STEDELIJKE PRIJS BOUWKUNDIG ERFGOED - REGLEMENT
1.

DOEL
De stad Mechelen draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium,
dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.
Om de burgers te motiveren en te sensibiliseren om mee het Mechelse stadsbeeld te verfraaien
organiseert het stadsbestuur tweejaarlijks, binnen de perken van de op de op de stadsbegroting
goedgekeurde kredieten, de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed.

2.
2.1.

VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Het project moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- Het project moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Mechelen.
- Kandidaat-realisaties moeten voltooid zijn in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de uiterste
datum van indiening voor deelname.
- Kandidaten die hebben deelgenomen aan een vorige editie van de Stedelijke Prijs Bouwkundig
Erfgoed (of aan de voormalige Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing), kunnen met een zelfde realisatie
niet opnieuw deelnemen.
- Kandidaat-realisaties zijn op ieder ogenblik in orde met alle vigerende wet-, decreet- en
regelgevingen en beschikken over de nodige vergunningen.

2.2.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
Zowel beschermd als niet-beschermd waardevol bouwkundig erfgoed komt in aanmerking voor
deelname.
Het uitgangspunt is respect voor of het versterken van de erfgoedkenmerken of - elementen.
De omvang van het project heeft geen belang. Zowel totale restauratieprojecten als realisaties m.b.t.
kleinere erfgoedelementen komen in aanmerking.

3.
3.1.

PROCEDUREVERLOOP
OPROEP
De aankondiging van de wedstrijd zal gebeuren via de lokale media en de gebruikelijke stadskanalen.
De datum voor indiening van de kandidaturen zal bij de aankondiging worden meegedeeld.

3.2.

INDIENEN KANDIDATUUR
Kandidaturen kunnen ingediend worden door de eigenaar of de houder van de zakelijke rechten,
maar ook door de architect, de bewoner/gebruiker, een erfgoedvereniging, omwonenden, een
buurtcomité, en dergelijke meer.
De bundels met kandidaatstelling moeten overgemaakt worden aan het College van Burgemeester
en Schepenen van Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Inzendingen kunnen ingediend
worden per post, per mail of afgegeven aan de balie van het Huis van de Mechelaar.
Er dient gebruik gemaakt te worden van het inschrijvingsformulier, dat kan gedownload worden via
de website van de stad Mechelen of dat schriftelijk aangevraagd kan worden.
Alleen volledige kandidaturen, ingediend binnen de gestelde termijn, zijn ontvankelijk.
De inschrijvingsbundel bevat volgende gegevens:
- aanvangsdatum en einddatum van de realisatie
- contactgegevens van opdrachtgever, eigenaar of initiatiefnemer
- indien van toepassing contactgegevens van betrokken architect(en) en aannemer(s)
- een beknopte omschrijving van het project
- een tiental representatieve foto's, waarop de toestand voor en na de realisatie duidelijk
waarneembaar is. Deze foto's dienen bij voorkeur ook digitaal bezorgd te worden, zodat deze in
de tentoonstelling kunnen worden opgenomen
De stad Mechelen kan steeds bijkomende informatie opvragen of contact opnemen om de realisatie
ter plaatse te bezichtigen.
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands.

4.

BEOORDELING
Er wordt zowel een prijs van een vakjury als een publieksprijs uitgereikt.

4.1.

PRIJS VAN DE VAKJURY
De vakjury zal bestaan uit :
- de leden van de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg
- externe erfgoed- en restauratie-experten, werkzaam buiten het grondgebied van de stad
Mechelen.
De organisator waakt erover dat de juryleden op geen enkele manier betrokken zijn bij één van de
kandidaten.
De voorzitter van de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg zal optreden als voorzitter van de
jury. De dienst Monumentenzorg zal instaan voor het verslag van de jurering.
De vakjury is vrij de prijs aan één kandidaat uit te reiken of deze op te splitsen over twee of meerdere
inzendingen. De jury kan voorstellen de prijs niet toe te kennen.
De vakjury kan kandidaturen, die niet beantwoorden aan de voorwaarde “respect voor of het
versterken van de erfgoedkenmerken of –elementen”, uitsluiten voor deelname aan de
publieksprijs.

4.2.

PUBLIEKSPRIJS
De ingediende en door de jury weerhouden kandidaturen zullen onder de vorm van een
tentoonstelling gepresenteerd worden aan het publiek. De ophanging van de stukken zal gebeuren in
alfabetische volgorde (volgens adres).
De tentoonstelling zal ook online raadpleegbaar zijn.
De aankondiging van de tentoonstelling/publieksprijs zal gebeuren via de lokale media en de
gebruikelijke stadskanalen.
De organisator beslist over de modaliteiten van de stemming voor de publieksprijs.
Bij vermoeden van fraude behoudt de stad zicht het recht voor om de publieksprijs niet toe kennen.

5.

BEDRAG VAN DE PRIJZEN
Het totaalbedrag van de prijzen bedraagt 5.500 euro. Het college van burgemeester en schepenen
beslist over de verdeling van dit bedrag.
De bouwheer/opdrachtgever, die de inspanningen heeft geleverd die beantwoorden aan de
voorwaarden, komt in aanmerking voor de prijs.
Eigendommen die toebehoren aan openbare besturen en kerkfabrieken, of aan rechtspersonen die
door hen zijn opgericht, komen niet in aanmerking voor een prijs, wel voor een eervolle vermelding.
Beschermd onroerend erfgoed komt niet in aanmerking voor een prijs, wel voor een eervolle
vermelding.

6.

TOEKENNING EN BEKENDMAKING VAN DE PRIJS
Het college van burgemeester en schepenen stelt het tijdstip en de plaats van de bekendmaking en
overhandiging van de prijzen vast.
De bekendmaking van de prijs van de vakjury zal samen met de publieksprijs gebeuren.
De prijsuitreiking gaat gepaard met een plechtigheid en een receptie.
Alle deelnemers worden uitgenodigd.

6.1.

PRIJS VAN DE VAKJURY
Het college van burgemeester en schepenen kent de prijs van de vakjury toe na raadpleging van het
verslag van de jurering.
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen is geen verhaal mogelijk.

6.2.

PUBLIEKSPRIJS
Het college van burgemeester en schepenen kent de publieksprijs toe na raadpleging van de
resultaten van de stemming.
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen is geen verhaal mogelijk.

7.
7.1.

BIJZONDERE BEPALINGEN
INSTEMMING
Het deelnemen aan de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed impliceert de instemming met het
reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van het
college van burgemeester en schepenen en af te zien van elke rechtsvordering of briefwisseling
dienaangaande.

7.2.

WIJZIGINGEN
Een bekroonde realisatie mag gedurende de daaropvolgende vijf jaar niet gewijzigd worden zonder
voorafgaande toelating van het college van Burgemeester en Schepenen, dit op straf van
terugbetaling van het bedrag van de bekomen prijs.

7.3.

EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT
De wedstrijddocumenten van alle inzendingen blijven eigendom van de organisator van de wedstrijd.
De deelnemers van de ingediende wedstrijddocumenten dragen aan de organisator het
vermogensrecht over mbt. de volgende exploitatiewijzen, voor zover ze verband houden met de
bekendmaking van de wedstrijd:
- tentoonstelling van de originele wedstrijddocumenten
- reproductie van de ingediende wedstrijddocumtenten op tentoonstellingspanelen,
affiches, flyers, brochures en op digitale informatiedragers
De indiening impliceert verder de toestemming van andere belanghebbenden dan de indiener
(eigenaar, fotografen, …). Hiervoor te zorgen ligt in de verantwoordelijkheid van de indiener.

Goedgekeurd door college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20/05/2016.
Goedgekeurd door Gemeenteraad in zitting van 31/05/2016.

