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Beste heer, mevrouw, 

Eerder ontving u de vooraankondiging voor de bijeenkomst voor de ondernemers over de 
Havenvisie. Deze vindt plaats op dinsdagavond 28 mei a.s., van 19.00 tot 20.30 uur in het 
Stadskantoor te Venlo, ruimte 1.5/1.8. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Begin dit jaar gaf het college de opdracht de Havenvisie te actualiseren. Het vaststellen van 
de nieuwe Havenvisie gebeurt door de raad. Dit zal naar verwachting komend najaar zijn. 
Het college informeerde de raad daarover recent met bijgaande raadsinformatiebrief (058 
RIB Planning besluitvorming havenvisie). 

Wat kunt u verwachten op de ondernemersbijeenkomst 
Deze bijeenkomst is een vervolg op de informatiebijeenkomst van 29 januari jl. Die avond 
werden de aanwezigen meegenomen in de eerste verkenning van een aantal strategische 
keuzes voor de havenvisie. 

In februari jl. behandelde de raad een raadsnotitie met daarin een 7-tal keuzes. Zie daarvoor 
de Raadsnotitie 2019-03 en bijbehorende verbeelding in de bijlagen. 
De raad gaf daarop de gewenste denkrichting voor de uitwerking mee aan het college. 
De bijeenkomst van 28 mei a.s. is voor u dan ook het vervolg op deze eerste bijeenkomst. 
Het doel van de avond is tweeledig: informeren en met u in gesprek gaan. 

Wij willen u informeren over de denkrichting die de raad in februari aan het college heeft 
meegegeven. Daarnaast vinden wij het belangrijk te weten hetgeen wat u betreft belangrijk is 
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om in deze visie vast te leggen: hoe de ondernemers aankijken tegen de toekomst van de 
industriehaven. Op deze avond willen wij dan ook met û dezelfde strategische keuzes op de 
7 thema's langslopen. Wij gaan daarover met u in gesprek en horen graag uw mening 
daarover. 

Wethouder Erwin Boom, de verantwoordelijk portefeuillehouder voor de Havenvisie, 
aanwezig in de bijeenkomst van januari, zal ook bij deze vervolgbijeenkomst(en) met de 
ondernemers bijwonen. 
Hij en wij begroeten u graag op dinsdag 28 mei aanstaande. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het sturen van een e-mail (voor 23 mei a.s.) 
naar mw. M. Roeffen-Baars (secretariaat havenvisie): m.baars@venlo.nl. Wij verzoeken u 
ons te laten weten met hoeveel personen u aanwezig bent. 

Met vriendelijke groet, 

Joram Donkers 
Projectmanager Havenvisie 

Bijlagen: 
• Raadsinformatiebrief: 058 RIB Planning besluitvorming havenvisie 
• Raadsnotitie 2019-03: 003 RN Havenvisie - strategische keuzes 
• Verbeelding Raadsnotitie 2019-03: 02 RN Verbeelding strategische keuzes 
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