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Beneden-Leeuwen, 20 december 2022 

Betreft: Uitvraag bomengeschenk Gelderse gemeenten 

 

Geachte burgemeester, geacht college, 

Het nieuwe jaar 2023 staat voor de deur. Een bijzonder jaar voor VNG Gelderland. Want komend jaar 
is het 100 jaar geleden dat de Vereniging van Gelderse Gemeenten is opgericht. Dit jubileum vieren 
we samen op vrijdag 14 april 2023. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!  

Bij dit jubileum hoort ook een speciaal cadeau. Een cadeau voor inwoners van uw gemeente. 
Hierover gaat deze brief. Uw medewerking is nodig.  

VNG Gelderland schenkt elke Gelderse gemeente een boom  
VNG Gelderland is er voor onze Gelderse gemeenten en daarmee voor de inwoners van onze 
gemeenten. Een boom als herinnering, maar ook met een betekenis die past bij de uitdagingen waar 
we mee te maken hebben. Meer groen in onze woonomgeving is om allerlei redenen van belang.  

Wilt u een boom die bijdraagt aan koelte op hete dagen, of een boom die voor bijen aantrekkelijk is? 
Of wilt u een boom die kleur geeft in een woonwijk, of één die beschutting biedt? U kunt zelf een 
boom kiezen, die past bij haar omgeving, met een mooie standplaats die u bepaalt.  

Geef uw boomkeuze uiterlijk 11 januari 2023 aan ons door  
In de bijlage bij deze brief vindt u een waaier met een selectie van bomen waaruit u kunt kiezen. Wij 
vragen u om uiterlijk 11 januari 2023 het keuzeformulier op onze website in te vullen. Het 
keuzeformulier vindt u op: www.vnggelderland.nl/keuzeformulier  

We kunnen met het planten van de bomen niet wachten tot de feestelijke viering op 14 april 2023.  
Het is ook lastig om de boom na afloop van het jubileumfeest aan u mee te geven. Hiervoor is de 
boom te zwaar. U kunt het planten van de boom meenemen in uw eigen gemeentelijke werkritme 
(koppelen aan de boomplantdag of aan uw eigen plantaanpak).  

De boom wordt bij u op locatie afgeleverd. We spreken hiervoor een datum met u af. De verwachte 
levertijd is maart.  

Uitnodiging jubileumviering  
In januari ontvangt u de uitnodiging voor de jubileumviering op 14 april 2023. 

We hopen en verwachten met dit geschenk een bijdrage te leveren aan uw gemeente, aan uw 
inwoners en aan ons mooie Gelderland.  

Met vriendelijke groet namens het bestuur van VNG Gelderland  

 

Perry Arissen, secretaris 

14 april 2023

100 jaar100 jaar  
VNG Gelderland


