
 
 

 
 
 

 
Schriftelijke vragen ex. Art 36 reglement van orde, 

   gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
 

 
 
Nummer:  ( in te vullen door griffier ) 
 
Onderwerp:  Vernieuwing lijst Lingewaalse waardevolle bomen 
 
 
Schriftelijke vraag van de ChristenUnie  
Ingediend op :  24 mei 2012 
 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Lingewaal; 
stelt in het kader van art. 36 van het reglement van orde de volgende vraag: 
 
Vragen:  
Het college wordt verzocht om de volgende vragen, na mondelinge toelichting, ook beknopt schriftelijk 
te beantwoorden. 
 
“GROEN VAN TOEN” is dit jaar het thema van de Open Monumentendag 2012., die op 8 en 9 
september aanstaande zal plaatsvinden. 
 

1. De fractie van de ChristenUnie heeft vernomen dat de lijst van waardevolle bomen binnen de 
Gemeente Lingewaal verouderd is en aanpassing behoeft. Kan het College dit bevestigen?; 

2. Is het in dat verband mogelijk aan te sluiten aan het motto Groen van Toen en voor het Open 
Monumenten weekend activiteiten te initiëren en te faciliteren, waarbij ter zake deskundige 
burgers per kern en buitengebied als vrijwilligers betrokken worden, om de bestaande 
verouderde waardevolle bomenlijst voor zover nodig aan te vullen en/of op peil te brengen. 

    
Toelichting: Op Open Monumentendag gaan we doorgaans naar binnen. Maar dit jaar gaan we op 
zaterdag 8 en zondag 9 september ook naar buiten. Want het thema is Groen van Toen. Daarin staat 
de relatie tussen het monument en zijn directe omgeving centraal. 
Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien worden van de omgeving waarin het is opgetrokken. 
Vrijwel alles wat we in Nederland aan groen hebben, is immers door mensen bedacht en aangelegd in 
relatie tot de gebouwde ‘stenen’ omgeving. Met Groen van Toen stelt de Stichting Open 
Monumentendag die relatie centraal. 
Aanleiding om dat dit jaar te doen is het feit dat 2012 uitgeroepen is tot het Jaar van de Historische 
Buitenplaats. Maar de Open Monumentendag beperkt zich niet tot buitenplaatsen en landgoederen. 
Alle groene monumenten komen in het tweede weekend van september aan bod: van hofjes tot 
plantsoenen, van begraafplaatsen tot kloostertuinen, van stadswallen tot stadsparken, van 
grafheuvels tot terpen, van villaparken tot tuindorpen, van lanen tot houtwallen. En overal zijn daarbij 
waardevolle lijstwaardige bomen te vinden. Op Open Monumentendag 2012 leren we monumentaal 
Nederland nog beter kennen: van binnen en van buiten. 
 
  
De indiener van de vragen: 
 
J.M. Daudeij, ChristenUnie     


