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Artikel 40 en 41, 2, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur

Verwijzingsdocumenten



Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 juli 2020 inzake
de start van het project bebloemingswedstrijd

Feiten, context en
argumentatie



In het meerjarenplan beleidsdoelstelling B1 ‘versterken van de
burgerbetrokkenheid bij het bestuur’ is de actie bebloemingswedstrijd
opgenomen. Op die manier wenst het stadsbestuur bij te dragen aan het
vergroten van de biodiversiteit en wordt een grotere variatie aan fauna en flora
nagestreefd door in te zetten op insecten- en diervriendelijke natuur en
autochtone en inheemse beplanting. De vergroening van het straatbeeld heeft
een luchtzuiverende functie en capteert CO2..
Om de bebloemingswedstrijd te organiseren wordt de gemeenteraad gevraagd
om een passend reglement goed te keuren.
Een ontwerp van reglement wordt aan de gemeenteraad voorgelegd dat
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samengevat kan worden als volgt:
- deelname is gratis;
- 5 categorieën;
- 2 jury beurten;
- alle deelnemers die meer dan 65% behalen hebben recht op een Gistelbon / 3
laureaten per categorie krijgen extra prijs;
- elke deelnemer krijgt een foto van zijn tuin;
- de jury bestaat uit 1 medewerker van het stadsbestuur en 3 externen;
- als bedanking voor de jury wordt over de middag een maaltijd aangeboden;
- de deelnemers die na de keuring meer dan 65% behaalden worden het
volgende jaar automatisch ingeschreven in dezelfde categorie en worden
daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht;
- elke inschrijver ontvangt een bordje dat aangeeft dat de tuin deelneemt aan
de jaarlijkse bebloemingswedstrijd.

Besluit

De gemeenteraad besluit het reglement bebloemingswedstrijd vast te stellen onder
de navolgende voorwaarden:
Artikel 1. Toepassingsgebied. Wedstrijdcategorieën.
De wedstrijd heeft betrekking op vijf categorieën
1.
voortuinen kleiner dan 75 m²
2.
voortuinen groter dan 75 m²
3.
gevel- en terrasversiering
4.
natuurlijke tuin
5.
bedrijven (inclusief hoeves)
Voor éénzelfde eigendom kan slechts voor 1 categorie ingeschreven worden. Als een
deelnemer zich voor de verkeerde categorie heeft ingeschreven kan de jury de
inschrijving van categorie wijzigen.
Artikel 2. Toepassingsgebied. Wedstrijddeelnemers.
Iedere inwoner van de stad en elke tweedeverblijver kan deelnemen aan de
wedstrijd. De deelname is kosteloos.
Artikel 3. Deelnamepijs.
Deelname aan de wedstrijd is gratis.
Artikel 4. Inschrijving
De inschrijving kan gebeuren door het inschrijvingsformulier in te vullen (Gistelzine)
en te bezorgen op het stadshuis, per mail op bebloeming@gistel.be of via de website
van de Stad Gistel www.gistel.be. Inschrijvingen zijn jaarlijks mogelijk tegen uiterlijk
20 mei van het jaar. Elke inschrijver ontvangt een bordje dat aangeeft dat de tuin
deelneemt aan de jaarlijkse bebloemingswedstrijd.
De deelnemers die meer dan 65% behaalden worden het volgende jaar automatisch
ingeschreven in dezelfde categorie en worden daarvan ook schriftelijk op de hoogte
gebracht.
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Personen die niet langer wensen deel te nemen of willen deelnemen in een andere
categorie kunnen dit schriftelijk of telefonisch laten weten bij de dienst Omgeving en
Milieu.
Artikel 5. Voorwaarden.
Om in aanmerking te komen dient de tuin te voldoen aan de volgende voorwaarden.
 De beplanting met bebloeming moet zichtbaar zijn vanop de openbare weg.
Deze voorwaarde geldt niet voor hoeves en bedrijven.
 Enkel het gebruik van levende planten is toegelaten.
Artikel 6. Samenstelling van de jury.
De jury bestaat uit 1 medewerker van het stadsbestuur aangevuld met 3 externe
juryleden.
De leden van de jury en hun gezinsleden kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen.
De dienst omgeving duidt de jury aan.
Artikel 7. Beoordelingscriteria.
De jury hanteert de volgende beoordelingscriteria.
1.
algemeen uitzicht
2.
kwaliteit
3.
originaliteit
4.
moeilijkheidsfactor bepaald door externe omstandigheden.
5.
biodiversiteit en ecologische principes
Artikel 8. Wedstrijdverloop.
Er wordt twee keer gejureerd per jaar tussen 1 juni en 15 september.
Er wordt minimum één foto genomen, die tijdens de prijsuitreiking zal vertoond
worden.
Alle deelnemers die meer dan 65% behalen hebben recht op een prijs in de vorm van
Gistelbons, geschonken door de gemeente. De modaliteiten ter zake worden nader
vastgelegd door het college van burgemeester en schepen.
Het oordeel van de jury kan niet aangevochten worden.
De uitslag van de wedstrijd zal medegedeeld worden op de jaarlijkse proclamatie en
bekendgemaakt worden via de gemeentelijke communicatiekanalen. De
prijsuitreiking vindt plaats in het najaar.
Artikel 9. Aanvaarden van het reglement.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit
reglement.
De deelnemers moeten toelating verlenen aan de jury om hun tuin vrij te betreden
om zo een beter overzicht te bekomen.
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Artikel 10. Betwistingen.
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden behandeld en
beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
UITGAVEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Bebloemingswedstrijd

€ 3.000

Bedankingsmaaltijd

€ 600

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
6130000/068000
BEBLOEMININGSWEDSTRIJD
€ 3.000
6140140/011000
RECEPTIEBENODIGDHEDEN

Artikel 12
Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid verleend om een
standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken m.b.t. de toepassing van het
reglement waarover onduidelijkheid bestaat.
Artikel 13
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2020.
Artikel 14
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 15
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
gemeentelijke diensten
OMG: 1
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namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)
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Handtekening(en)
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