
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 23, 7 juni 2018) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Notitie “De Buurt-Bongerd” – burgerinitiatief om te komen tot een groene invulling 
 tussen de Fluitersmaat en de Doornenkamp; brief en notitie van de heren J. Braun en 
 J. van der Oost, namens de initiatiefnemers, zaaknummer 76576. 
 
 De griffier stelt voor de initiatiefnemers te attenderen op de mogelijkheid van de 
 raadsontmoeting. Afhankelijk van hun reactie wordt de brief/notitie geplaatst op 
 de agenda van de Agendacommissie. 
 
2. Calamiteitenroute en onveiligheid/toename verkeersstromen Duitsekampweg 
 Wolfheze i.v.m. herontwikkeling locatie Willemsen Naaldhout; verslag van de 
 wandeling en het overleg tussen de gemeente Renkum en de Adviesgroep 
 Verkeersplan Wolfheze. 
 
3. Jongerenraad Renkum; verslag van de vergadering van 29 mei 2018. 
 
4. Raadsledennieuwsbrief van de VNG van 31 mei 2018. 
 
5. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap van mei 2018. 
 
6. Notulen van de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep Parenco – 16 mei 2018. 
 
7. Nieuwsbrief Veluwe-op-1 van 31 mei 2018. 
 
8. Gemeenteraad en Right to Challenge; informatie van het Netwerk Right to Challenge 
 van 30 mei 2018. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
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 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
9. Uitnodiging informatiebijeenkomst waterschapsverkiezingen op 25 juni 2018 te 
 Apeldoorn. 
 
 Graag aanmelden via mvergeer@vallei-veluwe.nl 
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10. Uitnodiging bijeenkomst financieel perspectief gemeenten op 14 juni 2018 te 
 Barneveld. 
 
 Inschrijven is mogelijk via deze link  
 http://vnggelderland.nl/bijeenkomst-ibp-14-juni-2018 
 
11. Uitnodiging voor de ALV van de VNG op 27 juni 2018 te Maastricht. 
 
12. Uitnodiging voor het nationaal gesprek ‘De Legale Facade’ op 11 juni 2018 te 
 Amsterdam. 
 
13. Uitnodiging mediatraining op 18 juni 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis te 
 Oosterbeek. 
 
 De uitnodiging is vandaag via de mail naar u toegezonden. 
 Graag voor 14 juni a.s. bij de griffie aangeven of u wel/niet aanwezig zult zijn 
 (griffie@renkum.nl ). 
 
L. Leesmap 

http://vnggelderland.nl/bijeenkomst-ibp-14-juni-2018
mailto:griffie@renkum.nl

