
 

 

De Gouden Tuin 

Wedstrijdreglement  

Doel:  

Het privégroen dat zichtbaar is vanaf de openbare weg is voor de stad Roeselare een grote 
meerwaarde. Via deze wedstrijd willen we de inwoners die meehelpen het straatbeeld op te 
fleuren gepast bedanken. 

Reglement: 

Art 1: De wedstrijd staat open voor al het privégroen op het grondgebied van Roeselare dat 

zichtbaar is vanaf de openbare weg. Voor de hoeve wordt de zichtbaarheid van het groen op 

en rond het erf in aanmerking genomen. De deelnemende tuin/gevel moet voldoen aan de 

bestaande reglementen van de stad Roeselare (bv reglement op de straattegeltuintjes). 

Art 2: Deelnemen aan de wedstrijd is geheel gratis.  

Art. 3: Eens men ingeschreven is in de wedstrijd, blijft men ingeschreven ook voor de 
volgende jaren. Uitzondering hierop is als de deelnemer een brief van de jury ontvangt 
waarin vermeld wordt dat de tuin behoort tot prijzencategorie E of indien men 2 jaar na 
elkaar de prijs niet heeft afgehaald op de proclamatie. Indien de deelnemer spontaan wenst 
uit te schrijven dan kan hij dit doen via e-mail naar degoudentuin@roeselare.be. 

Art 4: De voortuin/gevel is vrij aan te leggen. De deelnemers zijn vrij wat de planten- en 
bloemenkeuze betreft doch kunstgras en kunstbloemen komen niet in aanmerking.  
 
Art. 5: Er kan tot 31 mei van elk jaar ingeschreven worden: 

 via de website van de stad Roeselare 

 telefonisch naar de dienst  “Groen” 051 26 97 87 

 per e-mail naar degoudentuin@roeselare.be met als vermelding inschrijving “De 
Gouden Tuin”. 

 
Art 6: De deelnemende categorieën zijn: 

6.1. de categorieën waarvoor men zich kan inschrijven en die door de jury van De 

Gouden Tuin  gejureerd zullen worden zijn: 

 Voortuinen 

 Natuurvriendelijke voortuin 

 Architectonische voortuin 

 Hoeve 

 Bedrijfsgebouwen  

 Gevelversiering, terras of balkonversiering 

 

6.2. Straat van het jaar: is een categorie waarvoor men zich niet kan inschrijven en 

die gejureerd zal worden via een interne en externe jury, goedgekeurd door de jury 

van De Gouden Tuin   



 
 

6.3. Privégroen van het jaar: is de categorie waarbij men een foto van zijn eigen 

voortuin/gevel of de voortuin/gevel van derden via een foto op de voorziene facebook 

pagina van De Gouden Tuin plaatst. Die laureaat wordt verkozen op basis van de 

meeste likes van de deelnemende foto, via deze Facebook pagina. De voortuin/gevel 

moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het zicht mag niet belemmerd worden 

door een te hoge haag of afsluiting. Hoeven en bedrijfsgebouwen komen hiervoor niet 

in aanmerking. 

Art.7: Enkel die delen van de voortuin/gevel die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg 

worden in aanmerking genomen bij de jurering. Indien een te hoge haag, afsluiting,… het 

zicht vanaf de openbare weg op de voortuin/gevel belemmert, dan wordt de voortuin/gevel 

niet gekeurd. In dat geval wordt de voortuin/gevel gediskwalificeerd en dient de deelnemer 

opnieuw in te schrijven voor het volgend jaar. 

Art. 8: Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat het organiserende comité het recht heeft 
de naam en het adres van de winnende inschrijver door te geven aan de pers of kenbaar te 
maken op de stadwebsite of via andere kanalen, desgewenst met één of meer foto’s als 
bijlage. 
 
Art 9: Tussen 15 juni en 15 juli zal een jury bestaande uit deskundigen, één of twee 

rondritten maken door de stad waarbij de beplanting en bebloeming van de deelnemende 

voortuinen/gevels wordt beoordeeld. Daarbij zal men voornamelijk rekening houden met het 

onderhoud, aanleg, kleurenpracht, uitgroei, verscheidenheid en originaliteit.  

Art.10: De jury bekijkt alle deelnemende groeninitiatieven ter plaatse. De jury is samen-

gesteld uit leden van De Gouden Tuin verdeeld in groepen van telkens 3 juryleden. De 

aangeduide mogelijke laureaten worden daarna tijdens een overlegmoment van het comité 

besproken. Via de meerderheidsstemming worden uiteindelijk de laureaten verkozen.   

Art. 11 De prijzencategorieën zijn als volgt vastgesteld:  
A: kandidaat laureaat 
B: uitmuntend 
C: zeer goed 
D: goed 
E geen prijs, opnieuw inschrijven 
 
Art. 12 Een tuin kan geen 2 jaar na elkaar aangeduid worden als laureaat. 
 
Art 13 Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen die door de jury worden genomen. 

Art.14: De mogelijke prijzen worden door het comité van De Gouden Tuin zelf vastgelegd 

voor de categorieën D tot en met A. 

Art. 15: Prijzen die tijdens de proclamatie niet worden afgehaald, blijven eigendom van het 
comité  en kunnen nadien niet meer worden afgehaald. 
 
Goedgekeurd door het comité van De Gouden Tuin  in vergadering van  

2 februari 2015 

 

 

 

De Secretaris De schepen-voorzitter 

Griet Buyse Marc Vanwalleghem 


