Ahmed EL KTIBI - Schepen van Groene Ruimten

Nog twee weken om deel te nemen aan de wedstrijd “Brussel in
de bloemen”
“Brussel in de bloemen” viert 40ste verjaardag!
Al 40 jaar lang ijvert de Stad Brussel voor meer bloemen en meer groen in de openbare ruimte. Daartoe
organiseert de stad ieder jaar een wedstrijd voor alle inwoners. De inwoners met de meest inventieve en
originele creaties winnen een mooie prijs.
Jubileumeditie
De editie 2016 van de wedstrijd “Brussel in de bloemen” pakt net als vorig jaar uit met vijf categorieën:
gevelversiering, voortuinversiering zichtbaar vanaf de straat, gevelversiering van een sociale woning, meest
biodiverse versiering en tot slot bebloeming van een bloeiende moestuin.
Ahmed El Ktibi licht toe: “In 2015 namen 148 inwoners aan de wedstrijd deel en werden er meer dan 100
prijzen uitgedeeld (van 30€ tot 180€). Voor deze jubileumeditie kan ik al verklappen dat we voor de deelnemers
heel wat verrassingen in petto hebben tijdens de prijsuitreiking. Bovendien is de categorie ‘bebloeming
van een bloeiende moestuin’, die in 2015 in het leven werd geroepen, een regelrecht succes. Tot slot wil
ik alle Brusselaars aanmoedigen om elke vierkante centimeter van hun voorgevel of voortuin te benutten
om sierplanten, kruiden of eetbare planten te kweken en ruimte te geven aan biodiversiteit. Want iedere
Brusselaar kan zelf zijn bloemetje bijdragen aan een groene, fleurige stad.”
Het inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement zijn te downloaden op www.brussel.be/8139 en kunnen
worden opgevraagd bij de dienst Groene Ruimten. Vul om deel te nemen het online formulier in of stuur het
ingevulde formulier door met de post of via mail. Inschrijven kan van 1 mei tot 1 juli 2016.
Praktisch:
Formulier en reglement: www.brussel.be/8139
Dienst Groene Ruimten
Werkhuizenkaai 97 – 1000 Brussel
groeneruimten@brucity.be – 0800 14 477
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