GEMEENTE UKKEL
PRIJS VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR
Reglement
Artikel 1 : Doelstellingen
De prijs van Hedendaagse Architectuur van de Gemeente Ukkel beoogt het belonen
van een gemeenschappelijk werk van een bouwheer en ontwerper(s), namelijk een
hedendaagse compositie, die tot de schepping van een goede leefomgeving op het
grondgebied van Ukkel bijdraagt.
De wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd op initiatief van het College van de
Burgemeester en Schepenen.
De prijs en de eventuele vermeldingen worden toegekend bij meerderheid van
stemmen van de jury en de ontwerpen zullen op basis van de volgende criteria
beloond worden :
- hedendaags karakter kwa inplanting, volumetrische compositie en esthetica,
gebruik van materialen en keuze van de tinten.
- Een positief effect in de wijk waar het ontwerp ingeplant is.
Artikel 2. Deelnemingsvoorwaarden en inschrijving
De voorgestelde ontwerpen moeten aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
-

in voorkomend geval, moeten
het voorwerp zijn geweest van
een
stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning ;
moeten volkomen conform zijn met de afgegeven vergunning(en) ;
moeten verwezenlijkt worden binnen vier jaren voor de maand die vastgesteld
wordt voor de beraadslaging van de jury.

N.B. : alle gebouwen kunnen voorgesteld worden, wat hun bestemming ook is.
De voorgestelde ontwerpen zijn onderverdeeld in twee gedeelten :
2.1. Nieuwe gebouwen, volkomen wederopbouw of algemeen ontwerp.
2.2. Uitbreiding, vernieuwing of verbouwing, inbegrepen de tuinaanleg en de
inrichting van de omgevingen.
Voor elk van deze categorieën zijn de integratie van het project in het milieu en de
bezorgdheid over duurzame ontwikkeling belangrijke criteria.
Bijkomlende categorieën kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen
gecreëerd worden.
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Bovendien kan de jury beslissen een prijs toe te kennen, hetzij aan een jonge
ontwerper die in het begin van zijn loopbaan een origineel en markant werkstuk
voorgesteld heeft, hetzij aan een ontwerper, die een werkstuk voorstelt dat
vernieuwend is kwa bouwwijze, gebruik van nieuwe technologie of van alternatieve
technologie.
De kandidaat moet in zijn inschrijving de voornaamste categorie vermelden waarin
hij zijn ontwerp inschrijft.
Het College behoudt zich het recht voor de wedstrijd niet langer voort te zetten voor
elke categorie die minder van vijf kandidaten verzamelt.
Het feit dat de deelnemers aan de wedstrijd deelnemen betekent dat ze de
bepalingen van het onderhavige reglement onvoorwaardelijk aannemen.
Artikel 3 - Jury
De jury is samengesteld uit architecten (drie), een landschapsarchitect, een
stedenbouwkundige; er wordt ervoor gezorgd om het profiel van de jurycomponenten
te diversifiëren. De jury kan aangevuld worden door een persoon waarvan de kennis
en de beroemdheid inzake architectuur een verschillend gezichtspunt kan opleveren.
Het voorzitterschap wordt door de Schepen van Stedenbouw bekleed ; deze laatste
is niet stemgerechtigd.
De jury van vijf personen wordt gekozen door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Elke vertegenwoordigde groep binnen de Gemeenteraad kan een waarnemer
afvaardigen.
De leden van de jury en de leden van hun gezin mogen niet aan de wedstrijd
deelnemen.
Artikel 4 - Prijzen en vermeldingen
Per categorie kan een prijs en één of meerdere vermeldingen toegekend worden,
behalve strijdige aanduiding verderop.
De prijzen en vermeldingen worden vrij door de jury toegekend aan de hand van de
door de Gemeenteraad goedgekeurde financiële begrotingsruimte.
Een prijs of een vermelding mag geenszins twee opeenvolgende malen toegekend
worden aan dezelfde deelnemer.
Elke prijs bedraagt 1850 €, elke vermelding 500 €.
Deze prijzen kunnen bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen
gewijzigd worden.
De prijzen en vermeldingen worden toegekend aan de ontwerper.
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Artikel 5 - Samenstelling van het dossier
Het dossier is zoals volgt samengesteld :
5.1. Een door het College van Burgemeester en Schepenen aangenomen
kandidatuurformulier. Alleen door zich kandidaat te stellen betekent dat er met
het reglement wordt ingestemd.
5.2. Een voorstelling van het ontwerp op panelen met grafische documenten voor
een goed begrip ervan, met een voldoend aantal foto ‘s en een verklarende tekst
wat betreft de opties van het ontwerp, en een tabel met de voornaamste
oppervlaktewaarden van het ontwerp.
5.3.Een voorstelling van het ontwerp op vier pagina’s A4. Deze voorstelling omvat
een samenvatting van de voorstelling op panelen en is bestemd voor de
verwezenlijking van een plaatje, dat door het gemeentebestuur bezorgd zal
worden en beschikbaar zal zijn op de dag van de prijsuitreiking, evenals de uitleg
van de integratie van het project en zijn omgeving (eventuele tuin,
achteruitbouwzone,…).
Artikel 6 -Voorleggen van het dossier
De in punt 5.2. en 5.3. beschreven documenten moeten overhandigd of gestuurd
worden aan de Dienst van de Stedenbouw van het Gemeentebestuur van Ukkel (25,
Auguste Dansestraat, 1180 Brussel), die de inhoud ervan nazien en een
indieningsattest afgeeft.
Artikel 7 - Beslissingen van de jury
De beslissingen van de jury zijn soeverein en onherroepelijk. Om geldig
samengesteld te zijn moet de jury bestaan uit minstens drie leden.
Indien de jury geen ontwerp kiest voor een categorie, zal de prijs niet toegekend
worden.
Artikel 8 - Publiciteit en diffusie
De Gemeente Ukkel behoudt zich het uitsluitende recht en alle rechten voor om de
documenten geheel of gedeeltelijk vrij te publiceren en in omloop te brengen, zonder
het te moeten vragen, zonder toelating te vragen en zonder de auteursrechten noch
de directe en indirecte copyrightkosten te moeten dragen.
De voorstellingspanelen kunnen de dag na de prijsuitreiking teruggenomen worden
of binnen een termijn van maximum 1 maand na de prijsuitreiking.
Bij het verstrijken van deze termijn zal het Gemeentebestuur geen toezicht meer
houden over deze panelen.
Artikel 9 -Uitvoering van dit reglement
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van het
onderhavige reglement en met het onderzoek en het oplossen van de onvoorziene
gevallen.
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