
Leon van den Beucken: (beucken.colbers@ziggo.nl), (Lonneke Janssen: (lonneke.janssen73@gmail.com),  

Tugba Ozkaya: (tugbaozkaya_83@hotmail.com), Luud Pieko: (luudpieko@outlook.com),   

Chantal Theunissen (chantal-theunissen@ziggo.nl) en Duran Yildiz (d.y.@ziggo.nl) 

        Uit De Raad Geklapt!                   

De Gemeenteraad van Venlo vergadert om de week op woensdag. 

Je kunt de agenda en de raadsstukken zelf inzien, klik hier en log dan in als volgt: 

 

Site: venlo        Email address: burger   Password: burger 

 

Woensdag 25 september 2019 

 

Maar eerst de rondvraag. GroenLinks, Wim Janssen, stelt vragen over het kappen van 800 bomen. 

EENLokaal (Luud Pieko) had eerder als schriftelijke vragen direct gesteld aan de wethouder, GroenLinks 

heeft dat nog eens dunnetjes over gedaan. Uit een lijst die uiteindelijk openbaar gemaakt werd blijkt dat bij 

een groot gedeelte van de te kappen bomen geen kwalificatie ziek, dood of gevaarlijk vermeld staat. 

Waarom dan toch kappen is de vraag. De wethouder zegt toe het kappen op deze bomen voorlopig even te 

stoppen en over te gaan tot nader onderzoek.  

 

Raadsvoorstel 44: 

Uitbreiding huisvesting Brightlands Campus Greenport. Het realiseren van het Brighthouse betekent voor de 

campus een toename van 50% in het aantal vierkante meters te verhuren vloeroppervlak. Daarmee wordt 

een voorschot genomen op verdere ontwikkeling van de campus. Voor dit moment is uitbreiding van ca 

5000 m2 nodig. Dit omdat het afgelopen jaar zich meerdere partijen hebben gemeld bij de BV Brightlands 

Campus én de BV Campus Vastgoed, voor onderzoek, kantoor- en werkplaatsruimte. De huidige bezetting 

in de Villa Flora heeft het maximum bereikt. EENLokaal gaat er van uit het Floriadeterrein opengesteld blijft 

voor de Venlose samenleving. Alle fracties zijn positief en het raadsvoorstel gaat ter behandeling door naar 

de besluitvormende vergadering over twee weken. 

 

Raadsvoorstel 46: 

Bestemmingsplan Maasebreeseweg en Schansheideweg. De paardenkliniek wil uitbreiden. Dit voorstel 

wordt als hamerstuk aangenomen. 

 

Raadsvoorstel 25:  

Integraal Veiligheidsbeleid. De gehele Raad kan instemmen met deze visie. Later in het jaar zal de 

daadwerkelijke uitwerking naar de Raad komen. Voorstel wordt aangenomen. 

 

Tenslotte een motie van de VVD om bepaalde branches die mogelijk met witwassen en ondermijning van 

doen zijn extra te controleren bij vergunningaanvraag en dit in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 

op te nemen. Het zou dan om een zogenaamde BIBOB procedure gaan. Motie wordt aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de blauwe tekst voor uitleg en klik ook eens op de logo’s van EENLokaal en Facebook! 
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