
 

 

 
 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 23 SEPTEMBER 2021 

 

 

28 sep Werkbezoek Sportblvd 15.30u Sportblvd 

28 sep Werkbezoek CTOO 16.00u De Bever 

28 sep Adviescommissies 20.00u Vk 1, 3, 5 

29 sep Campagneleidersoverleg 19.30u Vk 5 

29 sep Comm. Grote Projecten 20.00u Vk 1 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Dinsdag 28 september: werkbezoek Sportboulevard 

De commissies Sociaal en Bestuur en middelen zijn op 

dinsdag 28 september uitgenodigd voor een werkbezoek 

aan de Sportboulevard, 15.30 uur – ca 18.15 uur, Fanny 

Blankers-Koenweg 10. Exploitant Optisport, de 

bouwadviseur en de gemeente geven een rondleiding door 

het gebouw en lichten het onderhoudsvraagstuk nader toe. 

Raads- en commissieleden die zich nog niet hebben 

aangemeld kunnen nog aansluiten. 

 

Dinsdag 28 september: werkbezoek CTOO 

Dinsdag staat het werkbezoek van CTOO-leden aan OPOD 

gepland over een besturenfusie tussen openbaar en 

katholiek onderwijs. Basisschool de Bever, Chico 

Mendesring 188, 16.00-17.00 uur. 

 

Dinsdag 28 september: adviescommissies 

Dinsdagavond vergaderen de commissies Sociaal, Fysiek 

en Bestuur en middelen, aanvang 20.00 uur. 
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Vanavond beslist het Presidium of de vergaderingen weer 

fysiek kunnen plaatsvinden in het Stadskantoor. U 

ontvangt hierover morgen een mail. Inwoners en pers 

zullen via de social media worden geïnformeerd als de 

vergaderingen weer bijgewoond kunnen worden.  

De vergaderingen worden tevens uitgezonden via de live-

stream van de gemeenteraad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Woensdag 29 september: Campagneleidersoverleg 

Woensdag 29 september bespreken de campagneleiders 

van de partijen die meedoen aan de gemeenteraads-

verkiezingen de gezamenlijke verkiezingscampagne.  

19.30 – 21.30 uur, vergaderkamer 5 Stadskantoor. 

 

Woensdag 29 september: commissie Grote Projecten 

De commissie Grote Projecten vergadert woensdag 29 

september, aanvang 20.00 uur in vergaderkamer 1 van het 

Stadskantoor. Inwoners en pers zullen via de social media 

worden geïnformeerd als de vergaderingen weer 

bijgewoond kunnen worden. Deze vergadering wordt 

uitgezonden via de live-stream van de gemeenteraad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een 

overzicht van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor 

de komende periode. 

 

Uitnodiging rekenkamercommissie 

Tevens is bijgevoegd de uitnodiging van de 

Rekenkamercommissie voor het Symposium Kaderstelling 

over toerisme op 13 oktober aanstaande, met werkateliers 

op 27 oktober.  
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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 Vaststellen voorbereidingskrediet Dordtse 
Spoorzone 

 RIB Integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied 
Kromhout-Kasperspad 

 RIB Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 12e 
herziening bp Dubbeldam, locatie Oudland 

 RIB Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 5e 
Herziening Dordtse Kil, locatieRijksstraatweg 131 

 RIB Proces ontwikkeling bouwterreinen 
 RIB Jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal 

Drechtsteden-Gorinchem (medio 2021) 
 RIB Onafhankelijke cliëntondersteuning en het 

advies- en meldpunt Jeugd 
 Beantwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt 

Ontwikkeling woningen op de punt (plangebied A – 
Stadswerven) 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Ventilatie 
buurthuizen en culturele centra 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Kruising 
Nassauweg en Julianaweg 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 
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