GEMEENTE WELLEN
KUNSTWERK ROTONDE N777
Wedstrijdreglement voor het ontwerpen,
vervaardigen en plaatsen van een
kunstwerk op rotonde N777
Artikel I.
Gemeente wellen organiseert een wedstrijd voor het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van een
kunstwerk op de rotonde N777 gelegen op het kruispunt van de Zonneveldweg, Vloeiherkstraat,
Bloemenstraat en Bosstraat.
Het gekozen kunstwerk wordt na aankoop eigendom van de gemeente Wellen en zal dus vrij door de
gemeente Wellen kunnen worden aangewend en geëxploiteerd.

Artikel II.
Het kunstwerk krijgt een plaats op de rotonde van de N777, gelegen op het kruispunt van de
Zonneveldweg, Vloeiherkstraat, Bloemenstraat en Bosstraat.
De ruimte die het kunstwerk in beslag kan nemen dient te worden geïnterpreteerd in het kader van
de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid. Het kunstwerk moet aangepast zijn aan de beschikbare
ruimte, zowel op het vlak van breedte, als van diepte en van hoogte. Er is een minimumhoogte van 2
meter (eventuele sokkel inbegrepen).
De plaats biedt volgende opportuniteiten: in de nabijheid van scholen, toegangsweg tot centrum van
Wellen, verbindingswegen naar naburige dorpen.
De invulling van het kunstwerk wordt overgelaten aan de artistieke vrijheid van de kunstenaar.
Evenwel dient het kunstwerk moet passen binnen de eigenheid van de gemeente en de omgeving.

Artikel III.
Het budget voor het ontwerp, het vervaardigen én het plaatsen van het kunstwerk door de winnaar
bedraagt maximaal € 20.000 (inclusief btw). De totale prijs kan in geen geval hoger zijn dan
voornoemd maximumbedrag. Bij gelijkwaardige evaluatie op artistiek vlak, zal het kunstwerk met de
laagste kostprijs verkozen worden.
De betaling van de bij de gunning vastgestelde vergoeding voor het kunstwerk gebeurt pas na de
definitieve oplevering, zijnde de plaatsing van het kunstwerk en de goedkeuring van de plaatsing
door de gemeente.
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Artikel IV.
De winnaar dient zelf te kunnen instaan voor het ontwerp, het (laten) vervaardigen én het (laten)
plaatsen van het kunstwerk op de betreffende locatie. Inbreuken op dit artikel worden bestraft met
uitsluiting.
De winnaar van deze wedstrijd engageert zich om het kunstwerk binnen een termijn van 3 maanden
te vervaardigen en te plaatsen, te rekenen vanaf het moment van toewijzing van het winnende
ontwerp.

Artikel V.
De inschrijver dient persoonlijke professionele artistieke ervaring aan te tonen aan de hand van een
opgave van voorgaande tentoonstellingen, creaties, referenties of aan de hand van een portfolio. Het
ontwerp dient van de hand van de ontwerper te zijn en mag geen zaken bevatten die de rechten van
derden zouden kunnen schenden. Het kunstwerk moet origineel zijn en nog nooit eerder bekroond
zijn in een wedstrijd. Inbreuken op dit artikel worden bestraft met uitsluiting.
De inschrijver betaalt geen inschrijvingsgeld.

Artikel VI.
Het kunstwerk dient cumulatief aan volgende criteria te voldoen:
- het kunstwerk moet passen binnen de eigenheid van de gemeente en de omgeving - het kunstwerk
dient in harmonie te zijn met de omgeving;
- het kunstwerk moet driedimensionaal zijn, met een minimumhoogte van 2 meter (eventuele sokkel
inbegrepen) en een maximale hoogte die wordt beoordeeld in functie van de veiligheid en stabiliteit;
- het kunstwerk dient duurzaam te zijn. Dit wil zeggen dat het kunstwerk weinig onderhevig is aan
slijtage en bestand is tegen vandalisme. Daarnaast dient het kunstwerk onderhoudsvriendelijk te zijn,
eventueel met periodieke handelingen door de kunstenaar;
- het kunstwerk dient stabiel te zijn en mag in geen geval de openbare veiligheid in het gedrang
brengen. De verkeersveiligheid in het bijzonder wordt beoordeeld door Agentschap Wegen en
Verkeer;
- er mogen zich geen onderdelen van het kunstwerk bevinden binnen de zone van een meter
gerekend vanaf de boordstenen die het middenplein van de rotonde afbakenen;
De kunstenaar beschikt over de volledige artistieke vrijheid in de keuze van techniek en materiaal.

Artikel VII.
De kunstenaar kan een ontwerp indienen in de vorm van een schets en/of maquette (schaal van
ongeveer 1 op 10) en voegt tevens een duidelijke inplantingsschets toe, eventueel met foto’s. De
kosten van het ontwerp blijven ten laste van de kunstenaar.
Het registratieformulier en het ontwerp moeten uiterlijk op vrijdag 27 juli 2018 om 12 uur ingeleverd
worden in het gemeentehuis te Dorpsstraat 25, 3830 Wellen, t.a.v. de jury 'kunstwerk rotonde N777'.
Het ontwerp kan eventueel ook per post worden bezorgd op het voornoemde adres. De zending
dient de gemeente voor de vernoemde deadline te bereiken.
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Na het registreren ontvangt de kunstenaar een registratienummer, dat hij vermeldt op alle
correspondentie en op de schets, maquette, inplantingsplan of foto. De jury zal de ingeleverde
werken anoniem, op basis van de registratienummers, beoordelen.
De ontwerper voegt bij zijn ontwerp een schriftelijke toelichting, met daarin:
- de verduidelijking van de gebruikte symboliek en zijn visie op het kunstwerk;
- de verduidelijking van het kunstwerk in relatie tot zijn omgeving;
- de verduidelijking van het materiaal dat gebruikt zal worden, de verankering en eventuele
technische specificaties betreffende de technische haalbaarheid;
- de planning om het kunstwerk te realiseren, de planning om het te laten plaatsen, eventueel wie
hiervoor zal instaan, …;
- de eventuele vermelding van de tekst die men op het monument wil aanbrengen;
- een voldoende gedetailleerde kostenraming, eventueel voorzien van prijslijsten en offertes inzake
materiaal en/of levering.
Deze toelichting mag niet handgeschreven zijn en mag geen enkele verwijzing bevatten naar de
identiteit van de inzender.
De schetsen/maquettes worden na de beoordeling terugbezorgd aan de kunstenaars.

Artikel VIII.
De aanduiding van het winnend kunstwerk gebeurt door een jury aangesteld door het college van
burgemeester en schepenen van Wellen.
De jury wordt als volgt samengesteld:
- 1 vertegenwoordiger van Agentschap Wegen en Verkeer
- 1 extern professioneel artistiek deskundige
- 1 vertegenwoordiger van de gemeentelijke Cultuurraad
- 2 ambtenaren van de gemeente Wellen
- Schepen van cultuur
- Schepen van mobiliteit
De algemeen directeur van de gemeente zal optreden als secretaris van de jury, zetelend met
adviserende stem.
De jury evalueert de inzendingen autonoom de beslissingen worden genomen bij eenvoudige
meerderheid.

Artikel IX.
De beoordeling geschiedt op basis van de originaliteit, de artistieke kwaliteit en de duurzaamheid van
het kunstwerk enerzijds en op basis van de geschiktheid binnen de eigenheid van de gemeente en de
eigenheid van de omgeving anderzijds.
De jury evalueert de inzendingen en beslist autonoom. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige
meerderheid en dient gemotiveerd te zijn. Tegen deze beslissingen kan geen beroep worden
aangetekend.
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De jury bezorgt haar beslissing voor advies aan het college van burgemeester en schepenen dat
autonoom beslist de opdracht te gunnen aan de indiener van het winnende kunstwerk.
Het geselecteerde ontwerp en de inplanting ervan op de rotonde moet positief geadviseerd worden
door de cel verkeer van de betrokken territoriale afdeling van Agentschap Wegen en Verkeer met
betrekking tot de veiligheidsaspecten.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.
Het kunstwerk wordt aangekocht als een afgewerkt product en wordt eigendom van gemeente
Wellen. De winnaar doet afstand van alle rechten. Een contract wordt opgemaakt tussen de
gemeente Wellen en de winnende kunstenaar.

Artikel X.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om, bij een tekort aan inzendingen of bij
een door hen beoordeeld gebrek aan kwaliteit, geen toewijzing te doen.

Artikel XI.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om, in onderling overleg met de
winnaar, bijkomende aanpassingen aan het kunstwerk te vragen.

Artikel XII.
De geselecteerde kunstenaar kiest zelf hoe zijn naam vermeld wordt, op of naast het kunstwerk. De
naam wordt vermeld in alle communicatie van de gemeente met betrekking tot het initiatief, evenals
in latere communicatie omtrent het kunstwerk. De kunstenaar verleent het copyright van afbeelding
van zijn kunstwerk aan de gemeente Wellen.

Artikel XIII.
De kosten van het vrijmaken van ruimte voor de plaatsing van het kunstwerk worden gedragen door
de gemeente, na voorafgaandelijke schriftelijke afspraken met de kunstenaar.

Artikel XIV.
Het kunstwerk wordt plechtig ingehuldigd in samenwerking met de kunstenaar op een samen te
bepalen datum. De kosten van dit evenement zijn ten laste van de gemeente.

Artikel XV.
Zowel de aankondiging van de wedstrijd als de uitslag van de wedstrijd worden bekendgemaakt via
de gemeentelijke website, facebook, het gemeentelijk informatieblad Wild Van Wellen,
kunstwerkt.be en de gemeentelijke perscorrespondenten.

Artikel XVI.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de inzenders zich akkoord met het
wedstrijdreglement, met de beoordeling door de onafhankelijke jury, alsmede met de beslissingen
die het college van burgemeester en schepenen zou treffen.
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