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Aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Arnhem, 

 

Beste raadsleden en leden van het College, 

 

Op 23 maart 2022 hebben wij u gevraagd de volgende informatie naar ons te sturen: 1 

 

“ In het gemeentelijke Bomenplan (maart 2020) en haar vastgestelde Uitvoeringsagenda staat dat de 

Gemeente Arnhem meer bomen wil planten en dat zij daartoe zal onderzoeken waar dat in Arnhem 

kan plaatsvinden. Graag ontvangen wij de uitkomsten/resultaten en notities van dit onderzoek. 

Tevens vragen wij om het overzicht van de locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet of verder 

wil onderzoeken waar groenterreinen en bossen in de gemeente Arnhem uit te breiden zijn met 

bomenaanplant. 

 

In de Uitvoeringsagenda van het Bomenplan staat dat de Gemeenteraad in 2021 geïnformeerd zal 

worden over de voortgang van de geplande uitvoering. Graag ontvangen wij deze rapportage. 

Indien deze rapportage nog niet gereed is, willen wij weten wanneer deze rapportage wel naar de 

gemeenteraad gestuurd gaat worden.” 

 

De gemeenteraad (begin april 2022) heeft eveneens B & W gevraagd onze informatievragen te 

beantwoorden. 

 

Tot onze spijt hebben wij nog steeds geen enkel antwoord  gekregen.  

 

Past dit nog wel in de communicatie cultuur van het stadhuis met bewonersorganisaties? 

Past dit in het beleid van de gemeenteraad die juist bewonersparticipatie wil stimuleren?  

 

Of krijgen wij als Arnhemse Bomenbond alleen maar informatie als we weer onze advocaat een brief 

laten sturen met een eventueel vervolg bij de rechtbank (WOB procedure)?  

 

 

 
1 Zie bijgaande brief op bladzijde 3. 

Arnhemse Bomenbond 

6 mei 2022, Arnhem 

Betreft:   

Bewonersparticipatie: het verstrekken 

van informatie aan de Arnhemse 

Bomenbond door het stadhuis. 

cc. raadswerkgroep Bewonersparticipatie. 
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We hopen dat het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad gaat regelen dat actieve 

bewonersorganisaties tijdig geïnformeerd worden als ze dat schriftelijke vragen. 

 

Per 1 mei 2022 is bovendien de Wet open overheid in werking, die de gemeente verplicht ook zelf 

meer actief informatie te verschaffen aan bewoners(organisaties).   

 

Graag ontvangen we spoedig antwoord op onze vragen, die we u op 23 maart 2002 gesteld hebben. 

 

met vriendelijke groet 

namen het bestuur van de Arnhemse Bomenbond 

Joost Blasweiler (voorzitter)  en Anne Ferwerda (secretaris).                           

                                

 
Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem  
 
De  Arnhemse Bomenbond is tevens een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Stichting Tree Union, Actievoerders en beschermers van de bomen in Arnhem, Stichting EDSP 
ECO, Natuur en Milieu Schuytgraaf, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, Werkgroep Biomassa Klingelbeek, 
Arnhems Peil, Werkgroep Meer Groen en Bos in Arnhem Zuid, Werkgroep Zypendaal en het Gravinnenbos. 
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Aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders  van Arnhem , 

Beste raadsleden en leden van het College, 

In het gemeentelijke Bomenplan (maart 2020) en haar vastgestelde Uitvoeringsagenda staat dat de 

Gemeente Arnhem meer bomen wil planten en dat zij daartoe zal onderzoeken waar dat in Arnhem 

kan plaatsvinden. Graag ontvangen wij de uitkomsten/resultaten en notities van dit onderzoek. 

Tevens vragen wij om het overzicht van de locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet of verder 

wil onderzoeken waar groenterreinen en bossen in de gemeente Arnhem uit te breiden zijn met 

bomenaanplant. 

 

In de Uitvoeringsagenda van het Bomenplan staat dat de Gemeenteraad in 2021 geïnformeerd zal 

worden over de voortgang van de geplande uitvoering. Graag ontvangen wij deze rapportage. Indien 

deze rapportage nog niet gereed is, willen wij weten wanneer deze rapportage wel naar de 

gemeenteraad gestuurd gaat worden. 

 

Bij voorbaat dank voor de toezending van de informatie (per email) . Dit informatieverzoek wordt 

gedaan met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. 2 

 

Met vriendelijke groet 

namen het bestuur van de Arnhemse Bomenbond 

Joost Blasweiler (voorzitter)  en Anne Ferwerda (secretaris).                           

                                

 
Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem  
 
De  Arnhemse Bomenbond is tevens een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Stichting Tree Union, Actievoerders en beschermers van de bomen in Arnhem, Stichting EDSP 
ECO, Natuur en Milieu Schuytgraaf, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, Werkgroep Biomassa Klingelbeek, 
Arnhems Peil, Werkgroep Meer Groen en Bos in Arnhem Zuid, Werkgroep Zypendaal en het Gravinnenbos. 

 
2 Dit WOB informatie verzoek wordt ook als persoon ingediend.  

Arnhemse Bomenbond 

23 maart 2022, Arnhem 

Betreft:  WOB informatie verzoek 

Nieuwe Bomenbeleid  

 


