
Pagina 1 van 3 

 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
November 2022 

 

I. Info bezorgd door Veerle Yperman 
 

• Reveil 1 november 2022 
o Heel tevreden over de organisatie en de opkomst 
o Er wordt een evaluatie met de werkgroep gepland 

Reactie raad van bestuur Cultuurraad 
- Geslaagd event 
- Voor herhaling vatbaar! 

 

• Vlaanderen Feest 2023 
o Vrijdag 7 juli in de raadzaal of 8 juli in de kerk van Deurle 
o Wil Cultuurraad ook betrokken worden bij de programmatie? 
o Samenwerking met Davidsfonds (nog te overleggen) 
o 1e overlegmoment in december/januari 

Reactie raad van bestuur Cultuurraad 

- De Cultuurraad is bereid mee te brainstormen over het programma. Veerle zal Didier 
uitnodigen voor het 1e overlegmoment. Martine zal instaan als vervanger in het geval 
Didier niet aanwezig kan zijn. 

 

• Zomer/herfsttentoonstelling Gevaert-Minne 2023 
o Kunstenares Maria Blondeel 
o Samenwerking met MDD 
o Curatorschap Antony Hudek en Didier Verriest 
o Opening op vrijdag 7 september 2023 
o Loopt tot 19 november 2023 

Reactie raad van bestuur Cultuurraad 

- Bart is lid van het uitvoerend comité van MDD. Hij deelt mee dat Antony Hudek zijn 
contract niet verlengt en vertrekt op 20/01/2023. Antony is wel bereid het curatorschap 
voor de tentoonstelling van Maria Blondeel verder op te nemen. 

- De samenwerking met MDD voor de tentoonstelling van Maria Blondeel, meer bepaald 
mankracht, logistiek en expertise, dient te worden herbevestigd. Bart zal dit verifiëren 
in de eerstvolgende vergadering van het uitvoerend comité (donderdag 24/11/2022). 

- Laurens Otto wordt het aanspreekpunt voor de andere ‘commitments’ van Antony. 
 

• Overzichtstentoonstelling Paule Lonneville 
o N.a.v. 75ste verjaardag 
o Vrijdag 29 september 2023 opening 
o Loopt tot en met 8 oktober 2023 

 

• MDD 
o Charter rond samenwerking in opmaak. Dit is een intentieverklaring tussen het college 

en de raad van bestuur van MDD, gebaseerd op 7 principes rond samenwerking.  
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• 1200 jaar Sint-Martens-Latem 
o Stuurgroep kwam voor de 3de keer samen 
o Werkgroep (kunst)geschiedenis en politieke geschiedenis reeds gestart 
o Werkgroep kunsten zal opgenomen worden vanaf januari (er zullen contacten volgen 

met Karlijn i.f.v. kindertoneel, Sabine i.f.v. beeldende kunst voor kinderen, Dimitri 
Casteleyn i.f.v. verhaal) 

o De verenigingen worden opgeroepen iets te doen in het kader van 1200 jaar (niet 
extra, ofwel in hun jaarplanning ofwel met verschillende cfr. Koepel) 

Reactie raad van bestuur Cultuurraad 
- Martine maakt deel uit van de stuurgroep. 
- Tom De Graeve wil graag meewerken aan het event (logo, totaalconcept). 
- De Cultuurraad hoopt dat er ook een initiatief komt van het Latems Kunstenaars 

Forum. Ook de werkgroep 'Poëzie" heeft reeds te kennen gegeven om iets te doen. 
- Sabine bespreekt met Inge Frans hoe het thema ‘Erfgoed’ in de scholen kan worden 

aangebracht. 
 

• Infoavond voor verenigingen 
o Woensdag 15 februari 2023 
o Grootste opleiding: EHBO (op vraag van de sportverenigingen; focus: reanimatie) 
o Extra opleiding noodzakelijk? 
o Korte info over gebruik jaarkalender 
o Toelichting over gebruik zalen  
o Toelichting 1200 jaar Sint-Martens-Latem en vrijetijdsmarkt op 14 april 2024 (met 

vrijetijdswijzer) 

Reactie raad van bestuur Cultuurraad 
- Voorstellen extra opleiding: zie e-mail van Nathalie Decruyenaere van 18/10/2021. 

 

• Subsidies verenigingen 
o Planning achteruitgeschoven – streefdatum GR 23 januari 2023 
o Overzicht subsidies zullen via mail aan de bestuursleden GRC bezorgd worden op 

maandag 28 november 2022. Net als vorig jaar zal er een overzicht zijn van de 
overwegingen bij twijfelgevallen. 

o Advies mogelijk via mail tegen ten laatste 21 december? Of extra overlegvergadering 
te plannen. 

Reactie raad van bestuur Cultuurraad 
- Graag een extra overlegvergadering om het advies tijdig te kunnen indienen → Veerle 

zal op woensdag 7 december om 20u de toekenning van de subsidies toelichten via een 
‘Teams’-vergadering. 
 

• Lentedorp en 650 jaar Molen 
o Zondag 23 april 2023 
o Aan de site van de molen 
o Boekenverkoop, praatcafé, etc. blijft bestaan 
o Latems Creatief, Academie 3+ (teken- en schildergroep van het OCMW) worden 

gevraagd mee te werken aan ‘place du tertre’ 

Reactie raad van bestuur Cultuurraad 
- LuKiArt vzw zal ook deelnemen. 
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II. Info aangebracht door de raad van bestuur 
 

• euroArt 
o De webpagina van Sint-Martens-Latem werd aangepast, maar dient opnieuw te 

worden aangepast n.a.v. de bestuurswissel. 
o Is er geen mogelijkheid meer voor individuele kunstenaars om hun werk te promoten? 

Reactie Veerle Yperman 
- Veerle zal nakijken of de webpagina ‘euroArt Gallery’ nog bestaat. 

 

• Jaarverslag 2021 bibliotheek 
o 10% bewoners van Latem en Deurle maken gebruik van de bib; ± 27% personen van 

buiten de gemeente vinden de weg naar de bibliotheek 
o De raad van bestuur heeft geen vragen. Martine is wel bezorgd over het volgende: 
➢ dalende trend aan ‘actieve gebruikers’ sinds meerdere jaren, maar daling in 2021 

minder groot 
➢ vooral minder vrouwelijke ‘actieve gebruikers’ 
➢ iets minder nieuwe leden dan in 2020; ook hier dalende trend, behalve in 2019 
➢ dalende trend in aantal uitleningen sinds meerdere jaren, behalve in 2021 

Reactie schepen Pieter 
- De dalende trend is ook zichtbaar op provinciaal niveau. 
- De nieuwe bibliotheek zal dag en nacht toegankelijk zijn. Camera’s houden het veilig. 


