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• Vergadering gemeenteraad van 07/07/2008 
 
• Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester 
Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Cleuren Hubert, 
Schepenen 
Vos Josse, Cleuren Hubertus, Janssen Patrick, Monard Jeannine, Smets Marie-Elise, Eycken 
Mathieu, Oosterbosch Ronny, Reggers Arno, Spits Norbert, Onclin Katja, Bamps Christian, 
Stevens Ludwig, Renkens Davy, Kuypers Marie-Paule, Pauly Mark, Comhair Ferry, Beusen Anita, 
Daenen Mia, Gerards Sabine, Raadsleden 
Vrijens Guido,  Secretaris 
 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 

 16 WIJZIGING REGLEMENT KUNST LANGS DE STRAAT 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van ideologische en filosofische 
strekkingen; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van de gemeentelijke toelage; 
Gelet op het cultuurdecreet van 1 januari 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal 
lokaal cultuurbeleid;  
Gelet op de bepalingen van de gemeentewet; 
Gelet op de goedkeuring gemeenteraad 10 oktober 2005 voor de opmaak van een reglement; 
Gelet op de voorbereidende besprekingen in de cultuurraad op 15 december 2005 en 11 januari 2006; 
Gelet op het advies van de cultuurraad; 
Gelet op het dienstorder van het Agentschap Wegen en Verkeer (MOW/AI/2007/09) betreffende de 
inrichting van kunstwerken op rotondes; 
Gelet op het advies van de cultuurraad van 2 juni 2008; 
Gelet op de goedkeuring college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2008. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur koopt jaarlijks één kunstwerk aan om in open lucht in één van de 
leefgemeenschappen van Riemst te plaatsen. Dat kunstwerk wordt duidelijk zichtbaar in het straatbeeld 
geplaatst, op een locatie die eigendom is van het gemeentebestuur. 
artikel 2: 
Jaarlijks komt een andere leefgemeenschap in aanmerking om er een kunstwerk te plaatsen.  
artikel 3: 
De aanvraag voor de plaatsing van een kunstwerk komt vanuit de dorpsraad of vanuit een vereniging uit 
de leefgemeenschap. De aanvraag moet een motivatie bevatten, de juiste locatie weergeven en een 
thema aanhalen waaraan het kunstwerk moet voldoen.   
artikel 4: 
Via de gemeentelijke informatiekanalen worden herhaaldelijke oproepen gelanceerd om aanvragen in te 
dienen. Deze aanvragen moeten uiterlijk 31 december ingediend worden bij de dienst Welzijn & Vrije 
Tijd. Als er geen respons komt, zal het college van burgemeester en schepenen een initiatief nemen 
waarbij ze een leefgemeenschap betrekken. 
artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt welke leefgemeenschap dat jaar in aanmerking 
komt voor een kunstwerk aan de  hand van de aanvragen en volgende criteria, in volgorde van 

 
 



 

 

belangrijkheid: 
1) er staat nog geen gemeentelijk kunstwerk in de leefgemeenschap 
2) er worden grote infrastructuurwerken in de leefgemeenschap uitgevoerd waardoor een nieuw 
kunstwerk geïntegreerd kan worden 
3) er is een belangrijke gebeurtenis in de leefgemeenschap waaraan het kunstwerk gelinkt kan worden 
artikel 6: 
Door het college van burgemeester en schepenen zal een commissie worden samengesteld die de 
verdere procedure van keuze van kunstwerk zal begeleiden. In deze commissie zetelen de schepen van 
cultuur, de cultuurambtenaar, de stedenbouwkundige ambtenaar, 2 afgevaardigden van de vereniging of 
dorpsraad die het dorp genomineerd heeft, 2 afgevaardigden van de cultuurraad, 2 externe leden die 
bijzondere expertise hebben op gebied van hedendaagse beeldende kunst of kunst in de publieke 
ruimte. Indien het een kunstwerk betreft voor een rotonde op een gewestweg moet het advies gevolgd 
worden van de Vlaamse Bouwmeester. In dat geval wordt commissie ook uitgebreid met een 
afgevaardigde van het team van de Vlaamse Bouwmeester. De commissie bepaalt steeds eerst de 
verdere procedure aangaande indienen van ontwerpen en stelt zowel inhoudelijke als ruimtelijke 
beoordelingscriteria op voor de keuze van een kunstwerk. Zowel de gekozen procedure als de 
beoordelingscriteria worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen.  
artikel 7: 
De ontwerpen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
De maximale kostprijs van het kunstwerk bedraagt 6500,00 EURO, incl. BTW, excl. plaatsing. Het moet 
een tijdloos en duurzaam kunstwerk zijn en moet passen binnen het opgegeven thema en de locatie.  
artikel 8:  
De ingediende ontwerpen bevatten  
- titel kunstwerk 
- 3 dimensionale tekening en/of maquette van het kunstwerk op schaal 
- beschrijving van het kunstwerk (inhoudelijk, weergave van thema) 
- beschrijving gebruikte materialen en vorm van kunstwerk (afmetingen) 
- beschrijving van de plaatsing, verankering… 
- datum wanneer het kunstwerk gereed kan zijn indien het gekozen wordt 
- volledige kostprijs van het kunstwerk, inclusief BTW 
- gegevens van de kunstenaar 
artikel 9: 
De commissie vormt na indiening van de ontwerpen op basis van de opgestelde inhoudelijke en 
ruimtelijke beoordelingscriteria een advies over de uiteindelijke keuze van een kunstwerk. Dit  
gemotiveerd advies van de commissie zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van 
burgemeester en schepen.  
artikel 10: 
Dit reglement vervangt het voorgaande reglement Kunst langs de Straat, goedgekeurd gemeenteraad 
08/05/2006. 
artikel 11: 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in de begroting onder artikel nummer 762/749/51 en 
421/140/02. 
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