
 
 

 

 

 

Kandidatuur voor de Provinciale Prijs voor Onroerend 

Erfgoed 2022 Herbestemming onroerend erfgoed  

 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
Dienst Erfgoed 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 
tel. 09-267 72 46 
email: erfgoed@oost-vlaanderen.be 
 
 

In te vullen door de 
behandelende dienst 
Ontvangstdatum en 
volgnummer: 

 
 
 
Reglementering 
Met dit formulier kan je je kandidatuur stellen voor de Provinciale prijs voor Onroerend Erfgoed volgens het 
provinciaal reglement van 29 april 2020 met betrekking tot de jaarlijkse Prijs Onroerend Erfgoed van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, zie www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijs.  
 
Provinciale Prijs voor Onroerend Erfgoed 2022 
De editie 2022 wordt uitgeschreven voor ‘herbestemming onroerend erfgoed’. Hiervoor komen ontwerpers 
(architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen, …) in aanmerking met een realisatie in de 
provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Wie vult dit formulier in? 
De contactpersoon is de ontwerper van het project; hij/zij vult dit formulier in en bezorgt het aan dienst 
erfgoed, provincie Oost-Vlaanderen; per mail (erfgoed@oost-vlaanderen.be), per post of door afgifte aan 
onthaalbalie PAC Gent. 
 

Gegevens van de aanvrager  

 
1. Vul de aanvrager / ontwerper (architect, vennootschap, interieurarchitect, …) in 
 

naam  ……………………………………………………………………………………………….. 
 

rechtsvorm  …………………………………………………………………………………….... 
 

straat en nummer ……….……………………………………………………………………………… 
 

postnummer en gemeente …………………………………………………………………………….. 
 
 telefoonnummer  ………………………………………………….………………………..... 
 
 e-mailadres  .…………………………………………………………………………………....... 
 
 website  ……………………………………………………………………………………..….……… 
 
 BTW-nummer  ………………………………………………………………………………….…………….. 
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2. Vul de bouwheer en de correspondentiegegevens in  
 

naam en voornaam ……………………………………………………………………………………… 
 

straat en nummer  .………………………………………………………………………….... 
 

postnummer en gemeente  .……………………………………………………………….…. 
 
 telefoonnummer  …………………………………………………………………………….. 
 
 e-mailadres   …………………………………………………………………………….……….. 
 
3. Vul de gegevens in waar het project gelegen is 
 

straat en nummer  .………………………………………………………………………….... 
 

postnummer en gemeente  .……………………………………………………………….…. 
  
 
4. Vul de naam, adres en rekeningnummer in waarop het prijzengeld gebeurlijk mag worden gestort 
(gedeelte prijs tussen ontwerper en opdrachtgever 50% / 50%) 
 
4.1. Contactgegevens van ontwerper 
 

naam en voornaam ……………………………………………………………………………………… 
 

straat en nummer ………..……………………………………………………..…………………….... 
 

postnummer en gemeente         ……………………………………………………………….……………. 
 

BE  ………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
BIC ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

4.2. Contactgegevens van opdrachtgever 
 

naam en voornaam ……………………………………………………………………………………… 
 

straat en nummer ………..……………………………………………………..…………………….... 
 

postnummer en gemeente         ……………………………………………………………….……………. 
 

BE  ………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
BIC ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Onroerend erfgoed waarop de erfgoedwerking betrekking heeft 
 
5. Voorstelling van het ontwerp  
maximaal 15 afbeeldingen met minstens één grondplan en één doorsnede. De foto’s illustreren het project 
vóór aanvang verbouwing en in staat van voltooiing. Minimaal 3 foto’s verduidelijken de relatie van het 
project met de omgeving. 
 
6. Voeg hierbij een beschrijvende nota (max. 20 regels).  
Volgende aspecten kunnen hierin aan bod komen (niet-limitatieve lijst) 

- De architecturale betekenis en identiteit 
- Het innoverende karakter van de realisatie 
- De meerwaarde voor de omgeving 
- De ecologische duurzaamheid 



 

Externe advisering 
 
7. Alle aanvragen worden voorgelegd aan de jury van de Provinciale prijs voor Onroerend Erfgoed.  
Het advies van deze jury wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie, die beslist. Elke deelnemer 
wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 
 
 

Ondertekening 
 
8. Vul de onderstaande verklaring in 
 
Deze aanvraag moet worden ondertekend door ontwerper en opdrachtgever. 
 
Ik verklaar op eer dat alle gegevens in dit formulier en in het bijbehorende aanvraagdossier naar waarheid 
ingevuld zijn. 
Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement van 29 april 2020 met betrekking tot de jaarlijkse 
Prijs Onroerend Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
8.1. Ontwerper 
  
 datum ……………………………….(DD/MM/JJ) 
 
 handtekening 
 
 
 
 
 
 
 naam en voornaam 
 
8.2. Opdrachtgever 
 

datum ……………………………….(DD/MM/JJ) 
 
 handtekening 
 
 
 
 
 
 
 naam en voornaam 
 
 
 

Privacybeleid 
 
Om een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. De 
persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Provincie Oost-Vlaanderen, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De Provincie Oost-Vlaanderen is dus de verantwoordelijke voor de 
verwerking van je gegevens. 
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. 
Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving, ook wel AVG of GDPR genoemd. 
Zie ook: https://oost-vlaanderen.be/privacybeleid.html 

https://oost-vlaanderen.be/privacybeleid.html

