem 

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

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

https://www.polsregio.be/
https://www.polsregio.be/

