GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Sint-Martens-Latem, 23 november 2015
Aanwezig:

Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, Sabine Pauwaert, Christian
De Clercq, Kris Dellaert, Guido Vanden Berghe, Albert Haelemeersch,
Gert Buelens, Chantal Matthys en Ward Claeyssens;
cultuurfunctionaris Sophie Desmet

Verontschuldigd:

Ann Schollaert, Eddy Vaernewijck, Eva Bal, Lola di Vito en
Roger Lahaut;
schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe

1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 19 oktober 2015 wordt goedgekeurd mits
enkele wijzigingen in werkgroepen worden aangebracht. De correcte samenstelling van de
werkgroepen is hieronder opgenomen.

2. Werking GRC voorbije maanden
2.1 Evaluatie Richard Minne-jaar
- De lezing door prof. dr. Yves T’Sjoen en dr. Els Van Damme werd afgelast. Dit is echter
nauwelijks gecommuniceerd zodat het geïnteresseerde publiek voor gesloten deuren stond.
- De laatste activiteit in het kader van Richard Minne werd georganiseerd door de Latemse
Kunstkring: een voordracht met tekst- en brieffragmenten van Minne, gebracht door dr. Piet
Boyens en Freya Malfait.
2.2 Advies budget voor Cultuur 2016
- Aangezien de vergadering geen inzage had in concrete budgetcijfers, heeft de GRC beslist
geen advies te formuleren.
- Tijdens een overlegvergadering met de voorzitters van de verschillende adviesraden zijn
heel wat interessante op- en aanmerkingen naar voren gekomen. Schepen Kristof Vanden
Berghe zal ze aan het College overmaken. De feedback van het College kan op een volgende
vergadering van de GRC besproken worden.

2.3 Reus “Heribert”
- Christian De Clercq heeft vernomen dat de eigenaars van de Latemse reus bereid zijn
“Heribert” aan de gemeente te schenken, op voorwaarde dat hij een onderkomen vindt op
een publieke plaats.
- De GRC zal de gemeente schriftelijk vragen deze schenking te aanvaarden; de locatie waar
hij geherbergd wordt, moet publiek toegankelijk, voldoende droog, hoog (de reus meet
3,43 m) en veilig zijn.
- POLS gaat na hoe en voor welke budget de reus gerestaureerd kan worden.

3. Cultuurcafés
3.1 Cultuurcafé 13 december 2015 (10.30 uur, Leiezaal)
- Centraal staat galerijhouder en kunsthandelaar Guy Pieters. Zijn gasten zijn kunstrecensent
Albert Haelemeersch en mogelijks conceptueel kunstenaar Koen Van Mechelen. Of Lisbeth
Imbo de rol van moderator opneemt, staat nog niet vast. Bart volgt dit verder op.
- Sabine creëert de reclameflyer.
3.2 Cultuurcafé 21 februari 2016 (10.30 uur, raadzaal)
- Dit Cultuurcafé biedt een antwoord op de vraag hoe een ruimte of architectuur stilte kan
genereren voor een wereld in beweging. Centraal staat interieurarchitect Tom Callebaut
(bureau tcct), pionier in Vlaanderen in de herbestemming van religieus erfgoed (cf. de Kapel
van de Ontluiking) en in het ontwerpen van stilte- en genereuze plekken. De overige gasten
zijn kalligraaf Brody Neuenschwander en traverso-speler Stehanie Troffaes. Kristien
Bonneure, die met haar boek Stil Leven haar eigen zoektocht naar stilte beschrijft, zal het
gesprek modereren. Sabine volgt dit verder op.
- De gasten zorgen zelf voor de reclameflyer.
3.3 Cultuurcafé 17 april 2016 (10.30 uur, Oude Brouwerij)
Dit Cultuurcafé staat in het teken van “Biercultuur in Vlaanderen en daarbuiten”. Jan Toye
(Brouwerij Palm), Michel Moortgat (Brouwerij Moortgat) en Alain De Laet (Brouwerij
Huyghe) hebben hun aanwezigheid bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een journalist die
de rol van modeator op zich zal nemen. Ann volgt dit verder op.
3.4 Overige Cultuurcafés in 2016
- Mathieu Sys en Martijn Bal, eventueel met Roel Van Bambost als moderator (Sabine, Kris)
- Erna Metdepenningen (Lola)
- Karlijn Sileghem, eventueel met Marc Verstraete en Jacques V an Assche (najaar 2016;
Albert)
- Barbara Sarafian (Bart)

4. Verhuur Latemse kunst aan bedrijven
Enkele bedrijven uit Sint-Martens-Latem hebben voorzitter Bart Vandesompele erover
aangesproken of ze hun vergaderzalen, receptie of wachtruimtes kunnen verfraaien met
gehuurde kunst, bij voorkeur van Latemse kunstenaars. De vergadering staat positief
tegenover dit idee. De Cultuurraad kan daarbij de link zijn tussen de kunstenaars en de
bedrijven: nagegaan moet worden welke kunstenaars bereid zijn hun werk te verhuren aan
derden (bedrijven, organisaties) en welke bedrijven mee willen stappen in dit verhaal. Bij
een positieve respons kunnen we beide partners met elkaar in contact brengen via een
externe, ervaren partner, die de zaken administratief opvolgt.
Onze rol als Cultuurraad bestaat er immers in kunst bij de mensen te brengen waar we
kunnen, alsook mensen bij de kunsten te brengen: cultuurparticipatie en -spreiding staan
expliciet in onze opdracht (cf. onze statuten en het Vlaams decreet).
Als mogelijke externe partner stelt Chantal het volgende bedrijf voor.
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5. Cultuurprijzen
5.1 Lieven Duvoselprijs voor Muziek
- De werkgroep bestaat uit Marleen Annemans (Koor&Stem; voorzitter), Bart Vandesompele,
Marleen Moortgat (Koor&Stem), Kris Dellaert, Lola di Vito, Martine Vanhoucke en Sophie
Desmet. Een eerste vergadering heeft plaatsgevonden op 19 november 2015.
- Voor deze ditie mogen enkel koren uit de POLS-regio deelnemen.
- Sophie contacteer de familie Duvosel.
- De GRC pleit voor de kerk van Deurle als locatie voor de wedstrijd.
5.2 Prijs voor Cultuur 2015
- De werkgroep bestaat uit Ann Schollaert, Bart Vandesompele, Kristof Vanden Berghe,
Martine Vanhoucke, Sophie Desmet en Ward Claeyssens. Een eerste werkvergadering heeft
plaatsgevonden op 12 november 2015.
- Er moet worden nagedacht over een betere naam; de huidige overkoepelt immers ten
onrechte de andere prijzen. Een suggestie is “Cultuurlaureaat Sint-Martens-Latem”.
- De bedoeling is de prijs uit te reiken op 17 april 2016 (tijdens het Cultuurcafé dus). Is dat
niet haalbaar, wordt het uitgesteld naar 2017.

6. Beheerorgaan Gemeenschapscentrum
Alle pijnpunten zijn opgelijst, maar er blijkt nog maar weinig actie te zijn ondernomen. De
problemen stapelen zich op en verenigingen raken geïrriteerd. De GRC hoopt op dringende
verandering. De volgende vergadering van het Beheerorgaan vindt plaats op 26 november
2015.
7. Activiteiten 2015
7.1 Kandidatuur nieuwe cultuurvereniging
Serviceclub Kiwanis heeft een officiële aanvraag ingediend om erkend lid te worden van de
GRC. De vergadering besluit evenwel hier niet op in te gaan: Kiwanis heeft weinig binding
met onze gemeente (er is nauwelijks lokale verankering) en telt weinig leden uit SintMartens-Latem. Bovendien hebben we geen werkingsverslag ontvangen.
7.2 Initiatief “Latemnaars vertellen”
Voorzitter Bart Vandesompele is ervan overtuigd dat onze gemeente naast kunstenaars ook
veel wetenschappers, dokters, uitvinders, bedrijfsleiders enzovoort telt die een bijzonder/
uniek verhaal te vertellen hebben. De GRC zou hun, bij voorkeur in samenwerking met
verenigingen of andere raden, een platform kunnen bieden om hun persoonlijke verhaal in
de aandacht te brengen. De vergadering is dit initiatief sterk genegen. Dit wordt verder
uitgewerkt.
7.3 Kunstendag voor kinderen
Sabine meldt dat de Kunstendag voor Kinderen op 15 november 2015 in de Oase een groot
succes was: opnieuw konden 25 enthousiaste kinderen zich artistiek uitleven. Sfeerbeelden
en wat poëzie zijn te vinden via http://lukiart.be; deze link zal worden opgenomen op de
website van de GRC.
7.4 Week van de Smaak
Ook de Week van de Smaak in de Lima was dit jaar een succesformule, en eventueel voor
herhaling vatbaar op de Erfgoeddag op 24 april 2016.
7.5 Workshop Kokoschka
De workshop zou plaatsvinden van 4 tot 8 april 2016 in de lokalen van Latems Creatief.
Aangezien dit een privé-initiatief is met een bijzonder hoog prijskaartje én de gemeente al
lokalen gratis ter beschikking stelt, staat de GRC weigerachtig tegenover dit initiatief.
7.6 Dossier “Trage wegen”
Geen nieuws.
7.7 Nieuw subsidiereglement
Geen nieuws. Cultuurfunctionaris Sophie Desmet zal hiervoor een Doodle opstellen.

7.8 Vergadering Jeugdraad
De Jeugdraad heeft nog geen nieuwe voorzitter. Er is bijgevolg nog geen nieuwe
vergaderdatum bepaald.
7.9 Vergadering cultuurraden POLS-regio
Op donderdag 26 november 2015 (om 19.30 uur) vindt in de bibliotheek van Deinze opnieuw
een ontmoetingsmoment plaats met vertegenwoordigers van de verschillende cultuurraden
uit de POLS-regio. Op de agenda staat de organisatie van cultuurprijzen en -laureaten.
Schepen Kristof Vanden Berghe en Martine Vanhoucke zullen Sint-Martens-Latem
vertegenwoordigen.

8. Publicatie in Dorpsmagazine
De teksten voor de twee volgende Cultuurcafés zijn ingevoerd in de UiT-agenda en worden
opgenomen in Dorpsmagazine (Ward).

9. Rondvraag
Guido
Meldt dat Pol Vanderplaetse op 10 december 2015 zijn video over schilder Fons Roggeman
voorstelt. Deze activiteit wordt georganiseerd door het Davidsfonds.
Sophie
Bericht dat de Friese gemeente Beetsterzwaag zomers elk jaar een Kunstweekend plant. In
2016 is dat op 2 en 3 juli, met als thema “Jeroen Bosch”. De organisatoren wensen met ons
samen te werken en hadden graag met de GRC kennisgemaakt. We staan uiteraard open
voor hun bezoek aan Sint-Martens-Latem.
Albert
Meldt dat Bob Spitaels op 8 december 2015 voor Den Laethemsche Vriendenkring een lezing
geeft met als thema “Luchtverkeersleiding in België”.
Martine
Vraagt of de GRC een advies zal formuleren over het voorgestelde gemeentelijke
mobiliteitsplan. Ward zal de recentste versie van de beleidsnota naar alle bestuursleden
mailen.
Chris
Gaat voor ons jaarlijkse etentje op zoek naar een restaurant in de POLS-regio. De datum
ervan is voorlopig vastgelegd op 19 februari 2016.

10. Volgende vergadering
Maandag 18 januari 2016 (20.00 uur), Sociaal Huis, Sint-Martens-Latem

Ward Claeyssens
Vervangend secretaris GRC

