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Openbaargroen-awards 2020
Beste Schepen voor groenbeleid,
Beste groenmedewerker,
Jaarlijks zetten jullie zich in om de groenbeleving in jullie stad
te verhogen. Daarnaast doen jullie grote inspanningen om het
groen goed te onderhouden. !
Daarom organiseert de VVOG sinds 1979 de Groene Lente
samen met een aantal partners. Voortaan heet onze wedstrijd
Openbaargroen-awards om zo nog meer bekendheid en uitstraling te geven. De wedstrijd blijft recente, vernieuwende en
inspirerende openbare groen-, bloemen- en bijenvriendelijke
realisaties in Vlaanderen in de belangstelling plaatsen en belonen. Voor 2020 kozen we zelfs het jaarthema klimaatgroen,
en zijn er nieuwe onderwerpen ...

De wedstrijd richt zich tot alle Vlaamse gemeentebesturen. Lid
of geen lid van VVOG, jullie zijn welkom.
• We willen jullie laten schitteren in de speciale editie van
Groencontact en op de Finaledag.
• We willen jullie realisaties kenbaar maken in heel Vlaanderen
• We willen jullie groenprojecten de nodige persaandacht geven
Hierna vind je alle modaliteiten.
Wees trots met jullie groenrealisatie en toon dit aan Vlaanderen.
Schrijf je vandaag nog in!
Het zou fijn zijn om jullie erbij te hebben.
Het VVOG-team

Drie wedstrijdthema’s
1 Groene gemeente

2 Bijenvriendelijke gemeente

beste groenprojecten 2020
• Alle soorten groenrealisaties
• Recent aangelegd op openbaar domein
• Getuigen van creativiteit en vernieuwing

Jaarthema klimaatgroen
Innovatieve realisaties met biodiversiteit,
co-creatie, burgerparticipatie, ...

VMM-label Zonder is gezonder
Voorbeeldstellende en innovatieve groenprojecten op vlak van pesticidenvrij beheer.

VMM-label Waterproof
Groenprojecten die inspireren op vlak van
duurzaam waterbeheer.

Groenaannemer-award
Voor het knapste groenproject dat kon rekenen
op de expertise van een groenaannemer en
een vlotte professionele samenwerking tussen
groenaannemer en gemeentebestuur.

beste bijenvriendelijke projecten 2020
in samenwerking met

• Bijenvriendelijke aanplantingen of beheer
• Sensibilisatie
• Bijenwerkgroep

in samenwerking met

3 Gemeente in bloei
beste bloemenprojecten 2020
• Creatieve en originele borders, perken,
bloembakken en hangmanden
• Vaste planten, bloemenweides, bloemencollecties, bol- en knolgewassen, één- en
tweejarigen, ...

in samenwerking met

Entente Florale Europe 2021
Eén gemeentebestuur wordt uitverkoren voor deelname aan de Europese groen- en leefmilieuwedstrijd
Entente Florale Europe. De gemeente ontvangt extra
ondersteuning van de VVOG en is gastgemeente voor
een studiebezoek in oktober 2021, en voor de Finale
van de Openbaargroen-awards in december 2021.
Wie volgt Overijse op?

Wedstrijdmodaliteiten
De wedstrijdmodaliteiten met reglement, criteria, inschrijvings- en projectfiche,
wedstrijdverloop, … zijn terug te vinden op onze website.
Meer info: www.vvog.info/openbaargroen-awards

Openbaargroen-awards 2020
Inschrijvingsfiche
De stad/gemeente

...............................................................................................................................................................................................................................................

Wedstrijdthema 1 • Groene gemeente

Ja

contact 1 ...........................................................................................................

contact 2* ........................................................................................................

mailadres

mailadres*

GSM

.........................................................................................................

........................................................................................................................

GSM*

schrijft in voor:

Nee

......................................................................................................

.....................................................................................................................

☐ klimaatgroen ☐ begraafplaats ☐ landschapsgroen ☐ park ☐ plein ☐ speelgroen
☐ ontharding ☐
zonder is gezonder ☐ ja ☐ nee
waterproof ☐ ja ☐ nee
groenaannemer-award ☐ ja ☐ nee

projecttitel ...............................................................................................................................................................................................................................................................
onderwerp:

..................................................

VMM-labels:

Wedstrijdthema 2 • Bijenvriendelijke gemeente

Ja

contact 1 ...........................................................................................................

contact 2* ........................................................................................................

mailadres

mailadres*

GSM

.........................................................................................................

........................................................................................................................

GSM*

Nee

......................................................................................................

.....................................................................................................................

projecttitel ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Wedstrijdthema 3 • Gemeente in bloei

Ja

contact 1 ...........................................................................................................

contact 2* ........................................................................................................

mailadres

mailadres*

GSM

.........................................................................................................

........................................................................................................................

GSM*

Nee

......................................................................................................

.....................................................................................................................

projecttitel ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Nuttig om weten ...
• Deze inschrijvingsfiche mailen naar vvog@vvog.info
• De uiterste inschrijvingsdatum is 15 mei 2020.
• Voor leden van de VVOG is deelname gratis. Niet-leden van VVOG betalen € 400 registratierecht,
inclusief deelname van 2 personen aan de Finaledag in december.

Meer info: www.vvog.info | vvog@vvog.info | +32 50 33 21 33
* facultatief

Openbaargroen-awards 2020
is een organisatie van de Vereniging Voor Openbaar Groen
met de steun van onderstaande organisaties en firma’s

Koning Albert II-laan 35 (bus 50) | 1030 Brussel | T. 02 5528011 | vlam@vlam.be
www.vlam.be | www.openbaargroen.be | www.groenvanbijons.be

Dr. De Moorstraat 24-26 | 9300 Aalst | info@vmm.be
www.vmm.be | www.zonderisgezonder.be / www.watertoets.be

Departement Omgeving
Graaf de Ferrarisgebouw / Koning Albert II-laan 20, bus 8 /1000 Brussel /
T. 02 5538011 / www.omgevingvlaanderen.be

Krinkels | www.krinkels.be

Best Select | www.bestselect.be

Dolmans | www.dolmanslandscaping.com

TerraViva | www.terraviva.be

Thomas Rental | www.thomas-rental.be

Willaert - www.willaert.be

VVOG | Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | T. 050 33 21 33 | F. 050 33 20 62
Rudi Geerardyn | M. 0476 47 17 36 | rudi@vvog.info | www.vvog.info

Deze folder en de inschrijvingsformulieren zijn digitaal beschikbaar op www.vvog.info

