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Voorwoord
Er is veel gaande in Tilburg-Noord. In de wijk, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige
eeuw, werkt de gemeente Tilburg, in het kader van de PACT1-aanpak aan een langjarige
strategische ontwikkelagenda, samen met actieve bewoners en professionals om
veranderingen te realiseren.
Net buiten de wijk werken negen partijen, waaronder agrarische ondernemers, Waterschap
De Dommel en de gemeente Tilburg aan Landschapspark Pauwels, dat onder andere een
verbinding gaat vormen tussen de stad Tilburg en Nationaal Park De Loonse en Drunense
Duinen. Tussen de wijk en de nieuwe rondweg (Burgemeester Bechtweg) in het gebied
Kouwenberg zijn plannen voor de ontwikkeling van een nieuw, groen stedelijk woonmilieu.
En tot slot moet ook deze wijk zich natuurlijk voorbereiden op de transitie naar duurzame
energie. Al deze ontwikkelingen raken elkaar in Tilburg-Noord, zowel inhoudelijk als fysiek.
Dit brengt complexe vraagstukken met zich mee, waarin ruimtelijke vertaling samen moet
gaan met concrete manieren om elkaars belangen te zien en te vinden in een gezamenlijke
opgave.
Panorama Lokaal is voor ons de uitgelezen mogelijkheid om met betrokken partijen en
bewoners samen op zoek te gaan naar de sleutel om de wijk op de juiste manier te verbinden
met het aanliggende landschap. Hierbij zetten we nadrukkelijk in op het verbinden van de
fysieke ontwikkeling met de sociale uitdagingen van de wijk als armoede en gezondheid,
maar ook bredere maatschappelijke opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie. Zo
maken we Tilburg-Noord in meerdere opzichten weer ‘kloppend’.
Een coalitie, bestaande uit WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, Waterschap
De Dommel en de gemeente Tilburg, is op zoek naar inzichten van ontwerpers en andere
experts van buitenaf. Met onze opgave hopen we multidisciplinaire ontwerpteams te
prikkelen om met inspirerende ideeën te komen die voor heel Tilburg van betekenis zullen
zijn. Daarom roepen we enthousiaste teams, die zich laten uitdagen
door de complexiteit van de opgave, op om mee te doen met
deze prijsvraag en vernieuwende bijdragen te leveren aan
de daadwerkelijke ontwikkeling van Tilburg-Noord.
Mario Jacobs, wethouder van de gemeente Tilburg,
mede namens de coalitiepartners WonenBreburg,
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en
Waterschap De Dommel
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PACT staat voor People Acting in Community Together
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Vooraf
PANORAMA LOKAAL
Heel veel Nederlanders voelen zich thuis in de voor iedereen bekende woonwijken op de rand
van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Het is de plek waar ze wonen
en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. Maar kloppen deze wijken van toen nog wel met de
wensen, verlangen en eisen van nu? Zijn ze klaar voor de toekomst?

Als we de huidige staat van onze woonwijken zien als een eerste laag waarop nu
doorgebouwd kan gaan worden, ontstaan er veel meer mogelijkheden.
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
INTEGRAAL ONTWERPEN
Er zijn heel veel urgente opgaven in deze wijken en de gebieden er omheen. Maar met het
Panorama Nederland als inspiratiebron staat niet het ‘moeten’ centraal, maar zoeken we
naar de mogelijkheden en naar een gedeeld verlangen als motor voor verandering. Met de
inzet van ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen de grote maatschappelijke vraagstukken
van nu de sleutel zijn voor welkome structurele verbeteringen in de toekomst: rijker, schoner
en hechter. Juist in de stadsranden komen veel van deze vraagstukken bij elkaar en kunnen
elkaar versterken. Deze stadsranden bestaan niet alleen uit de woonwijken, maar ook uit
sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden en vakantieparken. Op de grens van stad en
landschap. Met hetzelfde optimisme waarin veel van deze wijken en gebieden werden
gerealiseerd, is het nu tijd om aan de slag te gaan met de transformatie ervan.

Door het buitengebied en de woonwijk in samenhang te bekijken, ontstaan er nieuwe
kansen. Hoe kan de voedselproductie slimmer met de wijk worden verbonden?
Of het wonen met landschap en recreatie?
Berno Strootman, Rijksadviseur voor Fysieke Leefomgeving
SLIM COMBINEREN VAN OPGAVEN
Het kenmerk van de locaties van Panorama Lokaal is dat er tegelijkertijd veel aan de hand is.
Met Panorama Nederland in gedachten hebben de initiatiefnemers de prijsvraag Panorama
Lokaal uitgeschreven. Hiermee willen zij gemeenten, corporaties, (markt)partijen en
samenleving stimuleren om op nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen
voor ruimtelijke experimenten met maatschappelijke impact. Panorama Lokaal doet een
beroep op de creativiteit, verbeeldingskracht en realiteitszin om deze opgaven slim te
combineren en zo winsten te behalen zowel voor de wijk, het buitengebied en de bewoners en
ondernemers.

Vaak zijn het wijken waar ogenschijnlijk niet zo veel mis is, maar er dreigt ondanks dat het
gevaar dat het de probleemwijken van de toekomst worden.
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor Fysieke Leefomgeving
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DOELSTELLINGEN
Panorama Lokaal heeft als doelstellingen:
1. het agenderen van de transformatieopgave van bestaande woonwijken en buitengebied
in Nederlandse gemeenten naar toekomstbestendige wijken en stadsranden, bij zowel
de ontwerp- en bouwgemeenschap, de bewoners en de politiek, en waar de verbindingen
met het landschap worden verbeterd,
2. het stimuleren van innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking,
3. het stimuleren van kansrijke coalities en nieuwe partnerschappen die in de wijken en het
aansluitende landschap actief aan de slag gaan met de uitkomsten van de prijsvraag,
4. het actief delen van nieuwe inzichten en concepten voor een breed publiek,
5. het brengen van versnelling in het integraal verduurzamen en toekomstbestendig maken
van woonwijken en buitengebied, en het geven van aanzetten tot het feitelijk realiseren
van de geselecteerde voorstellen,
6. waar het gaat over woningbouw (renovatie, transformatie en/of nieuwbouw): het
stimuleren van voorstellen die de bouwketen doorbreken en innoverend zijn op het
gebied van snelheid en betaalbaarheid, in combinatie met duurzaamheid en de
bijbehorende openbare ruimte.

PANORAMA TILBURG-NOORD
Op 2 juli 2019 nodigde het CRa lokale coalities uit om zich aan te sluiten. Aan hen werd
gevraagd om projectlocaties aan de stadsranden voor te dragen om te komen tot
mogelijke oplossingen voor de problematiek aldaar. Op 24 oktober 2019 maakte het CRa
de deelnemende coalities en de locaties bekend: Emmen Bargeres, Haarlem Schalkwijk,
Julianadorp in Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Vlaardingen Westwijk en
Westervoort Mosterdhof.
Dit reglement betreft de prijsvraag voor de locatie Panorama Tilburg-Noord. Met deze
prijsvraag wordt beoogd:
⌂⌂ bij te dragen aan versnelling in de (samenhangende) opgaven en projecten,
⌂⌂ de geografische en inhoudelijke verwevenheid en kwaliteitsimpuls van de opgaven in
Pact Noord, Kouwenberg en Landschapspark Pauwels te versterken,
⌂⌂ bij te dragen aan de voorgenomen realisatie van het woningprogramma in het gebied,
met goede exploitatiemogelijkheden,
⌂⌂ bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vijf ‘doorbraakopgaves’ van het Pact Noord.

PROCEDURE
De procedure van deze prijsvraag is gebaseerd op KOMPAS bij Prijsvragen, met selectie op
basis van portfolio. De procedure bestaat uit twee fasen: de voorselectie en de ontwerpfase.
Voorselectie
Voor de voorselectie worden multidisciplinaire ontwerpteams uitgenodigd om zich aan te
melden voor deelname aan de ontwerpfase door inzending van een portfolio en motivatie.
Uit deze aanmeldingen worden maximaal drie teams geselecteerd voor deelname aan het
ontwerpatelier. Voor de voorselectie is geen vergoeding beschikbaar.
Ontwerpfase
Elk van de geselecteerde teams wordt uitgenodigd om ontwerpvoorstellen te doen die
innovatief, uitvoerbaar, realiseerbaar en opschaalbaar zijn, en die tevens als inspiratie
kunnen dienen voor andere locaties in antwoord op de opgave van de prijsvraag. Tijdens
twee ateliersessies worden de deelnemers van de nodige informatie voorzien om hen op weg
te helpen. Hierbij worden experts betrokken en er is gelegenheid om stakeholders, bewoners
en andere lokale partijen te ontmoeten.
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Elk van de maximaal drie teams ontvangt een vergoeding in de kosten van € 10.000 excl. de
door de uitschrijver te vergoeden btw, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. De prijsvraag
wordt afgesloten met het aanwijzen van één team, wiens voorstel naar het oordeel van de
jury de beste oplossing biedt voor de gestelde opgave. Voorafgaand aan de jurybeoordeling
kan aan bewoners en andere direct betrokkenen gelegenheid worden geboden om hun
reactie op de voorstellen te geven.
Vervolg
In het vervolg op de prijsvraag treedt de uitschrijver in overleg met de
hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending. Doel van dit overleg is
om, afhankelijk van de aard van de inzending, te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor
realisatie van de ideeën in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen
en overige stakeholders. Ook onderzoekt de uitschrijver met de winnaar of en hoe deze kan
aansluiten bij het Living Lab dat Tilburg organiseert voor de Landschapstriënnale 2020.
Hiernaast zal de initiatiefnemer van Panorama Lokaal de analyses en reflecties op de
opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek delen, onder meer door middel van een
publicatie en een advies aan het kabinet.

REGLEMENT
Op 2 juli 2019 is het reglement voor de eerste ronde van de prijsvraag gepubliceerd onder de
noemer Panorma Lokaal. Dit reglement beschrijft de prijsvraag voor de locatie Panorama
Tilburg-Noord. Dit reglement is opgesteld aan de hand van KOMPAS light Prijsvragen.
Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de partners,
de deelnemers en de beoordelaars. De bijlagen maken deel uit van het reglement en
hebben dezelfde binding. Aan de teams die worden uitgenodigd voor de ontwerpfase wordt
aanvullende informatie verstrekt.
De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed.

LEESWIJZER
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver van de prijsvraag en contactgegevens.
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave.
Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden voor deelname aan de prijsvraag, de voorwaarden
met betrekking tot de opgave en de voorwaarden met betrekking tot de aanmeldingen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de procedure van de voorselectie.
Hoofdstuk 5 beschrijft het ontwerpatelier en de beoordelingsprocedure.
Hoofdstuk 6 beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op de
prijsvraag.
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Klopt.
Hier liggen
kansen.

Tilburg
Tilburg-Noord
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1. Uitschrijver
1.1 INITIATIEF
De prijsvraag Panorama Lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa).
De eerste ronde van de prijsvraag werd op 2 juli 2019 uitgeschreven door de Rijksoverheid,
vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester, Atelier Rijksbouwmeester, Postbus 20952,
2500 EX Den Haag, www.rijksbouwmeester.nl.
Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Aedes en Staatsbosbeheer.

1.2 UITSCHRIJVER EN PARTNERS
De prijsvraag Panorama Tilburg-Noord betreft één van de edities van de tweede ronde van
de prijsvraag Panorama Lokaal. Deze prijsvraag wordt uitgeschreven door de gemeente Den
Helder.
De gemeente Tilburg schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met:
⌂⌂ WonenBreburg
⌂⌂ Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling
⌂⌂ Waterschap De Dommel
Gezamenlijk vormen zij de coalitie Panorama Tilburg-Noord.

1.3 UITVOERING
De prijsvraag wordt uitgevoerd door het projectteam dat hiertoe is gevormd vanuit
het Atelier Rijksbouwmeester en het CRa, in samenwerking met gemeente Tilburg,
contactpersoon Annemoon Dilweg, annemoon.dilweg@tilburg.nl, 06 154 795 72.
Het projectteam staat onder leiding van Rutger Oolbekkink (Inbo). Cilly Jansen (Architectuur
Lokaal) adviseert over de prijsvraagprocedure.

1.4 CONTACTGEGEVENS
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website https://panoramalokaal.nl/tilburg+noord.
Vragen kunnen online worden gesteld via de website. Het projectteam is bereikbaar via
info@panoramalokaal.nl.
1.5 AANMELDING
De prijsvraag verloopt geheel digitaal via de webpagina van de prijsvraag: https://
panoramalokaal.nl/tilburg+noord. Aanmeldingen moeten digitaal worden ingediend via deze
website.
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2. Opgave
2.1 KERN VAN DE OPGAVE
Tilburg-Noord is een wijk met 23.500 inwoners en 120 culturele achtergronden. De wijk ligt
ingeklemd tussen stad en land: tussen de Oude Stad en het centrum in het zuiden, het
buitengebied met Landschapspark Pauwels in het noorden en bedrijventerreinen aan de
oost- en westzijde. De wijk wordt in noord-zuidrichting doorsneden door de Stokhasseltlaan
als stedelijke as en enkele andere noord-zuid gerichte radialen. De open groene ruimte ter
hoogte van Kouwenberg wordt begrensd en ingesloten door de ringweg N261 (Burgemeester
Letschertweg) en de wijk Tilburg-Noord. Binnen dit ruimtelijke raamwerk kenmerkt de
wijk zich door een uitbundigheid aan groene ruimten zonder identiteit en een monotone
woningvoorraad. Alles in de wijk is monotoon, behalve de bewoners. De vele culturen
zijn echter weinig tot niet zichtbaar. Er is sprake van een opeenstapeling van armoedegerelateerde vraagstukken. De noordwestrand van de wijk wordt door sociale huur
gedomineerd. Kansen om een stapje verder te zetten op de woning- en participatieladder
zijn beperkt. Er zijn geen opleidingsmogelijkheden in het voortgezet, beroeps-, of hoger
onderwijs en er is weinig lokale werkgelegenheid. Wijk en buitengebied zijn vaak twee
aparte werelden. De ambitie is om stad en land beter met elkaar te verbinden. Dit kan
onder andere op het vlak van aantrekkelijke functies, ruimtelijke kwaliteit, ecologie,
waterlopen en infrastructuur. Er zijn sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken
in Tilburg-Noord en daar komen de energietransitie en klimaat- en wateropgave en de
biodiversiteitsopgave ook nog bij. Deze opgaven zijn geen doel op zich, maar wel motoren.
Hoe kan ervoor worden gezorgd dat sectorale budgetten ook bijdragen aan opgaven waarvoor
minder middelen beschikbaar zijn, zoals mogelijkheden voor opleidingen, werkgelegenheid,
woningdifferentiatie en verbetering van de openbare ruimte die gezondheid van de bewoners
(zoals bewegen en ontspannen) stimuleert? De coalitie voor Panorama Tilburg-Noord
bestaat uit de gemeente Tilburg, woningcorporatie WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw
en Ontwikkeling en Waterschap De Dommel. Iedereen wil en moet iets met het gebied: de
gemeente Tilburg heeft de ambitie de stad en Landschapspark Pauwels beter te verbinden
en werkt in ‘Pact Noord’ samen met actieve bewoners en professionals, WonenBreBurg
heeft een verduurzamingsopgave, Van Wanrooij heeft plannen voor de ontwikkeling van
een nieuw, groenstedelijk woonmilieu in Tilburg-Noord en het Waterschap heeft een stevige
waterbergingsopgave. Er is richting, er is een globale ruimtelijke visie, en er is bestuurlijk
commitment, maar er is nog onvoldoende handelingsperspectief waar iedereen enthousiast
van wordt en waar iedereen bij betrokken is.

De kern van de opgave in Tilburg-Noord is om belang(hebbend)en (zowel
markt- als overheidspartijen en burgers) een handelingsperspectief te
bieden, dat de partijen op de lange termijn aan elkaar verbindt én een
startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan. Daarbij liggen
de aanknopingspunten zowel in de wijk als in het buitengebied en de
maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie
en de woningbouwopgave. Van de mogelijke voorstellen moeten de
positieve effecten uitwerken op de hele wijk en in het bijzonder op
de meest kwetsbare delen daarvan. De vraag aan ontwerpers is om
dit handelingsperspectief te ontwikkelen en te onderzoeken waar
mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen,
zodat een optimaal maatschappelijk rendement kan worden gehaald uit
bestaande programma’s en geplande investeringen.
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Aan de deelnemende ontwerpteams wordt gevraagd om:
1. Een handelingsperspectief dat op lange termijn de partijen verbindt. Daarbij is een
visie gevraagd op het combineren van opgaven en budgetten in een maatschappelijke
businesscase, en
2. daarbij twee inhoudelijke denkrichtingen als startpunt te hanteren: het verbinden van
de sociaaleconomische opgave met ambities in het buitengebied, en het vergroten van
ontwikkelmogelijkheden en diversiteit in de wijk.
3. Daarnaast is er sprake van een bouwopgave in het gebied, gevraagd wordt om hiervoor
randvoorwaarden te formuleren.

2.2 TOELICHTING OP DE OPGAVE
Visie op het combineren van opgaven en budgetten in een maatschappelijke businesscase
De vraag naar een handelingsperspectief komt voort uit de behoefte van de coalitie om
een gemeenschappelijke basis te vinden. Er is een conceptuele doorbraak nodig waardoor
belangen van partijen dusdanig worden verbonden, zodat er gedeelde uitgangspunten zijn:
als één partij ergens aan de slag gaat, kunnen de anderen het vertrouwen hebben dat het
bijdraagt aan verbetering van heel Tilburg-Noord. Vragen die de coalitie bezig houden zijn:
hoe kunnen ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunend zijn aan de gewenste transities
op maatschappelijk, economisch en sociaal vlak? Welke partnerschappen (inclusief
hun investeringsmogelijkheden en -bereidheid) dragen daaraan bij? Hoe geven we de
partnerschappen zodanig vorm dat het de lange termijn transities in de wijk mogelijk
maakt, met behoud van snelheid? Want de wijk vraagt nu om verandering. De coalitie is op
zoek naar een maatschappelijke businesscase met een uitvoeringsstrategie, waarbij zowel
de coalitiepartners als de bewoners en marktpartijen langdurig betrokken zijn.2 Wat vraagt
dit van overheden en betrokken partijen om dit te faciliteren, te stimuleren of te regelen?
En door tegelijkertijd meer verbindingen te leggen met de grotere context, zodat wordt
bijgedragen aan de kwaliteit van Tilburg als geheel? Vanuit ruimtelijke analyse/behoeften
zoeken we ook naar financiële, instrumentele en/of organisatorische innovaties, die de
coalitie helpen om de integrale opgaven voor een gebied als Tilburg-Noord het hoofd te
bieden. Mogelijkheden voor een financieel programma liggen in het meeliften op bestaande
programma’s, zoals de flinke verbindingen die er komen naar het buitengebied, in het
verrijken van het businessmodel met lokale economie en in opties voor verevening van
(maatschappelijke) kosten en baten in het gebied. De vraag aan de teams is om daaraan bij
te dragen.
Het effect dient terecht te komen in de gebieden waar de sociale indicatoren het slechtst zijn
In Tilburg-Noord hebben de buurten Vlashof en Stokhasselt het ‘t moeilijkst. De
gevraagde strategie dient voornamelijk deze buurten verder te helpen door bijvoorbeeld
de connectiviteit onder de inwoners te vergroten, hen meer ruimte voor ontwikkeling
en ontplooiing te bieden en meer zeggenschap over de eigen (leef-)omgeving te geven.
Panorama Tilburg-Noord verhoudt zich tot bestaande ideeën en initiatieven en geeft deze
zo mogelijk een impuls, zoals de vijf doorbraakopgaven van Pact Noord: plekken waar de
wijkontwikkeling op korte termijn op gang gebracht kan worden.
De coalitie legt de focus op een plangebied dat bestaat uit de buurt Vlashof en het
buitengebied tussen Tilburg-Noord en de Burgemeester Letschertweg. Naast het plangebied
liggen ook in Stokhasselt veel urgente opgaven. Vanwege de centrale ligging in de wijk
heeft ook het gebied rond Heikant baat bij de oplossingen die Panorama Tilburg-Noord zal
generen. De coalitie ziet dit bij elkaar als ‘effectgebied’ in de opgave. De grenzen van plan- en
effectgebied zijn voor de coalitie niet hard, maar indicatief.

Voor de samenwerking van markt en de coalitie moet het maatschappelijk rendement worden aangetoond. Beleggers vragen
om een gezonde omgeving (scholen, winkels, leefbaarometer, woongenot, ouder worden). Investeerders hebben behoefte aan
maatschappelijke en stedelijke randvoorwaarden. De mogelijkheden van maatschappelijk kapitaal van verzekeraars kunnen
worden verkend.
2
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Verbinden van sociaaleconomische opgave en ambities buitengebied
De opgave is om zowel de fysieke als sociaaleconomische situatie in de wijk en de
verbondenheid van het stadscentrum van Tilburg met Landschapspark Pauwels te
verbeteren. In het buitengebied staan welwillende partijen klaar voor Landschapspark
Pauwels. Kan het buitengebied helpen de sociale en fysieke opgaven in de woonwijk op te
lossen? Vanuit de ondergrond is de verbinding duidelijk: het watersysteem werkt van de
Brabantse beken in het buitengebied tot de regenton in de achtertuin van bewoners. Kan
bijvoorbeeld de realisatie van waterberging in vloeivelden een impuls bieden aan de wijk?
Ook de energietransitie kan niet alleen in het buitengebied of in de buitenwijk landen; die
hebben elkaar nodig. Kan bijvoorbeeld het verbinden van het warmtenet van de stad met
Kouwenberg of de Spinder kansrijk zijn? Zijn er kansen voor aquathermie? Of kan het groene
karakter van de wijk ruimte bieden om bij te dragen aan regionale klimaatadaptatiedoelen,
de energietransitie, de biodiversiteit, de volksgezondheid? En welke onverwachte
meekoppelkansen zou dat kunnen opleveren voor multiculturele behoeften en stadlandverbindingen (bijvoorbeeld stadsakkers of stadsvoedselbossen)?
Ontwikkelmogelijkheden en diversiteit in Tilburg-Noord vergroten
Hoe kan de wijk meer gedifferentieerd worden in woningaanbod, openbare ruimte en
voorzieningen? Tilburg-Noord heeft bijvoorbeeld maar één terras en telt ruim 23.000
inwoners. Hoe kan de wijk vanuit eigen kracht sterker worden, door meer diversiteit,
ontregeling en niet-klassieke benaderingen? Wat vraagt dit van de overheden en betrokken
partijen om dit te faciliteren, te stimuleren of te regelen? Hoe kunnen bedrijventerreinen
in de omgeving bijdragen? Welke samenwerking tussen stakeholders en bewoners is
denkbaar, en hoe kan de culturele rijkdom en de ondernemingskracht van de multiculturele
samenleving worden benut? Kan Tilburg-Noord een levendige wijkeconomie krijgen,
met bijvoorbeeld huisgebonden werk, economische kansen in het buitengebied, de
energietransitie of in de ontwikkeling van de lokale (deel)economie?
Bouwopgave Kouwenberg als motor voor Tilburg-Noord
De wijk kenmerkt zich door een uitbundigheid aan groene ruimten zonder identiteit en een
monotone woningvoorraad. We zoeken naar oplossingen die de (woning)diversiteit kunnen
vergroten: zowel gericht op uitbreiding, inbreiding, transformatie als nieuwbouw. Hoe kan
strategische woningbouw zorgen dat inwoners van Tilburg-Noord een volgende stap in de
wooncarrière kunnen maken binnen de wijk, in de middeldure huur en koopsegment (met
name tot middelduur), zonder dat deze bewoners de verbinding met de wijk verliezen?
Daarbij kan de Vlashofschool fungeren als een graadmeter voor succes: kun je die school
laten fungeren als een school voor zowel het bestaande Tilburg-Noord als voor Kouwenberg?
Hoe kunnen de plannen voor een groenstedelijk woonmilieu in Kouwenberg bijdragen aan
versterking van de verbinding tussen stad en land? De gewenste bouwaantallen (minimaal
160 woningen, rekening houdend met een gezond exploitatieresultaat dat een bijdrage aan
Noord kan leveren) hoeven daarbij niet noodzakelijkerwijs gerealiseerd te worden in het
huidig daarvoor afgebakende gebied. Alternatieven zijn mogelijk, maar voldoende tempo en
een gezonde exploitatie staan centraal.
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2.3 AANDACHTSPUNTEN
Hiernaast brengt de coalitie een aantal aandachtspunten naar voren die zij samen met
betrokken partijen heeft geformuleerd in de voorbereiding op de prijsvraag.
Sociaal-maatschappelijk
Problemen:
⌂⌂ Er is sprake van uitdijende maatschappelijke problematiek, met name in Stokhasselt
en Vlashof. De buurten vergrijzen, nieuwe bewoners zijn vooral zwakkere groepen uit de
samenleving. 40% van de bewoners leeft onder de armoedegrens en de middenklasse
ontbreekt. Dat maakt het extra moeilijk voor mensen die een stapje willen maken.
Hiernaast speelt de problematiek van ondermijning.
⌂⌂ De wijk is kinderrijk, maar jongeren komen er bekaaid vanaf. Er ligt een onderwijsopgave:
de huidige basisschool De Vlashof heeft uitdagingen, er zijn alleen basisscholen, er is
geen voortgezet onderwijs en ook geen Regionaal Opleidingscentrum (ROC).
⌂⌂ Arbeidsparticipatie is van groot belang. Er is geen werkgelegenheid op redelijke
afstand. Er is geen fietscultuur en het openbaar vervoer is voor veel mensen te duur. Dit
maakt het moeilijk om verder weg te werken, en dit ook nog eens te combineren met
kinderen en zorg. Het winkelcentrum ligt te ver weg voor ouderen. Vervoersarmoede is
een aandachtpunt. Er is ook sprake van een mismatch bij werkgelegenheid: werk op de
bedrijventerreinen wordt gedaan door arbeidsmigranten en wordt niet gekapitaliseerd
naar de wijk.
Oplossingsrichtingen:
⌂⌂ Er zijn kansen voor een betere leefkwaliteit. De kansen liggen in een sociaal-ruimtelijke
impuls, een sociale agenda, investeren in collectiviteit en in het koppelen van belangen.
⌂⌂ Er is behoefte aan mogelijkheden voor doorstroming in de wijk en de opbouw van een
wooncarrière.
⌂⌂ Stimulering van ontwikkeling, emancipatie en zelfredzaamheid vraagt om bewustzijn
van de potenties van de grote diversiteit van de multiculturele samenleving, van het
inzetten van de denkkracht van jongeren en van het betrekken van boeren in het
buitengebied.
⌂⌂ De wijk is redelijk op de rit. Vasthouden van succesfactoren kan bijdragen aan sociale
cohesie van etnische groepen. Er zijn veel migranten met power, met overlevingskracht
en ondernemingszin (maakcultuur, ambachten). Er kan ruimte worden gezocht voor
regelarme zones. Voor de ontwikkeling van de wijkeconomie kan gebruik gemaakt
worden van ondernemingspotentieel, maar er is geen behoefte aan startups, zoals die in
de Spoorzone gestimuleerd worden. Arbeidsparticipatie vraagt aandacht, zeker ook voor
vrouwen.
⌂⌂ Er zijn niet-institutionele mooie kleine initiatieven en hoogwaardige sportfaciliteiten
op wijkniveau - ook achter de voordeur. Veel mensen blijven binnen. Er kan ontmoeting
worden gecreëerd voor mensen waar niet direct aan wordt gedacht, maar het beeld
hiervan is nog te beperkt. Diversiteit kan worden geaccommodeerd door wensen van
bewoners te honoreren. Doorzetten gentrificatie biedt mogelijkheden, mensen die
historie hebben voelen zich thuis.
⌂⌂ Door het Pact Noord zijn vijf doorbraakopgaven geformuleerd (zie voor beschrijvingen
hiervan de Atlas Tilburg-Noord). Hiertoe dienen de voorstellen vanuit de teams zich te
verhouden.
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Fysiek
Problemen:
⌂⌂ Door het Pact Noord zijn vijf doorbraakopgaven geformuleerd (zie voor beschrijvingen
hiervan de Atlas Tilburg-Noord). Hiertoe dienen de voorstellen vanuit de teams zich te
verhouden.
⌂⌂ Mono functionaliteit van de wijk als geheel.
⌂⌂ Openbaar domein is een essentiële factor. De groene ruimte heeft geen identiteit.
Oplossingsrichtingen:
⌂⌂ Woningbouw vraagt om grotere diversiteit. Alternatieven voor de grote
woningbouwopgave kunnen worden gezocht in gebruikmaking van de groene ruimte en
de linten. Er zijn inbreidingsmogelijkheden in de stempelstructuur en bedrijventerreinen.
Bestaande kwaliteiten liggen in de grote woningen met goede plattegronden, de
flatgebouwen met uitzicht over buitengebied en de stempelwijk, waar stapsgewijze
transformatie mogelijk is. De Schans is beschermd stadsgezicht.
⌂⌂ De verbinding vanuit het centrum naar Kouwenberg biedt mogelijkheden om
het buitengebied, dat nu met de rug naar de wijk ligt, te integreren. Er zijn
ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw in Kouwenberg met behoud van de
ringweg en de open ruimte naar de ring; tegelijkertijd hoeft niet te worden uitgesloten
dat in het groen wordt gebouwd. De verbinding met het landschap kan worden begeleid
vanuit de stad, en lopen en fietsen stimuleren. Mogelijkheden voor ‘groene vingers naar
buiten, vingers naar binnen’ vraagt nader onderzoek.
⌂⌂ De wateropgave van Tilburg (opslag van water uit de blauwe aders, ‘Waterpark’) is nu
gepland langs de buitenranden, maar kan via de verbindende groene vingers bijdragen
aan de stad-landverbindingen en aan de leefomgevingskwaliteit en beeldkwaliteit van de
wijk.
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3. Voorwaarden
3.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
1. Deelname aan de prijsvraag staat open voor multidisciplinaire teams.
2. Van een team maakt tenminste één ontwerper (architect, stedenbouwkundige,
landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands
Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is
hoofdverantwoordelijke namens het team.
3. In een team kunnen ook studenten worden opgenomen.
4. Het deelnemende team verplicht zich om, wanneer het wordt geselecteerd, met
een vertegenwoordiging aan alle bijeenkomsten deel te nemen zoals ateliers en
eindpresentatie (zie 6.1, planning).
5. Een team mag zich éénmaal aanmelden voor de prijsvraag Panorama Tilburg-Noord.
6. De leden van het team, zoals dat is geselecteerd voor deelname aan de ontwerpfase,
blijven de gehele prijsvraag deel uitmaken van het team. Deelnemers kunnen zich niet
laten vervangen.
7. Wanneer sprake zal zijn van enige vervolgopdracht, zal deze worden verstrekt aan de
hoofdverantwoordelijke van het team.

3.2 VOORKENNIS, BELANGENVERSTRENGELING EN CONTACT
Wie over voorkennis beschikt omdat hij of zij betrokken is (geweest) bij de vraagstelling
van de prijsvraag Panorama Tilburg-Noord is uitgesloten van deelname. Dit betreft in ieder
geval de juryleden en hun bureaus en partijen die direct betrokken zijn bij het vormen van
de lokale coalitie. De uitschrijver wil niet te rigide omgaan met het uitsluiten van allen die
betrokken zijn of zijn geweest bij de voorbereiding en organisatie van de prijsvraag. Wie
twijfelt over deelname wordt opgeroepen hierover vragen te stellen vóór de sluiting van de
vragenronde (zie 6.1). Het is de deelnemers niet toegestaan om contact te zoeken met de jury
met betrekking tot deze prijsvraag voorafgaand aan de besluitvorming in de eerste ronde.
Ieder contact of poging tot contact hiertoe zal in beginsel tot uitsluiting leiden.
Het staat partijen die betrokken zijn geweest bij de vraagstelling voor de prijsvraag
Panorama Tilburg-Noord vrij om deel te nemen aan de andere zes prijsvragen die in het
kader van Panorama Lokaal zijn uitgeschreven.
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3.3 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPGAVE
Er zijn geen voorwaarden gesteld voor de opgave.

3.4 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE AANMELDING
Een aanmelding bestaat uitsluitend uit:
1. Motivatie
Maximaal 2 pagina’s (A4 staand, pdf formaat) waarin het team de aanmelding onderbouwt.
Toegelicht wordt waarom juist dit team het beste antwoord kan geven op de gestelde vraag.
Wat is de motivatie voor deelname, wat is de affiniteit met de opgave en welke expertise
wordt door elk van de teamleden ingebracht? De motivatie biedt inzicht in de werkwijze die
het team voor ogen staat gedurende de periode waarin de ateliers plaatsvinden (plan van
aanpak).
2. Aanmeldingsformulier
Via de website worden de gegevens van de teamleden in een digitaal aanmeldingsformulier
ingevuld.
3. Portfolio
Een portfolio, maximaal 3 pagina’s A3 in pdf-formaat, liggend (maximaal 20Mb) in de
Nederlandse taal, dat de volgende informatie bevat:
⌂⌂ relevante referentieprojecten (minimaal drie, maximaal vijf) naar eigen inzicht
van het team met het oog op de opgave van deze prijsvraag. Dit mogen ook
onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken en niet gerealiseerde plannen zijn. De
referentieprojecten hoeven niet in het voorgestelde teamverband tot stand gekomen te
zijn.
⌂⌂ onderdelen die verder aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld een bureaubeschrijving,
bureauvisie, visie op multidisciplinaire samenwerking en eventuele ervaring met
de realisatie van een voor deze prijsvraag relevant ontwerp of opdracht/project.
Projecten waaraan teamleden als werknemer bij een ander bureau hebben gewerkt zijn
aanvaardbaar mits wordt toegelicht wat hun rol is geweest.
In dit stadium van de prijsvraag wordt nadrukkelijk niet gevraagd om ontwerpen /
oplossingen / denkrichtingen voor de opgave. Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet bij
de voorselectie betrokken. Alleen volledige aanmeldingen die tijdig zijn ingediend worden
in behandeling genomen. De aanmelding bevat geen voorbehouden en is in het Nederlands
opgesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan
vanwege onleesbare of onvindbare aanmeldingen.

DE AANMELDINGSTERMIJN SLUIT OP
DINSDAG 21 JANUARI 2020 OM 10.00 UUR.
Aanmeldingen worden ingediend na publicatie van de nota van inlichtingen. Deze nota kan
toelichtingen op en aanpassingen van dit reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van
inlichtingen gaat voor het bepaalde in dit reglement.
De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van de
aanmelding. Neem contact op met info@panoramalokaal.nl wanneer deze niet binnen een
dag is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de aanmelding is binnengekomen.
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4. Eerste fase: voorselectie
4.1 TOETSING
Het projectteam van de prijsvraag toetst, in afstemming met de contactpersoon van de
prijsvraag (zie onder 1.3) of de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven
in hoofdstuk 3. De resultaten van de toetsing worden ter beschikking gesteld aan de
uitschrijver. Aanmeldingen die niet of slechts gedeeltelijk aan deze voorwaarden voldoen
worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname. Het besluit
hierover wordt genomen door de uitschrijver. Alle geldige aanmeldingen worden toegelaten
tot de selectie.

4.2 JURY
De aanmeldingen worden geselecteerd door een jury bestaande uit:
⌂⌂ Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
⌂⌂ Nathalie Brooks, bewoner
⌂⌂ Nachenthaly Francisco, bewoner
⌂⌂ Wouter van Gent, Universiteit van Amsterdam, Faculty of Social and Behavioral Sciences
⌂⌂ Lucas Zoutendijk, Studio 1:1

4.3 SELECTIE
De aanmeldingen worden geselecteerd aan de hand van de volgende selectiecriteria:
⌂⌂ de affiniteit met de opgave,
⌂⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak,
⌂⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave,
⌂⌂ de relevantie van de expertise.
De volgorde van deze criteria is willekeurig. De jury selecteert unaniem maximaal drie
teams, die door de uitschrijver worden uitgenodigd voor deelname aan de ontwerpfase. Alle
betrokkenen committeren zich aan het jurybesluit.
De jury brengt verslag uit van het resultaat van de selectie in een selectierapport, dat
openbaar wordt gepubliceerd na het selectiebesluit. De geselecteerde teams worden
uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase van de prijsvraag (ontwerpfase). De overige
teams worden met een beknopte toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet
worden uitgenodigd voor de tweede fase van de prijsvraag.
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5. Tweede fase: ontwerpfase
5.1 ATELIERSESSIES
Kick off bijeenkomst 13 februari 2020 (middag)
De startbijeenkomst voor de prijsvraag vindt plaats op 13 februari 2020 op een centrale plek
in het land. Hierbij zijn, naast initiatiefnemer College van Rijksadviseur, alle lokale coalities
aanwezig. Ook worden de geselecteerde teams bij deze bijeenkomst verwacht. Doel van
de bijeenkomst is om kennis te maken met elkaar, met lokale coalities, met de teams en
met de opgaven. Hiernaast worden inspirerende presentaties gegeven en wordt praktische
informatie verstrekt.
Ateliersessies op locatie in februari en april 2020 (2x)
De uitschrijver organiseert twee plenaire bijeenkomsten (ateliersessies) op locatie voor
de teams die worden uitgenodigd voor de ontwerpfase. De eerste bijeenkomst staat in het
teken van het kennismaken met de coalitie, locatie, bewoners en betrokken stakeholders. De
tweede bijeenkomst staat in het teken van tussenpresentaties en feedback van (onder meer)
bewoners. Informatie over data, tijdstippen, programma en locatie van de bijeenkomsten
wordt tijdig verstrekt aan de teams. De uitschrijver en de teams kunnen desgewenst
afspraken maken over aanvullende momenten.
Oplevering voorstellen 24 april 2020
Het resultaat van de ontwerpfase wordt op 24 april 2020 opgeleverd.

5.2 PRESENTATIES
De prijsvraag wordt in mei 2020 afgesloten met de presentatie door elk van de teams aan de
jury. Hierbij lichten zij het resultaat van de ontwerpfase toe. Daarbij kan, in overleg met de
teams, worden bezien of en op welke wijze bewoners worden betrokken in een advies aan de
jury.
Het resultaat van de teams bestaat uit:
⌂⌂ een ruimtelijke verbeelding van het plan in maximaal 3 pagina’s A1 in liggend formaat
als pdf (minimaal 150 dpi),
⌂⌂ een toelichting in staand formaat, A4 in pdf formaat,
⌂⌂ een samenvatting in ca. 1000 woorden en 3 afbeeldingen, bedoeld voor communicatie
(min. 300 dpi, max. 20 MB).

5.3 BEOORDELING
De jury, samengesteld conform art. 4.2, beoordeelt de voorstellen aan de hand van de
volgende beoordelingscriteria:
⌂⌂
⌂⌂
⌂⌂
⌂⌂

de wijze waarop de voorstellen reageren op de opgave,
de mate van innovativiteit en integraliteit van de voorstellen,
de mate waarin de voorstellen versnelling of doorbraken kunnen genereren,
de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en de
ruimtelijke kwaliteit,
⌂⌂ de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk en op
het leven en wonen van de inwoners,
⌂⌂ de voorbeeldwerking voor andere locaties,
⌂⌂ realiseerbaarheid.
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De volgorde van deze criteria is willekeurig. De jury komt unaniem tot een integraal oordeel.
De prijsvraag wordt afgesloten met het door de jury aanwijzen van één team, wiens voorstel
zij als beste antwoord op de opgave aanwijst. Alle betrokkenen committeren zich aan het
jurybesluit.

5.4 JURYRAPPORT
De jury brengt verslag uit van het resultaat van haar beoordeling in het juryrapport. Het
juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het
verloop van de beoordeling. Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking van het
resultaat van de prijsvraag.
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6. Administratieve bepalingen
6.1 PLANNING
Onderstaande planning is indicatief. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om binnen
de kaders van redelijkheid en billijkheid de planning tussentijds aan te passen indien
(onvoorziene) omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Eerste fase
voorselectie		
Uitschrijfdatum prijsvraag
Sluiting vragenronde		
Publicatie nota van inlichtingen
Sluiting aanmeldtermijn
Bekendmaking selectie

2019 / 2020
9 december
19 december
20 december
21 januari
begin februari

Tweede fase
ontwerpfase
Kick off 			
Ateliersessie 1
Ateliersessie 2
Oplevering voorstellen
Eindpresentatie
Slotbijeenkomst		

2020
13 februari
19 februari
2 april
24 april
mei (datum wordt nog bekend gemaakt)
24 juni

6.2 COMMUNICATIE
Vragen
⌂⌂ De uitschrijver stelt geïnteresseerden in deelname in de gelegenheid opmerkingen
te maken en vragen te stellen over de prijsvraag. Dit is uitsluitend mogelijk via het
vragenformulier op de website www.panoramalokaal.nl.
⌂⌂ Vragen dienen bij voorkeur voor de uiterste datum voor het stellen van vragen gesteld
te worden (zie onder 6.1). De vragen worden geanonimiseerd en zo spoedig mogelijk
beantwoord op de website van de prijsvraag. Na sluiting van de vragenronde worden de
vragen en antwoorden samengevoegd in de nota van inlichtingen; ook dit document
wordt gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag en gaat boven het bepaalde in
dit prijsvraagreglement. De uitschrijver kan, indien vragen hiertoe aanleiding geven,
besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren.
⌂⌂ Het zich op de hoogte stellen van de vragen en antwoorden behoort tot de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemers.
⌂⌂ De uitschrijver roept deelnemers op geconstateerde onduidelijkheden zo spoedig
mogelijk door te geven, zodat zij tijdig in staat gesteld wordt de prijsvraag aan te passen.
Resultaten
De analyses en reflecties op de opbrengsten van de prijsvraag worden met een breed publiek
gedeeld. De uitschrijver is de deelnemers daartoe geen vergoeding schuldig. Voor andere
publicitaire doeleinden is toestemming van de betreffende inzenders vereist.
Het CRa heeft, in samenwerking met de uitschrijver van deze prijsvraag, het voornemen tot:
⌂⌂ het onderhouden van de website www.panoramalokaal.nl;
⌂⌂ het samenbrengen van de resultaten van de prijsvraag in een (online)publicatie ter
inspiratie aan alle geïnteresseerden;
⌂⌂ het aandacht geven aan de voortgang en opbrengsten van de prijsvraag op nader te
bepalen manieren en momenten, waaronder een tentoonstelling,
⌂⌂ het uitbrengen van een advies aan het kabinet door het CRa, waarbij ondersteuning
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wordt geboden door een multidisciplinair samengesteld team van TU Delft, Faculteit
Bouwkunde, dat de resultaten zal analyseren en van een reflectie voorzien.

6.3 VERGOEDINGEN
Voor het doen van een aanmelding voor deelname aan de prijsvraag worden geen
vergoedingen beschikbaar gesteld. Elk van de maximaal drie teams die worden geselecteerd
voor deelname aan de tweede fase (ontwerpfase) ontvangt een vergoeding in de kosten
van € 10.000 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw mits wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden. Informatie over declaratie wordt tijdig aan de hoofdverantwoordelijk
deelnemer van elk van de teams verstrekt. Er is geen prijzengeld beschikbaar.

6.4 VERVOLG
In het vervolg op de prijsvraag treedt de uitschrijver in overleg met de
hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending. Doel van dit overleg is
om, afhankelijk van de aard van de inzending, te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor
realisatie van de ideeën in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen
en overige stakeholders. Ook onderzoekt de uitschrijver met de winnaar of en hoe deze kan
aansluiten bij het Living Lab dat Tilburg organiseert voor de Landschapstriënnale 2020.
Aan bovenstaande ambities kunnen geen rechten worden ontleend. Een eventuele
vervolgopdracht maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van deze prijsvraag.

6.5 TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBESCHERMING
Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing.
Voorkomende geschillen die tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden, ontstaan naar
aanleiding van deze prijsvraag worden beslecht door de Nederlandse rechter. Deelnemers
moeten hiertoe, binnen een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de datum van
bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag, hun kort geding aanhangig maken bij de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg.
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6.6 ALGEMENE VOORWAARDEN

⌂⌂ Door aanmelding voor deze prijsvraag verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk
akkoord met het bepaalde in de beschikbaar gestelde prijsvraagdocumenten.
Degenen die zich aanmelden voor deze prijsvraag verplichten zich geconstateerde
onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte
prijsvraagdocumenten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van de
uiterste datum van aanmelding, te melden aan de contactpersoon van de uitschrijver
via email info@panoramalokaal.nl. Doet men dit niet, dan betekent dit dat hij of zij
in beginsel het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken tegen de geconstateerde
gebreken in deze documenten.⌂⌂ Om te voorkomen dat de overheid met overheidsopdrachten onbedoeld en ongewild
criminele activiteiten faciliteert, kan de uitschrijver gebruik maken van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).
⌂⌂ De uitschrijver behoudt zich het recht voor om degenen die een aanmelding hebben
gedaan, in staat te stellen kleine gebreken in hun aanmelding te repareren binnen
een termijn van twee werkdagen nadat de uitschrijver een daartoe strekkend verzoek
gedaan heeft, mits de gelijkheid van de deelnemers niet geschonden wordt. Het betreft
nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de uitschrijver. Aanmelders
kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze bepaling.
⌂⌂ Indien uitschrijver besluit de prijsvraag te staken gedurende de tweede ronde, dan zal
een vergoeding aan de deelnemende teams worden verstrekt van € 750 excl. btw per week
(tussen half februari en half mei).
⌂⌂ Het is deelnemers, juryleden en andere partijen die bij de prijsvraag betrokken zijn niet
toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de prijsvraag,
voordat de uitschrijver dit gedaan heeft. Bij twijfel of vragen hierover, kunnen deelnemers
voorafgaand aan eventuele publicaties contact opnemen met de contactpersoon van de
uitschrijver (zie onder 1.4).
⌂⌂ De uitschrijver zal in alle redelijkheid omgaan met situaties waarin het reglement niet
voorziet.
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