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Richtlijnen/toetsingscriteria toekennen boom in het prominentenbos/prominentenpark gemeente Oldenzaal
Basisbeleid uit de “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Oldenzaal 2014”
Artikel 9 Een boom in het prominentenbos
1. Het college kan een boom in het prominentenbos toekennen aan personen die voor de gemeenschap van Oldenzaal iets hebben gedaan dat van betekenis is of is geweest voor langere tijd met
een breed draagvlak.
2. Het college bepaalt de datum, het tijdstip en de keuze voor de te planten boom.
Artikel 10 Afwijkingsmogelijkheid
Het college kan in zeer bijzondere situaties van de voorgaande artikelen afwijken.
Artikel 11 De toekenning
Aan het verlenen van het ereburgerschap, alsmede aan de toekenning van de erepenning en de
boom in het prominentenbos en de inschrijving in het register zijn rechten noch verplichtingen verbonden
Een boom in het prominentenbos wordt toegekend aan personen die een langere periode, met een
breed draagvlak, iets voor Oldenzaal hebben betekend. En naar het oordeel van het college aantoonbaar een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap van Oldenzaal;

Nadere regels vastgesteld in de collegevergadering van 25 april 2017
Toetsingscriteria
Wie komt wanneer en onder welke voorwaarden voor een boom in het prominentenpark in aanmerking?
1. Kan alleen worden toegewezen aan natuurlijke personen, dus niet aan verenigingen, stichtingen of
bedrijven.
2. Aan een persoon geboren, of woonachtig (geweest) in Oldenzaal.
3. Aan een nog in leven zijnde persoon, dan wel postuum.
4. Aan een persoon niet geboren of woonachtig (geweest) in Oldenzaal, maar ingeval deze persoon
bijzonder grote verdiensten heeft of heeft gehad voor de gemeenschap Oldenzaal.
5. Aan een persoon voorgedragen door gemeenteraad of college van B en W.
6. Aan een persoon voorgedragen door een persoon in samenhang met een vereniging, stichting,
bedrijf of “noaberschap” (buurtinitiatief) etc.

7. Aan een persoon waarbij de argumentatie van de verdienste voor de gemeenschap Oldenzaal
goed is onderbouwd en aangegeven in het aanvraagformulier met eventuele bijlagen.
8. Toekenning vindt alleen plaats aan personen die van onberispelijk gedrag zijn.
9. Het besluit van het al of niet toekennen van een boom in het prominentenpark, aan een voorgedragen persoon, blijft te allen tijde aan het college van B en W.
Randvoorwaarden voor indieners van het aanvraagformulier





Probeer te achterhalen of de persoon een aan hem of haar toegewezen boom in het prominentenpark op prijs zou stellen zonder dat de persoon daar zelf weet van heeft.
Voor toelichting op het proces kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, telefoon
(0541) 58 81 11.
Houd er rekening mee dat de procedure enige tijd in beslag neemt en dat bomen alleen geplant
kunnen worden in het plantseizoen tussen 1 november en 31 maart.
Het voorstel moet voldoende worden beargumenteerd. Voeg brieven of bijlagen die dit staven toe
aan dit formulier.

