
 
 

          

 

 

PROJECTOPROEP VOOR HET CREËREN VAN EEN MOZAÏEK 

 

Duurzaam wijkcontract “Voorwijk-Morichar”,  

Project “Kleurrijke toekomst voor Fort” 

 

 

1. Context en doelstellingen 

In het kader van het Duurzaam wijkcontract “Voorplein-Morichar” (2016-2020) hebben we bijzondere 

aandacht voor de Fortstraat. Daar zijn de bewoners en handelaars vragende partij voor een initiatief 

dat de straat nieuw leven inblaast. Tijdens een programmawijziging in 2018 hebben we daarom het 

project “Kleurrijke toekomst voor Fort” opgezet en toevertrouwd aan de vzw ERU. Het project bestaat 

uit vijf actiepunten. We willen: 

1. leegstaande benedenverdiepingen van handelszaken een invulling geven; 

2. gevels een kleurtje geven; 

3. (rol)luiken van handelszaken beschilderen; 

4. een fresco laten maken;   

5. een mozaïek laten maken. 

Deze projectoproep gaat specifiek over het laatste actiepunt, het laten maken van een mozaïek.  

Dat kunstzinnig initiatief heeft de volgende doelstellingen: 

1. het begin van de Fortstraat verfraaien; 

2. het Sint-Gillisvoorplein aantrekkelijk maken;  

3. het unieke karakter van de straat en haar bewoners in de kijker zetten. 

 

2. Voorwerp 

Voor deze projectoproep zoeken we mozaïekkunstenaars die in staat zijn een langdurend kunstproject 

tot een goed einde te brengen (van concept tot uitvoering) en daarbij rekening te houden met de 

input die zal voortvloeien uit een participatief voortraject. 

Het gaat meer bepaald om een interactieve workshop met de bewoners en de gebruikers van de straat. 

Die workshop moet nog georganiseerd worden. De opvolging ervan zal door de dienst stedenbouw 

van de gemeente gebeuren. De details van het voortraject moeten we nog vastleggen. Het staat wel 

vast dat het studiebureau ERU en de handelaars- en bewonersvereniging Fort Ensemble de organisatie 

ervan voor hun rekening zullen nemen, samen met de gekozen kandida.a.t.e.  
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Werkoppervlak: 

Het werkoppervlak waarop het mozaïek aangebracht zal worden, is de gevel van het gebouw in de 

Fortstraat 4. Dat gebouw is eigendom van de Grondregie van de gemeente Sint-Gillis.  

 

        

      

Sint-Gillis-  
Voorplein 

De gekozen gevel 

Omgeving van de gekozen gevel (2) 

Ligging 

Omgeving van de gekozen gevel (1) 



  

 
Gemeente Sint-Gillis - DWC Voorplein-Morichar // Projectoproep voor het creëren van een mozaïek             

3 

 

Het mozaïek zal de volledige gevel in beslag nemen, 
met uitzondering van het benedenwerk en de ramen. 
Met andere woorden: op het bepleisterde gedeelte 
van de gevel. De gevel is ongeveer acht meter breed.  
 
De beschikbare oppervlakte is opgedeeld in twee 
delen. Het eerste deel (hiernaast in het blauw 
aangeduid) is het belangrijkste deel. Daar zal het 
hoofdluik van het werk komen. Op het tweede deel 
(hiernaast in het oranje aangeduid) is er plaats voor 
een aantal extra elementen of verwijzingen naar het 
hoofdluik, dat op het eerste deel komt. 
 
De gevel is bepleisterd en gladgestreken.  
 

 

 

3. Toelatingsvoorwaarden 

Projectuitvoerders 

Alleen mozaïekkunstenaars en kunstcollectieven of -organisaties met een btw-nummer en die ervaring 

hebben met het maken van mozaïeken komen in aanmerking. 

Indienen van de offerte en geldigheid  

Elke offerte moet, voorzien van datum en handtekening, ten laatste op 16/09/2019 (12 uur) ingediend 

worden: 

 

o ofwel door ze neer te leggen tegen een ontvangstbewijs op volgend adres: 

ERU – Centre d’Etudes et de Recherches urbaines 

Willem Tellstraat 57, 1060 Sint-Gillis; 
 

o ofwel via een aangetekende zending op hetzelfde adres ter attentie van contactpersoon 

Anthony Orhant; 

 

o ofwel via mail op het adres anthony.orhant@eru-urbanisme.be met als 

onderwerp: “Aanbesteding - Fort - Mozaïek”.  

 

 

  

mailto:anthony.orhant@eru-urbanisme.be
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4. Inhoud van de offerte 

 

De indien(st)er voegt bij zijn of haar offerte het volgende toe: 

 

a) Voor de offerte moet het “offerteformulier”, bijgevoegd aan deze aanbesteding (bijlage 

1), gebruikt worden. Het formulier moet correct ingevuld en ondertekend worden.  

b) Referenties van (uitgevoerde) kunstprojecten of vergelijkbare realisaties, de cv’s van de 

belangrijkste projectmedewerkers en een beschrijving van hun taken in het kader van de 

ingediende offerte. 

c) Een beknopt plan van aanpak dat meer uitlegt geeft over: 

- de gebruikte techniek(en) (materialen, details over de uitvoering, ...). We zijn vooral 

geïnteresseerd in kandidaten die met respect voor het milieu (niet-vervuilende 

materialen, ...) te werk gaan; 

- de voorziene werkwijze, vooral voor het betrekken van de mensen die in de Fortstraat 

wonen, werken, passeren, ...; 

- de uitvoeringsvoorwaarden en de planning. 

d) Een volledige begroting van de realisatie van het kunstwerk met de volgende onderdelen: 

- deelname aan een workshop; 

- uitwerking van een voortraject; 

- vervaardiging van het kunstwerk, rekening houdend met: 

> de eventuele plaatsing van een stelling; 

> eventuele voorbereidende werken op de gevel; 

> maatregelen voor de beveiliging van de werf. 

e) Voor ondernemingen die personeel te werk stellen: een attest van de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid conform artikels 90, §3 en 43bis, §1 van het koninklijk besluit van 8 

januari 1996. Indieners uit het buitenland moeten een attest indienen zoals bepaald in 

artikel 43bis, §2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996. 

 

 

5. Raadplegingsronde 

 

Tijdens de raadplegingsronde van deze projectoproep mag elke projectindiener de site bezoeken. Dat 

kan op eigen houtje en/of door contact op te nemen met Anthony Orhant via: 

- e-mail: anthony.orhant@eru-urbanisme.be 

- telefoon: 02/539 01 31 
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6. Selectie 

 

Een jury zal beoordelen of de ingediende dossiers in aanmerking komen en voldoen aan de 

kwaliteitsverwachtingen. Vervolgens zal de jury een kunstenaar of kunstcollectief selecteren. ERU vzw 

zal de jury voorzitten. Die bestaat verder uit: 

- kunstenaars;  

- handelaars; 

- bewoners; 

- medewerkers van de gemeente (dienst stedenbouw, afdeling Duurzaam wijkcontract). 

 

Zij zullen zich voor hun selectie baseren op de volgende elementen: 

- de esthetische waarde van de voorgestelde referenties; 

- de technische kwaliteit van de voorgestelde referenties; 

- de kwaliteit van de voorgestelde aanpak om de lokale bewoners en handelaars bij het project 

te betrekken; 

- Haalbaarheid in tijd en budget. 

 

De resultaten van de selectie zullen binnen één maand na de uiterste indiendatum bekendgemaakt 

worden. 

7. Uitvoering en projectdetails 

 

- Budget 

Het totaal voorziene budget bedraagt maximaal 30.000 euro, btw inbegrepen. Dat budget dient 

voor het uitwerken van een concept, het opzetten van het voortraject (met hulp van 

stedenbouwkundig bureau ERU dat het project trekt) en de realisatie zelf. 

- Termijnen en details over de uitvoering van het project 

De volledige termijn om het project uit te voeren is ongeveer zes maanden. Daarin hebben we 

rekening gehouden met het feit dat het college van burgemeester en schepenen het project moet 

goedkeuren. Vervolgens moet een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend 

worden. Dat zal stedenbouwkundig bureau ERU voor zijn rekening nemen. 

Het project zal over verschillende fases verspreid worden. 

a) Gedetailleerde uitwerking van het voortraject en advies van de stedenbouwkundige dienst. 

Geplande termijn: twee maanden 

 

b) Behandeling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning  

Geplande termijn: twee maanden 

 

c) Creatie van het mozaïek, inclusief voorbereidend werk op de gevel 

Geplande termijn: één maand 
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- Beperkingen die nageleefd moeten worden 

a. De projectuitvoerder is vrij wat het concept van het kunstwerk betreft, zolang het werk geen: 

- haatdragende of discriminerende boodschappen uitdraagt; 

- religieus of politiek karakter heeft; 

- afbeeldingen van een beschermd handelsmerk bevat of als reclame beschouwd kan 

worden; 

- inbreuk op het auteursrecht inhoudt.  

b. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met respect voor de openbare ruimte. We staan 

er dan ook op dat de kunstenaar duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen gebruikt. De gekozen 

materialen mogen ook geen invloed hebben op de stabiliteit van het gebouw tijdens de werken. 

c. De projectuitvoerder moet zich houden aan de veiligheids- en gezondheidsverplichtingen ten 

aanzien van arbeiders, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 m.b.t. tijdelijke of 

mobiele bouwplaatsen. Daarnaast zal hij/zij als werfcoördinator alle noodzakelijke maatregelen 

treffen rond veiligheid en gezondheid. 

 

8. Betaling  

 

De gemeente Sint-Gillis is verantwoordelijk voor de betaling. 

Die zal in twee schijven gebeuren en als volgt: 

- 70% bij het opzetten van het voortraject; 

- 30% bij de oplevering van het volledige kunstwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Gemeente Sint-Gillis - DWC Voorplein-Morichar // Projectoproep voor het creëren van een mozaïek             

7 

Bijlage 1 - FORMULIER  
 
 

1) GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE AANVRAGER 

 
Ik ondergetekende  

 Natuurlijk persoon 

Mevr./Dhr. - Voornaam: ………………………….......  

Naam: ……………………………………………..  

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Nr.: …………. bus: ………… 

Postcode: …………………………. Plaats: ………………………………………………………  

Land: ……………………………………. 

gsm: ……………………………………… Telefoon: ………………………  

E-mail: ……………………………………………………………… 

Rechtspersoon 

Naam: ……………………………………………………  

Rechtsvorm: ……………………………………... 

Ondernemingsnr.:  ...................................................... …… 

Dienst: ……………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………  

Nr.: …………. bus: ……….. 

Postcode …………………………. Plaats: ……………………………………………………….  

Land: …………………………………… 

Voornaam van de vertegenwoordiger: ………………………. Naam van de vertegenwoordiger: 
………………………………..  

in de hoedanigheid van: ……………………………… 

gsm: …………………………………….. Telefoon: ………………………………………………...  

E-mail: ………………………………………………………………………… 

Contactpersoon (indien verschillend van de bovenvermelde aanvrager of bij meerdere aanvragers):  

Mevr./Dhr. - Voornaam: ……………………………  

Naam: …………………………………………………………………………………… 

Functie: ………………………………………………………………………………………… 

gsm: …………………………………….. Telefoon: …………………………………………………  

E-mail: ………………………………………………………… 

Adres naar waar ERU de briefwisseling in het kader van de aanvraag kan sturen (indien verschillend 
van de bovenvermelde aanvrager of bij meerdere aanvragers): 
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Mevr./Dhr. - Voornaam: ……………………………  

Naam: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………  

Nr.: …………. bus: ……….. 

Postcode …………………………. Plaats: ……………………………………………………….  

Land: …………………………………… 

 


