
Wedstrijd Ukkel in de Bloemetjes 

(t.e.m. editie 2011: Ukkel vol bloemen) 

 

R E G L E M E N T 

 

artikel 1: De wedstrijd "Ukkel in de bloemetjes" wordt jaarlijks georganiseerd. 

 Deze wedstrijd is gratis en iedere natuurlijke persoon, handelszaak of 

onderneming die te Ukkel gevestigd is, kan eraan deelnemen. 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de periode(s) waarin de 

wedstrijd georganiseerd wordt. 

artikel 3: De deelnemende woningen zijn onderverdeeld in zeven categorieën: 

  1) gevels zonder voortuin 

  2) gevels met voortuin 

  3) villa’s met tuin of huizen met drie gevels 

  4) Biodiversiteit 

  5) Boomspiegels 

  6) Balkons 

  7) Etalages 

 Bijkomende categorieën (balkons, boomspiegels,...) kunnen door het College 

van Burgemeester en Schepenen toegevoegd worden. 

 Iedere handelaar of onderneming die het wenst en die zijn werkzaamheid op het 

grondgebied van Ukkel uitoefent kan aan deze wedstrijd deelnemen. Het 

College van Burgemeester en Schepenen kan de handelszaken en de 

ondernemingen in één of meer categorieën onderverdelen (bloemisten, andere 

handelszaken, niet commerciële ondernemingen,...). 

artikel 4: Worden in aanmerking genomen: de gedeelten van de eigendom, de 

uitstalramen en uitstallingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en 

versierd worden met natuurlijke bloemen of beplantingen. 

artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de datum van de sluiting van 

de inschrijvingen vast. 

artikel 6: De deelnemingsformulieren worden gericht aan 

"Wedstrijd Ukkel in de bloemetjes" - Kabinet van de Schepen van Werken en 

Ukkelse Economie – A. Dansestraat 25 (1ste verdieping) 1180 Brussel. 

artikel 7: Het strookje dient ondertekend te worden door de deelnemer die kennis 

genomen heeft van het reglement. 

 De deelnemer aanvaardt het reglement en de beslissingen van de 

organisatoren. 



artikel 8: Iedere deelnemer die de voorwaarden niet eerbiedigt, kan ambtshalve 

uitgesloten worden. 

artikel 9: De jury zal de deelnemers bezoeken tijdens de wedstrijdperiode. 

artikel 10: Er is één enkele prijs per deelnemer. 

artikel 11: Punten worden toegekend voor: 

  - het algemeen esthetisch uitzicht 

  - de bloei 

  - de originaliteit  

  - het assortiment van gekozen planten. 

artikel 12 : De jury wordt voorgezeten door de Schepen van Werken en Ukkelse Economie 

en bestaat bovendien uit: 

  a) een lid van elke fractie vertegenwoordigd in de Gemeenteraad. 

b) drie personaliteiten aangewezen door het College en gespecialiseerd in de 

tuinbouwkunde en/of de bloemsierkunst. 

artikel 13: Een prijs van € 250,00, eventueel te verdelen, wordt toegekend aan iedere 

laureaat van de in artikel 3 voorziene categorieën voorbehouden voor de 

natuurlijke personen. 

 Een aanmoedigingspremie van € 50,00 en een vermelding van de jury kunnen 

 toegekend worden aan andere versierde gevels die de jury uitzonderlijk vindt en 

die een prijs verdienen. 

Een eerste prijs van € 250,00 en een tweede prijs van € 125,00 worden 

toegekend aan de handelaar of onderneming die laureaat is. Een 

aanmoedigingspremie van € 50,00 en een vermelding van de jury kunnen 

toegekend worden aan versierde gevels of uitstalramen die de jury uitzonderlijk 

vindt. 

artikel 13bis: Zowel voor de particulieren als voor de handelszaken en ondernemingen mag 

geen premie van € 250,00 twee opeenvolgende jaren toegekend worden aan 

dezelfde deelnemer. 

artikel 14: Indien de jury in één of meerdere categorieën geen enkele gevel uitkiest, wordt 

de prijs niet toegekend. Dit geldt zowel voor de particulieren als voor de 

handelszaken en ondernemingen. 

  Om geldig te beraadslagen, dienen drie leden van de jury aanwezig te zijn. 

artikel 15: Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van 

onderhavig reglement alsook met het onderzoek en de oplossing van de niet 

voorziene gevallen. 

artikel 16: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2004. 


