SCHILDJESREGLEMENT 2020

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) stelt zich ten doel:
het behouden en waar mogelijk herstellen van geschiedkundig, architectonisch, stedenbouwkundig
en landschappelijk waardevolle elementen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.
De Vereniging kan jaarlijks één of meer onderscheidingen toekennen aan de eigenaar van een pand
of enig ander object dat heeft voldaan aan deze doelstelling.
De onderscheiding bestaat uit een (gevel)schildje met een daarbij behorende oorkonde.

De onderscheiding
1. Doel van de onderscheiding is het belonen van het in stand houden en/of herstellen van al langer
bestaande en recent gebouwde markante bouwwerken en/of locaties van cultuur-historisch en/of
architectonisch belang. Mede inbegrepen is het passend zijn in de omgeving, de staat van
onderhoud, het materiaalgebruik, de kleuren, de detaillering en een passende terreinafwerking.

De toewijzingsprocedure
2. Een ieder, al dan niet VSW-lid, kan het VSW-bestuur voorstellen de onderscheiding toe te kennen
voor de verleende zorg aan een bepaald object.
3. Het bestuur selecteert uit deze longlist drie objecten. Bij het selecteren kijkt het bestuur of het
voorgedragen object voldoet aan de doelstelling van de vereniging zoals omschreven onder punt 1.
Het bestuur legt deze nominaties voor ter advies aan de Schildjescommissie.
4. Deze commissie bestaat uit drie personen, van wie tenminste twee leden deskundig zijn op het
gebied van cultuurhistorie, architectuur en/ of stedenbouwkunde.
5. De Schildjescommissie toetst de voorgedragen objecten aan de criteria zoals omschreven onder
punt 1, en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur.
6. Op basis van het advies van de Schildjescommissie neemt het bestuur een besluit over het al dan
niet toekennen van de onderscheiding aan één of meer objecten. Tegen het bestuursbesluit is geen
bezwaar mogelijk.
7. Het bestuur neemt contact op met de eigenaren van het object om deze op de hoogte te brengen
van haar besluit en de eigenaar te vragen of deze de onderscheiding wil accepteren.
8. Zowel de longlist als de nominaties worden niet openbaar gemaakt. Alleen het object dat de
onderscheiding krijgt en waarvan de eigenaar deze accepteert, zal bekend worden gemaakt.
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De uitreiking
9. De uitreiking van de onderscheiding geschiedt door of namens het bestuur, op een in overleg met
de eigenaar te bepalen tijdstip en wijze van uitreiken.
10. Het schildje wordt, met toestemming van- en in overleg met de eigenaar, op een zichtbare plaats
op het object bevestigd

Eigendom /eigendomsrecht
11. Het schildje blijft eigendom van de VSW. Bij verwaarlozing of verminking van het object kan het
schildje worden teruggevraagd c.q. ingenomen.
12. De beslissing tot het terugnemen van het schildje wordt door het bestuur genomen. Zij doet dit
op basis van een gevraagd advies aan de Schildjescommissie en na het horen van degene aan wie de
onderscheiding is uitgereikt, en/of van de huidige eigenaar van het bouwwerk.
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