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Onlangs ontvingen wij uw brief waarin u in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoekt (WOB-verzoek) 
kennis te mogen nemen van aile documenten die betrekking hebben op het onderhoud van de Dikke Boom en de boom 
op het Paradeplein. 

------- -
Onze reactie 
Naar aanleiding van uw verzoek is er telefonisch contact met u geweest waarbij aan u is voorgesteld om een overleg met 
u te houden. In dit telefoongesprek gat u aan dat uw verzoek een breder doel dient: de aandacht en werkwijze die er 
binnen de organisatie is voor het boombeheer en hoe omgegaan wordt met de zorg voor met name oudere bomen 
binnen de gemeente. Doel van dit voorgestelde overleg is om aan u toe te lichten hoe het onderhoud aan genoemde 
bomen wordt uitgevoerd en vastgelegd. 

Vervolgens is met u overlegd op maandag 30 september 2019 en is uitgebreid met u besproken hoe binnen de 
gemeente omgegaan wordt met de zorg voor bomen in het algemeen en hoe oudere bomen extra aandacht krijgen. Na 
afloop van het over1eg gaf u aan ruim voldoende informatie te hebben gekregen en hiermee uw WOB-verzoek in te 
trekken. 

Vragen? 
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd. Heeft u echter toch nog vragen dan kunt u contact 
opnemen met de groenbeheerder van de gemeente, de heer Henkjan Schiettekatte. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
0164-277333. 

Met vnendelijke groet, 

J. C Verbruggen MSc, 
Teammanager Team Beheer & Advies. 

Ort document rs elektronisch vastgesteld, hrerdoor is het niet voorzlen van een fysieke handtekening. 
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