
RAADSBIJEENKOMSTEN EN UITNODIGINGEN
OKTOBER NOVEMBER

01 Samen debatteren Ziek van School tussen jongeren
en politici, online uitzending vanaf 15.30u

01

02 Eerste editie van de Dordtse KlimaatTop
DOOR (Spuiboulevard 200), aanvang 14u

02 Regioconferentie kwartaal bijeenkomst
Drechtsteden in het Energiehuis,17.15-22.00u

Opening van 'In het licht van Cuyp
Dordrechts Museum

03 03 Digitale raadsinformatiebijeenkomst evaluatie
corona crisis van 19.00 - 21.00 uur

04 04
05 Tentoonstelling Een beeld voor Dordrecht in de

Grote Kerkstoren tussen 15-17u
05

06 Uitnodiging Dialoogavonden Is gezond voedsel te
duur?, 19.30-20.30u te Ottoland

06 Dag van de Mantelzorg 2021
10.00-15.00 uur
Jubileumdiner Stedenand Dordrecht-Bamenda

07 Bijeenkomst Recreatiezonering Biesbosch
19.00-20.30u in het Stadskantoor

07

08 08
09 09
10 10 Uitnodiging Stadslabs het Stationsgebied

Raadsbijeenkomst over Inkoop jeugdhulp 2022 e.v.
Digitale bijeenkomst van 19.00-20.30u

11 11 Raadsbijeenkomst over Inkoop jeugdhulp 2022 e.v.
Digitale bijeenkomst van 19.00-20.30u

12 12
13 Uitnodiging Stadslabs de Zwijndrechtse brug en

omgeving
13

RKC: symposium en werkateliers van 17-21u
(Kinepolis en Stadskantoor)
Dutch food week editie Dordrecht 2021
voedsel 4 daagse van 13 t/m 16 oktober

14 14
15 Webinar over de vergrijzing in de Drechtsteden

12.00-13.30u
15

Tentoonstelling Een beeld voor Dordrecht in de
Grote Kerkstoren tussen 15-17u
PAL lunchlezing een gezond Zuid Holland
12.30-14.00u in de Statenzaal van het Provinciehuis

16 16
17 17 Bijeenkomst 'Regie in de Regio'- thema 'Scheiden

is Leijden', van 19.00 tot 21.30 uur.
Ontmoetingsruimte Wijkcentrum De Koloriet, Jacob
Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht.

18 18
19 19
20 Conferentie Next Level (over extreem weer)

U kunt zowel fysiek in Dordrecht als online deelnemen
20

21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 Raadsbijeenkomst VRZHZ: ontwerpbeleidsplan

2022-2025
26 Opening City Campus in de Augustijnen kerk

Programnna van 14.15-17.30 uur
27 Uitnodiging Stadslabs het Maasterras 27

RKC: symposium en werkateliers van 17-21u
(Kinepolis en Stadskantoor)

28 28
29 29
30 30
31

Vetgedrukte vermeldingen zijn de nieuw binnengekomen datareserveringen
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Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: Digitale raadsinformatiebijeenkomst evaluatie corona crisis op 3 november 2021

van 19.00 - 21.00 uur

Van: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 18:17

Geachte raadsleden,

Digitate raadsinformatiebijeenkomst evaluatie corona crisis op 3 november 2021 van 19.00
- 21.00 uur
Graag willen wij u uitnodigen op 3 november voor een digitale raadsavond voor een terugkoppeling
van onderzoeksbureau Berenschot over de bevindingen van de afgelopen periode van maart 2020 t/nn
heden over de aanpak van de corona crisis. Sinds de eerste Nederlandse COVID-19 besmetting in
februari 2020, is er namelijk heel veel gebeurd. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau gaan
organisaties de komende nnaanden de aanpak van de crisis evalueren, zo ook in onze regio. Het
uitgangspunt is om te kijken "hoe kunnen we vasthouden wat goed ging, en verbeteren wat anders
moet?". Met als doel van elkaar te leren en de geleerde lessen als input te gebruiken voor de
toekomst.

Ook is tijdens de bijeenkomst uiteraard ruimte om vragen te stellen aan de voorzitter, de directeur
VRZHZ, de directeur DG&J en wordt er nog kort teruggeblikt op het laatste verantwoordingsdocument.

De officiele uitnodiging met het definitieve programma en de gegevens om aan te melden volgt nog.

Met vriendelijke groet,

T. (Tamara) van Mourik
Dire ctiesecretaris

veiligheids
regiozhz

>> www.zhzveilig.n1 CI Ill

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid I Romboutslaan 105, 3312 KP Dordrecht I Postbus 350, 3300 A1 Dordrecht
M 06 — 50171016 I Etvan.mourik@vrzhz.nl W www.vrzhz.n1 I Tw @ZHZ

Werkdagen: maandag tot en met donderdag



Beste,

U bent van harte welkom op onze bijeenkomst 'Regie in de Regio'.

Wat: 'Regie in de Regio' rond het thema 'Scheiden is Leijden'

Waar: De Ontmoetingsruimte van Wijkcentrum De Koloriet, Jacob
Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht

Wanneer: Woensdag 17 november 2021 om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00
uur

Wie: ledereen is welkom, in het bijzonder ouders, jongeren en naasten uit
de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, H-I-Ambacht, Hoeksche
Waard, Molenlanden, Papendrecht. Sliedrecht en Zwijndrecht

Kosten: De bijeenkomst is gratis

Het belooft een leerzame avond te worden met muziek die aansluit bij het
thema van de avond door Peter de Jong en het `Stoom Uit Je Oor Koor'.
Richard van Haien, een van onze ervaringswerkers en ouder, zal ons mee
nemen in het onderwerp. Jacco Meijer, Jeugdprofessional en
familiemediator, en Eline Vree, Kwartiermaker, zullen ons alles en meer
over het Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (SKO) vertellen. Het
Adviespunt SKO biedt in de regio Drechtsteden, voor de gemeenten
Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht, ondersteuning en advies
aan ouders, kinderen en professionals voor, tijdens of na de scheiding.

We zijn deze avond te gast bij MEE-Vivenz en we zullen de avond rond
21.30 uur met een afsluitende borrel beeindigen. We zien er naar uit om
elkaar weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten.

Doordat wij een beperkt aantal plaatsen hebben vragen we u om uzelf aan
te melden. In de bijgaande link treft u een formulier aan waarmee dat
gemakkelijk
kan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXxiZrsicqbSHGufnglOaD
tz00vDrky6g8AsFSNOKLaiaAcA/viewform?usp=pp url

U wordt van harte uitgenodigd deze uitnodiging onder
geInteresseerden te verspreiden.


