Ahmed EL KTIBI

Schepen van Milieu en Groene Ruimten

Binnenkort afsluiting voor de inzendingen van de wedstrijd
“Brussel in de Bloemen”
De inwoners van de Stad Brussel die wensen deel te nemen aan deze wedstrijd hebben nog
een paar dagen om zich in te schrijven. Als het inschrijvingsformulier per post verzonden
wordt, is het de poststempel die geldig is. Het is dus nog mogelijk om uw inschrijving te
posten tot 1 juli inbegrepen.
Voor het 39ste jaar op rij wil de stad Brussel aanmoedigingen tot het met bloemen en planten versieren
van haar openbare ruimten. Dit door middel van een wedstrijd, open voor iedereen, met als afsluiter,
een prijsuitreiking aan de meest verdienstelijke tuinders.
Nieuwigheid!
De editie 2015 van de wedstrijd “Brussel in de Bloemen” heeft iets nieuws: de categorie “bloeiende
moestuin”. Zij beloont de creatie van een bloeiende moestuin en van biodiversiteit zichtbaar vanaf de
straat.

Ahmed El Ktibi verduidelijkt : “Als men weet dat in het Brussels Gewest al 19% van de bevolking zijn eigen
fruit en groenten kweekt en dat velen willen deelnemen aan vergelijkbare projecten, is de oprichting van
deze nieuwe categorie volledig gerechtvaardigd. Deelnemen aan “Brussel in de Bloemen”, is deelnemen aan
één van de volgende vijf categorieën: de versiering van de gevel, de versiering van de voortuintjes zichtbaar
vanaf de straat, de versiering van de voorgevel van een sociale woning, de meest biodiverse versiering en
tot slot de bloeiende moestuin. De administraties, verenigingen, bedrijven… mogen ook deelnemen in een
speciale categorie. In 2014, waren er 152 deelnames, en meer dan 100 prijzen werden toen uitgereikt
(gaande van 30 tot 180€). Er is jaarlijks een grote opkomst en ik ben ervan overtuigd dat hetzelfde zal
gebeuren voor de editie van 2015.”
Om deel te nemen vragen wij simpelweg om het deelnemingsformulier in te vullen en terug te sturen
per post of per e-mail. Het formulier, alsook het reglement van de wedstrijd, kan je downloaden op
www.brussel.be/8139 . Deze zijn, op aanvraag, ook verkrijgbaar op de Dienst Groene Ruimten.
De inschrijvingen lopen tot 1 juli 2015.
25 juni 2015
Praktische informatie:
Perscontact:
Formulier en reglement: www.brussel.be/8139
Daphné Phan LÊ
Dienst Groene Ruimten
phandaphne.le@brucity.be
Werkhuizenkaai, 97 – 1000 Brussel
02 279 48 15
groeneruimten@brucity.be – 0800 14 477
0494 745 834

