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Voorbereiding verslag 22 november 2022 
20u-22u20 

Oase 
************************ 

 

Aanwezig: Inge Cnudde, Christian De Clercq, Karine De Wasch, Kris Dellaert, Roger 
Lahaut, Sabine Pauwaert, Martine Vanhoucke, Bart Vandesompele, 
Didier Verriest 

Waarnemers: Veerle Yperman 
 Schepen Pieter Vanderheyden 

Verontschuldigd: Ides De Vos, Lola di Vito, Brigitte Pattyn, Karlijn Sileghem, Eddy 
Vaernewyck 

 Cultuurfunctionaris Sophie Desmet 
 Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele 
 
 

0. Mededelingen 

▪ Wissel van het lokaal bestuur 

De wissel van het lokaal bestuur werd meegedeeld op 07/11/2022: burgemeester Agnes geeft de 
fakkel door aan Pieter Vanderheyden; Filip Christiaens wordt schepen van cultuur. 

Martine heeft burgemeester Agnes en schepen Pieter reeds per e-mail bedankt voor hun interesse 
en betrokkenheid bij de werking van de Cultuurraad in hun korte periode van bevoegdheid voor 
cultuur in deze legislatuur. De Cultuurraad overhandigt hun ook nog een geschenk. 

De Cultuurraad kijkt ernaar uit kennis te maken met Filip Christiaens. 

▪ Het agendapunt ‘Volgende vergadering’ zal niet meer worden opgenomen in de agenda omdat 
Martine altijd een Doodle stuurt. 

 

1. Bijkomende agendapunten 

/ 

 

2. Nieuws uit de gemeente 

▪ Zie ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage. 
 

3. Nieuws m.b.t. de verenigingen 

▪ Zie 'Nieuws GRC-verenigingen' in bijlage.  
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4. GECORO 

De geanonimiseerde verslagen van de GECORO-vergaderingen staan online. 

Veerle zal aan Glenn Keukelier vragen of hij Martine kan informeren tekens een verslag online wordt 
geplaatst. Op die manier kan Martine de GRC-bestuursleden informeren en eventuele vragen bundelen. 
 

5. Adviezen 

▪ Adviezen 2020: zie ‘Overzicht adviezen 2020_november2022.doc’ meegestuurd met de agenda. Er 
staat nog een advies open, nl. 'Vuurwerk op 'Latem kermis'. 

▪ Adviezen 2021, nog twee openstaande adviezen: 

- ‘Regels m.b.t. het gebruik van de schaapstal’ → Veerle heeft voorgesteld deze regels in de 
visienota op te nemen, maar de Cultuurraad heeft geadviseerd om de regels op te nemen in het 
‘Reglement infrastructuur’ waardoor wordt gezorgd voor een breed draagvlak (bij goedkeuring 
door de gemeenteraad) enerzijds en voor een grotere zekerheid m.b.t. het behoud van de criteria 
op langere termijn (over de legislaturen heen) anderzijds. 

- ‘Nieuwe inkleding Binusprijs’. 

We hebben op 08/06/2022 feedback ontvangen op ons advies m.b.t. de aanpassing van het 
meerjarenplan. De Cultuurraad wil hier graag nog op reageren. 

▪ Adviezen 2022: zie ‘Overzicht adviezen 2022_november 2022.doc’. Er staan twee adviezen open: 

-  ‘Site Vierschaar’ 

- Reglement infrastructuur 

Schepen Pieter licht toe: 

- voor de ‘Site Vierschaar’ zal er binnenkort een ontwerpvisietekst klaar zijn, die vervolgens met de 
verenigingen zal worden besproken. 

- ook ons advies ‘Reglement infrastructuur’ werd reeds bekeken en wordt binnenkort grondiger 
besproken in het college. 

De Cultuurraad benadrukt nog eens dat alle beschikbare infrastructuur en de gerelateerde 
reglementering toegankelijk zou moeten zijn via één webpagina.  

 

6. Visienota Cultuurbeleid 

▪ Timing visienota 

Veerle licht toe dat er een nieuw afdelingshoofd werd aangesteld. In dit verband heeft Veerle 
momenteel nog wat werk met de opmaak van een overdrachtsdocument en het voorzien van 
briefingsmomenten. Van zodra de nieuwe medewerker er is, zal er voor Veerle ruimte zijn om aan 
de visienota te werken. 

▪ Visienota versus memorandum 

Om over na te denken. 
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7. Tijdlijn 2022 

7.1 Cultuurcafé 

- 18/12/2022 om 11u in de Leiezaal: Stad Gent - Europese Culturele Hoofdstad 2030? 

➢ Dit is een regionaal project dat zal lopen van zuid Gent t.e.m. Zeeland, en waar cultuur en 
economie in onze regio de handen in elkaar moeten slaan. Het aspect ‘water’ (Gent – Leie – haven 
tot in Zeeland) zou de rode draad kunnen zijn. 

➢ Panelgesprek over de impact die zo’n titel in 2030 zou kunnen hebben voor de regio op het vlak 
van cultuur en bedrijfsleven. 

➢ Gasten: cultuurvertegenwoordigers (vb. Gentse Schepen van Cultuur Sami Souguir, schepen 
Pieter?, Nic Balthazar) en ondernemers (Guy Wynendaele (VMA)?). 

➢ Helpende handen, in functie van de vrijwilligersverzekering: Martine stuurt hier nog een e-mail 
voor. 

➢ Nieuw geluidssysteem in de Leiezaal: Veerle zal aan Sofie Blondel vragen of er meerdere micro’s 
kunnen worden aangesloten. 

- Andere ideeën voor cultuurcafés: zie bestuursvergadering juni 2022. Te bespreken met Bart. 

7.2 Toer van de verenigingen 

Martine en Didier zijn sinds de vorige bestuursvergadering op bezoek geweest bij het Harmonieorkest 
Sint-Martens-Latem (06/10/2022), Heemkring Scheldeveld (26/10/2022) en Gemengd Gregoriuskoor 
(07/11/2022). 

Ook Erfgoed Deurle heeft Martine en Didier uitgenodigd, maar de datum paste niet. 

De ‘Toer van de verenigingen’ is een zeer goed initiatief en de kennismakingssessies zijn altijd 
aangenaam. 

7.3 Algemene Vergadering: opvolging workshop 

Bart heeft structuur gebracht in de notities van de brainstorm-groepen m.b.t. ‘Samenwerken’ en 
‘Duurzaamheid’ en deze samenvatting tijdens twee overlegmomenten besproken met Didier en 
Martine. Op basis hiervan heeft Bart ook reeds de in- en output in een korte presentatie gegoten, die 
hij tijdens de vergadering kort toelicht maar ook nog eens zal overlopen met het dagelijks bestuur. 
Vervolgens zullen de bestuursleden en alle voorzitters van de verenigingen worden gebriefd. 

Timing: voorafgaand aan de kerstvakantie. 
 

8. Tijdlijn 2023 

8.1 Cultuurcafés 

- Gust De Coster + 2 artiesten uit de belpop-periode. Dit cultuurcafé zou kunnen doorgaan op 
23/04/2023 (Erfgoeddag met het thema ‘Beestig’); de datum hangt echter nog af van het programma 
van het Lentedorp. 
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8.2 Barbaixprijs voor fotografie 

Valt samen met het jubileum van de Fotoclub Latem. 

Eerste werkgroepvergadering voor Martine, Inge, Kris en Didier: Veerle zal een aantal overlegmomenten 
voorstellen. 

8.3 Kunst-Licht 

Het zou interessant zijn om dit project begin 2024 te voorzien, in het kader van 1200 jaar Sint-Martens-
Latem, en er de (socio)culturele verenigingen bij te betrekken. 

Werkgroep: Karine, Sabine, Martine, Inge. Martine vraagt het ook nog aan Karlijn en Ides.  
 

9. Tijdlijn 2024 

9.1 1200 jaar Sint-Martens-Latem 

Zie ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage. 
 

10. Werkgroep ‘Poëzie’ 

- Werkgroep 

➢ De werkgroep kwam voor de eerste keer samen op 12/10/2022. 

➢ Bart heeft ondertussen de ideeën voor ‘Latem poëziedorp’ uitgeschreven. Het betreft een 
bundeling van reeds bestaande en nieuwe initiatieven. Het overzicht bevat ook een idee ter 
herinnering aan Eva Bal, nl. de ‘tuin van Eva’: een plaats in openlucht waar kinderen kunnen 
samen komen om te spelen, spreken, theater te maken, creatief te zijn met teksten (geen 
speeltuigen) en op termijn een klein amfitheater (elfenbank) te kunnen bouwen voor spel, 
theater en voordracht. Eva werkte immers graag samen met kinderen en liet zich voor haar 
toneelstukken vaak inspireren door de poëzie van Toon Tellegen en Hans Lodeizen. 

➢ Mogelijke locaties voor de ‘tuin van Eva’: op het domein Gevaert-Minne, aan Ter Venne, aan de 
Oase. Op die locatie zou ook een gedenksteen kunnen worden voorzien, maar de familie Bal vindt 
het samenkomen van de kinderen belangrijker. 

➢ Om het idee ‘Latem poëziedorp’ uit te werken zal worden samengewerkt met het Poëziecentrum 
in Gent. 

➢ Op 28/11/2022 komt de werkgroep opnieuw samen. 

- Lokaal bestuur 

➢ Het lokaal bestuur zal proberen om de Karel Van de Woestijneviering op 24 augustus 2024 in Sint-
Martens-Latem te laten doorgaan i.p.v. in Zwijnaarde. 

 

11. Werkgroep ‘Latems Kunstenaars Forum 

▪ Martine heeft de ideeën die tijdens de brunch op Latem kermis naar boven zijn gekomen samengevat 
en verstuurt dit document asap naar alle actieve kunstenaars die hiertoe toestemming gaven. Veerle 
verstuurt het document naar het beperkt aantal andere actieve kunstenaars op de lijst.   
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▪ Bart heeft conclusies geformuleerd en een vervolgplan opgesteld. Te bespreken met het dagelijks 
bestuur.  

▪ Volgende stap: speed-date event in januari 2023. Martine zal hiervoor een Doodle opstellen. Agenda: 

--> powerpoint presentatie met onze conclusies en de timeline; 

--> deelname aan 1200 jaar Latem in 2024: werken rond de metamorfose van een dorp. Dit thema 
zal ingeleid worden door Raphael van Lerberghe; 

--> verdere kennismaking met elkaar a.h.v. iets dat de kunstenaars meebrengen en hen nauw aan 
het hart ligt (een werk, een voorwerp, ...). 

▪ Mevrouw Lonneville heeft Veerle gecontacteerd: zie ‘Nieuws uit de gemeente’ in bijlage. 

 

12. Financiën 

Status 22/11/2022: 1.585,02 euro (293,54 in kas en 1.291,48 op de bank). 

 

13. Rondvraag 

• Uitbreiding EX-perten met ex-bestuursleden van de periode 2013-2018: Martine moet de 
betrokkenen nog aanschrijven. 

• LuKiArt vzw en de Latemse seniorenadviesraad werken ook dit jaar weer samen om kaartjes te 
sturen naar alle bewoners van de woonzorgcentra en serviceflats in Sint-Martens-Latem. 

• Chris vraagt of het mogelijk is om de bestuursvergaderingen altijd in de Oase te laten doorgaan. 

 

Bijlagen 

▪ Nieuws GRC-verenigingen_november 2022.pdf 

▪ Nieuws uit de gemeente_november 2022.pdf 

 

 

Inge Cnudde 

Lid van het secretaris-team GRC Sint-Martens-Latem 

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

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


