Reglement Milieuprijs/Noëlprijs*
1. De milieuraad van Vleteren reikt jaarlijks een Noëlprijs/milieuprijs uit.
2. De milieuraad wil met dit initiatief het bewustzijn van de burgers op het vlak van milieu en natuur
aanmoedigen.
3. De Noëlprijs bestaat uit een certificaat en een geldprijs van 250 €.
4. Deze onderscheiding zal worden toegekend aan een persoon, een groep personen, een vereniging
of een bedrijf die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op vlak van milieu en/of natuur.
5. Om in aanmerking te komen voor de Noëlprijs moet
- een individueel kandidaat woonachtig zijn in Vleteren
- een vereniging of bedrijf gevestigd zijn in Vleteren
- een milieu- of natuurproject uitgevoerd zijn op het grondgebied van Vleteren
6. De jury bestaat uit de leden van de milieuraad, uitgezonderd de personen of vertegenwoordigers
van een vereniging die een project hebben ingediend. De jury beslist bij meerderheid van stemmen
(de helft + 1 van de aanwezige leden)
7. De kandidaturen moeten tegen een vooropgestelde datum ingediend worden bij de voorzitter van
de milieuraad (dhr. Gilbert Liefhooghe, Keiweg 2 te 8640 Vleteren, gilbert.liefhooghe1@telenet.be).
Een kandidaat kan zichzelf voordragen of kan voorgedragen worden door derden. De milieuraad zal
informatie opvragen of het project ter plaatse bezoeken met een delegatie van ongeveer 3 personen.
8. De milieuraad heeft het recht om de Noëlprijs niet toe te kennen indien er geen of onvoldoende
kandidaten zijn of de voorgedragen kandidaturen niet beantwoorden aan het gestelde doel.
9. De Noëlprijs wordt uitgereikt op de laatste milieuraad van het jaar.
10. Timing van de Noëlprijs:
- april: bekendmaking van de Noëlprijs
- tegen 1 oktober: indienen van de projecten
- gedurende oktober: bezoek aan de ingediende projecten
- december: tijdens de laatste milieuraad wordt de prijs uitgereikt
11. De milieuraad beslist zelf hoe lang ze deze milieuprijs zullen uitreiken.
* Noëlprijs: is een Vleterse Nobelprijs/milieuprijs ter ere aan Noël Vandenbussche die zich jaren heeft
ingezet in de milieuraad van Vleteren.

