
 

 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 1 JULI 2021 

 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

6 

jul 

Drechtraad 19 uur De Lockhorst 

Sliedrecht 

6 

jul 

Webinar  

'Raadslid, iets voor jou?' 

20 uur Digitaal via 

aanmeldlink 

7 

jul 

Commissies Fysiek, 

Sociaal, Bestuur & midd. 

19 uur 

20 uur 

VK 1  

MS Teams 

 

Dinsdag 6 juli: Drechtraad 

Dinsdag 6 juli komt de Drechtraad bijeen in De Lockhorst, 

Sliedrecht, aanvang: 19.00 uur. In de zaal is alleen ruimte 

voor deelnemende Drechtraadsleden en leden van het DSB.  

Voor het publiek en andere betrokkenen is de vergadering 

live te volgen via de live-stream op: 

drechtsteden.raadsinformatie.nl 

Zie voor de agenda en stukken: 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/ 

 

Dinsdag 6 juli: webinar 'Raadslid, iets voor jou?' 

Dinsdag 6 juli start om 20.00 uur het webinar 'Raadslid iets 

voor jou?' waarin Dordtenaren kennis kunnen maken met 

het werk van de gemeenteraad. Inwoners van Dordrecht 

zijn welkom deel te nemen: aanmelden webinar. 
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Woensdag 7 juli: adviescommissies Fysiek, 

Sociaal en Bestuur en middelen 

Woensdag 7 juli zijn er drie vergaderingen van de 

adviescommissies. Let op! De vergadering van de 

commissie Fysiek start om 19.00 uur en vindt plaats in 

vergaderkamer 1 van het Stadskantoor, binnen de 

beperkingen die nog steeds gelden i.v.m. corona.  

 

De commissies Sociaal en Bestuur en middelen vergaderen 

digitaal via MS Teams en starten om 20.00 uur.  

 

De drie vergaderingen zijn voor het publiek te volgen via 

de live-stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op: 

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 de Nieuwe behandelvoorstellen: 

 RV Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten op 

het plangebied Weeskinderendijk (Spoorzone) 

 RV Vaststellen Beleidskader Participatie 1.0 

gemeente Dordrecht 

 RV Vaststellen Bestuursrapportage 2021 

 RIB Thema werkdruk 

 RV Actualiseren Bestuurlijke planner 2021/2022 

 RV Startnotitie 2.0 Toekomst Verenigingshallenplan 

 RIB Groenplan Stadswerven 

 RIB Voortgang uitwerking actualisatie Plan Essenhof 

 RIB Stand van zaken luchtkwaliteit 

 Beantw. artikel 40-vragen PVV Verkoopprocedure 

van het rijksmonument 'De Berckepoort' 

 Beantw. artikel 40-vragen GewoonDordt Glansrijke 

toekomst Dordts Leerprogramma 4-12  

 

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

