
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 4 MAART 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

9 mrt Evaluatie commissie Fysiek 19.00u Teams 

9 mrt commissies Sociaal,  

Bestuur en middelen en Fysiek 

20.00u Teams 

11 

mrt 

Gesprekstafel 

stedenbouw en architectuur 

20.00u  Teams 

  

Informatieavond inzet Eneco-gelden 8 april 

Donderdagavond 8 april is door het Presidium gereserveerd 

voor een raadsbrede informatieavond over de 

businesscases 'Agenda 2030' (inzet Eneco-gelden) die de 

raad naar verwachting eind maart ontvangt. U zult hierover 

nog nader worden geïnformeerd, maar wordt verzocht deze 

raadsbrede avond gereserveerd te houden in uw agenda. 

De geplande activiteiten overdag op 8 en 9 april vervallen, 

deze kunt u dus uit uw agenda schrappen.  

 

Dinsdag 9 maart: Evaluatie commissie Fysiek 

De commissie Fysiek houdt dinsdag a.s. om 19.00 uur, 

voorafgaand aan de commissie een evaluatie (besloten). 

Deze evaluatie vindt digitaal plaats.  

 

Dinsdag 9 maart: 

commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen 

De commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen 

vergaderen op dinsdag 9 maart, vanaf 20.00 uur.  
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Om 20.15 uur start een gezamenlijke bespreking van de 

commissies Sociaal en Bestuur en middelen over de  

Leefbaarheid en Veiligheid Kromhout Kasperspad. 

Om ca 22.00 uur volgt een gezamenlijke bespreking van de 

commissies Sociaal en Fysiek over het conceptprogramma 

Dordwijkzone. 

De vergaderingen worden gehouden in MS Teams en zijn 

voor het publiek te volgen via de live-stream van de raad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda's en stukken voor de adviescommissies zijn 

vandaag gepubliceerd op het ris: raad.dordrecht.nl 

 

Donderdag 11 maart:  

Gesprektafel stedenbouw en architectuur 

De commissie Grote Projecten is eind 2019 gestart met een 

reeks gesprekstafels over gebiedsontwikkelingen. De 

laatste gesprekstafel vindt digitaal plaats op donderdag 11 

maart om 20.00 uur en gaat over stedenbouw en 

architectuur. Omdat dit ook input kan opleveren voor de 

behandeling van de Omgevingsvisie wordt het een 

gecombineerde gesprekstafel van de commissies Grote 

Projecten en Fysiek. Er zijn twee externe 

architecten/stedenbouwkundigen met ervaring op 

binnenstedelijke (her)ontwikkeling als spreker uitgenodigd. 

Helaas heeft recent één externe geannuleerd, er wordt 

naar een vervanger gezocht. Het programma is dus nog 

niet definitief rond. We hopen u hier begin volgende week 

over te informeren. 

 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het 

college en (zullen) verschijnen op het RIS 

(raad.dordrecht.nl) bij: Nieuwe behandelvoorstellen. 

 RV Suppletieaanvraag Conventionele Explosieven 

 RV Coronacrisis- en herstelfonds 

 RV Herstelplan Dordtse Economie 

https://raad.dordrecht.nl/
https://raad.dordrecht.nl/


 RV Steunmaatregelen bij heropstart en herstel van 

de horeca in Dordrecht 

 RV Geheimhouding planmonitor Drechtsteden 

 RV Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde 

komgrens Wet natuurbescherming 

 RIB Stand van zaken processen voormalig 

BelthurePark 

 RIB Herijking Levendige Binnenstad - update 

 RIB Programma Samen tegen Armoede 

 RIB Stand van zaken transitie GRD  

 RIB Regionale Agenda Laadinfrastructuur 

 Beantwoorden aanvullende artikel-40 vragen 

GroenLinks Houtstook 

 


