
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 19, 12 mei 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van mei 2021.

2. Moratorium voor WIND op LAND; open brief van NLVOW (Nederlandse Vereniging 
Omwonenden Windturbines) van 8 mei 2021.

3. Digitale leeromgeving voor raadsleden; nieuwsbrief d.d. 7 mei 2021 van Leeromgeving 
voor Raadsleden.

4. Gelders Arcadië bedreigd door recreatiedruk; open brief van de Vereniging Vijf Dorpen 
in ’t Groen, Vereniging Mooi Wageningen, KNNV Wageningen en de Stichting Behoud 
Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom van 7 mei 2021.

5. Waar gaat uw partij voor kiezen in 2022? - 8 maatschappelijke vraagstukken oplossen in 
de openbare ruimte; brief van 11 mei 2021 en Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 
2022 van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. 

6. Juridische bezwaren ontwerpbestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2020’; brief van de 
Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen van 12 mei 2021.

Voorgesteld wordt de brief te betrekken bij de besluitvorming rond de vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2021’ en het beeldkwaliteitplan 
‘Hartenseweg 7’ (raadsvergadering 26 mei a.s.)

B. Raadsbrief/Memo

7. Coronasteun Ondernemersverenigingen Renkum en Oosterbeek; brief van het college 
van B&W van Renkum van 11 mei 2021.

De raadsbrief is 11 mei jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op de 
agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

8. COVID-19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van 11 mei 2021, 
zaaknummer 126350.

De raadsinformatiebrief is vandaag via de mail naar u toegezonden en wordt 
geplaatst op de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen 
stuk).

C. Besluitenlijst B&W

9. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W van Renkum van de 
weken 14 t/m 17-2021.

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
kennisgeving aannemen 

 G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
het college

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 19, 12 mei 2021)

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

10. Omgevingsvisie Heveadorp – de energietransitie - Wijk van de Toekomst; brief van 
11 mei 2021 van mevrouw E. Rault en mevrouw C. Antonides mede namens een aantal 
dorpsgenoten.

De brief is 11 mei jl. via de mail naar u toegezonden.

J. Ter bespreking in commissie en raad

K. Gemeenschappelijke regelingen
 
L. Mededelingen en uitnodigingen

11. Week van Lokaal Klimaatbeleid - uitnodiging voor 2 webinars:
- Webinar Borging 50% lokaal eigendom op 8 juni 2021
- Webinar Lokaal klimaatfonds op 10 juni 2021.

U kunt zich opgeven via de links die per workshop zijn aangegeven. U vindt deze 
links ook op https://klimaatverbond.nl/project/week-van-lokaal-klimaatbeleid.

M. Leesmap

https://klimaatverbond.nl/project/week-van-lokaal-klimaatbeleid

