
 

                 

                  

  
                     

          

            
    

          
    

          

  

              

         

  

             

  

             
 

            
    

         

  

             
     

  

             
     

LIJST INGEKOMEN STUKKEN 

Lijst nr. 9 afdeling : RBRGRF 
steller : M. Valentijn 

doorkiesnummer : 077-3599430 
datum : september 2022 Aan De gemeenteraad van Venlo 

Onderwerp: Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 28 september 2022. 

Brieven waarvan wordt voorgesteld deze ter afdoening in handen te stellen van het 
college van burgemeester en wethouders: 

52. Brief aan gemeentebestuur en raadsleden d.d. 13 juni 2022 inzake 
omgevingsvergunning t.b.v. invulling pand Tegelseweg. 

53. Brief van Stichting Drugsbeleid d.d. 10 juli 2022 inzake burgerberaad drugs (1883861). 

Ter kennisname raad: 

54. MGR SDLN inzake vastgestelde begroting 2023 - 2026 MGR SDLN d.d. 1 juli 2022 
(1882114). 

55. BsGW inzake Jaarverslag BsGW 2021 d.d. 6 juli 2022 (1882727). 

Ter attentie raad: 

56. Brief RDA d.d. 14 juli 2022 inzake publicatie RDA zienswijze "Dilemma's in de 
Wildopvang". 

Ter kennisname raad: 

57. Agenda algemeen bestuur BsGW 30 juni 2022 en Informatiebrief BsGW juli 2022 d.d. 22 
juli 2022. 

Brieven waarvan wordt voorgesteld deze ter afdoening in handen te stellen van het 
college van burgemeester en wethouders: 

58. Brief d.d. 23 juli 2022 inzake afsteken vuurwerk in de nacht. 

Ter kennisname raad: 

59. Rode Kruis Noord- en Midden-Limburg d.d. 28 juli 2022 inzake felicitaties college van 
burgemeester en wethouders en verzoek om kennismakingsgesprek. 

Ter kennisname raad: 

60. Leger des Heils W&G Zuidoost d.d. augustus 2022 inzake werkbezoek aan de locaties 
van de organisatie in de regio. 



 

            
    

           
   

             
 

           

         
 

           
       

  

           

            
    

          
  

           
       

Ingekomen stukken 

Brieven waarvan wordt voorgesteld deze ter afdoening in handen te stellen van het 
college van burgemeester en wethouders: 

61. Brief K. Dijkmans d.d. 23 augustus 2022 inzake aanvraag omgevingsvergunning splitsen 
pand Tegelseweg 23 Venlo. 

62. Brief d.d. 7 september 2022 inzake petitie stank en geuroverlast door Scelta Umami te 
Belfeld (1896535). 

63. Brief d.d.13 september 2022 inzake perceel en pand Oude Heerweg te Velden. 

64. Brief van Greenports Nederland d.d. 19 september 2022 inzake huisvesting 
internationale medewerkers (1899253). 

65. Brief van Greenports Nederland d.d. 21 september 2022 inzake oneigenlijk gebruik en 
ongewenste herbestemming bij glasbestanden onder druk van de energiecrisis. 

Ter attentie raad: 

66. Brief van Ecovrede d.d. 26 september 2022 inzake de voedselvoorziening staat onder 
druk. 

Brieven waarvan wordt voorgesteld deze ter afdoening in handen te stellen van het 
college van burgemeester en wethouders: 

67. Brief K. Dijkmans d.d. 24 september 2022 inzake Tegelseweg 21 update 
arbeidsmigranten vanaf augustus 2022. 

68. Brief van Stichting Scouting Mgr. Feron d.d. 28 september 2022 inzake onkosten 
vergoeding ophalen oud papier in de gemeente Venlo. 
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