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Hoofdstuk I: De organisatie van de wedstrijd

ARTIKEL 1 - DE ORGANISATOR VAN DE WEDSTRIJD

De organisator van de wedstrijd is de Stad Brussel, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.

Alle documenten van de wedstrijd bevinden zich op het e-tenderingplatform. 

De verantwoordelijkheid voor de tijdige indiening van de offerte berust uitsluitend bij de inschrijver zelf. 

De offertes moeten de AO bereiken volgens hieronder vermelde methode en dit uiterlijk op de datum en het
tijdstip die in de aankondiging van de opdracht vermeld worden.

Elektronische indiening van de offertes (art. 52 van het KB van 15/07/2011) 

De offertes moeten  verplicht via elektronische weg verstuurd worden en dat via het e-tenderingplatform.
Artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 is van toepassing. 

Openingszitting van de offertes

Er is geen enkele openingszitting gepland voor deze opdracht.
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Opstelling van de offerte (art. 80 KB 15/07/2011)

De offerte wordt opgesteld op de documenten die daartoe zijn voorzien in het bestek. Indien de inschrijver ze op
andere documenten opstelt, draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming tussen
de  door  hem  gebruikte  documenten  en  het  formulier.  De  inschrijver  wordt  geacht  zijn  offerte  te  hebben
opgesteld  volgens  zijn  eigen  vaststellingen,  bewerkingen,  berekeningen  en  ramingen  (art.  13,  §2  KB
15/07/2011). 

In het kader van onderhavige opdracht zijn de inschrijvers verplicht om hun offerte via elektronische weg in
te dienen.

De  elektronische  offerte  dient  te  worden  ingediend  via  het  e-tenderingplatform.  Op  de  website
(http://www.publicprocurement.be) kunnen de ondernemingen een gebruiksaanwijzing terugvinden.

Alle  in  te  dienen  documenten,  het  modelformulier  en  de  samenvattende  meetstaat  dienen  genummerd,
gedagtekend en ondertekend te zijn door de inschrijver of zijn volmachthouder. 

De inschrijver stelt zijn offerte op in het Nederlands of in het Frans. 

Ter herinnering: wanneer de inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid is die wordt gevormd door
meerdere natuurlijke of rechtspersonen, moet de offerte door elk van hen worden ondertekend. Ze verbinden
zich  hoofdelijk  en  wijzen  onder  hen  de  persoon  aan  die  de  combinatie  zonder  rechtspersoonlijkheid  zal
vertegenwoordigen ten opzichte van de aanbestedende overheid. 

ARTIKEL 2 - SAMENVATTING VAN HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Deze wedstrijd is een open ideeënwedstrijd die gepubliceerd zal worden in het Bulletin der Aanbestedingen.

De beoordeling van de projecten gebeurt in twee stappen:

1. Toelaatbaarheid

Ambtenaren van de Stad Brussel gaan over tot de opening van de offertes met de projecten met het oog op de
administratieve controle van de conformiteit van de dossiers met het wedstrijdreglement. 

2. Beoordeling van de projecten en aanduiding van de winnaars

De winnaars worden aangeduid door de jury. De jury beoordeelt de projecten op basis van de in het huidig
wedstrijdreglement vermelde beoordelingscriteria. 

De jury duidt het winnend project aan, voor zover een project als winnaar uit de bus verdient te komen. 

De winnaar ontvangt een premie van 10.000 euro en krijgt de opdracht voor uitvoering van de dossiers voor
stedenbouwkundige  vergunning  voor  de  vestiging  van  een  frituur  toegewezen,  via  een
onderhandelingsprocedure  zonder  bekendmaking  op  basis  van  artikel  26  §  1,  4°,  onder  voorbehoud  van
goedkeuring van het budget door de Gemeenteraad en de voogdijoverheid; 
De tweede en derde best geplaatste kandidaten ontvangen, respectievelijk, een premie van 5.000 EUR en
3.000 EUR.

De jury behoudt zich het recht voor om de premies niet toe te kennen als het niveau van de deelnemers voor
alle criteria samen niet minstens 50 % bereikt.

Het proces-verbaal van de jury bevat de motivering van de keuze van de winnaar en de tweede en derde best 
geplaatste deelnemers.

De jury heeft beslissingsbevoegdheid.

ARTIKEL 3 - WETGEVING DIE VAN TOEPASSING IS OP DE OPDRACHT
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De huidige wedstrijd,  ingericht op basis van de artikelen 3 en 4 van de wet van 5.06.2006 en het KB van
15/07/2011 wordt geregeld door het onderhavig wedstrijdreglement en zijn bijlagen, en door de hierna vermelde
reglementaire bepalingen:

-  de  wet  van  15  juni  2006  betreffende  de  overheidsopdrachten  en  bepaalde  opdrachten  voor  werken,
leveringen en diensten;

- het KB van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
- Het KB van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en

van de concessies voor openbare werken;
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Hoofdstuk II: Het voorwerp van de wedstrijd

ARTIKEL 4 - BESCHRIJVING VAN HET VOORWERP VAN DE WEDSTRIJD

De huidige wedstrijd heeft tot doel om een model te ontwikkelen voor een gebouw waarin een frituur
kan  worden  ondergebracht.  Deze  frituur  bevat  kenmerken  die  typisch  zijn  voor  de  Brusselse
identiteit.
De  frituren  zullen  op  verschillende  openbare  ruimtes  op  het  grondgebied  van  de  Stad  Brussel
worden opgetrokken, in de plaats van de bestaande frituren (zie lijst in bijlage).

De deelnemers zullen hun ontwerp richten op de volgende doelstellingen:

§ 1 Het bouwkundig concept van de frituur, meer in bijzonderheid op het vlak van materiaalkeuze, 
volumetrie of bouwprincipes, de bepaling van een adequate uitbatingsoppervlakte en van de nodige 
opslagoppervlakte, zonder het afvallokaal en de eigen behoeften op het vlak van 
elektriciteitsstations, waterverdeling uit het oog te verliezen...) 
;

§ 2 de ontwikkeling van een sterke en gemakkelijk herkenbare visuele identiteit meer in het bijzonder
door het ontwerpen van een soort gemeenschappelijk uithangbord voor alle frituren.

§ 3 de integratie van het gebouw in de openbare ruimte, op esthetisch maar ook op functioneel vlak;

§ 4 de inachtname van de specifieke technische aspecten die eigen zijn aan de uitbating van een
frituur en van de economische leefbaarheid moet in de verwachte documenten centraal staan: de
plaats  van  de  verschillende  technische  installaties en  vrije  ruimtes  tussen  deze  installaties
(koelkasten,  kookplaten,  uitstalraam,  werkblad,  voorraadkamer,  afvallokaal,  )  om  de
functionaliteit van het project te kunnen beoordelen.;.;

§ 5 de inachtname van het financiële aspect, meer bepaald 50.000 € excl. btw per frituur;

§ 6 de inachtname van het dagelijks beheer van het frituur op het vlak van de openbare netheid, de
strijd tegen het vandalisme en de graffiti;

§ 7 de verwerking van technieken voor hernieuwbare energie in de definitie van het bouwkundig
project;

§ 8 het project moet de wachtende klanten een minimale bescherming tegen de regen, de 
zon, en de wind voorzien; 
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Hoofdstuk III : Beoordelingscriteria

ARTIKEL 5 - DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. Betrokkenen

De wedstrijd is bestemd voor vakmensen die werkzaam zijn in landschapsarchitectuur, artistieke interventies in
een stedelijke omgeving of stedenbouw. De ontwerper die moet kunnen aantonen dat hij houder is van een
diploma als architect, mag zich omringen met een multidisciplinair team.

Deelnemen  kan  individueel  of  collectief,  op  voorwaarde,  in  deze  laatste  hypothese,  dat  de  collectiviteit
vertegenwoordigd wordt  door een natuurlijke of rechtspersoon die hiertoe gemachtigd wordt  door de mede-
deelnemers van het project. 

2. Uitsluitingen 

Om het ontbreken van een rechtstreekse of  onrechtstreekse link tussen de deelnemers en de juryleden te
verzekeren, zoals opgelegd door artikel 8 van de wet van 15/06/2006, worden volgende personen uitgesloten
van deelname aan de wedstrijd:
- de juryleden;
- personeelsleden van de Stad of van een jurylid;
- dicht verwante familieleden van een jurylid; 
- iedereen die een professionele relatie heeft met een jurylid of die banden heeft met een jurylid via het

verenigingsleven

3. Het inschrijvingsformulier 

Elk project moet vergezeld zijn van het als bijlage bij het huidige reglement toegevoegde inschrijvingsformulier
waarin de namen, voornamen en persoonlijke gegevens van elke deelnemer aan de wedstrijd zijn vermeld.

ARTIKEL 6 - BEOORDELINGSCRITERIA 

De beoordeling van de projecten gebeurt in twee stappen:

1. Toelaatbaarheid

Ambtenaren van de Stad Brussel gaan over tot de administratieve controle van de projecten en verifiëren de
conformiteit van de dossiers met het wedstrijdreglement. Dit onderzoek bevat geen kwalitatieve of vergelijkende
beoordeling van de projecten.

2. Beoordeling van de projecten en aanduiding van de winnaar

De  winnaar  wordt  aangeduid  door  de  jury.  De  jury  beoordeelt  de  projecten  op  basis  van  de  hieronder
geformuleerde evaluatiecriteria met naleving van de opgegeven weging die aan de criteria wordt toegekend.  
In haar proces-verbaal beschrijft en motiveert de jury de gevolgde methode.

Ze baseert zich hiervoor op de volgende criteria:

- Relevantie van het antwoord van het project op de doelstellingen vermeld in artikel 4 § 1 - 15 punten

- Relevantie van het antwoord van het project op de doelstellingen vermeld in artikel 4 § 2 - 15 punten

- De integratie  in  de stedelijke omgeving (artikel  4  §  3)  -  30 punten.  Om de relevantie  van  dit  punt  te
beoordelen, moet de deelnemer zijn project in twee openbare ruimtes integreren (de Antwerpsepoort en de
Eeuwfeestlaan).

- De technische kwaliteiten van het project die werden onderzocht op het vlak van de duurzaamheid van de
materialen, uitrustingen en inrichtingen eigen aan de uitbating van een frituur (artikel 4 § 4, 5 en 6 - 20
punten.
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- De relevantie en precisie van de financiële raming (artikel  4 § 7) - 20 punten. De kandidaten die een
schatting indienen die lager is dan 50.000 euro btw incl. krijgen extra punten toegewezen in verhouding tot
het geschatte bedrag, voor zover het geloofwaardig lijkt voor het jurylid.

Hoofdstuk IV: De Documenten

ARTIKEL 7 - DOOR DE WEDSTRIJDDEELNEMERS TE LEVEREN DOCUMENTEN

OPMERKING VOORAF: GEBRUIKTE TALEN

Aangezien de Brusselse bevolking en het bestuur een tweetalig statuut (Frans/Nederlands) genieten en dat de
Stad Brussel van plan is om de borden van de winnaar te publiceren en te tonen, moeten de deelnemers een
tweetalige versie van deze borden indienen. De tekst in het Frans staat bovenaan en onmiddellijk daaronder
volgt de tekst in het Nederlands.

De wedstrijddeelnemers stellen het project ENKEL voor op basis van de volgende documenten:

In 1 exemplaar 

 Een nota die de kern van het project en de creatieve keuzes die door de ontwerper werden
ontwikkeld, uitlegt (3 A4 maximum in pdf-formaat)

 Een geheel van 3 borden maximum formaat A0, in pdf-formaat
De borden worden horizontaal voorgesteld.
Het nummer van het bord bevindt zich onderaan rechts.
Alle tekeningen worden opgesteld op schaal.

 Een meetstaat met kostenraming van het bedrag van de bouwwerken van een frituur (formaat
A4)

 Eventueel,  een  creatief  document  dat  de  deelnemer  zelf  kan  kiezen (tekening,  video,  plan,
website, diavoorstelling, virtuele maquette,...) die dit idee illustreren. 

Verwachte informatie over de in te dienen documenten
 

- Een planzicht en een doorsnede van de frituur (1/20)-. Een opstand van alle gevels (1/20). Elk technisch detail
dat helpt om een goed inzicht te verwerven in de bouwprincipes;

- Alle details, op een tekening of illustratie, die de materialen, meubels of significante technische uitrustingen
vermelden;

Een  inplantingsplan  op  schaal  1/200  waarop  de  stedelijke  context  en  de  kenmerken  van  de  omliggende
openbare ruimte worden geïllustreerd. De inplanting gebeurt op de geleverde dwg plannen (de dwg plannen zijn
beschikbaar na verzending van een aanvraag via e-mail aan secarchbrucity.be

- Zicht in perspectief op het project in zijn stedelijke omgeving, via een fotomontage van de Antwerpsepoort en
van de Eeuwfeestlaan, overdag en 's nachts.

ARTIKEL 8 : INDIENING VAN DE DOCUMENTEN
Elektronisch (zie aankondiging van de opdracht)
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Hoofdstuk V: De jury

ARTIKEL 9 - DE SAMENSTELLING 

Overeenkomstig artikel 141 van het koninklijk besluit van 15/07/2011, is de jury samengesteld uit minstens 5
natuurlijke personen waarvan minstens één wordt gekozen uit personen die buiten de aanbestedende overheid
en eender welke overheidsdienst staan De juryleden moeten een bewezen bekwaamheid in het betrokken
domein voorleggen. 

De jury is samengesteld uit  6 effectieve leden, waarbij externe experten worden toegevoegd  

o De Schepen van handel (of vertegenwoordiger indien verhinderd)
o De schepen van stedenbouw (of vertegenwoordiger indien verhinderd)
o een vertegenwoordiger van het departement stedenbouw
o een vertegenwoordiger van het departement handel
o een vertegenwoordiger van het Nationale Verbond van Belgische Frituristen
o een architect-lesgever. 

Een juriste of eventueel een door de nationale raad van de Orde van Architecten aangeduide afgevaardigde
kan  beraadslagingen  volgen  om  te  waken  over  de  conformiteit  van  de  procedures.  Ze  zetelen  daar  met
raadgevende stem. 

Een  of  meerdere  verslaggevers  volgen  ook  de  vergaderingen  van  de  jury  om  te  verzekeren  dat  de
administratieve taken hun beslag vinden.

ARTIKEL 10 - DE WERKING 

De jury wordt voorgezeten Antwoord maandag door dhr.

De jury beslist alleen over haar werkmethode. De voorzitter organiseert de werkzaamheden van de jury.

De jury beslecht iedere vraag die niet voorzien is in het wedstrijdreglement. 

De  rol  van  de  jury  omvat  de  beoordeling  van  de  projecten  op  basis  van  de  beoordelingscriteria  en  de
aanduiding van het winnende project, behalve als er onvoldoende geschikte projecten zijn. De jury stelt zijn
verslag op dat de motivering van de keuze van de winnende projecten bevat.

Het winnend project
een premie van 10.000 euro en de opdracht voor uitvoering van de dossiers voor een stedenbouwkundige
vergunning voor de vestiging van een frituur via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis
van artikel  26 § 1er,  4°, onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de Gemeenteraad en de
voogdijoverheid;

De tweede en derde best geplaatste kandidaat ontvangen elk respectievelijk een premie van 5.000 EUR en
3.000 EUR.

Elk jurylid tekent het rapport voor akkoord. Elke handtekening bevestigt dat de wedstrijd conform het reglement
is verlopen.

ARTIKEL 11 - GEDRAGSCODE 

De juryleden  verbinden zich  ertoe  om geen commentaar  te  geven over  de inhoud en het  verloop van de
beraadslagingen, noch tijdens noch na de wedstrijd. Tijdens de duur van de wedstrijd, onthouden de juryleden
zich van ieder contact met de deelnemers, van iedere publicatie met betrekking tot het project of tot ieder ander
aspect dat de voorgestelde projecten en het resultaat van de wedstrijd zou kunnen beïnvloeden. 

8



Hoofdstuk VI: Bekendmaking en intellectueel eigendomsrecht

ARTIKEL 12. BEKENDMAKING – VERTROUWELIJKHEID

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, voor publicitaire doeleinden
of voor enige andere doeleinden aan derden kenbaar te maken dat hij deze opdracht voor de AO uitvoert,
zonder daarvoor vooraf het schriftelijke akkoord van de AO te hebben gekregen. De opdrachtnemer mag de
opdracht wel gebruiken als referentie voor een andere opdracht. 

De opdrachtnemer  verbindt  zich  er  in  het  algemeen ook  toe  om alle  inlichtingen en  informatie  die  hij  zal
bekomen of  waarvan hij  kennis heeft  genomen in het kader van of  door de uitvoering van deze opdracht,
vertrouwelijk te behandelen en zal die vertrouwelijkheid ook vragen van zijn onderaannemers.

Hij blijft ten aanzien van de AO aansprakelijk voor de inbreuken op die verplichting die door zijn aangestelden,
door zijn eventuele onderaannemers en de aangestelden van die laatste worden begaan.

Meer in het bijzonder:

1. De opdrachtnemer, de onderaannemer in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna Privacywet), handelt
uitsluitend in opdracht van de aanbestedende overheid die verantwoordelijk is voor de verwerking, volgens het
Belgische recht  inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,  en volgens de instructies van de
aanbestedende overheid, onder haar controle en onder haar verantwoordelijkheid.

2.  De opdrachtnemer  zorgt  voor  de  gepaste  fysieke,  technische en organisatorische maatregelen  voor  de
bescherming van de gegevens waartoe hij toegang heeft in het kader van deze opdracht, om volgende zaken te
vermijden: een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, een verlies, een wijziging, een openbaarmaking of een
ongeoorloofde toegang, evenals elke andere vorm van onwettige verwerking.

Die maatregelen moeten overeenstemmen en blijven overeenstemmen met de regels van de kunst en van de
techniek  ter  zake.  Ze  moeten  door  de  opdrachtnemer  worden  aangepast  om permanent  een doeltreffend
beschermingsniveau te bieden in de zin van artikel 16 van de Privacywet. De maatregelen die de AO in haar
bestek vermeldt en de eventuele bijkomende maatregelen die de opdrachtnemer in zijn offerte vermeldt, zijn
bindend. 

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE EIGENDOM (ARTIKELS 19 TOT 23 VAN HET KB VAN 14/01/2013)

 Definities

Artikels  19 tot  23 van het  KB van 14/01/2013,  zoals  gewijzigd  door  dit  bestek,  zijn  van toepassing op de
intellectuele-eigendomsrechten en het gebruik van resultaten.

In toepassing van de bepalingen van artikel 3, §3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en
de  naburige  rechten  erkent  de  opdrachtnemer  dat  hij,  door  het  louter  indienen  van  zijn  offerte,  aan  de
aanbestedende overheid alle eigendomsrechten overdraagt die betrekking hebben op de auteursrechten die
rusten  op  het  geheel  van  de  deliverables  die  het  voorwerp  uitmaken  van  deze  opdracht  (waaronder  de
contracten, de documenten, de methodes, de knowhow of de ontdekkingen die ontstaan, worden ontwikkeld of
gebruikt tijdens de uitvoering van deze opdracht) en die het werk zijn van de opdrachtnemer zelf of van zijn
team. Indien ze het werk zijn van derden, garandeert de opdrachtnemer dat hij de integraliteit van deze rechten
op een exclusieve manier heeft bekomen en dat hij deze rechten mag overdragen aan de AO. Het betreft een
definitieve, niet-exclusieve overdracht van deze rechten, die wereldwijd en op alle mogelijke exploitatiewijzes
van toepassing is, met inbegrip van deze die niet zijn opgenomen in dit bestek. 

Deze overdracht wordt toegestaan, op niet-exclusieve wijze, voor alle landen en voor de ganse duur van de
wettelijke  bescherming,  en  dit  voor  elke  exploitatiewijze,  of  het  nu  gaat  om het  reproductierecht  op  elke
mogelijke drager (zowel grafisch, digitaal als een andere), of het recht van mededeling aan het publiek, of het
wijzigingsrecht of andere afgeleide rechten.
De volgende rechten worden overgedragen:
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 het niet-exclusieve recht om te beslissen wanneer en op welke manier de deliverables - al dan niet
- geheel of gedeeltelijk zullen worden geëxploiteerd;

 het niet-exclusieve recht om ze te (laten) wijzigen of ze aan te passen (of te laten aanpassen) 
(door elke derde partij van haar keuze), in de mate dat de aanbestedende overheid dat nodig acht,
onverminderd het recht van de houder om zich te verzetten tegen elke vervorming of andere 
wijziging, of tegen elke andere aantasting ervan, maar enkel indien hierdoor schade aan zijn eer of
reputatie zou worden toegebracht;

 het niet-exclusieve recht om ze te kopiëren, met inbegrip van het niet-exclusieve recht om de 
aanpassing of vertaling ervan toe te laten, op welke manier en in welke vorm dan ook, op alle 
dragers, met name papier, internet, newsletters, dvd, en in welke elektronische vorm dan ook, en 
dit met name in het kader van elke publicatie, elk commercieel of ander gebruik;

 het niet-exclusieve recht om ze mee te delen en ze te laten meedelen aan het publiek;
 het niet-exclusieve recht om ze bekend te maken, te publiceren en te verspreiden onder het 

publiek;
 enz.

 
De aanbestedende overheid behoudt de overgedragen rechten, ook als de elementen van het geheel of een
deel van de deliverables die verbonden zijn aan de uitvoering van de opdracht niet zouden worden gebruikt of
bekendgemaakt. Zij kan deze rechten naar eigen goeddunken aan iedere derde van haar keuze verlenen.

De  opdrachtnemer  erkent  deliverables  te  creëren  als  gevolg  van  een  bestelling  van  de  aanbestedende
overheid,  in  het  kader  van  deze  opdracht,  en  de  eigendomsrechten  over  te  dragen  overeenkomstig  de
voornoemde bepalingen, zonder daarvoor een andere vorm van vergoeding te ontvangen dan de vergoeding
die hij  ontvangt voor  de opdrachten die  in het  kader  van deze opdracht  worden vervuld.  De in  dat kader
voorziene vergoeding dekt de overdracht van de eigendomsrechten, zoals hierboven is bepaald. 

Bescherming van de AO ten opzichte van derden

De opdrachtnemer garandeert dat bij zijn weten de deliverables met betrekking tot de opdracht geen imitatie of
kopie zijn van patenten, auteursrechten, licenties of intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan derden
en die het gebruik ervan uitsluiten of beperken. Alle hiermee verband houdende rechten zijn uitsluitend ten laste
van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer zal ten volle worden betrokken bij de eventueel te ondernemen stappen en in voorkomend
geval,  in de procedure voor de rechtbank, ter verdediging van de AO wegens de inbreuk op de vermelde
rechten.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om voor de AO het recht te verkrijgen om de betreffende deliverables te
mogen blijven gebruiken, en, als dat niet kan, deze op eigen kosten te wijzigen of te vervangen, om zo een eind
te maken aan de inbreuk, en dit zonder echter de fundamentele technische functionaliteiten en specificaties
waaraan ze beantwoorden te wijzigen. In ieder geval verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de voortzetting van
de uitvoering van de opdracht te verzekeren, met behoud van hetzelfde prestatieniveau.

De opdrachtnemer neemt, zonder beperking op het bedrag, alle schadevergoedingen en intresten, uitgaven en
kosten op zich, met inbegrip van de verdedigings- en expertisekosten die de AO zouden worden aangerekend
in het kader van een rechtsvordering vanwege een inbreuk op de voornoemde rechten en/of in het kader van
een minnelijke schikking.
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Hoofdstuk VII: De bijlagen

BIJLAGE 1: Lijst bestaande frituren

BIJLAGE 2: Plannen in pdf-formaat van de Antwerpsepoort en de Eeuwfeestlaan 

BIJLAGE 3: Inschrijvingsformulier

BIJLAGE 1: Lijst bestaande frituren

- Eeuwfeestlaan
- Kapelleplein
- Lakenstraat (Antwerpsepoort)
- Antwerpsesteenweg
- Arthur Van Gehuchtenplein
- Peter Benoîtplein
- Rondpunt Charles Demeer
- Verdunstraat
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BIJLAGE 2: Plannen in pdf-formaat van de Antwerpsepoort en de Eeuwfeestlaan
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