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Reglement ‘De Groene Pluim’ 

Goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen dd. 18 februari 2019, met latere 

wijzigingen dd. 17 augustus 2020. 

Artikel 1 

Het college zal driejaarlijks en dat na advies van een aangestelde jury een ‘Groene Pluim’ 
uitreiken. Deze bestaat uit een door de gemeente aangekocht milieuvriendelijk voorwerp en/of 

duurzaam geschenk en een officiële oorkonde die de uitreiking bevestigt. 

Artikel 2 

Deze milieuprijs wordt uitgereikt aan een persoon, een bedrijf of een vereniging die zich in het 

voorbije jaar in welke vorm dan ook verdienstelijk opstelde voor wat betreft natuur en/of leefmilieu 

in Zonnebeke. 

Artikel 3 

Kandidaten moeten minstens één jaar in Zonnebeke gevestigd zijn en zijn inwoners, bedrijf of 

vereniging. 

Artikel 4 

Kandidaten kunnen voorgedragen worden door iedere inwoner, bedrijf of vereniging. 

Artikel 5 

Kandidaturen kunnen na bekendmaking van de oproep, tijdens een vooraf bepaalde periode, 

schriftelijk worden ingediend bij de dienst omgeving. 

De kandidaturen dienen het volgende te bevatten: 

• Een opsomming van feiten waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen. 

• Naam en adres van de kandidaat. 

• Naam en adres van de persoon of vereniging die de voordracht indient. 

De kandidaturen dienen eveneens gemotiveerd, gedateerd en ondertekend te worden. 

Artikel 6 

De aangestelde jury selecteert de voordrachten en heeft het recht om ook personen,  bedrijven of 

verenigingen toe te voegen. 

Artikel 7 

Indien geen van de kandidaturen volgens de aangestelde jury voldoet aan de voorwaarden, of bij 

onregelmatigheden, kan er beslist worden de ‘Groene Pluim’ niet toe te kennen. 
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Artikel 8 

De aangestelde jury beslist over de aanvaarding van de kandidaturen bij gewone meerderheid 

(de helft +1). Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Desgevallend kan de aangestelde jury beroep doen op een deskundige die evenwel geen 

stemrecht heeft. Een lid van de aangestelde jury dient de vergadering bij beraadslaging en 

stemming te verlaten indien hijzelf, een familielid tot in de derde graad, een collega in een 

genomineerd bedrijf of zijn vereniging of een lid ervan wordt voorgedragen. 

Artikel 9 

De volgorde van de aanvaarde kandidaturen wordt vervolgens bepaald door een ‘online voting’ 
(stemming op een website, gedurende twee weken) waarbij de kandidaat met de meeste 

stemmen wordt voorgedragen als winnaar van de ‘Groene Pluim’. De jury waakt over de 

uitvoering van de stemming en brengt het resultaat in het college als advies. 

Artikel 10 

De aangestelde jury wordt samengesteld uit: 

• GOA milieu 

• Schepen van leefmilieu 

• Schepen van duurzaamheid 

• Burgemeester (voorzitter van de jury) 

• Voorzitter van de milieuraad 

Artikel 11 

Het reglement milieuprijs ‘Groene Pluim’ zal worden bekendgemaakt. 


