
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 11 NOVEMBER 2021 

 

 

 

16 

nov 

Commissies Sociaal en 

Fysiek 

20.00u Vk 1 en 

Restaurant 

17 

nov 

Werkbezoek CTOO 16.00u Oranjepark 

11 (JdW) 

17 

nov 

Campagneleidersoverleg 19.30u Vk 1 

18 

nov 

Thema-avond  

Dordtse dinsdag 

20.00u Vk 1 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

 

Dinsdag 16 november: commissies Sociaal en Fysiek 

Dinsdagavond 16 november vergaderen de commissies 

Sociaal en Fysiek. Bestuur en middelen heeft die avond 

geen vergadering. De commissie Fysiek heeft geen 

openbare bespreekpunten (gesprek met Qbuzz en thema-

bespreking over participatie-instrumenten). Deze 

vergadering is in het Restaurant van het Stadskantoor (3 e 

etage). 

 

De commissie Sociaal vindt plaats in vergaderkamer 1 van 

het Stadskantoor. In verband met de aangescherpte 

corona-maatregelen vindt de vergadering weer plaats op 

 
 

 

 

Redactie 
Harco Bakker 

Griffie Dordrecht  
 

 

 

T 078 770 2555 

E 

jc.bakker@dordrecht.nl 

 
 

 

 

 

  

 

  

mailto:jc.bakker@dordrecht.nl


1,5m afstand met één afgevaardigde per fractie en is er 

geen ruimte voor pers en publiek. Zij kunnen meekijken 

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 17 november: werkbezoek CTOO 

Het CTOO brengt woensdagmiddag 17 november een 

werkbezoek aan het Johan de Witt-gymnasium (niet 

openbaar). 

 

Woensdag 17 november: campagneleidersoverleg 

Woensdagavond bespreken de campagneleiders de 

gezamenlijke activiteiten voor de verkiezingen 2022. 

Stadskantoor, 19.30 uur (niet openbaar). 

 

Donderdag 18 november: 

Thema-avond 'Dordtse dinsdag' 

De raadswerkgroep Dordtse Dinsdag heeft het nieuwe 

vergadermodel in de afgelopen maanden uitgewerkt in de 

notitie 'Uitwerking Dordtse Dinsdag.' Tijdens de thema-

avond op 18 november (20.00 – 21.30 uur, vergaderkamer 

1) wil de raadswerkgroep raads- én commissieleden graag 

bijpraten en in gesprek gaan over de verschillende 

voorstellen uit de notitie. Dit met als doel de notitie met 

elkaar nóg beter, duidelijker, scherper of juist iets minder 

scherp te maken zodat er straks een voorstel ligt dat op 

een breed draagvlak in de raad kan rekenen. De 

uitnodiging en de notitie worden morgen verspreid. 

Dit overleg is niet openbaar. 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een 

overzicht van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor 

de komende periode. 

 

https://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 Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening 

Schil, locatie Oranjepark 

 RV Vaststellen Bodemsaneringsprogramma 2021 

 RV Vaststellen Verordening parkeerbelastingen 

Dordrecht, Privaatrechtelijke parkeertarieven en het 

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen 

Dordrecht 

 RV Besteding GIDS middelen 2022 

 RIB Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 2e 

herziening Stadswerven, locatie 50kV gebouw 

 RIB Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 8e 

herziening Krispijn, locatie Charlotte de 

Bourbonstraat noord - Rode Dorp 

 RIB Implementatie Waterbus 

 Beantw. art. 40-vragen PvdA, VSP en GroenLinks 

Rioolgemaal Hazelaarlaan en gezondheid 

 Beantw. art. 40-vragen SP Wateroverlast tuinen 

Wielwijk-Cornelis Evertsenstraat 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 

https://raad.dordrecht.nl/

