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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: Nulmeting bomenbestand 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
Het eerste jaar van deze legislatuur werden er ambitieuze doelstellingen geformuleerd mbt het 
aantal extra te planten bomen. Tijdens deze discussies werd er op gewezen dat het goed zou 
zijn om te vertrekken van een nulmeting van ons bomenbestand. Welke stappen zijn hiertoe 
genomen? 
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bijlagen

antwoord schriftelijke vraag ivm nulmeting bomenbestand

Mevrouw

Op 1 augustus stetde u onderstaande vraag ivm nulmeting

Het eerste ioar van deze legislotuur werden er ambitieuze doelstellingen geformuleerd mbt
het aontal extra te planten bomen. Tijdens deze discussies. werd er op gewezen dat het goed zou zijn
om te vertrekken von een nulmeting von ons bomenbestand. Wetke stappen zijn hiertoe genomen?

ln antwoord hierop kunnen wij u het volgende meedelen:

Het bomenbestand van Stad Sint-Nikl.aas werd inmidde[s geïnventariseerd.
Deze inventaris is raadpl.eegbaar via Obsurv, het beheerprogramma van ons openbaar domein.

Let wel :

- bomen op privaat domein werden niet geïnventariseerd. Private terreinen zijn niet
toegankeLijk en Luchtfóto's verschaffen vooralsnog vee[aI onvoldoende detaiL om een stuitend
beel.d te geven van afzonderl.ijke bomen.

- bomen in openbare bossen werden niet individueel geïnventariseerd, maar behoren in de
inventaris tot vlakvormige elementen 'bos'.
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