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Grondgebiedszaken - Vaststellen van een reglement "Bebloemingswedstrijd"

Om de gemeente extra op te fleuren, stelde Open Vld plus op de gemeenteraad van 29 
april 2021 voor om een bloemenwedstrijd in onze gemeente te organiseren. 
De gemeenteraad ging akkoord met dit principe en nam kennis van het eerste ontwerp 
van het wedstrijdreglement met de bedoeling dit te evalueren en aan te vullen waar nodig 
geacht. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit reglement vast te stellen. 

De gemeenteraad, 

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader
Toegevoegd voorstel van principebeslissing van Open Vld Plus in de gemeenteraad van 29 
april 2021 over de organisatie van een bloemenwedstrijd in de gemeente, om de 
uitstraling van de gemeente extra op te fleuren 

Motivering
De bloemenwedstrijd is goed om de biodiversiteit in de gemeente te ondersteunen en is 
een mooie bijkomende actie voor het project “Bijengemeente”. Het zet de inwoners aan 



om bloemen te kopen bij onze vele lokale bloemenkwekers en -handelaars en via prijzen 
in de vorm van Oh-bonnen ondersteunen we ook onze lokale handelaars. 

Besluit
Enig artikel: Het reglement inzake ‘Bloemenwedstrijd’, zoals toegevoegd als bijlage, 
wordt vastgesteld. 

Dit punt wordt aangenomen met:
Eénparigheid van stemmen
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