
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 4, 27 januari 2022)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Dankmail van de Kerngroep Masterplan Doorwerth van 21 januari 2022.

Het bericht is 21 januari jl. via de mail naar u toegezonden. 

2. Focuspunten Alzheimer Nederland t.b.v. coalitieakkoord.

3. Temporiseren van eventuele plannen voor windenergie; pleidooi van NLVOW 
(Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie).

4. Intrekken bezwaarschrift omgevingsvergunning Gebouw '95 Mill Hill Oosterbeek; brief 
van Vijf Dorpen in ’t Groen van 22 januari 2022.

B. Raadsbrief (in te zien via raad.renkum.nl/documenten/raadsbrieven)

C. Besluitenlijst B&W

5. Vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van Renkum 
van week 3-2022.

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 afdoening in handen stellen burgemeester/college

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

J. Ter bespreking in raadsontmoeting/raadscommissie en raadsvergadering

6. Bebouwing in buitengebied; brief van de heer drs. ing. D. J. Maas van 24 januari 2022.

De brief is 24 januari jl. via de mail naar u toegezonden en betrokken bij de 
behandeling van de omgevingsvisie in de vergadering van de raad van 26 januari 
jl.

7. Petitie tegen woningbouw in buitengebied; mailbericht van mevrouw M. Mekking-Poel en 
petitie (2110 x ondertekend). 

Het mailbericht en de petitie zijn 25 januari jl. via de mail naar u toegezonden en 
betrokken bij de behandeling van de omgevingsvisie in de vergadering van de 
raad van 26 januari jl.

K. Gemeenschappelijke regelingen

L. Mededelingen en uitnodigingen
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8. Uitnodiging van de Gelderland Academie voor de Webinar ‘Inclusief leiderschap’ op 

10 maart 2022.

Aanmelden kan via
https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/web-inclusief-leiderschap/

9. Uitnodiging #Mijn Stem Telt Festival – 3 maart 2022 – online.

M. Leesmap

10. Brandende kwesties – uitgave van de Brandweer Midden Gelderland, nummer 4-2021.

Voor de raadsleden ligt een exemplaar in hun postbakje.

11. Nieuwsbrief Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen - januari 2022.

https://gelderlandacademie.nl/bijeenkomst/web-inclusief-leiderschap/

