GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
CULTUURBELEID

VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Sint-Martens-Latem, 23 mei 2018
Aanwezig:

Bart Vandesompele, Eddy Vaernewyck, Kris Dellaert, Lola di Vito,
Roger Lahaut, Sabine Pauwaert, Martine Vanhoucke en
Ward Claeyssens;
cultuurfunctionaris Sophie Desmet;
(vanaf 19.20 uur) schepen van Cultuur Kristof Vanden Berghe

Verontschuldigd:

Albert Haelemeersch, Ann Schollaert, Christian De Clercq, Eva Bal,
Freddy Bijn en Gert Buelens

1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering van 23/04/2018 wordt goedgekeurd.

2. Ontslag bestuurslid
- De vergadering beslist dat lijsttrekkers geen deel mogen uitmaken van het bestuur van de GRC
aangezien dit een apolitiek adviesorgaan is en beide functies niet verenigbaar zijn. Op basis van die
redenering en na onderling overleg neemt Freddy Bijn, die als lijsttrekker zal deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen, ontslag uit de GRC. We danken hem voor zijn inzet en trouwe
medewerking.
- Er zal aan alle (socio)culturele verenigingen en in Dorpsmagazine een open oproep worden
gelanceerd voor nieuwe kandidaat-bestuursleden.

3. Cultuurcafé
3.1 Zondag 26/08/2018
- Thema “circus”, met André De Poorter als centrale gast en eventueel in samenwerking met
Circusplaneet
- Het is van belang te weten wie André als gasten met zich meebrengt. Die info moet worden
opgenomen in het programma van de kermis.
- Voorzitter Bart Vandesompele neemt de rol van moderator op zich.

- Het is nog onzeker of na het Cultuurcafé opnieuw “Latem/Deurle zingt” zal plaatsvinden. De GRC
pleit in elk geval voor het behoud ervan.
3.2 Zondag 16/12/2018
- Thema “Medialandschap”, met Peter Quaghebeur en Martijn Bal
- Als moderator zal opnieuw journaliste Lisbeth Imbo worden gevraagd.
3.3 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 mogelijks als spreker; contact via Ann Schollaert)

4. Barbaix-prijs voor Fotografie
- De uitreiking vindt plaats op vrijdag 01/06/2018 (19.30 uur) in de Leiezaal (gemeentehuis).
- Gastspreker is Marieke Selhorst, zaakvoerder van Het Objectief (een atelier voor digitale
beeldvormers). Karine de Wasch zal het juryverslag uitschrijven en naar voren brengen.
- Ook voorzitter Bart Vandesompele neemt de dag zelf enkele taken op zich.
- Volgend op de uitreiking loopt er een foto-expo van 02/06/2018 tot en met 06/06/2018.

5. Nieuwe bibliotheek
- De GRC heeft een brief ontvangen van het College waarin het zijn standpunten met betrekking tot
onze adviezen verduidelijkt. De GRC dankt het College hiervoor.
- Het College had de GRC en de beheerraad van de bibliotheek gevraagd een shortlist te maken met
mogelijke namen voor de nieuwe bib. Uit alle voorstellen heeft het College er twee, met name
“Binus” en “De Vluchter”, voorgelegd aan de bevolking met de bedoeling de uiteindelijke naam te
kiezen. Deze twee resterende namen overtuigden echter onvoldoende, waardoor er nog geen
definitieve beslissing is genomen.
- De bouwvergunning voor de bibliotheek is intussen afgeleverd.

6. Nieuws uit de gemeente (Sophie Desmet)
- De voorbereidingen (bruikleen-, transportaanvragen enzovoort) voor de expo over Gust De Smet in
Museum Gevaert-Minne en De Kluis zijn nog volop aan de gang.
- Bepaalde delen van de molen van Cyriel Buysse en houten voorwerpen uit de kerk van Deurle zullen
voor twee weken naar de anoxiekamer in Velzeke gaan om alle diertjes uit te roeien die het hout
kunnen aantasten.
- Erfgoed Deurle heeft aan de (omegavormige) Leiebocht aan Kasteel Ter Laecke (Deurle) een oude
draaipaal – die vroeger werd gebruikt als hulpmiddel bij het “jagen” van schepen – boven water

gehaald. De GRC maakt de suggestie dit interessante nieuwtje in een gemeentelijke elektronische
nieuwsbrief op te nemen.

7. “Dorpsmagazine”
Zoals afgesproken komt in Dorpsmagazine onder de rubriek “Adviesraad in de kijker” een artikel over
de GRC, met daarin ook reclame voor ons volgende Cultuurcafé. Ward Claeyssens heeft die tekst
intussen ingediend, maar zal er nog een oproep tot nieuwe kandidaat-bestuursleden voor de GRC
aan toevoegen.

8. Memoranda adviesraden
Zoals elk jaar plant het College een overkoepelend overleg met alle adviesraden. Aangezien 2018 een
verkiezingsjaar is, krijgt het deze keer een iets andere invulling: het College stelt de adviesraden voor
elk hun memorandum voor te stellen op 04/07/2018 (om 20.00 uur in de raadzaal). Voorzitter Bart
Vandesompele zal er de presentatie voor de GRC voor zijn rekening nemen. Alle leden van de
adviesraden zijn welkom.

9. Lijsttrekkersdebat verkiezingen 2018
- In de loop van juni zullen de adviesraden een vergadering beleggen rond de organisatie van het
lijsttrekkersdebat.
- Als basis voor de inhoud van het debat zullen de memoranda van de adviesraden worden gebruikt.
- De GRC stelt zondag 30/09/2018 (17.00-18.00 uur) voor als datum voor het debat.

10. Verhuur kunstwerken aan derden
- De gemeentelijke collectie beschikt over te weinig moderne kunstwerken om die te verhuren aan
bedrijven. In de werken van de historische schilders zijn firma’s hoogstwaarschijnlijk minder
geïnteresseerd. Daarom moeten we ons richten naar hedendaagse kunstenaars.
- De GRC wil graag een platform creëren dat lokale, hedendaagse kunstenaars toelaat in contact te
komen met bedrijven die kunstwerken in hun gebouwen wensen.
- In eerste instantie moet nagegaan worden of onze kunstenaars daar voldoende interesse voor
hebben. Voorgesteld wordt die bevraging te houden naar aanleiding van het project “20
kunstwerken in 2020” (zie het verslag van 23/04/2018, agendapunt 11)

11. Naamgeving trage wegen: advies
Het advies van de GRC over de benaming van heel wat trage wegen in onze gemeente zal in het
College worden besproken. Het streefdoel is dit dossier nog vóór de zomer aan de gemeenteraad
voor te stellen.

12. Rondvraag

Eddy Vaernewyck
Meldt dat Jim Cain op 08/06/2018 (om 19.30 uur) in D’Ouwe Hoeve zijn nieuwe cd “It’s All Here”
voorstelt. De toegang is gratis, maar reserveren is een must.
Kris Dellaert
Meldt dat cultuurfunctionaris Sophie Desmet een lijst heeft opgemaakt met de contactgegevens van
(de bij de gemeente bekende) hedendaagse kunstenaars uit Sint-Martens-Latem. Voor het project
“20 kunstwerken in 2020” zal Kris Dellaert alle lokale kunstenaars contacteren.
Sophie Desmet
- Geeft aan dat de gemeente tegen september 2018 een SWOT-analyse zal maken op het vlak van
cultuur. Input van de GRC is welkom.
- Brengt aan de er mogelijk een vereniging voor gezelschapsspellen zal worden opgericht..
Ward Claeyssens
Heeft vernomen dat het College een locatie zoekt voor de molen van Cyriel Buysse en vraagt naar de
stand van zaken. Schepen Kristof Vanden Berghe beaamt dat er momenteel verschillende
locaties/denkpistes zijn die onderzocht zullen worden. Voorlopig is er dan ook nog geen enkele
beslissing genomen. Voor het College zijn er (onder meer) twee belangrijke criteria: de molen moet
(1) op een open, zichtbare plaats komen, die (2) publiekelijk toegankelijk is.
Binnen de GRC rijst de vraag of een volledige restauratie van die kleine molen wel zinvol is. Het is
immers geen volwaardige molen, die mogelijk zelfs nooit heeft gedraaid. Het is veeleer een
symbolisch oorlogsmonument.
De GRC wenst hierover advies te formuleren zodra de vraag zich opdringt.

12. Volgende vergadering
Maandag 02/07/2018 (19.00 uur, Oase)

Ward Claeyssens
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem

