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AWARDS “DUURZAAM KUSTPROJECT”
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Wat is een Award “Duurzaam Kustproject”?
De Awards “Duurzaam Kustproject” worden uitgereikt door de provincie West-Vlaanderen en haar partners. Ze
horen bij de campagne De Kust kijkt verder (www.dekustkijktverder.be).
De provincie West-Vlaanderen en haar partners willen met deze Awards projecten in de kijker zetten die oog
hebben voor de toekomst en die uitmunten door vindingrijkheid en duurzaamheid. Dankzij de Awards kunnen de
projectindieners bovendien hun profiel aanscherpen én extra kennis opdoen over het duurzame beheer van onze
kust.
De Awards “Duurzaam Kustproject” werden in 2006 voor het eerst uitgereikt en vanaf dan tweejaarlijks. Meer
informatie over de projecten die in 2006, 2008, 2010, 2012 en 2014 werden bekroond, vind je terug op
www.dekustkijktverder.be onder de rubriek ‘projecten’. Deze website vertelt het unieke verhaal achter deze
waardevolle en diverse projecten. Zo gingen er in 2008 onder andere Awards naar de herinrichting van het Maria
Hendrikapark in Oostende, de ‘O.32 Petrus Pictor’ een catamaran voor duurzaam vissen en het
verwervingsinstrument voor de aankoop van waardevolle duinen aan onze kust. In 2010 kregen onder andere de
projecten Duin & Zee, Tweedaagse van Blankenberge en LIFE-natuurproject ZENO een award en in 2012 werd
o.a. het Oostends Krekengebied bekroond. In 2014 ging een award naar de projecten ‘De Groene Halte+ wandelroute Zwinduinen en –polders’, Herinrichting Sint-Donaaspark Zeebrugge, Renovatie Zone Oude
Spuisluis Blankenberge’ en ‘Het Zeeheldenplein te Oostende’.

Waarom zou ik meedoen?
Duurzaam kustbeheer is nooit ‘af’. Daarom verdienen nieuwe en toekomstgerichte initiatieven alle steun. Want
onze kuststreek is te belangrijk en waardevol om ze aan haar lot over te laten.
Deelnemen loont absoluut de moeite, want een Award “Duurzaam Kustproject ” is…
… een erkenning dat je goed bezig bent en dat je project op een unieke manier bijdraagt aan een beter
kustbeheer.
…een uithangbord. Wie een Award krijgt mag gezien worden. Bij een Award hoort dan ook een voorstelling van
je project in een speciale brochure en op de website www.dekustkijktverder.be.
…een kennismaking, voor geïnteresseerde bezoekers én toevallige passanten, met het unieke karakter van je
duurzame project. Zo kan elk bekroond project bijdragen tot een grotere bewustwording in verband met
duurzaam kustbeheer en inspiratie leveren voor nieuwe projecten.
…een kans om bij te leren door contacten met de andere Awardwinnaars en de jury die waar mogelijk gericht
advies geeft.

Kom ik in aanmerking voor een Award?
Alle projecten die een positieve impact hebben op de duurzame ontwikkeling van de kust en een aantoonbaar
positief effect kunnen bewijzen, kunnen deelnemen. De indiening staat open voor iedereen: particulieren,
bedrijven, verenigingen, overheidsinstanties, etc. De reguliere werking van een dienst of organisatie komt niet in
aanmerking. Zie pagina 3 voor meer details over het reglement.

Hoe leg ik mijn projectidee aan voor?
De provincie West-Vlaanderen en haar partners lanceren een ruime oproep om duurzame kustprojecten in te
dienen via tijdschriften, nieuwsbrieven, netwerken en organisaties. Daarnaast worden ook potentiële winnaars
van een Award (verenigingen, gemeenten, bedrijven, besturen,…) rechtstreeks aangeschreven.
In afwachting heeft de jury het voorbije jaar niet stilgezeten. Ze legde alvast een lijst aan van projecten die in
aanmerking komen. Misschien staat jouw project al op die lijst. Maar zelf indienen is natuurlijk nog beter!
Indienen kan door het aanvraagformulier bij de rubriek ‘deelnemen’ op www.dekustkijktverder.be ingevuld
terug te bezorgen aan kust@west-vlaanderen.be .

De Kust kijkt verder, Initiatieven als impuls voor Duurzaam Kustbeheer

p. 2

Hoe ziet de timing eruit?
Lancering van de oproep voor duurzame kustprojecten: op het jaarlijks Kustforum
Uitreiking: tweejaarlijks op het Kustforum vanaf 2006, lancering nieuwe brochure en vermelding op
www.dekustkijktverder.be
Indienen: tegen september het jaar voor de uitreiking
Jurering door een professionele jury: Oktober – december het jaar voor de uitreiking

Reglement?








Enkel initiatieven en projecten die gerealiseerd zijn of die op zijn minst al een duidelijke positieve
impact kunnen aantonen, kunnen meedingen naar een Award. De reguliere werking van een dienst of
organisatie komt niet in aanmerking.
De projecten of initiatieven moeten aantoonbare resultaten kunnen voorleggen als zijnde een duurzaam
project aan de kust. Die resultaten worden beoordeeld door een professionele jury, die zich daarvoor
baseert op de vooraf vastgelegde duurzaamheidscriteria (zie verder).
Een project dat in een vorige editie al met een Award werd bekroond, komt enkel in aanmerking als het
in vergelijking met de vorige editie in een of meer opzichten grondig is vernieuwd.
De aanvrager dient zijn ingevulde aanvraagformulier tijdig in te dienen bij de provincie WestVlaanderen: Streekhuis Kust, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, T 059 34 21 47, E kust@westvlaanderen.be .
De jury mag de indiener om extra informatie over het project vragen, om het zo beter te kunnen
beoordelen. De jury zal de projectindieners ook uitnodigen voor een mondelinge toelichting.
Een project kan ook het label ‘uitmuntend’ ontvangen als bijzondere bekroning. Daarbij houdt de jury
vooral rekening met het vernieuwend karakter van het project en de voorbeeldfunctie die het project
voor de hele kustregio kan vervullen.
Enkel projecten op Belgisch grondgebied komen in aanmerking.

Wat zijn precies die ‘duurzaamheidscriteria’?
De Award ”duurzaam kustproject” wordt niet op basis van nattevingerwerk toegekend. De beoordeling gebeurt
zo objectief mogelijk. Daartoe laat de jury zich leiden door vooraf vastgelegde duurzaamheidscriteria. Die laten
haar toe om het positieve effect van de projecten op de duurzame ontwikkeling van de kust te toetsen.
Dit zijn de criteria:
- blijk geven van een streven naar innovatie
- ontwikkelen van een visie op lange termijn, dat wil zeggen denken en handelen in het voordeel van de
huidige generaties zonder dat het nadelige effecten heeft voor volgende generaties.
- vermijden van schadelijke gevolgen
- uitgaan van een stevige wetenschappelijke basis
- afstemming tussen verschillende beleidsniveaus en met de lokale situatie
- rekening houden met milieukosten en -baten
- de samenwerking bevorderen tussen diverse beleidsniveaus en tussen verschillende sectoren
- blijk geven van aandacht voor communicatie en participatie
- nastreven van solidariteit en sociale rechtvaardigheid

Met vragen over de precieze inhoud en invulling van deze criteria kun je altijd terecht bij de provincie WestVlaanderen.
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Hoe verloopt de selectie van de projecten?
De selectie verloopt in 2 fasen:
 Een eerste, schriftelijke fase op basis van het ingediende formulier. In deze fase gebeurt de selectie door
de provincie West-Vlaanderen zelf. Projecten die niet in overeenstemming zijn met het reglement,
worden niet meegenomen naar de tweede fase. Indien nodig vraagt de provincie West-Vlaanderen de
projectindiener om extra informatie. Indien een indiening niet in aanmerking komt, zal het de provincie
West-Vlaanderen dit motiveren t.a.v. de jury.
 De tweede fase bestaat in de beoordeling door een professionele jury, bestaande uit leden uit zowel de
overheidssector als uit de privésector. Indien nodig kan de jury de indiener om bijkomende informatie
vragen. De jury zal de indiener ook uitnodigen een mondelinge toelichting over het project te komen
geven.
De selectie van de projecten wordt bekrachtigd op het Team Kust én het overleg ‘Duurzaam Kustbeheer’ van de
provincie West-Vlaanderen. Indien één van de partners van de provincie West-Vlaanderen betrokken partij is bij
een ingediend project, zal deze partner zich onthouden tijdens de beoordeling.

Waar kan ik terecht met verdere vragen?
Provincie West-Vlaanderen
Streekhuis Kust
Wandelaarkaai 7 - 8400 Oostende
Tel.: 059/34 21 47
Fax: 059/34.21.31
E-mail: kust@west-vlaanderen.be
www.kustbeheer.be

Meer informatie op www.dekustkijktverder.be
Aanvraagformulier sturen naar bovenvermeld adres of F 059 34 21 31 of E kust@west-vlaanderen.be
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