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Verslag 25 januari 2022 
20u-22u15 
Via Teams 

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

Aanwezig: Inge Cnudde, Ides De Vos, Karine De Wasch, Kris Dellaert, Roger Lahaut, 
Sabine Pauwaert, Eddy Vaernewyck, Martine Vanhoucke, Didier Verriest. 

Waarnemers: Schepen Pieter Vanderheyden; 
 Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele. 

Verontschuldigd: Gert Buelens, Christian De Clercq, Lola di Vito; Brigitte Pattyn, Bart 

Vandesompele, Karlijn Sileghem; 
 Cultuurfunctionaris Sophie Desmet. 
 
Mededeling 

Gezien de huidige personeelssituatie is het voor het lokaal bestuur niet altijd mogelijk om lange-termijn-
beslissingen te nemen, waardoor de antwoorden op adviezen en de opvolging van initiatieven niet altijd 
volgens de gewenste timing verlopen, noch voor het lokaal bestuur noch voor GRC. De medewerkers 
van het lokaal bestuur doen momenteel hun uiterste best om hun tijd en energie te verdelen tussen 
administratie en praktische organisatie. Het lokaal bestuur hoopt snel opnieuw tot een definitieve 
oplossing te komen. 

Voorzitter Martine Vanhoucke uit in naam van het bestuur haar begrip: de coronasituatie heeft op 
iedereen een onmiskenbare impact en er is geen cultuurfunctionaris. Ze dankt schepen Pieter voor zijn 
antwoorden op haar vragen ter voorbereiding van de vergadering.  
 

1. Bijkomende agendapunten 

Nihil. 
 

2. Opvolging Polina Rakhovitch? 

Voorlopig is nog niets beslist. Polina heeft al heel wat op orde gesteld binnen het cultuursegment maar 
een en ander moet nog worden gestructureerd. 
Permanente vervanging van Sophie Desmet is momenteel niet mogelijk. 
Veerle neemt zoveel mogelijk over. 
 

3. Nieuws m.b.t. de verenigingen 

Zie bijlage.  
 

4. Nieuws uit de gemeente 

▪ Info bezorgd door schepen Pieter Vanderheyden: zie bijlage. 

▪ Topics besproken tijdens de vergadering: zie bijlage. 
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5. GECORO 

▪ Verslag vergadering 25/11 → aangevraagd bij Glenn Keukelier op 19/01/2022. 

▪ Vergadering 23/12: is niet doorgegaan. 

▪ Eerstdaags is er een nieuwe vergadering, waarbij het verslag van de vorige vergadering zal worden 
goedgekeurd. 

▪ De voorzitter van de GRC vraagt of de verslagen van de Gecoro-vergaderingen niet op de website 
van de Gecoro kunnen worden geplaatst. De burgemeester neemt hiervoor contact op met de 
Gecoro. 

 

6. Adviezen 

▪ Adviezen 2020: 

- het document ‘Overzicht adviezen 2020_november2021’ is nog steeds geldig; 

nog openstaande adviezen: ‘Nieuw reglement infrastructuur’ en ‘Vuurwerk op Latem kermis’. 
De burgemeester merkt op dat de problematiek van vuurwerk wellicht op een hoger niveau zal 
worden aangepakt. 

▪ Adviezen 2021 

- zie document ‘Overzicht adviezen 2021_januari2022’, dat met de agenda werd meegestuurd. 

- nog openstaande adviezen: 

➢ regels m.b.t. het gebruik van de schaapstal. 

➢ nieuwe inkleding Binusprijs: Polina heeft bij haar vertrek een aantal suggesties gedaan die 
nog moeten worden besproken. 

Dit is een dossier dat met hoogdringendheid dient behandeld te worden, want in,principe 
moet de prijs in 2022 worden uitgereikt. 

Martine laat weten dat ze op 13/01/2022 onafhankelijk jurylid is geweest om de 
cultuurlaureaat 2021 van Nazareth te kiezen; ze neemt ook deel aan de prijsuitreiking op 
28/01/2022. 

➢ aanpassing meerjarenplan: beleidsmedewerker Bram Van der Plas werkt aan een feedback 
op ons advies. 

▪ Adviezen 2022  

- Didier heeft in de bestuursvergadering van november 2021 voorgesteld om Maria Blondeel, 
beeldend kunstenaar, een tentoonstelling in de Schaapstal aan te bieden. In 2022 wordt in elk 
geval een tentoonstelling rond Albert Servaes georganiseerd, voor Maria Blondeel zou een datum 
in 2023 worden geprikt. De Cultuurraad dient hiervoor geen advies in te dienen. 

 

7. Visienota Cultuurbeleid 

Polina heeft heel wat nota’s verzameld maar heeft nog geen voorstel uitgewerkt. Van zodra de tijd het 
toelaat, wordt hierin een eerste structuur gestoken, zodat dit als discussienota kan dienen. 
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8. Tijdlijn 2022 

8.1 Cultuurcafés 

Mathieu Sys: wellicht 01/05 of 15/05 (Mathieu en één gast kunnen zich op die data vrijmaken). 

Schepen Pieter merkt wel op dat op 01/05 om 11u het Meanderfestival plaatsvindt in Deurle, waardoor 
het cultuurcafé beter op een ander tijdstip wordt vastgelegd.  

8.2 Toer van de verenigingen 

De toer van de verenigingen staat 'on hold' wegens corona. 

8.3 Kunst-Licht 

▪ Voorstel project: de voorzitter overloopt de wandeling in Deurle en in Latem, die beiden twee keer 
zullen plaatsvinden. 

Het lokaal bestuur is dit project genegen. 

▪ De burgemeester merkt op dat het Sociaal Huis of het WZC Ter Venne een locatie kan zijn om bv. 
het werk van Tom De Graeve te plaatsen. Ze geeft eveneens een muzikale tip: Kathleen (?) Wille, een 
inwoner van Latem die o.m. orgel speelt en eventueel in de kerk van Latem of Deurle kan optreden, 
maar ze kan ook worden ingezet op een toekomstig evenement. 

▪ Politieregeling: er is een reglement m.b.t. doortocht van groepen vanaf 50 personen, waarbij 
veiligheid het belangrijkste item is. Martine zal het aanvraagformulier indienen. De GRC zal alleszins 
per wandeling 2 begeleiders aanstellen en iedereen zal een lichtbron meedragen. Tevens zal aan de 
deelnemers worden gevraagd om een fluohesje te dragen om de veiligheid te verhogen. 

▪ Er is een folder voorzien met de routebeschrijving, info over de deelnemende kunstenaars, enz.   

▪ Muziek na 22u: versterkte muziek is in principe niet toegelaten. Voor een vereniging kan echter een 
afwijking worden aangevraagd. Martine doet hiervoor het nodige a.h.v. een e-mail naar Brigitte 
Dierickx. 

▪ Tussenkomst kosten: Pieter wil hiervoor het trekkingsrecht bekijken, maar gaat ervan uit dat de 
terugbetaling van de kosten geen probleem is. 

▪ 'To do'-lijst: Martine zal hiervoor een Excel-sheet doorsturen waarin de bestuursleden kunnen 
aanduiden wanneer zij kunnen aanwezig zijn en welke taken zij op zich kunnen nemen. 

8.4 Cultuurprijs  

Zie 'Adviezen 2021'. 

8.5 Algemene Vergadering 

▪ Voorstel ander format: 
- presentatie GRC en lokaal bestuur: werkjaar 01/09/2021-31/08/2022; 
- presentatie van een beperkt aantal verenigingen; 
- workshop 'samenwerking', vb. in het kader van toekomstgerichte activiteiten van organisaties zoals 

MDD, scholen, …. 

De vergadering keurt dit format goed. 

▪ Datum: Martine stuurt een doodle (06-06 tot 17-06). 
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9. Werkgroep poëzie 

Sabine en Karine hebben zich uit tijdsgebrek teruggetrokken uit de werkgroep. Bart neemt over om de 
werkgroep te trekken. Het Poëziecentrum wil actief meewerken en promoten. 

Martine heeft aan Bart gevraagd om de verslagen aan Sabine en Karine te bezorgen, evenals aan Gisela 
Vansteenkiste (Poëziekamer), zodat zij eventueel input kunnen geven. 
 

10. Werkgroep ‘Forum actieve kunstenaars’ 

Bart plant een kort overleg met een paar kunstenaars. 
 

11. Financiën 

Status 25/01/2022: 1.747,49 euro (293,54 in kas en 1.453,95 op de bank). 

Martine bedankt nog eens schepen Pieter Vanderheyden voor de terugbetaling van de kosten van het 
cultuurcafé 'Poëzie', in totaal 726,17 euro (flyers cultuurcafé: 64,88 euro; jetons cultuurcafé: 161,29 
euro; sprekers: 500,00 euro). 
 

12. Volgende vergadering 

De voorzitter zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de derde of vierde week van maart.  
 

13. Rondvraag 

▪ 'GRC vrienden' 

Martine en Didier hebben nagedacht over een formule om de band met leden die niet meer actief 
willen/kunnen zijn aan te houden. Het zou vooral de bedoeling zijn om de verbinding met die mensen 
te behouden, hen uit te nodigen op ons nieuwjaaretentje en hen persoonlijk op de hoogte te houden 
van onze verslagen, als pool van externe adviseurs, ... Geen actieve leden dus, leden zonder 
stemrecht, maar hun input blijft altijd welkom. 
We zouden dat kunnen initiëren met terugwerkende kracht voor de mensen die tijdens de lopende 
legislatuur uit het bestuur gestapt zijn (Ann Schollaert, Vera Lambersy, Ward Claeyssens). 
Er moet verder nagedacht worden om zo'n groep van mensen te omschrijven. De naam ‘GRC 
vrienden’ dekt volgens Didier niet meteen de lading. 
De burgemeester merkt op dat de GRC er wel moet over waken dat zij niet wordt verweten een 
parallel circuit op te zetten. 

▪ Fotoshoot opnieuw uitgesteld. 

▪ Ondertekening Charter L.O.B.: is nog steeds mogelijk bij Martine thuis of tijdens de volgende 
bestuursvergadering. 

▪ Ides stelt de vraag hoe de bibliotheek zich verhoudt tot de andere adviesorganen bij de gemeente. 
Het lokaal bestuur zal nakijken welk statuut de bibliotheek heeft in vergelijking met de andere 
adviesorganen. 
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▪ De burgemeester brengt ter kennis dat 

- de gemeente een aantal luchtzuiveringstoestellen heeft aangekocht, die zullen worden 
uitgetest in de raadzaal en geëvalueerd, wat eventueel extra mogelijkheden biedt voor 
toekomstige vergaderingen op locatie; 

- ze heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid en de plaatsing van een ringleiding naar aanleiding 
van de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie voor de Leiezaal. Een ringleiding is een 
hoorhulpmiddel voor personen met een auditieve beperking of mensen die kampen 
met gehoorverlies. Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het 
geluid van een geluidsinstallatie kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid. 

▪ Sabine meldt een aantal projecten van LuKiArt vzw die recent zijn afgewerkt (bv. wenskaarten voor 
de ouderen) of in de nabije toekomst op stapel staan (bv. een atelier i.s.m. Karlijn Sileghem waarbij 
theater en kunst worden verzoend, samenwerking met SMAK, enz.). 

 

Bijlagen 

▪ Nieuws GRC-verenigingen_januari 2022.pdf 

▪ Nieuws uit de gemeente_januari 2022.pdf 

 

 

Eddy Vaernewyck 

Secretaris a.i. GRC Sint-Martens-Latem 

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

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slechthorendheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoortoestel

