
                       
 
 

REGLEMENT GLASBAKWEDSTRIJD BOCKSTAEL 2017 
 
Voorwoord: deze wedstrijd wordt gelanceerd door de cel Openbare Netheid in het kader van het 
duurzaam wijkcontract Bockstael en met de steun van de schepen van cultuur en openbare netheid 
van de Stad Brussel. 
 
Deze wedstrijd moet het weinig kwalitatieve “stadsmeubilair”, bestaande uit drie paar glasbakken, 
omvormen tot stedelijke kunstelementen die in hun onmiddellijke omgeving passen.  
 
De glasbakparen bevinden zich in de perimeter van het duurzaam Wijkcontract Bockstael: 

1. een paar op de hoek van de Laneaustraat en het Bockstaelplein, tegenover het Huis van de 
Creatie en het verbindingsbureau van Laken 

2. een paar op de hoek van de Albertstraat en de Paleizenstraat over de Bruggen, dichtbij de 
vroegere Koninklijke Halte en de Pedagogische tuin Albert Street 

3. een paar op de hoek van de Stefaniastraat, de Molenbeekstraat en de Koninginnelaan, naast 
de spoorweg 

 
Meer informatie over het duurzaam wijkcontract Bockstael en zijn projecten: 
http://www.Brussel.be/7855. 
 
Contactpersoon: Corrinne Denecker – 02 279 25 80 - corrinne.denecker@brucity.be  
 
Artikel 1: 
De cel Openbare Netheid van de Stad Brussel, met maatschappelijke zetel in de Ruimingskaai 1 te 
1000 Brussel, is de organisator van de wedstrijd. 
 
Artikel 2: 
De wedstrijd wordt gesteund door de Stad Brussel, met zetel in het Stadhuis, Grote Markt te 1000 
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Karine LALIEUX, Schepen van Cultuur en Openbare 
Netheid. 
 
Artikel 3: 
De voorgestelde bekleding moet passen in de heroplevingsstrategie van de wijk door het duurzaam 
Wijkcontract Bockstael. De personen die een project indienen, moeten ook voor ogen houden dat dit 
stadsmeubilair permanent aanwezig zal zijn: ze moeten ervoor zorgen dat hun artistiek voorstel past 
bij de plaats, de stedelijke omgeving en de sfeer. 
 
De technieken die voor het kunstwerk worden gebruikt, kunnen alle technieken zijn die gebruikelijk 
zijn voor street art (spuitbus, sjabloon, collage …), op voorwaarde dat ze geschikt zijn voor de drager, 
dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen en de duurzaamheid van het kunstwerk garanderen. Het 
onderwerp is vrij en geen enkel thema wordt opgelegd zodat de artiesten hun creativiteit de vrije 
loop kunnen laten. De jury verwacht wel innoverende voorstellen en unieke creaties. 
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De volgende technische elementen moeten worden geïntegreerd: 
 Moeten zichtbaar blijven op de glasbak: 

• Het logo van Brussel Netheid 
• Het nr. van de glasbak 
• Het type glasbak (wit glas en gekleurd glas) 
• De sorteerinstructies (wit glas en gekleurd glas) in het Nederlands en het Frans 
• De boodschap “geen afval naast de glasbak plaatsen, niet gebruiken tussen 22 u en 7 u, 

contacteer Brussel Netheid bij problemen (0800 981 811)”, in de twee talen 
• De glasbakken worden regelmatig met de hogedrukreiniger schoongemaakt. De 

voorgestelde bekleding moet tegen die behandeling bestand zijn. 
 
Artikel 4: 
Deelname aan de wedstrijd is gratis. De indieners moeten meerderjarig zijn. Elke onjuiste, 
onvolledige, vervalste inschrijving of elke inschrijving die indruist op dit reglement, wordt niet in 
aanmerking genomen en maakt de deelname ongeldig. 
 
Artikel 5: 
De indieners mogen een dossier indienen voor elk paar glasbakken.  
De jury behoudt zich het recht voor geen winnaar aan te duiden indien de voorstellen niet aan zijn 
verwachtingen beantwoorden. 
 
Artikel 6:  
De bekledingsprojecten moeten tegen vrijdag 10 maart 2017 ingediend worden bij de wijkantenne 
Bockstael, Emile Bockstaellaan 160 in Laken, ter attentie van Corrinne Denecker.  
Om ontvankelijk te zijn, moeten de dossiers de volgende elementen bevatten: 

1. een visual van de verschillende zijden van de glasbakken 
2. een nota met details over de gebruikte technieken  
3. een nota die de link tussen het project en zijn omgeving uitlegt 

 
Artikel 7: 
De aankondiging van de laureaten gebeurt na de beraadslaging van de jury midden maart 2017.  
De planning van de uitvoering is als volgt: 

1. Glasbakkenpaar Bockstaelplein:  
- uitvoering van het kunstwerk: midden maart  tot midden april 
- oplevering in de week van 17 april 
- inhuldiging op de Dag van de Netheid, zaterdag 22 april 2017 

2. Glasbakkenpaar Albertstraat:  
- uitvoering van het kunstwerk: mei 2017 
- oplevering in de week van 22 mei 
- de datum van de inhuldiging moet nog worden vastgelegd 

 



                       
 
 

3. Glasbakkenpaar Koninginnelaan: 
- uitvoering van het kunstwerk: juni 2017 
- oplevering in de week van 26 juni  
- de datum van de inhuldiging moet nog worden vastgelegd 

 
Artikel 8: 
De indieners geven het duurzaam Wijkcontract Bockstael en de Cel Openbare Netheid de toelating 
om elementen van het dossier tentoon te stellen, zonder dat ze enige bezoldiging of recht kunnen 
opeisen. 
 
Artikel 9: 
De laureaat wordt aangeduid door een jury, die bestaat uit: 

- een vertegenwoordigers van het duurzaam Wijkcontract Bockstael 
- een vertegenwoordiger van de Openbare Netheid dienst 
- twee vertegenwoordigers van de Schepen van Openbare Netheid 
- twee vertegenwoordigers van de wijk (een inwoner en een vereniging) 

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen van de jury. 
 
Artikel 10: 
De laureaat krijgt een prijs van € 3.000 per glasbakkenpaar, inclusief de uitvoering van zijn project 
(materialen en eventuele werkuren). 
Dit bedrag wordt als volgt betaald: 

- 50 % bij de aankondiging van het resultaat 
- 50 % bij de oplevering van de glasbakken, conform de visual van het project 

 
Artikel 11: 
Voor de deelname aan de wedstrijd moeten de indieners persoonsgegevens meedelen. Die 
informatie wordt uitsluitend voor de wedstrijd gebruikt. 
 
 
 


