Verslag 1 juli 2020 (19.30 uur)
Vergadering in Centrum De Vierschaar (Deurle)

************************

Aanwezig:

Gert Buelens, Ward Claeyssens, Christian De Clercq,
Kris Dellaert, Karine De Wasch, Roger Lahaut, Sabine Pauwaert,
Martine Vanhoucke en Didier Verriest;
schepen van Sport Pieter Vanderheyden als gast (tot 20.15 uur)

Verontschuldigd:

Lola di Vito, Brigitte Pattyn, Ann Schollaert, Eddy Vaernewyck en
Bart Vandesompele;
cultuurfunctionaris Sophie Desmet;
schepen van Cultuur Barbara Lannoy

1. Masterplan sportinfrastructuur
Schepen van Sport Pieter Vanderheyden geeft toelichting bij het masterplan rond de sportinfrastructuur
aan de Hoge Heirweg. Het college van burgemeester en schepenen (CBS) vraagt het advies van de GRC
tegen eind juli 2020.
Na de toelichting resulteerde de bespreking met de aanwezige GRC-leden in de volgende besluiten.
De GRC staat positief tegenover het masterplan. De integratie van een open sportsite in de dorpskern,
met aandacht voor de mobiliteit van fietsers en voetgangers op het terrein, open ruimtes, de verbinding
tussen de sporthal, de voetbal en het tennis enerzijds en tussen de site en de scholen en de bibliotheek
anderzijds, alsook het behoud van erfgoed (met name de oude boom), getuigt van cultuur in de brede
zin van het woord. Deze site kan voor jong en oud een aangename plek worden om te bewegen en
elkaar te ontmoeten, op voorwaarde dat er een veilig gevoel voor de gebruikers gecreëerd wordt.
De site biedt volgens ons ook meerdere opportuniteiten om sport en cultuur (in de engere betekenis
van het woord) samen te brengen. We adviseren in dat verband om in het masterplan niet enkel
bewegingsprikkels maar ook culturele prikkels op te nemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn
- een wisselend programma van beelden, poëzie, foto’s enzovoort langs de trage wegen, op de open
ruimtes en in de cafetaria;
- glazen zuilen die dynamische tentoonstellingen of video’s mogelijk maken in de toegangshal van de
sporthal.
De GRC heeft daarnaast nog een bedenking bij de aanwezigheid van de biljartclub in de Oase: is er een
manier om de onderbezette zaal ook ter beschikking te stellen van andere verenigingen? Zo is
(bijvoorbeeld) de Fotoclub op zoek naar een grotere vergaderruimte.

2. Bijkomende agendapunten
Er zijn geen bijkomende agendapunten.

3. Goedkeuring verslag 20/04/2020
Het verslag van 20/04/2020 wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring verslag 27/05/2020
Het verslag van 27/05/2020 wordt goedgekeurd.

5. Nieuws uit de gemeente
- Er ontbreken nog enkele vrijwilligers om Museum Gust De Smet en de crypte van het gemeentehuis
tijdens de Biënnale open te houden. Wie hiaten kan invullen, meldt het aan Martine. De vrijwilligers
zullen worden uitgenodigd op een infomoment.
- Kunstenaar Gideon Kiefer uit Sint-Martens-Latem gaat in Museum Gevaert-Minne in dialoog met
werken uit de vaste collectie. Schilderijen en tekeningen uit verschillende periodes zullen van
08/08/2020 tot en met 18/10/2020 worden tentoongesteld in de schaapstal.
- Didier Verriest wenst zijn foto van de binnenkoepel van de grote inkomhal van het Brusselse
justitiepaleis aan de gemeente te schenken. De aanvaarding van de schenking staat geagendeerd op
de gemeenteraad van 29/06/2020.
- Freddy Bijn meldt ons dat de expo “Kunstenaarsdorpen in Europa”, die plaatsvindt in het museum
Singer Laren (Nederland), wordt verplaatst naar september 2021. Hij geeft aan dat Sint-MartensLatem er duidelijk aanwezig zal zijn naast de overige Europese kunstenaarskolonies.
- Een flyer met zomeractiviteiten zal in de gemeente worden verspreid. Hiervoor wordt de hulp van
onder meer de GRC ingeroepen. De GRC vraagt zich af waarom de verspreiding van de flyer niet via
BPost verloopt, zeker gezien de krappe timing.

6. Tijdlijn 2020
6.1 Cultuurcafé kermis Latem (23/08/2020)
- Thema: “Zo helpt poëzie”
- Centrale gast: Carl De Strycker; extra gasten: Peter Verhelst en Amina Belôrf
- Dit Cultuurcafé organiseren we in aanloop naar de uitreiking van de Karel Van de Woestijneprijs voor
Poëzie.
- Raadzaal, 10.30 uur
- De flyer zal gepubliceerd worden in Dorpsmagazine, op de GRC-Facebookpagina, op de GRC-website
en eventueel ook verspreid worden via de pers, het Poëziecentrum en de Latemse Poëziekamer.

- Foto’s: Karine; verslag voor website: Martine vraagt dit aan Ann Schollaert
- De toegang bedraagt 5 euro. Er wordt overwogen een extra bijdrage te vragen voor wie wat wil
drinken. Waar en hoe de receptie wordt gehouden, wordt nog bekeken en eventueel uitgewerkt met
verschillende kermisverenigingen (FC Latem, de Lions Club)
6.2 Cultuurcafé kerstdorp (20/12/2020)
- Thema: “Betekenis van en passie voor acteren” (eventueel met videovoorstelling)
- Centrale gast: Matthieu Sys
- Voorstel andere gasten: Jeroen Van der Ven en mogelijk Wouter De Vriendt
6.3 Visienota m.b.t. cultuurbeleid in Sint-Martens-Latem
Dit agendapunt wordt uitgesteld.
6.4 Forum voor Levende Kunstenaars
- De werkgroep werd uitgebreid met Albert Haelemeersch. Erwin De Keyzer wenst niet te participeren,
maar is altijd bereid te helpen indien nodig.
- De vergadering van 11/06/2020 is niet doorgegaan. Een nieuwe werkgroepvergadering is gepland op
26/08/2020.
- Tijdens een volgende vergadering van de GRC gaan we bij de schepen van Cultuur na welke inbreng
de gemeente kan hebben.
6.5 Karel Van de Woestijneprijs voor Poëzie
De uitreiking van de prijs vindt plaats op 12/09/2020 (17.30 uur) in de raadzaal en wordt gevolgd door
een receptie in de Leiezaal.
6.6 Subsidiereglement
- Veerle Yperman heeft het subsidiereglement en het reglement voor jubileumvieringen in
aanwezigheid van Pieter Vanderheyden voorgesteld tijdens de online vergadering van 22/06/2020.
- Tijdens die meeting werden in beide documenten nog enkele schoonheidsfoutjes weggewerkt.
Er werd ook een demo gegeven van het Excel-bestand dat Sabine heeft aangemaakt en dat de criteria
bevat waarop de subsidies zijn gebaseerd.
De aanwezigen in die meeting vonden beide reglementen eenvoudig en transparant. Het bestuur van
de GRC keurt de reglementen goed.
6.7 Algemene vergadering
De algemene vergadering (AV) vindt plaats op 22/10/2020 om 20.00 uur in de raadzaal.
- Tijdens deze AV zullen Veerle Yperman en schepen Pieter Vanderheyden het subsidie- en het
jublieumreglement – mits het door de gemeenteraad goedgekeurd zal zijn – toelichten.
- Verder zal er ook een nieuw bestuurslid gekozen worden.
- Anne Van de Rostyne, deskundige communicatie en participatie, heeft bevestigd dat de oproep voor
de AV opgenomen wordt in het eerstvolgende Dorpsmagazine, dat op 12/08/2020 verdeeld wordt.
Bijkomend lanceren we een oproep aan de voorzitters van de verenigingen die onder de GRC

ressorteren, alsook een post op onze Facebook-pagina en website. De week ervóór sturen we nog een
rappel uit.

7. EuroArt
- De schepen van Cultuur heeft ons op 24/06/2020 geïnformeerd dat alle galerijen uit onze gemeente
intussen op de EuroArt website werden toegevoegd; zie https://www.euroart.eu/en/artistscolonies/sint-martens-latem. Ze werden hierover eerst aangesproken. De meesten hebben hun
waardering hiervoor geuit.
- De opvolging van die website is uiteraard ook van belang. Zo bestaat galerij Art-Impressie in de
Latemstraat niet meer. Eventueel kan op de website een datum van publicatie worden toegevoegd.
- Kathrin Klug is een nieuwe EuroArt-medewerkster, die het managementteam versterkt. Ze is
verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen en, samen met Pierre Bedouelle, voor EUgerelateerde zaken.
- Ten gevolge van de COVID-19-pandemie wordt de algemene vergadering in Volendam uitgesteld tot
2021. Er vindt wel een “miniversie” plaats op 02/10 en 03/10/2020 in Grötzingen (Karlsruhe,
Duitsland), met aandacht voor de EuroArt-activiteiten, het financiële rapport en persoonlijke
uitwisselingen. Aan de schepen van Cultuur is gevraagd of zij hieraan deelneemt.

8. Adviezen
Enkele ingediende adviezen van de GRC verdienen nog opvolging.
8.1 Mobiliteit
De resultaten van de evaluatie staan op de gemeentelijke website.
8.2 Uitleenmateriaal
Masha Tack liet op 11/05/2020 weten dat dit dossier verdere vertraging oploopt wegens de
coronapandemie.
8.3 Site Cnops (Deurle)
Hierover heeft de GRC nog geen (verdere) feedback op haar advies ontvangen.
8.4 Reglement infrastructuur
De gemeente werkt aan een nieuw reglement rond de gemeentelijke infrastructuur. De opmerkingen
uit het advies van de GRC zullen worden besproken.
8.5 Vuurwerk op kermis Latem
Dit dossier werd besproken tijdens de GRC-vergadering van 20/04/2020, waarna ons advies aan het
CBS werd ingediend. Een aantal adviesraden hebben meer bedenktijd gevraagd, waardoor het CBS
nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

9. Gecoro
- De volgende vergadering van de Gecoro vindt plaats op 02/07/2020.
- Op de gemeentelijke website staan (voorlopig) geen notulen/adviezen van recente zittingen.

10. Financiën: stand van zaken
10.1 Stand van zaken
Status 27/05/2020: 1042,24 euro
- Uitgaven: 2 euro (maandelijkse beheerskost)
- Inkomsten: 500 euro (gemeentelijke subsidie)
Status 01/07/2020: 1540,24 euro
De GRC dankt de gemeente voor de verkregen subsidie.
10.2 Copyrightinbreuk
De GRC dient vóór 02/07/2020 een licentienota van 339,20 euro te betalen omdat we de folder van
de Koepelconcerten met daarop een foto van zangeres Ingeborg op onze website hadden geplaatst.
We blijken dus niet alleen aansprakelijk te zijn voor foto’s die we zelf publiceren, maar ook voor
materiaal dat derden aanleveren. Martine heeft Serge en Jacky Vandenbossche, beide Koepelmedewerkers, gecontacteerd. Die hebben op hun beurt Permission Machine gecontacteerd om een
minnelijke schikking te verkrijgen. Dit punt verdient verdere opvolging.

11. Volgende vergadering
Martine zal een Doodle opstellen voor een vergadering tijdens de tweede of derde week van
september 2020.

12. Rondvraag
- Kan de gemeente een extra mobiele geluidsinstallatie aankopen die door verenigingen en
adviesraden gebruikt wordt?
- Het topic “Partners” op de website van de GRC wordt besproken tijdens de volgende vergadering.
Ward Claeyssens
Secretaris GRC Sint-Martens-Latem
**********************
“Cultuur is het fundament van onze identiteit”
**********************

