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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
Dinsdag 28 september: werkbezoek Sportboulevard
De com missies Sociaal e n Bestuur e n middelen zijn op
dinsdag 28 september uitgenodigd voor e en we rk bezoek
aan de Sportboulevard, 15.30 uur – ca 18.15 uur, Fanny
Blank ers-Koenwe g 10. Ex ploitant Optisport, de
bouwadviseur e n de gemeente geven e en rondleiding door
he t ge bouw e n lichten het onderhoudsvraagstuk nader toe.
R aads- en commissieleden die zich nog niet hebben
aangemeld k unnen nog aansluiten.
Dinsdag 28 september: werkbezoek CTOO
Dinsdag staat het we rk bezoek van CTOO-leden aan OPOD
ge pland over e en besture nfusie tussen openbaar en
k atholiek onderwijs . Basisschool de Bever, C hico
Me ndesring 188, 16.00-17.00 uur.
Dinsdag 28 september: adviescommissies
Dinsdagavond vergaderen de commissies Sociaal, Fysiek
e n Be stuur e n m iddelen, aanvang 20.00 uur.

T 078 770 2555
E
jc.bakker@dordrecht.nl

Vanavond beslist het Presidium of de vergaderingen we er
fysie k k unnen plaatsvinden in het Stadskantoor. U
ontvangt hierover morgen een mail. Inwoners e n pers
zulle n via de social media worden geïnformeerd als de
ve rgaderingen we e r bijgewoond k unnen worden.
De ve rgaderingen worden te vens uitgezonden via de livestre am van de gemeenteraad : dordrecht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris, zie : raad.dordre cht.nl
Woensdag 29 september: Campagneleidersoverleg
W oe nsdag 29 september bespreken de campagneleiders
van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsve rk ie zingen de gezamenlijke verk iezingscampagne.
19.30 – 21.30 uur, vergaderkamer 5 Stadskantoor.
Woensdag 29 september: commissie Grote Projecten
De com missie Grote Proje cten vergadert woe nsdag 29
se ptember, aanvang 20.00 uur in vergaderkamer 1 van het
Stadskantoor. Inwoners en pers zullen via de social media
worde n ge ïnformeerd als de vergaderingen we e r
bijge woond k unnen worden. De ze vergadering wordt
uitge zonden via de live-stream van de gemeenteraad:
dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris, zie : raad.dordre cht.nl
Raadskalender komende periode
Bijge voegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een
ove rzicht van de raadsbije enkomsten e n uitnodigingen voor
de k omende periode.
Uitnodiging rekenkamercommissie
Te ve ns is bijgevoegd de uitnodiging van de
R e k enkamercommissie voor het Symposium Kaderstelling
ove r toe risme op 13 oktober aanstaande, met we rk ateliers
op 27 oktober.

Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze we ek vastgesteld door het
colle ge en (zullen) verschijnen op het R IS
(raad.dordre cht.nl) bij de Nie uwe behandelvoorstellen:











R V Vaststellen voorbereidingskrediet Dordtse
Spoorzone
R IB Integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied
Krom hout-Kasperspad
R IB Te rinzagelegging ontwe rpbestemmingsplan 12e
he rzie ning bp Dubbeldam, locatie Oudland
R IB Te rinzagelegging ontwe rpbestemmingsplan 5e
He rzie ning Dordtse Kil, locatieRijksstraatwe g 131
R IB Proces ontwik keling bouwte rre inen
R IB Jaarlijkse voortgangsrapportage R egio Deal
Dre chtste den-Gorinchem (medio 2021)
R IB O nafhankelijk e cliëntondersteuning en het
advie s- en m eldpunt Jeugd
Be antwoorden artikel 40-vragen GewoonDordt
O ntwik k eling woningen op de punt (plangebied A –
Stadswe rve n)
Be antwoorden artikel 40-vragen VVD Ventilatie
buurthuizen e n culturele ce ntra
Be antwoorden artikel 40-vragen VSP Kruising
Nassauwe g en Julianawe g

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken
uit het college beschikbaar zijn voor de raad

