Nieuwsbrief APRIL 2016
Door de meivakantie is de nieuwsbrief van april 2016 wat later dan gebruikelijk
verzonden.
Op de Raadsagenda stond:
 Toepassen coördinatieregeling t.b.v. de herzieningen TPN Klaver 4
 Bestemmingsplan “Herziening De Nieuwe Munt Tegelen”
 Bestemmingsplan “Plattelandswoningen Venlo”
 Intrekken “Subsidieverordening duurzaam bouwen Venlo 2010”
 Regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg
 Instemmen met het voornemen tot sluiting van de openbare basisschool de
Ontdekking onder gelijktijdige fusie met OBS Harlekijn
 Beleidsplan Schuldhulpverlening
De meeste van bovenstaande raadsvoorstellen werden kort behandeld of waren
hamerstukken.
Daarnaast werden in de gemeenteraad een aantal moties buiten de vergaderorde ter
discussie gesteld:
Motie Venlo.nl Meertalig:
In deze motie, opgesteld door onze partij, wordt het College opgeroepen om voor
zomervakantie van dit jaar de website toegankelijk te maken in meerdere talen,
minimaal in het Duits en het Engels. De wethouder gaf aan dat hier al mogelijkheden
voor zijn en dat deze nog meer toegankelijk gemaakt zullen worden. Met deze
toezegging is de motie in getrokken.
Motie Stimulering Duurzame Energie:
In deze motie, opgesteld door onze partij en D’66, wordt het College gevraagd om een
nieuwe verordening te maken die het mogelijk maakt gebruik te maken van de landelijke
regeling investering duurzame energie bijv. voor zonneboilers, warmtepompen etc. Het
College deed een toezegging om de Raad hierover nader te informeren. De motie is
daarom ingetrokken.
In mei 2016 staat op de agenda:
 RV 42, Kadernota
 RV 36, Inwoners aan zet, Maatschappelijke participatie in Venlo 2016-2017
 RC 4, Regulering Cannabisbeleid
 RV 44, Parkeren Centrum Venlo
 RV 38, Barge Terminal Venlo
 RV 39, GR Maasveren Limburg Noord
Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk of dorp spelen en die u graag bij onze fractie onder
de aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact op met een van onderstaande
raadsleden. Voor telefoonnummers zie onze website www.lokaledemocraten.nl. Of stuur
een email naar: fractie@lokaledemocraten.nl.
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