
Ingekomen brieven gericht aan de raad (weken 32-33, 18 augustus 2022) 

  
A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Bezwaar tegen elke vorm van bouwen in het algemeen en het plan van een ecowijk op 
 de maisakker; afschrift van de brief van de VvE’s Residence Hillenbos, Oranjeweg en 
 Jan van Riebeeckweg Oosterbeek, gericht aan mevrouw Hulsing van Het Groene Spoor 
 Oosterbeek. 
 
B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven) 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
2. Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum van week  
 32-2022. 
 
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 afhandeling in handen stellen burgemeester/college 
 
I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college 
 
J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering 
 
K. Gemeenschappelijke regelingen 
 
L. Mededelingen en uitnodigingen 
 
3. Uitnodiging van de Kerngroep Masterplan Doorwerth voor een regulier overleg op  
 8 oktober 2022 te Doorwerth. 
 
 De uitnodiging is 8 augustus jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
4. Uitnodiging voor de Stille Tocht White Ribbon Mile op 25 september 2022 te 
 Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is 10 augustus jl. via de mail naar u toegezonden. 
 
5. Workshops/trainingen De Politieke School. 
 
6. Seminar ‘Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing’ op  
 24 november 2022 te Zeist. 
 
7. Definitieve uitnodiging en stukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
 VNG Gelderland op 5 september te Nunspeet. 
 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 23 augustus a.s., 16.00 uur via 
 secretariaat@vnggelderland.nl  
 
M. Leesmap 
 
8. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – augustus 2022. 
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9. Boekbespreking: Hoofdstuk 6 “De vuilnisbelt in de Grote Oceaan zit vol plastic en is 
 tweemaal zo groot als Texas” pag. 121 e.v. - “De vuilnisbelt in de Grote Oceaan is 
 verzonnen” door de heer ing. Ap J.H.G. Cloosterman. 


