
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 11 MAART 2021 

 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

16 mrt Briefing RKC Onderzoek 

beleid Sportaccommodaties 

18.45u Teams 

16 mrt commissies Sociaal, Bestuur 

en middelen en Fysiek 

20.00u Teams 

17 mrt Verkiezingen Tweede Kamer 

18 mrt Commissie Grote Projecten 20.00u  Teams 

  

Briefing Rekenkamercommissie 

Onderzoek beleid Sportaccommodaties 

Dinsdag 16 maart zal de Dordtse Rekenkamercommissie u 

informeren over de resultaten van het onderzoek naar het 

beleid rondom sportaccommodaties in Dordrecht. 

De heer Oostlander licht samen met de onderzoekers van 

het Mulier Instituut kort de onderzoeksresultaten aan u toe 

en kan vragen hierover beantwoorden.  

 

De bijeenkomst wordt gehouden in Teams en staat gepland 

van 18.45 tot 19.30 uur.  

 

Let op! Aanmelden kan tot en met maandag 15 maart 

20.00 uur via: s.khadje@dordrecht.nl ; u ontvangt 

daarmee ook een link naar de vergadering. 
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Griffie Dordrecht  
 

 

 

T 078 770 2555 

E 
jc.bakker@dordrecht.nl 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:s.khadje@dordrecht.nl
mailto:jc.bakker@dordrecht.nl


Dinsdag 16 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.  

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 

gepubliceerd op het ris: raad.dordrecht.nl 

 

Donderdag 18 maart:  

Commissie Grote Projecten 

Donderdag 18 maart vergadert de commissie Grote 

Projecten, vanaf 20.00 uur via Teams. 

Ook deze vergadering is voor het prubliek te volgen via: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda's en stukken zijn gepubliceerd op het ris: 

raad.dordrecht.nl 

 

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 Vaststellen Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 

 RV Investering kunstgrasveld Krommedijk en 

trafovoorziening Sportpark Schenkeldijk 

 RIB Ontwerpbestemmingsplan 6e herziening 

Krispijn, locatie Huygensstraat 26 

 RIB Beantwoorden motie 201110/M23 Maak gebruik 

van Haags geld voor kerkenvisie 

 RIB Coronamaatregelen (9 maart 2021) 

 RIB Aanpassing kruising Singel - Johan de 

Wittstraat – Stationsweg 

 RIB Project Tiny Houses Crabbehof 

 RIB Renovatie zwembad De Dubbel 

 Beantw. art. 40 PVV Minder vaak ophalen restafval 
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