BEBLOEMINGS- EN BEPLANTINGSWEDSTRIJD 2019
Het landschap is onze leefwereld

REGLEMENT
Art. 1 Het gemeentebestuur van Kalmthout richt een wedstrijd in voor het verfraaien van de
woonomgeving.
Art. 2 Deelname aan de wedstrijd is gratis, vooraf inschrijven is nodig vóór 10 mei 2019. Alleen
voortuinen op grondgebied van Kalmthout komen in aanmerking voor de wedstrijd.
Art. 3 De deelnemers moeten hun huisnummer duidelijk zichtbaar aanbrengen en het bordje
“deelnemer bebloemingswedstrijd” duidelijk zichtbaar plaatsen.
Art. 4 Er worden vier categorieën voorzien :
1. gevels, tegeltuintjes (dit is maximum 2 m vanaf de gevel tot de openbare weg);
2. kleine voortuinen (tot maximum 100 m²);
3. grote voortuinen (vanaf 100 m²);
4. boerderijen (inclusief bedrijfsgebouw en omgeving), handelshuis of bedrijf en openbare
instelling.
Art. 5 Er mogen enkel levende planten en bloemen aangewend worden, de deelnemers zijn
echter vrij wat betreft de keuze van planten.
Het geheel moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Art. 6 De jury zal tussen 20 mei en 1 september 2019 haar rondrit maken en de voortuinen
evalueren.
Art. 7 De jury bestaat uit deskundigen en haar beslissing is onherroepelijk.
Art. 8 Wie de eerste prijs wint in zijn categorie en/of de hoofdprijs wint ( =. de winnaar van alle
categorieën), is de daaropvolgende drie jaar uitgesloten voor die eerste prijs en./of
hoofdprijs. (Maar deelname en winnaar van de andere prijzen blijft altijd mogelijk).
Art. 9 De deelnemers aan de wedstrijd onderwerpen zich aan de reglementering.
Gelieve onderstaand formulier binnen te brengen bij de milieudienst op het gemeentehuis.
Art. 10 De gemeentelijke milieudienst selecteert, samen met de juryleden, uit de ingekomen
inschrijvingen één of meerdere tuinen die het best beantwoordt aan ‘natuurlijke tuin’.
Art. 11 De jury behoudt het recht om de categorie te wijzigen.
Inschrijving is slechts mogelijk voor één categorie.
Art. 12 Wie op de prijsuitreiking niet aanwezig is, verliest de aanspraak op zijn prijs.
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