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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Zitting van: 15 december 2014

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester: Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noel Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan

Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau,   Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier

Waarnemend Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Gemeentesecretaris Patrick Vandeputte
Schepenen:
Gemeenteraadsleden:

Punt 7. Toerisme
Goedkeuring wedstrijdreglement ‘ontwerp een uitkijkplatform’.

De gemeenteraad,
Gelet op het Toeristisch Ontwikkelingsplan dat speciaal voor Anzegem ontworpen werd door Westtoer
en waarin staat dat het voorzien van een opvallende landmark een must is om Anzegem op de
toeristische kaart te plaatsen;
Overwegende dat het college het plan opgevat heeft om deze landmark te laten ontwerpen door een
creatieve Anzegemnaar en dit d.m.v. een wedstrijd die tot 30 januari 2015 zou lopen;
Overwegende dat de opdracht dush et ontwerpen van een uitkijkplatform t.h.v. de Tjampensstraat-
Braamstraat zou omvatten waarvan de hoogte 5 meter is en met een bruikbare bovenoppervlakte van
max. 20 m2;
Gelet op de vooropgestelde criteria waaraan het ontwerp moet voldoen, zijnde:

 Creativiteit gekoppeld aan soberheid
 Betaalbaarheid (max. €20.000 incl architectskosten)
 Duurzaamheid

Gelet op het voorstel van het college;
Na bespreking
BESLUIT: met 12 ja stemmen en 11 onthoudingen.
Art.1: Volgend wedstrijdreglement wordt goedgekeurd voor het ontwerpen van een uitkijkplatform die
als landmark zou fungeren t.h.v. de Tjampensstraat/Braamstraat :

WEDSTRIJD ONTWERP UITKIJKPLATFORM
Reglement:
Artikel 1: Algemeen
De wedstrijd ‘Ontwerp een uitkijkplatform’ is toegankelijk voor  Anzegemnaren en loopt tot en
met vrijdag 30 januari 2015. Er wordt geen leeftijdsbeperking opgelegd. Wie deelneemt aan
deze wedstrijd aanvaardt het reglement en elke mogelijke beslissing van de jury.

Artikel 2: Organisatie
Toezicht op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het
reglement, op het aanwijzen van de winnaar, het toewijzen van de prijs en het verzenden of
overhandigen ervan wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen van
de gemeente Anzegem, tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.
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Artikel 3: Deelnemen
Wie wil deelnemen aan de wedstrijd kan dit op de volgende manieren doen:

 voorstel e-mailen naar toerisme@anzegem.be
 het voorstel opsturen naar ‘Gemeente Anzegem, Ontwerp een uitkijkplatform, De

Vierschaar 1, 8570 Anzegem

Alle voorstellen worden bijgehouden door de Dienst voor Toerisme. Deze dienst waarborgt
ook de anonimiteit van de indiener. Dus alleen de Dienst Toerisme kent de identiteit van de
indiener.
Alle voorstellen worden door de dienst verzameld en vervolgens gegroepeerd in één
document en dit zonder verwijzing naar de identiteit van de indiener. Pas wanneer de jury een
winnaar heeft aangeduid, maakt de Dienst Toerisme de identiteit van de winnaar bekend.

Door deel te nemen staat men alle rechten af aan de organisator.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van
documenten die geen of een laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben.

Artikel 5 : Verloop van de wedstrijd
Enkel de voorstellen die het gemeentebestuur ten laatste op vrijdag 30 januari om 23u59
bereiken komen in aanmerking. Voor voorstellen die per brief worden opgestuurd geldt de
poststempel of de datumstempel (registratie op het gemeentehuis) als bewijs.

De Dienst Toerisme houdt alle voorstellen bij en groepeert ze in één document (zonder de
identiteit van de indiener prijs te geven) en roept daarna de Werkgroep Advies Toeristische
Troeven die zal fungeren als jury samen.
In de loop van februari 2014 zal deze jury de winnaar kiezen. De winnaar zal dan bekend
gemaakt worden in Aktiv van maart en op een persconferentie.

Het gemeentebestuur schenkt aan de winnaar een Anzegembon t.w.v. € 150. Indien de
winnaar voorgesteld werd door meerdere deelnemers, zal een onschuldige hand de
eindwinnaar trekken.

De jury behoudt zich het recht om geen winnaar aan te duiden als er geen geschikt voorstel
wordt ingediend.

Artikel 6: Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer alle punten van het
reglement, evenals elke beslissing die de organisator zou moeten treffen. Deelnemers gaan
akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto)  op de webstek
of Aktiv verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de
deelnemer. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisator. Elke uitspraak is
bindend.
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Artikel 7: Afwerking
een architect zal aangeduid worden om het winnende ontwerp verder uit te werken volgens de
geldende NBM-normen.

Art.2: : Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Gedaan in zitting als ten hoofde,

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Wn. Gemeentesecretaris Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 23 december 2014

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke
Wn. Gemeentesecretaris Burgemeester


