
 

 

Reglement erfgoedprijs gemeente Schoten 

 

Algemeen. 

 

art. 1. 

De gemeentelijke erfgoedprijs wordt tweejaarlijks door het College 

van Burgemeester en Schepenen en de erfgoedraad uitgereikt aan 

een project van de laatste 5 jaar dat een wezenlijke bijdrage 

betekent voor het behoud, het beheer of de bekendmaking van het 

erfgoed in de gemeente Schoten. 

 

art. 2. 

Het erfgoed omvat: 

• het onroerend (vast) erfgoed zowel bouwkundige, 

landschappelijke en archeologische monumenten, 

gebieden/ruimten/zones of zichten.  

• het roerend (beweegbaar) cultureel erfgoed, met inbegrip van 

varend erfgoed, levend erfgoed, collecties, archieven, … 

• het immaterieel (niet-grijpbaar) cultureel erfgoed zoals muziek, 

dialecten, tradities, verhalen, festiviteiten, processies, gebruiken, 

… 

 

art. 3. 



 

 

Aan de toekenning van de gemeentelijke erfgoedprijs is een 

kunstwerk met verwijzing naar erfgoed verbonden. 

 

Criteria. 

 

art. 4. 

De gemeentelijke erfgoedprijs wordt toegekend aan: 

• de natuurlijke persoon of 

• de privaatrechtelijke persoon of 

• de feitelijke vereniging 

die zich als realisator van een project of als auteur van een studie 

voor deze prijs kandidaat stelt of met zijn instemming door een 

derde wordt voorgedragen.  

 

art. 5. 

De gemeente Schoten mag geen eigenaar of beheerder van het 

project zijn, immers de gemeentelijke overheid kan geen prijs geven 

aan zichzelf. 

 

art. 6. 

De basisbeoordelingsgronden zijn: 



 

 

• de betekenis voor de gemeentelijke erfgoedzorg en het belang 

voor de Schotense inwoners 

• de historische en erfgoed meerwaarde van het project voor 

Schoten 

• het innoverend karakter van het project, de vernieuwende 

invalshoek of de originaliteit van de studie 

• de globale visie 

• de hefboom- en/of voorbeeldfunctie binnen de culturele en 

ruimtelijke context 

• de bijdrage aan de kwaliteit en de belevingswaarde van het 

erfgoed en de leefomgeving. 

• De duurzaamheid van het project, zowel naar continuïteit toe als 

impact op de leefomgeving. 

 

art. 7. 

Naast bovenstaande zijn er bijkomende optionele criteria waarop 

de erfgoedraad de ingediende projecten beoordeelt (toegevoegde 

waarde van het project): 

• de mate van betrokkenheid van het publiek 

• de mogelijkheid tot een vervolgtraject 

• het verschil met voorgaande winnende projecten 

• de wisselwerking tussen de generaties en de culturen 



 

 

 

Procedure en traject. 

 

art. 8 

In functie van een kwalitatieve selectie voor de promotie van 

erfgoed en op basis van het inschrijvingsformulier, doorlopen de 

kandidaten een voorselectie. Deze voorselectie wordt geagendeerd 

op de erfgoedraad. 

 

art. 9. 

De erfgoedraad maakt ruime promotie over het bestaan en het doel 

van de erfgoedprijs. Ze nodigt  winnaars van vorige edities, 

bekende Schotenaren,… uit om de erfgoedprijs te promoten. 

 

art. 10. 

De kandidaten dienen hun dossier in ter attentie van het College 

van Burgemeester en Schepenen. De kandidaten gebruiken 

hiervoor het inschrijvingsformulier, waarvan het model in bijlage.. 

Dit formulier kan worden ingediend in de Braembib of online via 

de website van de gemeente Schoten. 

 

De aanvragen worden uiterlijk 3 maanden voor de uitreiking van 

de prijs ingediend. 

 



 

 

art. 11. 

De aanvragen worden aan de erfgoedraad voorgelegd in functie 

van een eventuele voorselectie. 

Aanvullend op het inschrijvingsformulier wordt de kandidaat door 

de erfgoedraad bevraagd omtrent het project. De erfgoedraad 

begeleidt de finale voorstelling van het project naar de bevolking. 

Doel is een evenwaardige presentatie en bekendmaking van de 

projecten. 

 

art. 12. 

Alle projecten worden via pers, sociale media, promoties in de 

lokalen van de gemeente,... aan de Schotenaren voorgesteld. 

De erfgoedraad bevraagt de Schotenaren in functie van een 

publieksprijs. 

 

art. 13. 

De jury is samengesteld uit leden van de erfgoedraad en minimum 

1 externe erfgoeddeskundige. 

 

art. 14. 

De erfgoedraad adviseert in een gemotiveerd verslag het College 

van Burgemeester en Schepenen betreffende het aanwijzen van de 

laureaat. 

 



 

 

art. 15. 

Op een gepast moment (zoals de erfgoeddag, de open 

monumentendag, de algemene vergadering van cultuurraad of 

erfgoedraad,... ) wordt de erfgoedprijs uitgereikt. 

Ook de publieksprijs wordt dan toegekend. 

 

art. 16. 

De laureaat, de publieksprijs en alle kandidaten worden 

bekendgemaakt door een publicatie in de pers, Info Schoten en op 

de website van de gemeente. 

 

art. 17. 

In de loop van het jaar worden alle projecten door de erfgoedraad 

opgevolgd en krijgen ze ruimte in de sociale media en kanalen van 

de gemeente. 

 

art. 18. 

De gemeente Schoten en de erfgoedraad hebben het recht de 

documenten bezorgd door de kandidaten te publiceren en te 

verspreiden zonder hiervoor een aanvraag te doen of een toelating 

te bekomen en zonder auteursrechten of (in)directe 

reproductierechten te moeten dragen. 

 

art. 19. 



 

 

De jury of het College van Burgemeester en Schepenen behouden 

het recht om de prijs te annuleren als de kwaliteit van de 

voorgestelde projecten als onvoldoende wordt beschouwd. 

 

art. 20. 

Een realisatie die niet werd bekroond, kan een tweede maal worden 

voorgedragen in dezelfde vorm. 


