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OPROEP TOT KANDIDAAT-EXPERTEN KWALITEITSKAMER MENEN 

Menen is een rijke erfgoedstad met heel wat opvallende, merkwaardige en betekenisvolle getuigen van een 

boeiend en, bij momenten, woelig historisch verleden. Dit rijk en divers erfgoedpatrimonium geeft onze 

grensstad ongetwijfeld een sterke uitstraling in de regio Zuid-West-Vlaanderen en daarbuiten. Menen erkent 

het belang van erfgoed als een unieke troef dat bovendien een cruciaal aspect vormt in een overkoepelende 

strategie van doorgedreven city marketing. 

Tegelijk wenst Menen een flexibel kader te bieden voor het realiseren van nieuwe of vernieuwende kwalitatieve 

ruimtelijke projecten met een meerwaarde voor de stad en haar inwoners. De ruimtelijke kwaliteit wordt 

opgevat als een samenspel van diverse elementen, waaronder stedenbouw, ruimtelijke planning, architectuur, 

beleving, programmatie, beeldkwaliteit van bebouwde en onbebouwde ruimtes, leefbaarheid, duurzaamheid, 

erfgoedwaarde, identiteit, energiebeheer, bouwtechnische aspecten en haalbaarheid. 

In die geest maakt Menen de keuze voor de oprichting van een kwaliteitskamer, als adviesorgaan én 

gesprekspartner, om te waken over het realiseren van deze doelstellingen bij belangrijke ruimtelijke projecten 

in de stad. De kwaliteitskamer is de plek bij uitstek om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit, stedelijke 

identiteit en beeldbepalende projecten. Een open en constructieve dialoog biedt immers kansen op maximale 

ruimtelijke kwaliteit. 

Werking van de kwaliteitskamer 

De kwaliteitskamer brengt de ambities van initiatiefnemers en opdrachtgevers, de visie van architecten en 

ontwerpers, de inbreng van de betrokken stadsdiensten en het advies van onafhankelijke experten samen om 

tot gedragen projecten te komen met een meerwaarde voor de stad en haar inwoners. Vanuit een open en 

constructieve dialoog adviseert de kwaliteitskamer de opdrachtgevers en het college van burgemeester en 

schepenen.  

Aan de hand van een aantal criteria geeft deze kwaliteitskamer advies over architecturale, stedenbouwkundige 

en ruimtelijke (gebiedsgerichte) projecten van om het even welke schaalgrootte, met als doel een efficiënter 

ontwerpproces en een hogere ruimtelijke kwaliteit te bekomen.  

Op verzoek van stad kan de kwaliteitskamer zowel een advies formuleren rond private als publieke projecten 

en publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS). De kwaliteitskamer voorziet enerzijds in een 

expertenadvies tijdens of voorafgaand aan de vergunningsprocedure van (complexe) stedenbouwkundige 

omgevingsdossiers. Anderzijds kan de kwaliteitskamer ook vanaf de start van projecten ondersteuning bieden, 

bijv. door trajectbegeleiding van het ontwerpproces, bij de opmaak van een projectdefinitie, bij het verkennen 

van de ruimtelijke mogelijkheden en knelpunten van een ontwikkeling, …  

Hierbij wordt steeds gestreefd naar maatwerk en flexibiliteit. In functie van het project en de fase waarin 

het zich bevindt, wordt in samenspraak met het lokaal bestuur, gezocht naar de meest geschikte adviesformule, 

zodanig dat zowel de stad als de bouwheer/architect/ontwikkelaar zo snel mogelijk kunnen beschikken over 

een onderbouwd advies in functie van de vergunningsprocedure of het ontwerpproces. 

De kwaliteitskamer bestaat uit een multidisciplinair team van experten, met praktijkkennis in 

verschillende beleidsdomeinen, zoals architectuur, ruimtelijke planning, stedenbouw en erfgoed. Door 

expertise te bundelen kunnen (complexe) ruimtelijke vraagstukken op een professionele, objectieve en 

onderbouwde manier beoordeeld en geadviseerd worden. De kwaliteitskamer tracht op proactieve wijze de 

kwaliteit van de projecten te verhogen en ruimtelijke synergiën te zoeken Er wordt gekozen voor een vaste 

kern van experten zodat men intern aan kennisopbouw kan doen en kan leren van elkaars projecten. 
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De kwaliteitskamer levert een deskundig en gemotiveerd advies af dat voldoende concreet en duidelijk 

is, zodat de bouwheer/architect/ontwikkelaar en de stad hierop verder kunnen werken. Het advies focust niet 

enkel op wat goed is en wat niet goed is, maar ook en vooral op waarom het goed of niet goed is en geeft 

constructief mee welke alternatieven er zijn, welke denkpistes nog onderzocht kunnen worden.  

Het advies van de kwaliteitskamer niet bindend, maar enkel richtinggevend. 

De meerwaarde van de kwaliteitskamer voorde stad, maar ook voor de bouwheer/architect/ontwikkelaar is 

dat de besluitvorming kwalitatiever, rechtzekerder en eenvoudiger kan verlopen voor de gemeente. 

Een constructieve samenwerking en communicatie tussen de vergunningverlenende overheid en de 

bouwheer/architect/ontwerper is essentieel in het streven naar ruimtelijke kwaliteit. 

Samenstelling van de kwaliteitskamer 

In de kwaliteitskamer wordt per specialisatie minstens één expert geselecteerd. Voor de specialisaties 

architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning en erfgoed worden minimaal drie experten geselecteerd. 

Vaste kern Architectuur 

Stedenbouw en ruimtelijke planning 

Erfgoed 

Minimaal 1 expert per 

expertise 

Op maat van het 

project 

Mobiliteit 

Duurzaamheid (o.a. gebouw, water, energie, 

…) 

Juridische kennis 

Financiële kennis 

Minimaal 1 expert per 

expertise 

De geselecteerde experten maken deel uit van de kwaliteitskamer voor een periode van 6 jaar. Binnen de 

kwaliteitskamer kunnen de experten volgende taken toebedeeld krijgen: 

 Externe expert in de kwaliteitskamer: Er worden drie experten geselecteerd uit de

expertisegebieden architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning en erfgoed, die deel zullen uitmaken

van de vaste kern van de kwaliteitskamer, en dit voor een periode van 6 jaar.

 Plaatsvervanger externe expert: Binnen de expertisegebieden architectuur, stedenbouw,

ruimtelijke planning en erfgoed wordt telkens één plaatsvervanger aangeduid die gecontacteerd zal

worden, in het geval één van de effectieve leden verhinderd is om het mandaat uit te oefenen.

 Toegevoegde expert in de kwaliteitskamer: Indien bijkomende/specifieke expertise nodig is

voor één of meerdere aangemelde projecten die voorkomen op de kwaliteitskamer, worden één of

meerdere extra expert(en) aan de kwaliteitskamer toegevoegd.

De experten worden vergoed voor hun prestaties n.a.v. de uitgevoerde taken. Per zitting van de 

kwaliteitskamer wordt een prestatievergoeding van 250€ voorzien. 

De kwaliteitskamer bestaat uit een multidisciplinair team als volgt samengesteld: 

 3 vaste externe experten. Eén van de externe experten wordt aangeduid als ondervoorzitter van de

kwaliteitskamer. De vaste experten worden aangesteld voor een periode van 6 jaar.

 De stedelijke omgevingsambtenaar als secretaris.

 De schepen bevoegd voor erfgoed als voorzitter van de kwaliteitskamer

Per lid van de kwaliteitskamer wordt een plaatsvervanger aangeduid, die gecontacteerd zal worden indien één 

van de effectieve leden verhinderd is om het mandaat uit te oefenen. 

De vaste kern van de kwaliteitskamer kan worden aangevuld met volgende personen: 
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 Eén of meerdere extra interne of externe experten, indien de inzet van een specifieke deskundigheid

in een bepaald dossier wenselijk is.

Functieprofiel  

De selectie van experten gebeurt op basis van volgende voorwaarden: 

 Expertise en autoriteit hebben in 1 of meerdere van de hieronder beschreven specialisaties;

 In de praktijk staan of ruime ervaring hebben met de praktijk;

 Voeling hebben met de streek/regio is een meerwaarde;

 Opbouwend werken/mee nadenken/constructief advies geven;

 Geen belangenvermenging die het beoordelingsvermogen van het lid in het gedrang kan brengen.

De inhoudelijke scope van de leden van de kwaliteitskamer dekt de volgende expertisedomeinen af: 

architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, 

onroerend erfgoed, juridische kennis en financiële kennis. 

Architectuur: De kandidaat heeft een opleiding master in de architectuur genoten en heeft minimaal 3 jaar 

professionele ervaring. 

Stedenbouw en ruimtelijke planning: De kandidaat heeft een stedenbouwkundige achtergrond en heeft 

minimaal 3 jaar professionele ervaring in het stedenbouwkundig ontwerp en studie. 

Onroerend erfgoed: De kandidaat heeft een master in erfgoedstudies, een master in conservation of monuments 

and sites, een postgraduaat renovatietechnieken en monumentenzorg of gelijkaardig door praktijkervaring en 

heeft minimaal 3 jaar professionele ervaring met onroerend erfgoedprojecten. 

Mobiliteit: De kandidaat heeft een mobiliteitsachtergrond en heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring in het 

werkveld van verkeer en mobiliteit en in het bijzonder met de opmaak van verkeersplanologische studies. 

Duurzaamheid (o.a. gebouw, water, energie, …); De kandidaat heeft een brede expertise inzake duurzaam 

bouwen (o.a. inplanting gebouw, water, energie- en materiaalgebruik, anticiperen op minimaal beheer, …). 

Juridische kennis: De kandidaat heeft toegepaste kennis van de juridische aspecten van vastgoed en 

projectontwikkeling. 

Financiële kennis: De kandidaat heeft toegepaste kennis van de financiële aspecten van vastgoed en 

projectontwikkeling. 

Met ervaring wordt bedoeld dat de kandidaat minstens drie jaar effectieve praktijkervaring in het 

expertisedomein kan aantonen, waarbij elke vorm van stage niet als ervaring wordt meegeteld. 

Met autoriteit wordt bedoeld dat de kandidaat een relevante portfolio, zoals prijzen, erkenning, publicaties, … 

aan de beoordelingscommissie kan voorleggen in één van de expertisegebieden. 

De genoten basisopleiding wordt gestaafd door een getuigschrift of diploma van een erkende 

onderwijsinstelling.  

Daarnaast voldoen de leden van de kwaliteitskamer aan de volgende formele voorwaarden: 

 De burgerlijke en politieke rechten genieten;

 Voldoen aan de vereisten over de taalkennis.

Personen die een politiek mandaat bekleden op gelijk welk bestuursniveau (lokaal, regionaal, federaal, …) of 

werken in een lokaal bestuur binnen het werkingsgebied van Leiedal komen niet in aanmerking voor deze 

kandidatuur. 
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De leden van de kwaliteitskamer treden niet op als vertegenwoordiger van een organisatie of belangengroep, 

maar vanuit hun expertise.  

Deel uitmaken van de kwaliteitskamer, impliceert een volwaardig engagement: periodieke zittingen op afroep, 

adviesverlening met adviestermijnen en digitale uitwisseling van informatie. 

Indien een lid van de kwaliteitskamer betrokken zou zijn bij een project dat voorligt op de kwaliteitskamer, 

waardoor zijn/haar onafhankelijk oordeel in het gedrang komt, neemt hij/zij niet deel aan de bespreking. De 

kwaliteitskamer werkt binnen een duidelijke deontologische code. 

Selectie van de leden 

De kandidaturen worden geëvalueerd door een beoordelingscommissie samengesteld uit een 

vertegenwoordiger van de streekintercommunale Leiedal en twee lokale erfgoedcoördinatoren en/of 

stadsbouwmeesters.  

De beoordelingscommissie wordt voorgezeten door een externe voorzitter, namelijk een vertegenwoordiger 

van de streekintercommunale Leiedal. De beoordelingscommissie kan de kandidaten uitnodigen op een 

gesprek waarop de kandidaten hun kandidatuur kunnen toelichten. 

De evaluatie van de kandidaturen gebeurt op 15 oktober 2020. De geselecteerde kandidaten worden uiterlijk 

op 22 oktober 2020 op de hoogte gebracht van de beslissing. De kwaliteitskamer voorziet in een 

installatievergadering in november 2020. 

De lancering van de kwaliteitskamer voor Menen staat gepland op 19 november 2020, van 10u tot 14u00, 

op de site van het stadhuis, Grote Markt 1 te Menen. De geselecteerde experten worden uitgenodigd om op 

dit lanceringsevent aanwezig te zijn.  

De leden van de kwaliteitskamer worden aangesteld voor een periode van 6 jaar. 

Kandidaat-leden met ervaring en autoriteit in één van de expertisedomeinen kunnen uiterlijk tot donderdag 

8 oktober 2020, 16u00 hun kandidatuur indienen voor de kwaliteitskamer. 

De kandidatuur omvat: 

 Een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae, getuigschriften en diploma’s;

 Een portfolio met verduidelijking van de ervaring en autoriteit in de expertisegebieden architectuur,

landschapsarchitectuur, stedenbouw, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en

financiële kennis.

Kandidaat-leden bezorgen hun motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio bij voorkeur per e-mail 

aan kwaliteitskamer@menen.be of schriftelijk aan de stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen.  

De postdatum heeft bewijskracht. 

Voor meer info over deze oproep kunt u mailen naar kwaliteitskamer@menen.be  


