REGLEMENT BEBLOEMINGSWEDSTRIJD ‘DENTERGEM BLOEIT’
Artikel 1 – Organisatie
De organisatie van de jaarlijkse wedstrijd gebeurt door de gemeente Dentergem.
Deelname aan de wedstijd is gratis. De deelnemers zijn vrij wat planten- en bloemenkeuze
betreft. Enkele algemene voorwaarden:
 De planten en de bloemen moeten zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Delen
van de tuin die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg worden niet in aanmerking
genomen bij de jurering aangezien de jury geen privaat domein zal betreden (deze
voorwaarde geldt niet voor deelnemers in de categorie hoeves en landelijke
gebouwen)
 Enkel het gebruik van natuurlijke planten en bloemen is toegelaten
 Het is een pluspunt als de planten en de bloemen lokaal aangekocht worden
 De tuin wordt pesticidenvrij beheerd

Artikel 2 – Wie kan deelnemen
Elke inwoner of tweede verblijver van de gemeente Dentergem met een tuin, een groen
hoekje, gevelbeplanting of gevelversiering kan deelnemen aan de wedstrijd.
De wedstrijd wordt onderverdeeld in 5 categorieën:
 Gevels en geveltuintjes
 Voortuinen kleiner of gelijk aan 75 m²
 Voortuinen groter dan 75 m²
 Hoeves en landelijke gebouwen
 Ondernemingen
Eenzelfde eigendom kan slechts voor 1 categorie ingeschreven worden. De jury kan de
inschrijving van categorie wijzigen als blijkt dat een deelnemer zich voor de verkeerde
categorie heeft ingeschreven.
Deelnemers ontvangen een bordje dat duidelijk zichtbaar geplaatst moet worden. Zo is
meteen duidelijk wie deelneemt aan de wedstrijd.

Artikel 3 – Inschrijven
Inschrijven voor de wedstrijd is verplicht en dient te gebeuren uiterlijk op 15 juni. Dit kan
op volgende manieren:
 Online via de inschrijvingslink op de gemeentelijke website
 Inschrijvingsformulier opsturen naar gemeente Dentergem – ter attentie van de
milieudienst – Kerkstraat 1 8720 Dentergem
 Inschrijvingsformulier afgeven in het gemeentehuis
Uitschrijven tijdens de wedstrijd is steeds mogelijk. De deelnemer dient dit te laten weten
via milieu@dentergem.be

Artikel 4 – Jury en wedstrijdverloop
De jury bestaat uit 1 medewerker van het gemeentebestuur aangevuld met 3 externe
juryleden die de tuinen onpartijdig en onafhankelijk zullen beoordelen. De jury wordt
aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.
 De beoordeling gebeurt tussen 1 juli en 31 augustus.
 Van elke deelnemende tuin wordt minimum 1 foto genomen
 Ieder jurylid geeft een score op 100 per tuin volgens vastgelegde criteria. Het
uiteindelijke resultaat is het gemiddelde van de puntenscores






Indien de jury niet gezamenlijk jureert, wordt iedere deelnemende tuin door alle
juryleden in dezelfde periode bezocht. De juryleden maken hiervoor onderling de
nodige afspraken
De juryleden mogen zelf niet deelnemen aan de wedstrijd en mogen geen punten
toekennen aan tuinen van familieleden tot in de tweede graad. Indien zo’n familielid
toch deelneemt aan de wedstrijd wordt deze tuin enkel beoordeeld door de andere
juryleden en wordt het gemiddelde gemaakt van de toegekende puntenscores
Het oordeel van de jury is niet vatbaar voor discussie en is definitief

Artikel 5 – Beoordelingscriteria
De jury hanteert onder meer de volgende beoordelingscriteria bij het bezoek aan de
deelnemers:
 Algemeen uitzicht
 Originaliteit
 Moeilijkheidsfactor bepaald door externe omstandigheden
 Biodiversiteit en ecologische principes
 Plantengebruik
 Kleuren
 Onderhoud

Artikel 6 – Prijzen
Per wedstrijdcategorie – met uitzondering van de categorie handelszaken – worden 3
prijzen toegekend, namelijk Dentergembonnen, met een waarde van respectievelijk 100
euro (1e plaats), 75 euro (2e plaats) en 50 euro (3e plaats).
De winnende onderneming mag een jaar de titel dragen van ‘mooist bebloemde
handelszaak’ en krijgt eenmalig advertentieruimte in de infokrant.
Bij gelijke puntenstand wordt de som van de prijzen gelijk verdeeld over de 2 winnaars
met de gelijke puntenstand. De volgende prijswinnaars worden een nummer opgeschoven
(voorbeeld: de eerste plaats wordt gedeeld. Beide winnaars krijgen een Dentergembon
van 85 euro. De volgende winnaar krijgt de derde prijs toegekend).
De winnaar moet het hoogst aantal toegekende punten over alle categorieën heen krijgt
een extra prijs met een waarde van 100 euro.
Daarnaast wordt door de jury nog een bijzondere aanmoedigingsprijs uitgereikt voor
opmerkelijke of opvallende hoekjes in de tuin, curiosa, beelden, … De winnaar ontvangt
een Dentergembon van 100 euro.
Iedere deelnemer krijgt tijdens de prijsuitreiking een kleine attentie als bedanking voor
deelname. De deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht van het tijdstip van
de uitreiking.

Artikel 7 – Betwistingen
Alle betwistingen of niet-voorziene zaken in verband met de toepassing van dit reglement
worden behandeld en beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen is eveneens bevoegd om een standpunt in te
nemen over interpretatievraagstukken met betrekking tot de toepassing van het reglement
waarover onduidelijkheid bestaat.

Artikel 8 – Goedkeuring en inwerkingtreding
Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2021 en
treedt in werking op 25 februari 2021.
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