GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Sint-Martens-Latem, 4 september 2018
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Eva Bal

1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd.

2. Ontslag bestuurslid
Eva Bal heeft te kennen gegeven ontslag te willen nemen uit de GRC, maar is wel nog bereid specifiek
advies te geven. De vergadering aanvaardt haar beslissing, dankt haar reeds voor haar jarenlange
engagement en zal met plezier beroep doen op haar expertise indien nodig.
3. Bespreking kandidaat-bestuursleden GRC
Enkele maanden terug heeft de GRC aan alle (socio)culturele verenigingen en in Dorpsmagazine een
open oproep gelanceerd voor nieuwe kandidaat-bestuursleden. Daar zijn verschillende positieve
reacties op gekomen.
Aangezien we echter het einde van de huidige legislatuur naderen en in januari 2019 een nieuw
GRC-bestuur zal worden gekozen, beslist de vergadering geen nieuwe bestuursleden op te nemen.
Een brief aan de kandidaat-bestuursleden wordt verstuurd, waarin ze gestimuleerd zullen worden
zich opnieuw kandidaat te stellen aan het begin van de volgende legislatuur.

4. Cultuurcafé
4.1 Zondag 26/08/2018
Dit Cultuurcafé, met André De Poorter als centrale gast in samenwerking met Circusplaneet, was
bijzonder boeiend. Er waren 43 (betalende) deelnemers.
4.2 Zondag 16/12/2018
- Thema: “Belang van de Vlaamse media”
- Sprekers: Peter Quaghebeur en Martijn Bal, mogelijk met nog een gastspreker (gedacht wordt aan
Jackie/Zaki Dewaele)
- Als moderator zal opnieuw journaliste Lisbeth Imbo worden gevraagd.
4.3 Overige ideeën
- Landschappen in de kunst (suggesties: Wim Lammertijn, Paul Geeroms)
- Restauratie Lam Gods (Peter Vanden Abeele)
- Barbara Sarafian
- Robotica (via Bart Vandesompele)
- Sophie Martens (eerst tentoonstelling, later eventueel als spreker; contact via Ann Schollaert)

5. Museum Dhondt-Dhaenens
Het recente persartikel van Museum Dhondt-Dhaenens wordt besproken, waarin het museum meldt
in beroep te zullen gaan tegen de weigering van hun bouwaanvraag.
De GRC hoopt nog altijd op overleg en compromissen tussen alle betrokken partijen. De GRC uit zijn
bezorgdheid en neemt het initiatief een constructief gesprek aan te gaan tussen enerzijds het
museum en anderzijds het actiecomité van buurtbewoners. Ann Schollaert, Bart Vandesompele,
Kris Dellaert en Martine Vanhoucke spreken af op maandag 10/09/2018 voor een voorbereidende
vergadering.

6. Cultuurprijzen
6.1 Binus Cultuurprijs
- De werkgroep bestaat uit Albert Haelemeersch, Ann Schollaert, Kris Dellaert en Martine Vanhoucke.
- Het nieuwe bestuur van de GRC zal in 2019 de jury samenstellen.
6.2 Lieven Duvoselprijs voor Muziek
- Kris Dellaert, Lola di Vito en Martine Vanhoucke zetelen in de werkgroep.
- De jury moet nog worden samengesteld en bestaat uit externe specialisten.

7. Nieuws uit de gemeente (Sophie Desmet)
7.1 Omgevingsanalyse
De omgevingsanalyse van de dienst Vrije Tijd, die in functie van het (toekomstige) meerjarenplan is
opgesteld, wordt ingediend op 05/09/2018. De beleidsnota van de GRC is hierbij een leidraad
geweest. Ook andere beleidsdomeinen binnen de gemeente stellen zo’n analyse op.
7.2 Activiteiten
- Zondag 09/09/2018: Open Monumentendag, met bezoek aan de koutermolen en Villa Van
Wassenhove
- Vrijdag 12/10/2018 (20.00-23.00 uur): Festival van Vlaanderen met “TRIOFENIX Mozart/Bach” in de
Sint-Aldegondiskerk (georganiseerd door het Feestcomité van Deurle)
- Zondag 18/11/2018 (14.00-16.30 uur): Kunstendag voor Kinderen, waarop LukiArt de kinderen
vertrouwd maakt met allerlei “druk”-technieken geïnspireerd op het werk van Gust De Smet
- Zondag 06/01/2019: nieuwjaarsreceptie gemeente
- Zaterdag 12/01/2019: kerstboomverbranding
7.3 Kandidatuur wijnclub
De heer Dirk Borremans dient een kandidatuur in om met zijn wijnclub aan te sluiten bij de GRC. Zijn
aanvraag wordt op een volgende vergadering behandeld.

8. Adviesaanvraag: aankoop schilderijen
Het gemeentebestuur heeft van de heer Dirk Demeulemeester de vraag gekregen enkele schilderijen
aan te kopen. Het betreft werk van onder meer Albert Servaes, Gust De Smet, Hubert Malfait, Jos
Verdegem en Vic Dooms.
De GRC verleent de gemeente negatief advies: de werken vullen niet meteen hiaten in de
gemeentelijke collectie op en kwalitatief vormen ze geen meerwaarde. Ook de Latemse Kunstkring
had zich al negatief uitgesproken.

9. Lijsttrekkersdebat verkiezingen 2018
- Het lijsttrekkersdebat vindt plaats op 30/09/2018 (van 18.00 tot 20.00 uur) in de Sporthal.
Moderator is Lisbeth Imbo.
- De eerste communicatie is verspreid via sociale media. Er zal geverifieerd worden of een huis-aanhuisbezorging van flyers haalbaar is.
- Als basis voor het debat worden de memoranda van de adviesraden gebruikt, maar ook andere
onderwerpen zullen aan bod komen. Bovendien zijn vragen vanuit het publiek mogelijk, maar die
moeten op voorhand doorgestuurd worden via een weblink.
- Leden van de verschillende adviesraden helpen mee met de receptie achteraf.
- Voorgesteld wordt het debat te filmen. Hiervoor zal contact worden opgenomen met Guy Van
Coillie indien dit voorstel wordt behouden.

10. Rondvraag

Eddy Vaernewyck
In het kader van Allerheiligen werken Eddy Vaernewyck en zijn zoon Michiel (alias “Jim Cain”) een
aangepast literair en muzikaal programma uit rond het thema rouw en verdriet. “Reveil” vindt plaats
op donderdag 01/11/2018 tussen 17.00 en 18.00 uur, op het kerkhof van Deurle.

Chris de Clercq
Den Laethemschen Vriendenkring nodigt op dinsdag 09/10/2018 Alain Remue, diensthoofd van de
Cel Vermiste Personen van de federale politie, uit als gastspreker.

Ann Schollaert
- Op donderdag 25/10/2018 en donderdag 08/11/2018 (telkens om 19.30 uur) geeft Erfgoed Deurle
in Centrum De Vierschaar een voorstelling rond nautisch erfgoed.
- Erfgoed Deurle heeft begin juli 2018 een nota verstuurd aan het College met betrekking tot de
inrichting van site Cnops (Deurle). Ann stelt de inhoud ervan kort voor. De GRC wenst de nota tijdens
de volgende vergadering te bespreken, waarna het eventueel zelf een advies zal formuleren.
- In het kader van het project “Oude sites van Deurle” komt – als vervolg op Hof Ter Laecke – in 2019
“De Vierschaar” aan bod. Erfgoed Deurle zal de evolutie van deze site in kaart brengen, vroegere en
huidige bewoning met elkaar confronteren, “neringdoeners” van vroeger oplijsten enzovoort. Dat
kan via een tentoonstelling, een brochure en een activiteit.
- Het project “De Vierschaar” maakt onderdeel uit (of is een voorloper) van grotere plannen die
betrekking hebben op de steenweg tussen Gent en Kortrijk. Die werd aangelegd tussen 1716-1719
(deel Astene-Zulte) en 1719-1722 (deel Gent-Astene), dus zo’n 300 jaar geleden. Erfgoed Deurle
wenst dat op passende wijze te vieren en heeft de overige erfgoedverenigingen uit de POLS-regio
(met name Heemkring Scheldeveld, Dunsa en de Heemkundige Kring van Zulte) uitgenodigd om
samen de schouders onder dit grotere project te zetten. 2020 is de streefdatum.

11. Volgende vergadering
Woensdag 10/10/2018 (20.00 uur, Oase)

Ward Claeyssens
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem

