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Onze organisatie 
 
Met ongeveer 330 medewerkers, 
verdeeld over 8 afdelingen, 
werken we aan een prettige en 
veilige leefomgeving voor onze 

ruim 35.000 inwoners. 
Openbare Werken is één van onze 

8 afdelingen en bestaat uit 4 
clusters;  Beleid/Assetbeheer, 
Beheer en inrichting Openbare 
Ruimte, Buitendienst en 
Groenwerken. Het cluster Beheer  

en Inrichting Openbare Ruimte 
waar deze stage deel van 
uitmaakt bestaat uit 11 
medewerkers. 
 
 
 

Informatie  
Voor meer informatie over de 
functie kun je contact opnemen 
met Eefke Sikkink, 

gegevensbeheerder Openbare 
Ruimte. 

  
Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer  
(0316) 291 391. 
 
 
 

Solliciteren? 
Wij ontvangen je motivatie voor 
deze stage graag uiterlijk 31 
augustus 2020. Deze motivatie 
stuur je via de site van 
Werkeningelderland. 
 

 
 
Het kunnen overleggen van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

is een voorwaarde voor 

stageplaats bij de gemeente 

Montferland. 

 

 

 

 
Een leuke hbo stage opdracht in het groen! 

 

 

Gemeente Montferland staat bekend om het vele groen in de 

woonplaatsen en het buitengebied, zoals plantsoenen, struwelen en 

bomen. Sinds 9 januari 2020 is het boombeleidsplan vastgesteld door 

de raad om de bomen te beschermen en te behouden.  

Er bestaat een lijst met beschermde, monumentale bomen op 

gemeentelijke grond, maar er bestaat geen lijst van beschermde, 

monumentale bomen op grond van inwoners van de gemeente 

Montferland. Daarnaast ontstaan er problemen in de uitvoer bij de 

vastgestelde kader rondom de kapvergunning. Wij zijn benieuwd hoe dit 

het beste aangepakt kan worden. 

 

Wij zijn dan ook opzoek naar één of twee stagiaires die een bomenlijst 

kunnen opstellen voor particuliere monumentale of in het oog 

springende bomen en daarnaast een onderzoek/advies kunnen opstellen 

om de problemen van de vastgestelde kader rondom de kapvergunning 

te beperken. 

 

Na het opstellen van deze lijst, wordt deze lijst vastgesteld door het 

college en raad van de Gemeente Montferland.  

 

Wat ga jij/gaan jullie doen? 

 Het inventariseren van particuliere bomen (digitaal/buiten in het 

veld). Dit doe je bijvoorbeeld door de bomen te verdelen in 

monumentale bomen, waardevolle bomen of bomen zonder 

betekenis. Eigen inbreng in de methode/werkwijze is uiteraard 

gewenst en wordt toegejuicht! 

Eventueel kan de opdracht van twee personen uitgebreid 

worden naar een inventarisatie van gemeentelijke bomen; 

 Criteria van monumentale bomen toetsen en eventueel deze 

aanpassen, wanneer de criteria niet meer voldoen; 

 Criteria opstellen voor waardevolle (speciale) bomen; 

 Lijsten maken (Excel) van waar de monumentale en waardevolle 

(speciale) bomen in staan en die verwerken in het digitale 

beheersysteem van de gemeente.   

Onderzoek/advies 

 Advies geven hoe inwoners van Montferland de bomen het beste 

kunnen onderhouden. Eventueel hier een folder/boekje van 

maken; 

 Hoe ga je om met gewijzigde beleidskaders/-regels in relatie tot 

de praktijk/uitvoering? Waar loop je tegen aan? 

Wij bieden: 

 Een leerzame stage; 

 Goede individuele begeleiding; 

 Veel werkplezier; 

 Inzicht in het digitaal werken; 

 Stagevergoeding € 250,- bruto per maand (bij volledige 

werkweek 36 uur per week). 

 

 

                            

https://www.werkeningelderland.nl/stage/stage-opdracht-in-het-groen/

