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Welzijn & Vrije Tijd - Cultuur 

22 KUNST IN DE GANG 
 
Het gemeentebestuur wenst een aantal ruimten in openbare gebouwen ter beschikking te stellen als 
tentoonstellingsruimte voor kunstenaars. 
Op die manier krijgen kunstenaars de kans om hun werken tentoon te stellen en de gebruikers van de 
gemeentelijke diensten of infrastructuur worden onverwacht geconfronteerd met kunst. 
Jaarlijks wenst het gemeentebestuur ook enkele tentoongestelde kunstwerken aan te kopen en alzo 
het gemeentelijk patrimonium te verruimen. 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 08/05/2003. 
Gelet op de voorbereidende vergadering met de kunstenaars van 25/09/2002; 
Gelet op de besprekingen binnen de vergadering van de culturele raad van 24/09/2003. 
 
BESLUIT: Goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
artikel 1: 
De gemeente Riemst organiseert een kunsttentoonstelling in een aantal openbare gebouwen 
waaronder het gemeentehuis, het OCMW-gebouw, de Sint-Severinuskapel, e.a..  Het aantal locaties 
is afhankelijk van het aantal deelnemende kunstenaars. 
artikel 2: 
Jaarlijks zal het gemeentebestuur een oproep naar deelnemende kunstenaars lanceren.  Op die 
manier kan een jaarplanning opgemaakt worden en tijdig de nodige publiciteit gevoerd. 
artikel 3: 
De minimum tentoonstellingstermijn bedraagt één maand.  De maximum termijn wordt bepaald door 
het aantal deelnemers. 
artikel 4: 
Het gemeentebestuur richt jaarlijks een wedstrijd in met het oog op het aankopen van één of 
meerdere tentoongestelde kunstwerken.  Voor deze wedstrijd komen enkel die werken in aanmerking 
die in de loop van het afgelopen jaar tentoongesteld werden in het kader van de tentoonstelling “Kunst 
in de gang”. 
artikel 5: 
Voor deze wedstrijd wordt een dubbele jury samengesteld. 
De eerste selectie gebeurt door een jury samengesteld uit het gemeentepersoneel en de bezoekers. 
Zij dragen enkele werken per kunstenaar voor om deel te nemen aan de gezamenlijke tentoonstelling. 
Tijdens de gezamenlijke tentoonstelling, van al de voorgedragen kunstwerken van de verschillende 
kunstenaars, selecteert een deskundige jury minstens één kunstwerk. 
De jury bestaat uit een oneven aantal personen en telt minstens 3 deskundigen.  De jury wordt 
nominatief samengesteld door het college van burgemeester en schepenen.  De schepen van Cultuur 
wordt als adviserend lid aan de jury toegevoegd. 



 
Deze jury zal maximum 3 geselecteerde kunstwerken voorleggen aan het college van burgemeester 
en schepenen.  Het college van burgemeester en schepenen zal, afhankelijk van het budget, één of 
meerdere kunstwerken bekronen. 
artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de concrete uitwerking van dit reglement. 
artikel 7: 
Voor zover de nodige kredieten zijn ingeschreven in de gemeentebegroting onder artikelnummer 
762/749/51 gebeurt de aankoop van een of meerdere kunstwerken jaarlijks. 
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