
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 15 APRIL 2021 

 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

20 

april 

Technische sessie verklaring van 

geen bedenkingen Chemours 

19.00u Teams 

20 

apr 

Commissie Bestuur en middelen 19.30u 

 

Teams 

 

20 

apr 

Commissies Sociaal en Fysiek  20.00u Teams 

21 

apr 

Overleg over plannen Biesbosch 

met raad Drimmelen 

19.00u Teams 

21 

apr 

Digitale Raadsinformatieavond 

COVID-19 crisis 

20.00u Teams 

22 

apr 

Presidium 20.00u Vk 1 

 

 

Dinsdag 20 april: Technische sessie verklaring van 

geen bedenkingen  Chemours-Dupont 

Aanstaande dinsdag tussen 19.00 en 19.45 uur is er via 

het commissiekanaal van Fysiek in Teams een technische 

sessie over het raadsvoorstel Ontwerp- verklaring van geen 

bedenkingen Chemours-Dupont. U kunt dan uw technische 

vragen over het voorstel stellen aan de opstellers. 

 

 

 

 

 

Redactie 
Harco Bakker 
Griffie Dordrecht  
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Dinsdag 20 april: thema-avond 'politie in de wijk' 

commissie Bestuur en middelen  

De commissie Bestuur en middelen start aankomende 

dinsdag om 19.30 uur met het agendadeel van de 

vergadering (openbaar). 

Om 20.00 uur start de thema-avond over de politie in de 

wijk. De thema-avond is niet openbaar. 

 

De vergadering wordt gehouden in Teams, het openbare 

deel wordt uitgezonden via de live-stream van de raad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

Dinsdag 20 april: Commissie Sociaal en Fysiek 

Om 20.00 uur vergaderen de commissies Sociale 

Leefomgeving en Fysieke leefomgeving. 

 

De vergaderingen van deze commissies zijn voor het 

publiek te volgen via de live-stream van de raad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken voor de adviescommissies zijn 

vandaag gepubliceerd op het ris: raad.dordrecht.nl.  

Tevens is alvast gepubliceerd: de concept-agenda van de 

commissie Grote Projecten van 20 mei, zodat u kennis kunt 

nemen van de RIB Voortgang project Huis van Stad en 

Regio en het raadsvoorstel Indexeren 

woningbouwprogramma. 

 

Woensdag 21 april: vooroverleg Biesbosch 

Vanuit de gemeente Drimmelen is verzocht om met 

raadsleden van Dordrecht en Altena in overleg te treden 

over de Gebiedsvisie Biesbosch. Dit overleg is op 21 april 

van 19.00 tot 20.00 uur. De woordvoerders van de 

commissies Bestuur en middelen en Fysiek zijn hiervoor 

uitgenodigd door Drimmelen. Ieder heeft hiervoor een mail 

met vergaderlink ontvangen. 

https://raad.dordrecht.nl/


 

Woensdag 21 april: 

Digitale Raadsinformatieavond COVID-19 crisis 

Woensdag 21 april houdt de Veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid voor de vierde keer een digitale Raadsinformatieavond 

over de stand van zaken van de COVID-19 crisis. Deze 

digitale bijeenkomst start om 20:00 uur en duurt tot 21:30 

uur. Een uitnodiging en een link naar de vergadering heeft 

u ontvangen via de mail. 

De uitzending zal tevens live, publiekelijk, te volgen zijn 

via https://www.zhzveilig.nl/publicaties/livestream-2 

 

Donderdag 22 april: Presidium 

Donderdag 22 april vergadert het Presidium. Deze 

vergadering heeft een openbaar deel, gevolgd door een 

besloten deel, zie: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken worden gepubliceerd op het ris: 

raad.dordrecht.nl. Raads- en commissieleden vinden op het 

RIS ook de besloten vergadering met stukken als ze 

inloggen.   

 

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: Nieuwe behandelvoorstellen. 

 RV Aanvragen aanvullend krediet verwerving 

gronden DistriPark (Dordtse Kil IV) 

 RV Herbestemming Berckepad 9 

 RV Eerste Verzamelwijziging 2021 

 RV Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen op 

omgevingsvergunningen DuPont en Chemour 

 RIB Evaluatie ontwikkeling eerste fase DistriPark 

(Dordtse Kil IV) 

 RIB Nieuwe locatie Stichting DOOR 

 RIB Coronamaatregelen (13 april 2021) 

 

https://www.zhzveilig.nl/publicaties/livestream-2
https://raad.dordrecht.nl/
https://raad.dordrecht.nl/

