
Datum 
Donderdag 15 december 2022 
van 9.15 uur tot 16.45 uur 
 
Waar 
Salons Saint Germain 
De Breyne Peellaertstraat 12 | 8600 Diksmuide 
 
Bereikbaarheid 
• Trein:  

De zaal ligt op 5 minuten wandelen van het station.  
• Auto 

• Er is een grote gratis centrumparking aan het station:  
Bortierlaan, Diksmuide 

• Er is een beperkte privéparking bij de zaal. Wij reserveren 
deze graag voor minder mobiele bezoekers. 
Inrit: De Breyne Peellaertstraat t.h.v. huisnr. 24.   

• Opgelet: op de Grote Markt & de omliggende straten is er 
blauwe zone tot 18.00 uur (max. 2 uur) 

 
Deelnameprijs 
Hele dag, inclusief dranken, aperitief, warm buffet en receptie 
• 80,00 euro (leden VVOG) 
• 160,00 euro (niet-leden VVOG) 
 
Uiterste inschrijvingsdatum 
Dinsdag 6 december 2022 
 
Annulatie 
Vanaf 7 december 2022: geen restitutie  
 
Meer inlichtingen 
Vereniging voor Openbaar Groen 
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge 
T 050 33 21 33 | www.vvog.info 
BTW0414 897 902 | RPR Gent - Afd. Brugge

Praktisch

via www.vvog.info 
Digitaal inschrijven tot uiterlijk  

dinsdag 6 december 2022

Inschrijven

De Openbaargroen-awards 2022 is mogelijk  
dankzij de steun van de onderstaande organisaties 

 
 
 

www.vlam.be | www.openbaargroen.be | www.groenvanbijons.be 
 
 
 
 
 

www.vmm.be | www.zonderisgezonder.be | www.watertoets.be 
 
 
 
 
 

Departement Omgeving | T. 02 553 80 11 | www.omgevingvlaanderen.be 

 

 

 
Met dank aan onze sponsors 

 

 

 

Willaert - willaert.be Terracottem - terracottem.com 
 

 

 

 

Eliet | elietmachines.com Krinkels | krinkels.be Pivabo | pivabo.be 

 

 

 

Boomkwekerij De Bruyn Terra Nostra Landmax 
boomkwekerij-debruyn.com terranostrabelgie.be landmax.be 

 

 

TerraViva | terraviva.be Best Select | bestselect.be

Finale 
Openbaargroen-

awards 2022 
donderdag 15 december 2022



Beste schepen, beste groenmedewerker, 
 
de Openbaargroen-awards is een jaarlijkse wedstrijd van de 
VVOG waar alle Vlaamse lokale besturen kunnen aan deel-
nemen. Op de Finale worden niet alleen alle wedstrijdresul-
taten bekendgemaakt, maar worden ook de beste 
voorbeeldstellende groen-, water- en bijenvriendelijke reali-
saties gepresenteerd. Het is een ideale gelegenheid om 
inspiratie op te doen voor uw eigen toekomstige groen - 
projecten.  
 
Valt jouw project in de prijzen? Je wil dit zeker niet missen! 
 
De wedstrijd Groene gemeente beloont thematisch interes-
sante groenrealisaties. Bovendien kunnen ze gehonoreerd 
worden met een VMM-label ‘waterproof’ en/of ‘zonder is 
gezonder’.  

Ontwerp: Dirk Neirynck, vvog

ProgrammaWelkom op onze finaledag
In de wedstrijden Gemeente in bloei en Bijenvriendelijke 
gemeente ontvangen lokale besturen bloemen- en bijen-
symbolen naargelang de inspanningen die ze leveren.  
 
De Groenaannemer-award wordt uitgereikt aan een realisatie 
die door een groenaannemer deskundig werd aangelegd, in 
een vlotte en correcte samenwerking met het lokaal bestuur. 
 
De bekroonde projecten worden gepubliceerd op onze web-
site, op Facebook en in een speciale editie van Groen - 
contact, die in primeur wordt uitgereikt op de Finale. 
 
Die primeur willen we het liefst met jou delen. Wees welkom. 
 
Elsie Desmet,  
voorzitter VVOG

Schepen en groenmedewerker samen naar de Finaledag? 

Je beleeft het leukste beleidsoverleg van het jaar!

09:15 Onthaal en koffie  
09:45 Welkom 

• Elsie Desmet - voorzitter VVOG 
• Stad Diksmuide  

10:00 Groene Gemeente - Deel 1 
• voorbeeldstellende groenprojecten   

11:00 Pauze  
11:10 Bijenvriendelijke Gemeente 

• toelichting door Departement Omgeving 
• prijsuitreiking van de bijenprojecten 
• bekendmaking en presentatie van de Bijen- 

vriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2022  
12:20 Een woordje van een sponsor  
12:30 Warme lunch  
14:00 Groene Gemeente - Deel 2 

• voorbeeldstellende groenprojecten  
• prijsuitreiking publieksprijs   

14:50 VMM-Labels ‘zonder is gezonder’ en‘waterproof’  
• prijsuitreiking  

15:05 Groenaannemer-award 
• toelichting en prijsuitreiking  

15:20 Gemeente in bloei 
• prijsuitreiking van de bloemenprojecten  

16:00 Europese wedstrijden 
• Entente Florale Europe 2023  

16:10 Slottoespraak  
16:20 Afsluiter 
 
U krijgt deze dag presentaties van:  
Antwerpen, Beringen, Deerlijk, Denderleeuw, Genk, Gent, 
Liedekerke, Mechelen, Oostkamp, Wevelgem, Wingene.


