GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Sint-Martens-Latem, 16 oktober 2017
Aanwezig:

Bart Vandesompele, Albert Haelemeersch, Ann Schollaert, Christian De
Clercq, Freddy Bijn, Lola di Vito, Martine Vanhoucke, Roger Lahaut,
Sabine Pauwaert en Ward Claeyssens;
cultuurfunctionaris Sophie Desmet

Verontschuldigd:

Chantal Matthys, Eddy Vaernewyck, Eva Bal, Gert Buelens en
Kris Dellaert;
schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe

1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 31 mei 2017 wordt goedgekeurd.
Opgemerkt wordt dat Martine Eddy inmiddels als jurylid van de Cultuurprijs heeft opgevolgd.

2. Cultuurcafé
2.1 Zondag 27/08/2017 (kermis Latem)
- Het Cultuurcafé met Nic Balthazar als centrale gast was opnieuw een geslaagde versie. De zomerse
locatie aan de Leie had zijn meerwaarde.
- Er is Nic Balthazar gevraagd het filmpje dat hij op het eind zelf maakte, niet te verspreiden via
sociale media en andere.
2.2 Zondag 17/12/2017 (kerstdorp)
Alle suggesties voor sprekers zijn welkom.
Opties: tv, link tussen cultuur en technologie, restauratie Lam Gods (Peter Vanden Abeele), Barbara
Sarafian, robotica (via Bart Vandesompele), Sophie Martens

3. Binus Cultuurprijs
- Op zaterdag 14 oktober werd de eerste Binus Cultuurprijs uitgereikt aan kunstenaar Fons
Roggeman als dank voor zijn bijzondere verdiensten voor onze gemeente op cultureel vlak.

Eric De Lombaerde en Sabine Pauwaert hadden in de publieksstemming ook goed gescoord en waren
de twee overige kanshebbers.
- De GRC beschouwt alle tien genomineerden als winnaars.
- Onderzocht moet worden of het opportuun is twee prijzen te creëren: één voor een individu en één
voor een vereniging/organisatie. Ook moet meer worden nagedacht over de manier waarop de
winnaar de avond zelf wordt aangekondigd.

4. Barbaixprijs voor Fotografie
- De Barbaixprijs wordt volgend voorjaar (2018) uitgereikt.
- Als thema wordt “zorg” gesuggereerd.
- De werkgroep bestaat uit Bart Vandesompele, Martine Vanhoucke, Sabine Pauwaert en
Ann Schollaert; ook Karine De Wasch zal worden aangesproken.
- Als jurylid wordt onder meer gedacht aan Frank De Mulder.

5. 11-juliviering
- De keuze van sprekers was geslaagd, maar op het muzikale deel kwam kritiek.
- Suggesties voor sprekers en het muzikale intermezzo voor volgend jaar zijn welkom.

6. Subsidiereglement en dossier trage wegen
Volgens de GRC zijn beide dossiers al sterk uitgewerkt. Aangezien we hopen ze deze legislatuur nog
gerealiseerd te zien, zijn ze dus hoogdringend. We vragen de stand van zaken na bij schepen Kristof
Vanden Berghe.

7. Panelgesprek lijsttrekkers n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 2018
- Samenwerking met alle adviesraden
- Timing: 7 à 8 maanden vóór de verkiezingen
- De GRC zal een basistekst rond “cultuur” opstellen. De al bestaande teksten worden onder de
bestuursleden rondgestuurd. Ieder geeft zijn ideeën door, die Albert tot één tekst zal herwerken.
De deadline is eind december.

8. Coming World Remember Me
- Locatie: Oase
- Opening: maandag 13/11/2017 (16.30 uur)
- Ieder kan een beeldje komen maken vanaf de officiële opening op 13/11 tot en met 19/11/2017
(doorlopend van 9.00 tot 21.00 uur).
- Bezoek van de verschillende scholen is gepland op dinsdag.
- Op woensdagmiddag ontmoeten jong en oud elkaar tijdens de grootoudernamiddag, dit in
samenwerking met de Latemse Seniorenadviesraad.

- Ieder wordt gevraagd zoveel mogelijk reclame te maken. Een publiciteitstekst volgt, flyers zijn
beschikbaar via Sabine.

9. Nieuwe bibliotheek: stand van zaken
- Op 18/09/2017 heeft het studiebureau de plannen voor de nieuwe bibliotheek voorgesteld aan de
gemeenteraad en alle geïnteresseerden. De plannen zitten momenteel in een voorontwerpfase. Alle
opmerkingen worden aan het studiebureau overgemaakt.
- De feedback van de bestuursleden aanwezig op die infovergadering wordt besproken. Er resten nog
onduidelijkheden. De GRC tekent voorbehoud aan tegen de plannen tot er meer duidelijkheid is rond
de mate waarin efficiënt invulling wordt gegeven aan de behoeftes. In de huidige fase is het nog te
moeilijk een gedegen advies te formuleren. Overleg met de Bibliotheekraad vooraf is hierbij een
optie.
- Is er voldoende ruimte voorzien om op de site ook het Documentatie- en Archiefcentrum onder te
brengen? Op lange termijn kan die behoefte urgenter worden. Zal het archief van Ralph Vanden
Abeele daar dan ook een plaats krijgen?
- Gedurende de werkzaamheden zal de pastorie in Latem gebruikt worden als tijdelijke bibliotheek.

10. Erfgoed Deurle
Een greep uit de lopende projecten:
- wandelbos van Deurle (advies raadpleegbaar via de website van de GRC);
- molen van Cyriel Buysse;
- domein Cnops;
- Erfgoeddag op 22/04/2018, met aandacht voor een viertal sites in Deurle (de Galgenput,
’t Konijntje, het oude gemeentehuis en het station)

11. Nieuws uit de gemeente
- De voorwaarden voor een conciërge voor Museum Gust De Smet worden op de gemeenteraad van
16/10/2017 goedgekeurd. De conciërge heeft als taak het museum drie middagen per week open te
houden (op vrijdag, zaterdag en zondag) en het gebouw aan de binnenzijde te onderhouden.
- Ook voor de pastorie in Deurle wordt een conciërge gezocht. De voorwaarden worden eveneens ter
goedkeuring op de gemeenteraad van 16/10/2017 voorgelegd.
- Binnen het Documentatie- en Archiefcentrum (DAC) zijn nu al meer dan een jaar zo’n 10 vrijwilligers
actief, die elke dinsdagmiddag samenkomen om het archief verder te inventariseren. Er zijn teksten
in voorbereiding om te komen tot geschreven afspraken met het gemeentebestuur. Een werkcomité,
bestaande uit Johan Van Twembeke, geïnteresseerde vrijwilligers, de cultuurfunctionaris en de
schepen van Cultuur, zal geregeld samenkomen om de werking van het DAC op te volgen.
- Eind augustus heeft de GRC een brief ontvangen van het College van burgemeester en schepenen
(CBS) met de vraag zijn insteek voor het gemeentelijk budget over te maken tegen eind september.
Bij dit schrijven was een nota gevoegd met daarin een beschrijving van de belangrijkste dossiers waar
het CBS nu mee bezig is. Tijdens het overleg tussen de GRC (Bart Vandesompele) en schepen van
Cultuur Kristof Vanden Berghe werd die nota doorgenomen en toegelicht. Het bestuur van de GRC
kan na 16/10/2017 nog een advies verlenen.

- De capaciteit van de zaal in Centrum De Vierschaar wordt uitgebreid tot 200 personen; ook het
daarvoor nodige sanitair en de keukenruimte worden aangepakt. Ook het oude gemeentehuis zal
worden opgenomen in de toekomstvisie van de site. Inmiddels heeft de gemeenteraad op
11/09/2017 alvast een plan goedgekeurd voor de heraanleg van het parkeerterrein, waarbij de inrit
langs de Xavier De Cocklaan behouden blijft, maar de uitrit via de Klapstraat loopt.
- Een nieuw reserveringssysteem voor de culturele infrastructuur van de gemeente staat sinds
01/09/2017 online op de gemeentelijke website. Elke vereniging kreeg via e-mail de nodige
paswoorden en een gebruikershandleiding. Op 29/08 werd het project ook nog eens mondeling
voorgesteld.
- Tijdens de gemeenteraad van 16/10/2017 wordt de Reus Heribert aan de gemeente geschonken.
De GRC dankt in het bijzonder Chris De Clercq voor zijn inzet in dit dossier. Ook krijgt de gemeente
via schenking twee historische Popp-kaarten (één van Latem en één van Deurle). Dit zijn
negentiende-eeuwse kadasterkaarten die heel wat gegevens bevatten over gronden en percelen. Ze
zijn van belang in het kader van de historische geografie van onze gemeenten.
- De eigenaars van Museum Dhondt-Dhaenens hebben hun bouwaanvraag tot uitbreiding
ingetrokken voordat het CBS een beslissing had genomen.
- Na de positieve ervaring van vorig jaar op het kerkhof van Deurle komt er dit jaar een tweede editie
van Reveil op 01/11/2017 (17.00 uur). Provinciaal plattelandsdichter Paul Demets brengt er een
aantal gedichten (onder meer aan het graf van Richard Minne); Sarah Devreese zal zingen aan het
graf van haar grootmoeder.
- De renovatiewerken aan de Kluis lopen stilaan ten einde. Eigenaar Herman De Bode heeft een
huurder gekozen; Piet Boyens is aangesteld om de exploitatie van het gebouw vorm te geven. Het is
de bedoeling om maximaal eenmaal per maand een kleine culturele activiteit te organiseren (lezing,
poëzieavond) en eenmaal per jaar een grotere tentoonstelling in de zomermaanden. Voor deze
zomertentoonstellingen wenst Herman De Bode tot een samenwerking te komen met het Museum
Gevaert-Minne (schaapstal) en andere musea in de Leiestreek.
- Herdenking Binus Vanden Abeele (november 2018): eventueel samen met Museum van Deinze en
de Leiestreek (Mudel); suggesties zijn welkom (wandeling enz.)
- De gemeente heeft werk in bruikleen gegeven voor de expo “Jozef Cantré” in het Mudel.
De tentoonstelling vindt nog plaats tot en met 07/01/2018.
- De kandidatuur van Sint-Martens-Latem voor de Biënnale is afgewezen.

12. Statutaire algemene vergadering
Donderdag 07/12/2017, Centrum De Vierschaar (20.00 uur)

13. Financiën: stand van zaken
Saldo op 29/04/2017:

3184,21 euro

Ontvangsten Cultuurcafé:
Kosten Cultuurcafé:
Gemeentelijke subsidie:

325,00 euro
164,35 euro
500,00 euro

--> Saldo op 16/10/2017:

3844,86 euro

14. Jaarlijk etentje
- Datum: 23/03/2018 (19.30 uur)
- Christian De Clercq gaat op zoek naar een geschikt restaurant.

15. Rondvraag
- Er wordt gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de
gemeente en De Kluis (de heer Herman De Bode). Welke rol speelt Museum Dhondt-Dhaenens? De
GRC zal burgemeester Agnes Lannoo en schepen Kristof Vanden Berghe om overleg vragen zodat we
een duidelijk zicht krijgen op de plannen, commitments en ambities op langere termijn.
- Zowel de GRC als de Latemse Kunstkring (LKK) hebben een positief advies verleend aan het CBS
rond de aanvraag tot expo van Eveline Czerniewski in de Schaapstal. Het CBS heeft beider advies niet
gevolgd, maar heeft de GRC hierover niet formeel geïnformeerd, wat in tegenstrijd is met het Vlaams
Decreet.

Ward Claeyssens
Secretaris GRC

