
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 9, 4 maart 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Voortgang sportvisserij loodvrij; brief van de Hengelsport Federatie Midden Nederland 
van 1 maart 2021.

2. Nieuwbrief Veluwe op 1 – maart 2021.

3. Nieuwsbrief BOP Renkum (Belangengroep Omwonenden (SK)Parenco) – uitgave 1 - 
25 februari 2021.

4. Beeldspraak – nieuwsbrief van het Gelders Genootschap – februari 2021.

5. Geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur; open brief van de Beroeps Organisatie 
Kunstenaars (BOK) van 1 maart 2021 en gericht aan de Minister van OCW, alle 
wethouders Kunst en Cultuur en alle raadsleden van Nederland, zaaknummer 134846.

6. Nieuwsbrief Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen – 25 februari 2021.

B. Raadsbrief/Memo

7. Inventarisatie ontmoeting; brief van het college van B&W van Renkum van 2 maart 
2021.

De raadsbrief is 2 maart jl. via de mail naar u toegezonden en wordt geplaatst op 
de agenda van een raadscommissie (ter kennisname – ingekomen stuk).

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

8. Aanvraag omgevingsvergunning bouw recreatiewoning Wolfheze; brief met bijlagen 
van mevrouw L. van Wolven mede namens een aantal omwonenden d.d. 25 februari 
2021, zaaknummer 134638.

Betreft een collegebevoegdheid.

9. “Behoud hoofdgroenstructuur en bos rondom Moviera en bouw met respect voor 
maat en schaal in de omgeving” – door 132 omwonenden van het Moviera-terrein 
ondertekende petitie; ingediend door de Stichting Burgerinitiatief ter bevordering van het 
behoud van flora, fauna en woongeluk in de buurt Dreijeroord in Oosterbeek.

De petitie is gisteravond tijdens de raadsontmoeting digitaal aangeboden. 
Voorgesteld wordt de petitie te betrekken bij de zienswijzeprocedure rondom het 
ontwerp-beeldkwaliteitplan Nico Bovenweg 44, 2021.

10. Beëindiging contract A0 reclame tijdens lockdown; mailbericht van ROBIN BEST 
Outdoor Media van 2 maart 2021, zaaknummer 134283. 



Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 9, 4 maart 2021)

I. Ter bespreking in commissie en raad

J. Gemeenschappelijke regelingen

K. Mededelingen en overige ingekomen stukken

11. Afsluitende bijeenkomst van het voorbereidingstraject van de RES 1.0. op 10 maart 
2021. 

De uitnodiging is 2 maart jl. via de mail naar u toegezonden.

12. Reminder Veluwe Congres op 11 maart 2021.

L. Leesmap

13. Nieuwsbrief VPPG (Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen).


