GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Sint-Martens-Latem, 21 november 2016
Aanwezig:

Bart Vandesompele, Christian De Clercq, Eddy Vaernewyck,
Freddy Bijn, Kris Dellaert, Lola di Vito, Martine Vanhoucke,
Roger Lahaut, Sabine Pauwaert en Ward Claeyssens;
cultuurfunctionaris Sophie Desmet;
schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe

Verontschuldigd:

Albert Haelemeersch, Ann Schollaert, Chantal Matthys, Eva Bal en
Gert Buelens

1. Verwelkoming Freddy Bijn

Freddy Bijn stelt zich voor als nieuw bestuurslid. Hij woont in Deurle, en is bestuurslid bij
Brede Visie op Cultuur (BVC) en de Latemse Kunstkring (LKK). Daarnaast is hij decennialang
actief geweest bij de heemkundige kring en diverse verenigingen. De algemene vergadering
moet zijn aanstelling als nieuw bestuurslid wel nog bevestigen.
2. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 10 oktober 2016 wordt goedgekeurd.
3. Cultuurcafés
3.1 Cultuurcafé op 18 december 2016 (kerstdorp)
- Dirk Brossé en Frank Van Laecke hebben bevestigd. Moderator is Lisbeth Imbo. Het Cultuurcafé

start om 10.30 uur in de Leiezaal. De toegang bedraagt 5 euro (met een drankje incluis).
- Kris en Roger bemannen de kassa. Samen met Christian, Lola en Ward helpen ze ook mee
op de receptie achteraf; hiervoor wordt ook hulp gevraagd aan de gemeente.
3.2 Cultuurcafés in 2017
- Ann wordt gevraagd de lijst met potentiële kandidaat-sprekers die een tijdlang heeft gecirculeerd,
door te sturen. Onder meer Mathieu Sys en Martijn Bal, eventueel met Roel Van Bambost als
moderator (Sabine/Kris), Erna Metdepenningen (Lola), Barbara Sarafian (Bart) en Fien Troch stonden
daarop vermeld.

- Kris suggereerde ook een Cultuurcafé te houden rond het thema “voetbal”, met onder meer Ivan
De Witte, Michel Louwagie en – voor de expliciete link naar cultuur – Serge Platel.
- Bart heeft de voorbije jaren de organisatie van de Cultuurcafés op zich genomen, telkens met
succes. Dat vergt tijd en inspanning, maar het eindresultaat loont altijd meer dan de moeite. Bart
wenst dit echter niet meer alleen te doen en zoekt bestuursleden die hem hierbij willen helpen.

4. Financiële toestand op 21/11/2016

Bank:
Kassa:
Totaal:

2608,58 euro
554,07 euro
3162,65 euro

5. Cultuurprijzen
5.1 Prijs Cultuurlaureaat 2016
- De werkgroep bestaat uit Ann Schollaert, Bart Vandesompele, Kristof Vanden Berghe, Martine
Vanhoucke en Sophie Desmet. Bart stelt een Doodle op voor een vergadering begin 2017.
- De uitreiking vindt plaats op 07/05/2017.
5.2 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie
- Deze prijs wordt uitgereikt op 10/06/2017 (om 19.00 uur) in Museum Dhondt-Dhaenens.
- Prof. dr. Anne-Marie Musschoot heeft te kennen gegeven geen jurylid meer te zullen zijn.

6. Nieuwe bibliotheek: stand van zaken
De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het project van de nieuwe bibliotheek. 84 geïnteresseerde
studiebureaus hebben zich ingeschreven, waarvan de jury er 4 heeft weerhouden. Die bureaus
brengen op 10/11/2016 een bezoek aan de site, waarbij de gemeente zijn visie zal uiteenzetten. Op
23/03/2017 zal de jury de uitgewerkte voorstellen beluisteren. In april wordt definitief beslist.

7. Nieuws uit de gemeente
7.1 Museum Gust De Smet
- De gemeente gaat op zoek naar een conciërge. De voorkeur ging uit naar een
beheersovereenkomst met Museum Dhondt-Dhaenens, die voor de exploitatie zou kunnen instaan.
Er zijn evenwel juridische belemmeringen om de eigen, gemeentelijke belangen te vrijwaren. De
gemeentesecretaris stelt hiervoor een profiel op; de GRC wijst erop dat een cultuurhistorische
achtergrond/interesse zeker een meerwaarde biedt.
- Museum Dhondt-Dhaenens neemt Museum Gust De Smet en Museum Gevaert-Minne op in hun
aanbod.
7.2 Verhuis diensten binnen het gemeentehuis
Enkele diensten en afdelingen verhuizen binnen het gemeentehuis. Cultuur, Sport en Vrije Tijd gaan
naar de eerste verdieping, naar het bureau van de huidige schepenzaal.

7.3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuurhistorische partners van de Oost-Vlaamse
Leiestreek
De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd op de gemeenteraad van 21/11/2016. Het is
een intentieverklaring tussen verschillende toeristische actoren, zoals de dienst Cultuur van de
provincie Oost-Vlaanderen, POLS, het Roger Raveelmuseum, Museum Dhondt-Dhaenens en de
gemeentelijke musea. De bedoeling is documentatie (bijvoorbeeld wandel- en fietskaarten) en
programmatie beter op elkaar af te stemmen. Massatoerisme creëren, die de draagkracht van onze
dorpen overstijgt, is geen doelstelling.
7.4 Collectie Colle-Matthys
Het schepencollege heeft een gunstig advies gegeven voor een samenwerking tussen Museum
Dhondt-Dhaenens en de familie Matthys-Colle. Die familie bezit een villa in de Nevelse
Warande/Warandedreef met een sterke architectuur en een bijzonder waardevolle kunstcollectie.
Na het overlijden van de ouders hebben de kinderen ervoor gekozen de woning met haar inboedel te
behouden zoals het was, en werd met Museum Dhondt-Dhaenens een afspraak gemaakt waarbij de
woning zal kunnen bezocht worden via een online-reservatiesysteem op een beperkt aantal dagen
op jaarbasis en enkel met de fiets, te voet of met een shuttlevoertuig vanuit MDD. Individuele
bezoekers zullen niet zelf naar de woning mogen rijden voor bezoek. Bovendien zal MDD
wetenschappelijk onderzoek doen rond de architectuur en de collectie om zo de Latemse kunst
verder in de belangstelling te plaatsen.
8. Dossier trage wegen: stand van zaken
Het gemeentebestuur heeft de GRC verzocht heel wat trage wegen een naam te geven. Een
werkgroep heeft zich hierover gebogen. Bij de keuze van de namen hebben ze zich in de eerste plaats
gebaseerd op enerzijds oude toponiemen (kaart- en archiefmateriaal) en anderzijds Latemse
kunstenaars die nog geen straatnaam hebben. Voor elke naam is een argumentatie opgebouwd
en/of een etymologische duiding gegeven.
Het is de bedoeling het dossier heel binnenkort op de agenda van de Cultuurraad te zetten. Als die
zijn akkoord geeft, gaat het naar het College van burgemeester en schepenen, die dan finaal
oordeelt.
9. Activiteiten 2017
- Nieuwjaarsreceptie: 08/01/2017 (11.00 uur)
Alle aanwezige GRC-bestuursleden wordt verzocht zijn/haar badge te dragen.
- Evaluatievergadering m.b.t. de werking van de GRC, adviesverlening enzovoort: 06/02/2017
(input van alle bestuursleden wordt verzocht)
- Vrijdag 24/03/2017: diner in Restaurant Deboeveries (inschrijvingen via Christian)
- Zaterdag 08/07/2017: 11-juliviering
Een vergadering met de GRC is wenselijk voor suggesties rond de spreker en het muzikale gedeelte.
Een voorstel is 11 juli vanuit een historisch perspectief te benaderen.

10. Bijdrage Dorpsmagazine
Artikel over Coming World Remember Me (Sabine)
11. Rondvraag
Christian
Op woensdag 23/11/2016 organiseert L.O.B. (Leie Omgeving Beschermen) een lezing over het
geplande nieuwe op- en afrittencomplex. Mogelijks wordt het aangelegd in de Keuzemeersen.
Eddy
Heeft zijn debuutdichtbundel Over het geluk van oude zomers gepresenteerd in D’Ouwe Hoeve
(Deurle). Hij dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en/of medewerking die dag.
Freddy
De Latemse Kunstkring en Brede Visie op Cultuur organiseren twee lezingen. De eerste, die
plaatsvindt op donderdag 26/01/2017 (19.30 uur), gaat over het verzamelen van werk van Latemse
kunstenaars. Joost De Clercq zal de Latemse kunstproductie in een ruimer internationaal kader
bespreken, alsook ingaan op een aantal imagoproblemen van de Latemse kunst. In de tweede lezing,
op donderdag 02/02/2017 (19.30 uur), zal dezelfde spreker het hebben over de actuele situatie van
de hedendaagse kunst en hoe binnen die context de kunstenaars uit Sint-Martens-Latem eventueel
opnieuw kunnen worden gepositioneerd. Beide lezingen vinden plaats in Museum DhondtDhaenens.
Kristof
Op 11/11/2016 (20.00 uur) komt Kadril naar de kerk in Deurle voor een folkconcert. Het is ten
voordele van 11.11.11 Latem-Deurle.
Sabine
- In het kader van “Kunstendag voor Kindereren” verwelkomde LukiArt op zondag 20/11/2016 robots
in de Oase. Kinderen konden er hun eigen kunstige of knotsgekke robots maken, maar ook
kennismaken met de wereld van de animatiefilm. Het was een succes: 30 enthousiaste kinderen
namen deel. Sabine dankt de gemeente voor de logistieke steun.
- Het 11-novembercomité is geïnteresseerd in het mobiele atelier van Coming World Remember Me
(CWRM) en ziet een samenwerking zitten. Eventueel kan ook worden gedacht over een Cultuurcafé
rond – of als opwarmer op – CWRM.

12. Volgende vergadering
Maandag 06/02/2017 (20.00 uur) in de Oase

Ward Claeyssens
Vervangend secretaris GRC

