Reglement naamgevingswedstrijd Bedenk naam nieuwe gemeente
Giessenlanden, Molenwaard 14 juni 2017

1. Naam bedenken
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard willen de inwoners zoveel mogelijk
betrekken bij de fusie. Inwoners hebben een belangrijke stem bij het bepalen van de
naam voor de nieuwe gemeente. Alle inwoners, dus jong en oud, mogen meedoen.
Periode
Inwoners kunnen een naam indienen in de periode van donderdag 15 juni tot en met
vrijdag 30 juni 2017.
Hoe indienen
Om mee te dingen voor de prijs, kan de naam op de volgende manieren worden
ingediend:




digitaal via het webformulier op www.opwegnaaralblasserwaard.nl
per post via antwoordnummer 2252
telefonisch via 14 0184 en 0183 - 583838

Namen die op andere wijze worden ingediend dingen niet mee naar een prijs in de
loting.

2. Naamgevingscommissie
Er zijn negen inwoners benaderd en een voorzitter om deel te nemen aan de
onafhankelijke naamgevingscommissie. Zij hebben specifieke kennis op het gebied van
toerisme, cultuur, historie, bedrijfsleven dan wel jeugd. De commissie gaat uit alle
inzendingen maximaal drie mogelijke namen selecteren, die zij in augustus presenteert.
Deze namen worden in september in stemming gebracht.

3. Een prijs voor de indiener van de gekozen naam
Na de stemming is bekend welke naam de nieuwe gemeente krijgt. De inzender(s) van
deze naam, kan (kunnen) in aanmerking komen voor een prijs. Bij meerdere inzenders
met deze nieuwe naam, vindt loting plaats.
De prijs is uitsluitend voor inwoners van Giessenlanden en Molenwaard. Raadsleden,
inwoners en leden van de naamgevingscommissie, die werken bij één van de twee
gemeenten, zijn uitgesloten voor het winnen van een prijs.
Mocht de gekozen naam zijn voorgesteld door een inzender die niet in de gemeente
woont, dan vindt loting plaats onder de inwoners die een van de andere in stemming
gebrachte namen hebben aangedragen.
Mochten de namen die in stemming worden gebracht niet zijn ingestuurd door inwoners
van de gemeente Giessenlanden of Molenwaard, dan vindt loting plaats onder alle
inwoners die een (andere) naam instuurden.
De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

