Vakjury

Meer info
Slgan of motto van bedrijf



Jo Lefebure, architect en ere-hoofd van de
Cel Architectuur van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de Stad Gent



Schepen van Ruimtelijke Ordening :
Dhr. Rogiers Igor - 09 328 38 75 igor@advocaatrogiers.be



Tania Vandenbussche, architecten Els
Claessens en Tania Vandenbussche, lesgever
UGent, Vakgroep Architectuur en
Stedenbouw



Diensthoofd Ruimtelijke Ordening :
Dhr. Stijn Monsaert - 09 365 46 16 stijn.monsaert@laarne.be





Michel De Vos, hoofdarchitect Provincie
Oost -Vlaanderen

www.laarne.be/architectuurprijs2017



Paul Matthys, ere- onroerend
erfgoedconsulent



Patrick Derycker, architect en lid van de
Orde van Architecten

Fotografie winnende project
De laureaat krijgt een professionele fotoshoot
aangeboden van zijn/haar woning.

Gemeente Laarne
Dorpsstraat 2,
9270 Laarne

|T: 09 365 46 00
|F: 09 366 29 70

www.laarne.be
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V.U. Igor Rogiers, Schepen van Ruimtelijke Ordening Laarne

Product of dienst

Architectuurprijs editie 2017-2018

Het gemeentebestuur van Laarne wenst,
met het uitreiken van een architectuurprijs,
waardevolle projecten te bekronen en
bouwheren en architecten aan te sporen om
creatief te zijn en mee te werken aan een
kwalitatieve leefomgeving in onze mooie
gemeente Laarne.

De ingediende projecten worden beoordeeld
door een vakjury op basis van 4 criteria :
- architectuur
- functionaliteit en beleving
- duurzaamheid
- context
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Voorwaarden

Formaliteiten inzending



Het project werd gerealiseerd binnen de grenzen
van de gemeente Laarne.



Digitale presentatie op 1 CD-rom of schriftelijk
dossier



Het betreft een (ver)nieuwbouw of zeer grondige
renovatie.





De bouwvergunning én volledige afwerking én
ingebruikname dateren van de periode van
01.01.2012 t.e.m. 31.12.2016.

Presentatie bevat max. 10 afbeeldingen
genummerd in volgorde (minstens 1 grondplan,
1 doorsnede en max. 8 foto’s, in TIFF of JPEG
max. 300 dpi en max. 10x15 cm.



Begeleidende tekst bij de afbeeldingen van max.
15 regels, in PDF



Kopie van de stedenbouwkundige vergunning



Toestemming van de bouwheer indien van
toepassing



Toestemming medewerking Open
Monumenten Dag 2018 + bezoek
fotograaf voor publicatie cultureel tijdschrift
Vruchten van het platteland + fotoreportage in
het gemeentehuis en aan de woning zelf



De hoofdbestemming is residentieel.



U geeft uw toestemming voor deelname aan Open
Monumenten Dag 2018 (09.09.2018) waarbij het
winnende project wordt opengesteld voor
geïnteresseerde bezoekers.



Realisaties mogen niet eerder bekroond zijn met
een gelijkaardige prijs door Provincie of hoger.



Uw kandidatuur is ingediend uiterlijk op 30.09.2017
via aangetekende zending of ontvangstbewijs bij
College van Burgemeester en Schepenen.

Wie kan indienen

Prijs



Bouwheer zelf





Architect met toestemming van de bouwheer

Een geldprijs van 1250 euro te besteden aan een
“duurzame aankoop”



Publicatie in Vruchten van het platteland
(uitgave dienst Vrije Tijd Laarne)



Fotoreportage met beperkt aantal
afdrukken
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Noot. Ook het gemeentebestuur kan zelf een aantal
projecten, die aan de voorwaarden, voldoen selecteren.
Deze worden echter pas definitief weerhouden mits
toestemming van de bouwheer.

