Verkiezing Groenste Schiedammer 2017
PRIMEUR!

Praktische informatie verkiezing Groenste Schiedammer
Ken je een Schiedammer die veel doet voor groen en natuur in de stad?

Ken jij de Groenste Schiedammer?!
Wie heeft de groenste vingers of is al jaren bezig met het vergroenen van de stad.

Nominaties gevraagd voor groene Schiedammers tussen 8 en

80. 1

1) en alle andere mogelijke leeftijden.
Tot 1 juli 2017 kun je nominaties voordragen voor
“De Groenste Schiedammer”
via de website
Nomineren
www.schiedam.nl/bewoners
Of mailadres:
degroenstestraatvanschiedam@gmail.com

Hoe aanmelden?
Tot 1 juli 2017 via website www.schiedam.nl/bewoners of mailadres
degroenstestraatvanschiedam@gmail.com
Wie kan genomineerd worden?
Iedere inwoner van Schiedam mag een mede Schiedammer, jong of oud, nomineren.
De nominatie dient gemotiveerd te worden met een samenvatting van de verdiensten en
eventuele plannen van de genomineerde op gebied van groen en natuur, met daarbij het
daadwerkelijke effect op de stad of de woonomgeving.
Hoe wordt beoordeeld?
Een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van Groei&Bloei en gemeente Schiedam zal uit de
genomineerden de persoon kiezen die het beste scoort op:
• Daadwerkelijke resultaten op gebied van groen en natuur in de stad
• Enthousiasmeren van medeschiedammers

De verkiezing Groenste Schiedammer

Informatie

is een initiatief van de vereniging van
tuinliefhebbers Groei&Bloei, afdeling
Waterweg-Noord en de gemeente
Schiedam.
In de bijlage biij deze folder
vind je praktische informatie.

Is jouw: buurman, kind, opa, broer, buurvrouw, zus, vader, oma, moeder,
neefje, leraar, vriendin, nichtje, collega, directeur of vriend
De Groenste van allemaal?!

THEMAJAAR
WATER

Feestelijke prijsuitreiking!
De genomineerden worden uitgenodigd op de avond van de prijsuitreiking van de Groenste
Straat wedstrijd.
De prijsuitreiking vindt plaats in oktober in de bibliotheek aan de Lange Haven (Korenbeurs)
met daaropvolgend een gezellige borrel.
De winnaar krijgt het predicaat Groenste Schiedammer 2017 en een leuke verrassing, uitgereikt
door wethouder Alexander van Steenderen.

Verkiezing Groenste straat 2017
LUSTRUM!

Praktische informatie Groenste Straat Wedstrijd

Jouw straat de Groenste?!
Vind je het leuk om samen met je buren aan de slag te gaan en van jullie
straat de groenste van Schiedam te maken?
Doe dan samen met je buren mee aan De Groenste Straat verkiezing.
Tot 1 juli 2017 kun je jouw straat voordragen of
Aanmelden
nominaties indienen voor “De Groenste straat”
via de website
www.schiedam.nl/bewoners
Of mailadres:
degroenstestraatvanschiedam@gmail.com

of Nomineren

De Groenste straat wedstrijd

Informatie

is een initiatief van de vereniging van
tuinliefhebbers Groei&Bloei, afdeling
Waterweg-Noord en de gemeente
Schiedam.
In de bijlage bij deze folder
vind je praktische informatie.

Is jouw straat de Groenste en de mooiste en komt dat door de inzet van u en uw buren?
Hoe aanmelden?
Tot 1 juli 2017 via de website www.schiedam.nl/bewoners of mailadres
degroenstestraatvanschiedam@gmail.com
Wie kan zich aanmelden?
• Elke straat in de Gemeente Schiedam mag zichzelf aanmelden onder voorwaarde dat er
minimaal drie huisgezinnen de straat vertegenwoordigen.
• Een straat kan ook genomineerd worden door derden mits hierbij een contactadres, bij
voorkeur mailadres, van een initiatiefnemer uit deze straat wordt opgegeven.
• Onder straat wordt verstaan: de gehele straat inclusief gevels, (delen van) pleinen, de
stoep, schoolpleinen, muren, waterkanten, plantenbakken, boomspiegels of geveltuinen.
Hoe wordt beoordeeld?
In de zomermaanden gaat een jury op pad om de deelnemende en genomineerde straten te
beoordelen. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Groei&Bloei, gemeente Schiedam en
Irado. Beoordeeld wordt op vijf criteria:
1. Algemeen beeld
2. Staat van onderhoud
3. Originaliteit in plantkeuze en plantplaats
4. Duurzaamheid
5. Mate van samenwerking in de straat (is het een gemeenschappelijke prestatie)
Dit jaar hebben wij als extra thema het gebruik van regenwater in het groen. Zodat regenwater
niet in het riool verdwijnt.
Wat valt er te winnen?
De winnende straat krijgt een bord met daarop “groenste straat van Schiedam 2017”.
Verder is er voor de eerste drie straten een leuke verrassing.

Is jouw: straat, stoep, schoolplein, muur, sloot, plantenbak,
boomspiegel of geveltuin
De Groenste en de Gezelligste van allemaal?!

THEMAJAAR
WATER

Feestelijke prijsuitreiking!
De prijsuitreiking gebeurt in oktober door wethouder Van Steenderen in de bibliotheek aan de
Lange Haven (Korenbeurs) met daaropvolgend een gezellige borrel.

