
1

Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: donderdag 26 november 2020 10:14
Aan: ZZ-GRIFFIE Raadsadviseurs
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Aanvraag Werkbezoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 
Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: donderdag 26 november 2020 10:10 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Aanvraag Werkbezoek" 
 
Referentie: GRO160638120150  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Naam en voorletters Kristin McGee 

Adres Waterhuizerweg 29 

Postcode 9753HP 

Woonplaats Haren 

Telefoonnummer 06.2089.7219 

E-mailadres k.a.mcgee@rugl.nl  

Evt. de organisatie of 
groepering die u 
vertegenwoordigt 

Boomwachters Groningen 

Omschrijving Omschrijf het werkbezoek dat u graag georganiseerd zou willen zien. 
 
We willen graag wat presentaties organizeren van leden uit de 
Boomwachters maar ook met leden van boomdeskundige bedrijven 
zoals iTreeTools en Cobra Groen. Dat zal bijvoorbeeld een 2 uur sessie 
kunnen zijn met 3 of 4 sprekers in totale (2 van de Boomwachters en 2 
professionals). Topics zal zijn - het meten van de totale 
boomkroonbedding, het klimaten bestede snoeien van bomen en het 
meten van het impact van zonnepanelen op de particuliere 
boombestand. 

Voor wie? Wie zou u voor het werkbezoek willen uitnodigen? Woordvoerders 
m.b.t. ….. 
Wilt u ook de desbetreffende portefeuillehouder uit het college 
(burgemeester/wethouder) uitnodigen? 
We willen graag de burgemeester en wethouder uitnodigen, de hele 
raad en vooral de medewerkers en de boomwerkers van de 
Stadsbeheer - Henk Langeveld, Edwin Arends, Wieteke de Boer, 
Gerard Demandt, Kees van Bleek en Henk Jan Hofman. 

Vorm Hoe wilt u het werkbezoek het liefst vormgeven? 
 
Een 2 uur workshop/presentaties met een 1 uur debate en discussie 
daarna. Zoals: 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

 
1. 20 minute presentatie boomwachters (casus - urban forestry uit 
Portland Oregon) 
2. 20 minute presentatie boomwachters (reacties en voorbelden van 
de bewonners van Groningen 2015-2020) 
Pause 
3. 30 minute presentatie Cobra Groen - met meten van de baten van 
stadsbomen 
4. 40 minute presentatie Ken James on damping and tree pruning for 
urban trees 
Pause 
Debate en discussie 

Wanneer wilt u 
(uiterlijk) het 
werkbezoek laten 
plaatsvinden? 

11-12-2020 

Welk tijdstip schikt u 
het beste? 

Vrijdag middag 

Hoeveel tijd heeft u 
nodig voor uw 
werkbezoek? 

3/4 uren 

 


