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2020/GR/349 - Reglement bebloemingswedstrijd: goedkeuring aanpassing.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,

Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Bebloeming draagt bij tot verfraaiing van de gemeente en versterkt de aantrekkelijkheid ervan. Het is
aangewezen bebloemings- en beplantingsinitiatieven te ondersteunen.
Een gemeentelijke bebloemingswedstrijd kan de bebloemingsactie van de inwoners stimuleren.
Het voorstel van het aangepast reglement van de bebloemingswedstrijd zou deze stimulans grote
moeten maken.

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Het gemeentelijk bebloemingsreglement dd. 1 april 2008.
Aanpassing gemeentelijk bebloerninqsreqlernent dd. 28 maart 2017.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT
Artikel 1: Het reglement dat werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad d.d. 1 april 2008 en werd
gewijzigd tijdens de gemeenteraad d.d. 28 maart 2017 wordt aangepast met ingang van 1 april 2021.
Reglement bebloemingswedstrijd

Artikel 2: Categorieën
De wedstrijd wordt opgedeeld in volgende categorieën:
•

Zelfstandigen en ondernemingen

•

Gevel en zijgevel

•

Natuurlijke of ecologische tuin

•

Kleine voortuin (kleiner dan 200m 2)

•

Grote voortuin (groter dan 200m 2)
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•

Aanmoedigingsprijs

Categorie zelfstandigen en ondernemingen
•

Grote en kleine kmo's .

•

Landbouwbedrijven

•

Buurtwinkels

•

Vrije beroepen

Er wordt beoordeeld op:
•

Beplantingen rond de bedrijfsgebouwen, winkels en praktijken; deze worden op een
natuurlijke wijze geïntegreerd in de onmiddellijke omgeving

•

Aanwezigheid van groen op de parkings

•

Aantrekkelijkheid van de ingang door plaatsen van bloempotten

•

Onderhoudsvriendelijkheid van het groen

•

Mix van groenblijvend en bladverliezend groen

Categorie gevel en zijgevel
In deze categorie komt enkel de bebloeming voor in:
•

Bloembakken, potten of plantenschalen aan de gevel

•

Bloemen op de vensterbank

•

Hangzakken aan de gevel

•

Terrasbeplanting

•

Beplantingen aan het balkon van een appartement

Er wordt beoordeeld op:

•
•
•
•
•

Kleur en esthetiek
Inpassing in het straatbeeld
Onderhoud en verzorging
Structuur rond de woning
Nieuwe trends

Er wordt geen rekening gehouden met de aanplantingen in volle grond.
Categorie natuurlijke of ecologische tuin
De hedendaagse tuinen zijn niet langer onderverdeeld in vakken en groepen van planten.
Tegenwoordig kiest men vaak voor de natuurlijke tuin, hierbij wordt de natuur overgenomen in de tuin:
•

Bloemen en planten die door elkaar staan

•

Moestuin in de voortuin.

Er wordt beoordeeld op:
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•

Aanwezigheid van bloemenweiden, siergrassen en inheemse knotbomen

•

Aanwezigheid van fruitbomen

•

Bijenvriendelijke beplanting

•

Beplantingen die vlinders, insecten en vogels aantrekken

Categorie kleine voortuin (kleiner dan 150m 2)

De kleine voortuin:
•

Maximum 150m2

•

Aanplantingen in volle grond

•

Strakke belijningen

•

Vakbeplantingen

Er wordt beoordeeld op:
•

Gebruik van bladhoudend groen (buxus, taxus, prunus en sie;gras)

•

Gebruik van vaste planten, struiken, laagstammige bomen en gazon

•

Tegeltuintjes (1 tegel uit het voetpad wordt vervangen door aanplanting)

•

Plantenkeuze voor de verschillende seizoenen

•

Aanwezigheid meerstammige bomen

Categorie grote voortuin (groter dan 150m2)
De grote voortuin:

•
•

Aanplantingen in volle grond

•

Strakke belijningen

•
•

Vakbeplantingen

Minimum 150m2

Borders

Er wordt beoordeeld op:
•

Gebruik van laag- en hoogstammige bomen

•

Gebruik van vaste planten, siergrassen, bladhoudende en bladverliezende struiken en gazon.

•

Plantenkeuze voor de verschillende seizoenen

•

Aanwezigheid meerstammige bomen

Categorie aanmoedigingsprijs
Er wordt één aanmoedigingsprijs voorzien voor één deelnemer. Op deze manier hebben bepaalde
deelnemers ook eens kans om een prijs te winnen (vb: iemand die niet in een categorie past maar wel
iets origineels maakt).
Komen hiervoor in aanmerking:
Ontharding, speciale planten keuze, ornamenten, eigen creatie, nieuwe trend, ...
Artikel 3: jurering
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Het groen en de bebloeming worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury samengesteld door
het hoofd van de groendienst en een deskundige in land- en tuinbouw ten laatste op 15 juli.
De jury beoordeelt op basis van de aanleg, het plantengebruik, de kleuren, het onderhoud en de
originaliteit.
Alle beplantingen moeten goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De jury zal geen private
eigendom betreden.
Het oordeel van de jury is niet vatbaar voor discussie en is definitief.

Artikel 4: deelname
Wie wenst deel te nemen aan de actie moet zich op voorhand inschrijven bij dienst Lokale Economie.
Dit kan via het inschrijvingsformulier op de website van Anzegem, per e-mail
(economie@anzegem.be) of per post. Er wordt hiervoor een oproep gedaan via Aktiv, website,
facebook en twitter. Er kan per adres maar 1 inschrijving zijn en men kan maar in 1 categorie
deelnemen. De inschrijvinq telt automatisch voor 2 jaar.
Artikel 5: bekendmaking winnaars
Alle deelnemers worden uitgenodigd op een prijsuitreiking
Volgende prijzen worden voorzien aan de deelnemers bebloemingswedstrijd:
•

Laureaten: Anzegembonnen met een totale waarde van 75 euro, te besteden bij de
deelnemende handelaars

•

2° winnaar: Anzegembonnen met een totale waarde van 50 euro te besteden bij de
deelnemende handelaars

•

3° winnaar: Anzegembonnen met een totale waarde van 30 euro te besteden bij de
deelnemende handelaars

•

Winnaar aanmoedigingsprijs : Anzegembonnen met een totale waarde van 75 euro, te
besteden bij de deelnemende handelaars

•

Overige deelnemers: Anzegem bonnen met een totale waarde van 10 euro te besteden bij de
deelnemende handelaars

Artikel 6: beperkingen
Laureaten van de bebloemingswedstrijd kunnen slechts om de drie jaar winnen in de categorieën
vermeld in artikel 2 teneinde de kansen van de andere deelnemers niet te sterk te hypothekeren; er
kan wel deelgenomen worden in een andere categorie.
De aanmoedigingsprijs kan maar 1 keer gewonnen worden.
Artikel 7: betwistingen
Alle betwistingen of zaken niet voorzien in dit reglement worden zonder verhaal beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8:
Dit reglement wordt bekendgemaakt door publicatie via de gemeentelijke website, Aktiv, twitter en
facebook.
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Gedaan in zitting als ten hoofde.
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Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter

Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 16 maart 2021
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