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Reglement bebloemingswedstrijd  
 

Artikel 1 
De bebloemingswedstrijd wordt ingericht door het gemeentebestuur van Oosterzele en heeft de 

verfraaiing van de volledige woonomgeving tot doel. De deelnemers zijn vrij wat de planten en 

bloemenkeuze betreft. Alleen het gebruik van natuurlijke planten en bloemen is toegelaten. 

 

Artikel 2 
Enkel de inwoners van de gemeente kunnen zich inschrijven voor de bebloemingswedstrijd. Zij 

hebben de keuze om zich voor één van de volgende reeksen in te schrijven tot een uiterste 

inschrijvingsdatum die elk jaar door het college zal worden vastgelegd. 

Mogelijkheden : 

1/ de mooiste siertuin 

2/ bebloeming gevel van een woning of appartement of een aangelegd geveltuintje 

3/ de meest ecologische tuin (natuurlijke tuin) 

Voor de bovenstaande categorieën moet men zich individueel inschrijven. 

Per adres kan er slechts 1 inschrijving aanvaard worden. Indien een deelnemer zich vergist           

heeft van categorie dan kan de jury deze deelname aanpassen aan de juiste categorie. 

De deelname aan de bebloemingswedstrijd is gratis. 

 

 Artikel 3 
Enkel die delen van de tuin die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg worden in aanmerking genomen 

bij de jurering. 

• Voor de reeks “De mooiste siertuin” en “de meest ecologische tuin” zal de eventueel 

bebloemde voorgevel als één geheel beschouwd worden met de voortuin. 

• Voor de reeks “bebloeming gevel woning of appartement” wordt de voortuin niet 

in rekening genomen. Een aangelegd geveltuintje dat rechtstreeks aansluit bij het openbaar domein 

zal wel worden meegenomen in deze categorie.  

 

Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen duidt de leden van de jury aan. Inschrijvers voor deze 

wedstrijd kunnen geen deel uitmaken van de jury. Er is ook geen beroep mogelijk tegen de beslissing 

van de jury.  
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Artikel 5 
Tijdens de maanden juli of augustus zal een jury bestaande uit deskundigen, één of twee rondritten 

maken door de gemeente en de beplanting en bebloeming van de deelnemende        inwoners 

beoordelen, rekening houdende met onderhoud, aanleg, kleurenpracht, uitgroei, verscheidenheid, 

biodiversiteit en originaliteit. 

• Na de beoordeling worden de deelnemers gerangschikt naargelang de reeks  waarvoor men 

zich heeft ingeschreven. 

• Inwoners die deelnemen aan de wedstrijd kunnen geen deel uitmaken van de                                

jury. 

 

Artikel 6  
De prijzen (Oh-bonnen) worden als volgt verdeeld : (per categorie) 

• De eerste prijs bedraagt een waardebon van 150,00 euro 

• De tweede prijs bedraagt een waardebon van 100,00 euro 

• De derde prijs bedraagt een waardebon van 40,00 euro 

• De vierde prijs bedraagt een waardebon van 30,00 euro 

• De vijfde prijs bedraagt een waardebon van 20,00 euro 

• Alle andere deelnemers met een quotering van de jury ontvangen een aandenken.  

 

Artikel 7  
De uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking (al dan niet 

digitaal). De deelnemers die niet op deze prijsuitreiking kunnen aanwezig zijn, kunnen hun 

waardebon tot uiterlijk 30 juni van het daaropvolgende jaar persoonlijk afhalen aan de balie    van 

het gemeentehuis. Indien de waardebon (Oh-bon) à rato van 80% niet geïnd werd bij een 

deelnemende handelaar vóór 30 juni vervalt hij onherroepelijk. 

Op de officiële prijsuitreiking worden er geen prijzen meegegeven aan andere personen teneinde 

misverstanden te voorkomen. 

 

Artikel 8  
De inschrijvingsformulieren kunnen op eenvoudige aanvraag bekomen worden aan de balie, 

gemeentehuis, de balie van de bibliotheek en op de website www.oosterzele.be . 
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Artikel 9  
De inschrijvingsformulieren kunnen afgegeven worden aan of opgestuurd worden naar het 

gemeentebestuur Dorp 1, 9860 Oosterzele, of doorgemaild via het e-mailadres : info@oosterzele.be 

 

Artikel 10 
Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat het gemeentebestuur het recht heeft de naam en   het 

adres van de winnende inschrijver door te geven aan de pers of kenbaar te maken op de 

gemeentelijke website, desgewenst met als bijlage een of meer foto’s. 

 

Artikel 11 
Professionele bloemen- en plantenzaken, tuinaanleggers en-of tuinarchitecten kunnen niet 

deelnemen aan de wedstrijd. 

 

Artikel 12  
Deelnemers dienen elk jaar opnieuw in te schrijven en zullen dus niet automatisch opnieuw worden 

opgenomen in de lijst van de jury. 

 

Artikel 13  
De gehanteerde beoordelingscriteria binnen de verschillende categorieën zijn: 

a. Voor de categorie: De mooiste siertuin  

• Verscheidenheid aan planten doorheen het jaar  

• Vormgeving  

• Onderhoudsvriendelijkheid (geen gebruik van pesticiden)  

• Biodiversiteit (Definitie: Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van 

verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem.) 

b. Voor de categorie: Bebloeming gevel woning of appartement of een geveltuintje  

• Kleurencombinatie 

• Keuze plantenmateriaal  

• Onderhoudsvriendelijkheid (geen gebruik van pesticiden)  

Voor de regelgeving betreffende de aanleg van geveltuintjes verwijzen we naar het reglement 

geveltuintjes dat je kan terug vinden op de website van de gemeente. 

Daar kan je ook vaststellen hoe de gemeente u kan ondersteunen bij de realisatie.   

c. Voor de categorie: Meest ecologische tuin/ natuurlijke tuin  
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Definitie: Een ecologische tuin is een tuin waar elke plant (en dier) zijn eigen plaats heeft, rekening 

houdend met: de bodemgesteldheid, zon/schaduw, klimaat… Een ecologische tuin is dus geen wilde 

tuin waar alles je over het hoofd groeit en je voortdurend moet snoeien. We streven in een eco-tuin 

naar minder organisch afval.  

Verder worden volgende principes aangehouden: 

• Er worden geen synthetische/chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt 

• Je gebruikt organische meststoffen en geen kunstmest. 

• Biologische bestrijdingsmiddelen (preparaten, natuurlijke vijanden) mogen enkel in 

noodgevallen gebruikt worden.  

• Je tuiniert afvalarm en composteert of verwerkt alle groenteresten (inwerken, als mulching, 

of hou kippen/konijnen,…). 

• Je lokt bewust natuurlijke helpers naar je tuin.  

• Je maakt gebruik van groenbemesters en bodembedekking (mulching) (bijv. bladeren of 

houtsnippers (geen plastic folie). 

• Je kiest de juiste plant op de juiste plaats 

• Je kiest hoofdzakelijk voor inheemse planten  

• Als je water gebruikt in de tuin, kies je, indien voorhanden, regenwater. 

• Je zorgt voor gelaagdheid in de tuin (kruiden, struiken, bomen). 

• Ecologisch verantwoorde materialen hebben je voorkeur. 

• Je beperkt zo veel mogelijk je energieverbruik (tuinverlichting, gebruik werktuigen…) 

 

Het gemeentebestuur van Oosterzele wenst u alvast veel succes met de wedstrijd en veel tuinplezier. 


