VSW-SCHILDJESREGLEMENT 2014
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg – Schiebroek – Terbregge (VSW) stelt zich
ten doel het behouden en waar mogelijk herstellen van geschiedkundig, architectonisch,
stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in Hillegersberg, Schiebroek en
Terbregge. Om deze doelstelling te bevorderen, aansprekende voorbeelden te stellen en daar
bekendheid aan te geven kan de Vereniging jaarlijks één of meerdere onderscheidingen toekennen.
1. Doel van de onderscheiding is het stimuleren van een bijzondere zorg aan:
a. het in stand houden en/of herstellen van bouwwerken en/of locaties van cultuurhistorisch
en/of architectonisch belang.
b. het realiseren van nieuwe objecten die zich onderscheiden door hun architectonische
kwaliteiten en een verantwoorde inpassing met respect voor de omgeving.
De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een (gevel)schildje.
2. De onderscheiding wordt uitgereikt aan een persoon of instantie, die als initiatiefnemer of
opdrachtgever de hiervoor genoemde zorg heeft getoond.
3. De onderscheiding kan worden toegekend indien het resultaat van de inspanning heeft geleid tot
een object dat:
a. past in de omgeving
b. in goede staat van onderhoud verkeert
c. geschiedkundig, architectonisch, stedenbouwkundig en/of landschappelijk van belang is
d. een markant werk is, waaronder mede begrepen het materiaalgebruik, de kleuren, de
detaillering en een passende terreinafwerking.
4. Eenieder, al dan niet VSW-lid, kan het VSW-bestuur voorstellen de onderscheiding te verlenen
voor zorg aan een bepaald object.
5. Het Bestuur draagt de voorstellen die voldoen aan de doelstelling, zoals omschreven onder punt
1, om advies voor aan de Schildjescommissie. Deze commissie bestaat uit drie personen,
waarvan tenminste twee leden deskundig zijn op het gebied van cultuurhistorie, architectuur en
stedenbouwkunde.
6. De Schildjescommissie toetst de voorgedragen objecten aan de criteria zoals omschreven onder
punt 3, en rapporteert haar bevindingen aan het Bestuur, dat beslist over het al dan niet
toekennen van de onderscheiding. Tegen het bestuursbesluit is geen bezwaar mogelijk.
7. De uitreiking van de onderscheiding geschiedt door of namens het Bestuur, op een in overleg
met de ad 2 genoemde persoon of instantie te bepalen tijdstip en wijze van uitreiken.
8. Het schildje blijft eigendom van de VSW en wordt op een zichtbare plaats op het object
bevestigd, in overleg met degene aan wie de onderscheiding is verleend.
Bij verwaarlozing of verminking van het object kan het schildje worden teruggevraagd c.q.
ingenomen. De beslissing tot het terugnemen van het schildje wordt door het Bestuur genomen
na advies van de Schildjescommissie en na het horen van degene aan wie de onderscheiding is
uitgereikt, en/of van de eigenaar van het pand.
9. De oorkonde wordt het eigendom van degene aan wie de onderscheiding is verleend en bevat
naam, jaar, aanduiding van het object en de belangrijkste reden die tot de toekenning hebben
geleid.
10. Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2014 en zal na
verloop van tijd worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

