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SNOW RAADSBIJEENKOMSTEN EN UITNODIGINGEN

SEPTEMBER
01
02 Uitnodiging Netwerkbijeenkomst met Deltaconcert Unesco Werelderfgoed Kinderdijk van 18 —22.45 uur
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 Uitnodiging overdracht van de adoptie van het Joods monument. Om 11 uur in de hal van het Stadhuis.
13
14 Streetstory Exclusief: jongerenwerkers vertellen wat zij meemaken, doen en wat er in de wijk leeft.

Van 19.00-21.00 uur aan de Vest 181
15 Uitnodiging Humanitas-Home-Start Dordrecht 25 jaar, aanvang 14.30 uur int het Onderwijsmuseum

Uitnodiging concert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Locatie schouwburg Kunstmin, inloop
vanaf 18.45 uur

16 Dordtse sportcongres — thema "een !even lang sporten en bewegen voor iedere Dordtenaar"
Bij dit congres (19:00-23:00 uur in de Sportboulevard) kunnen per fractie twee gelnteresseerden aansluiten.

17 Uitnodiging Openingsceremonie evenement Rivier, Boot, Stad. Locatie Dordrechts Museum (Museumstraat
40). Aanvang 10.30 uur
Uitnodiging Derde Dordtse Voedselfietstocht van Platform Duurzaam Dordrecht, 10:00 tot 17:00, start bij
De Eikenhof, aanmelden via link voor 15 september.

18 Uitnodiging voor de plechtigheden rond de overhandiging van een replica van de gedenkplaat van het Heilig
Hout. Aanvang 16.00 uur Grote Kerk

19 Maandag 19 september: Bijeenkomst "samen bewegen naar inclusieve sport"
De bijeenkomst is van 19.30 en 22.00 uur (in de kantine van DeetosSnel).
Vijfde Dordtse Kroonbede van 20.00-21.00 uur in de Augustijdenkerk

20 Uitnodiging Netwerkbijeenkomst SUN Drechtsteden Stichting Urgente Noden om 19.30 uur in de
Buitenwacht Bosboom- Tousaintstraat 67

21 Woensdag 21 september: Bijeenkomst "Meer mensen in beweging door samenwerking sport en zorg"
GeInteresseerde raadsleden zijn van harte welkom. De bijeenkomst is van 17:00-20:00 uur in het ziekenhuis.

naar mij om 19.30
Verzet naar 16 november

Uitnodiging Lezing en debat over Burgerraden, locatie: Vrijplaats in Hof van Nederland, inloop vanaf 19:30
einde 22:00, Aanmelden kan via: drechtsteden@regio.humanistischverbond.n1

22 Uitnodiging Klimaatlunch samenwerking van Drechtstadsboer en Platform Duurzaam Dordrecht van 12:00
tot 14:00 uur locatie Biesboschhal, aanmelden via Helene Versteeg
Uitnodiging aanwezigheid als toehoorder bij Omgevingsdialoog voor Ontwikkelplan Wantij-West 17:00-
19:30, locatie volgt.

23 Uitnodiging PAL Lunchlezing: PerspectiefJongeren, van 12:30 tot 14:00 uur, Statenzaal Provinciehuis Zuid-
Holland of digitaal. Aanmelden nodig.

24
25
26
27
28
29
30 Uitnodiging Kunstmin, feestelijke opening theater- en concertseizoen, Ontvangst 19:30 Schouwburg

kunstnnin, aanmelden via directie@kunstmin.n1

Vetgedrukte vermeldingen zijn de nieuw binnengekomen datareserveringen
Versie 22-09-2022, Raadsgriffie Dordrecht



RAADSBIJEENKOMSTEN EN UITNODIGINGEN

OKTOBER
01 Uitnodiging Receptie 100 jarig jubileum Tennis en Padel Vereniging CC. Van 16:00 tot 18:00 Schenkeldijk

Beneden 13, 3328 LE Dordrecht.

02
03
04 Kwartaalbijeenkomst Smart Delta Drechtsteden, locatie Landvast Alblasserdam, van (inloop 16:30 uur)

start 17:15 tot 21:00 aansluitend een borrel tot 23:00 uur.
05
06 Uitnodiging van Eigen Kracht Centrale voor online Symposium Eigen Kracht Centrale 20 jaar bruggen bouwen

van 14:00 tot 17:00 uur. Aanmelden via: https://www.eigen-kracht.nl/aanmelden-online-symposium-20-
jaar-bruggen-bouwen/

07
08 Vooraankondiging het projectteam van Amstelwijck organiseert de Amstelwijckdag. Dat is van 11.00 tot

15.00 uur. De locatie is in en om de hove Smitzigt. Definitieve uitnodiging volgt!
Dordtse Klinnaat Top. Organisatie: Platform Duurzaam Dordrecht, 14:00 tot 17:00 uur locatie: Biesboschhal
Safe the Date! Amstelwijckdag, Informatievedag inzake ontwikkelingen van nieuwe woningbouwwijk
Amstelwijck van11:00 tot 15:00 Hoeve Smitzigt 1 te Dordrecht

09
10
11
12
13 Uitnodiging van het bestuur van Wegschap Tunnel Dordtse Kil — rondleiding achter de schermen van de

gerenoveerde Kiltunnel. Aanvang 19.30 uur AANMELDEN voor 29 september 2022
Uitnodiging van Dienstverlening Drechtsteden voor werkbezoek van 17:00 tot 20:00 inclusief eten,
aanmelden voor 30 september 2022

14
15
16
17 Uitnodiging Slotmanifestatie Wereldarmoededag van 19:00 tot 21:00 uur door Platform Tegen Armoede

Drechtsteden locatie: Kunstmin

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Uitnodiging lnspiratiesessie participatie en burgerraden door Gemeente Dordrecht, van 15:00 tot 16:30

Energiehuis, Ketel 1 Dordrecht. Aanmelden via JLL.Wensink@dordrecht.n1

Vetgedrukte vermeldingen zijn de nieuw binnengekomen datareserveringen
Versie 22-09-2022, Raadsgriffie Dordrecht
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 Bijeenkomst Regie in de Regio rond het thema Luister ook eens naar mu j om 19.30 uur in de

ontmoetingsruimte van wijkcentrum De Koloriet, Jacob Marisstraat 70

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RAADSBIJEENKOMSTEN EN UITNODIGINGEN

Vetgedrukte vermeldingen zijn de nieuw binnengekomen datareserveringen
Versie 22-09-2022, Raadsgriffie Dordrecht
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ZATERDAG 1 oktober 2022 16:0
Schenkeldijk Beneden 13, 3328 L

Geachte relatie, sponsor, vrijwilliger, (ere-/oud-)lid van CC

Tennis en Padel vereniging CC bestaat op 1 oktober 2022 100 jaar. We willen dit unieke jubileum op zaterdag 1
oktober vieren middels een officiele receptie. Graag willen wij U hiervoor uitnodigen.

Vanaf 16:00 uur bent U van harte welkom op het terrein van onze vereniging, Schenkeldijk Beneden 13, 3328 LE
Dordrecht.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal gasten dat wij mogen verwachten vragen wij U om ons uiterlijk
20 september te laten weten of u aanwezig bent bij de receptie middels een mail
aan secretaris@tennisverenigingcc.n1

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Tennis en Padel vereniging CC, Ge, Judith, Rhandy, Nick, Jeroen en Jos

en de Jubileumcommissie 100 jaar CC
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g=hSMART DELTADRECHTSTEDENwar,p.

KWARTAAL
BIJEENKOMST
4 OKTOBER 2022

MEI I /

111

Beste relatie,

THEMA:
BEREIKBAARHEI

EN MOBILITEIT1

KWARTAALBIJEENKOMST SMART DELTA DRECHTSTEDEN
Locatie•
Datum,
Tijd,

Landvast in Alblasserdann
Dinsdag 4 oktober 2022
17.13 -21,00 um (inclusief diner,
irdoup vane/ 16.30 out
petrel van 21,00 - 23,00 our

In tijden dat onze wegen weer clichtslibben, vallen or gaten in de dienstregelingen van het OV door
stakingen en personeelstekorten. Voor onze centraal gelegen regio, knooppunt voor verkeer over
weg, spoor en water, is bereikbaarheid een grote uitdaging. Graag informeren wij u over welke
ontwikkelingen ons als regio de komende tijd te wachters staan. Ook luisteren we graag near ow
mening om te komen tot een toekomstgerichte aanpak waarbij werkgevers, onderwijs en overheicl
semen werken aan oplossingen. Daarom nodigers we u van forte nit voor deze kwartaalbljeenkomst.

Als bedrijfsleven, onderwijs en overheid trekken
we semen op om de ambities voor onze regio te
real iseren. doen we onder de vlag van Smart Delta
Drechtsteden. Op 4 oktober is Cr weer gelegenheid
om elkaar te ontmeetemte inspirer-en en informeren.

••441? -1 .

Dit keer is het theme Bereikbaarheid en Mobiliteit
en de tocatie is Landvast in Alblasserdam. Daze
bijeenkoms1 wordt georganlseerd door Werkgevers
Drechtsteden, de Federatie, Zuid-Holland Bereikbaar
en de Drechtsteden-gemeenten.

HET PROGRAMMA:
1 6 . 3 0 11

7  1

17,20 sr

1 /  3 0  i t

1 8 - 4 5

20.00 up

2 1 . 0 0  u

2 1  1 0  u
Waeltsall-s--nrsture•

Aanmelden?

I ri loop

Welkom saner darivout rater Anna Schouten
Aftrap door Wouter IKoll11 en Melo, van Heiden
Vet antwocartiellikett b.j Fitjk. f--rtbssrscre en (10 Drec.bnnerlen
gerneenten gevers bun vrsle op de rnabilitenscnnwiKkeimger,
tnnnen onze reg.. (DR-merlin:Kt maker. we de names; bekerirb
Diner met eon opdrachr
In gesprek met elkaar ender leering van Anna Schouten
Atsluiting Wotrter Koff! en Wico van Hoiden
Borrel

lEmtie avon41

Vanwege de actualitelt en urgentle van het thema verwachten we een grote
opkornst. Meld in zo snel mogelijk aan om verzekerd te zijn van een plek.
Aanmetden ken heel eenvoudig via de groene aanmeldknop hsernaast

Graag tot clan!

Hartegjke greet.

7:46,

AANMELDEN

Regiovoorzirter Smart Delta Drechtsteden Voorzitter Federatie
Burgerneester Dordrecht Ondernemersverenigingen Drechtsteden



KILTUNNELlam

UITNODIGING

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Kiltunnelweg 100

3316 ES Dordrecht

KVK: 54377366

BTW: NL.00.40.79.8511301

IBAN: NL87 BNGH 0285 0246 55

T: 078 654 08 49

E: info@kiltunnel.n1

Aan de leden van de Gemeenteraad Dordrecht, Hoeksche Waard en Provinciale staten

Geachte leden,

Op initiatief van het bestuur van de Kiltunnel nodig ik u graag uit voor een bezoek aan de
gerenoveerde Kiltunnel op donderdagavond 13 oktober 2022.

Wij ontvangen u graag tussen 19.15 en 19.30 uur op het terrein van de technische dienst,
Kiltunnelweg 102, 3316 ES Dordrecht.
Hier kunt u presentaties bekijken van een aantal bij de renovatie betrokken partijen. Tevens
kunt u meegaan met een rondleiding door de tunnel, het technische dienstgebouw en het
kantoor (zodat u de nieuw geInstalleerde installaties/toegepaste technieken kunt bekijken).

Aanmelden
lndien u hierbij aanwezig wilt zijn wordt u verzocht u uiterlijk 29 september 2022 aan te
melded via info@kiltunnel.n1

Met vrigndelijke groeten,

Arie Br
Directe

17 augOtus 2022

www.kiltunnel.n1



Gaspersz-van Sluijsdam, L (Leda)

Van: J. van den Bergh <info@atmvormgeving.nl>
Verzonden: dinsdag 20 september 2022 16:13
Aan: Raadsgriffie
CC: Wepster, AET (Anneloes)
Onderwerp: UITNODIGING SLOTMANIFESTATIE OP WERELDARMOEDEDAG 17 OKTOBER 2022
Bijlagen: REURING.2022.A4.pdf

Beste Griffie,

Bijgaand de uitnodiging voor de Slotmanifestatie op maandag 17 oktober 2022, in Schouwburg Kunstmin.
REURING IN DE STAD - REURING IN DE WIJKEN
In het kader van WereldArmoedeDag, met bewoners, politici, ondernemers en initiatieven.

Programma Slotmanifestatie 17 oktober in Kunstmin van 19-21 uur:
• Optreden Djembe met welkomstliedje in alle talen als start van programma
• Optreden Masoon die Tuinpad van mijn vader gaat zingen
• Toneelsketch
• Bouchra Dibi - presentator
• Tim 'S Jongers - gast
• Surprise act
• Goodiebags

Meteen informele nazit waar bewoners en politiek met elkaar in gesprek kunnen komen.
Vanaf 18.30 kan iedereen naar binnen komen en krijgen ze een kopje soep met broodje (Kunstmin)

Willen jullie bijgaande flyer opnemen in de Gemeenteraadsagenda?

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bergh I Platform tegen Armoede Drechtsteden
info(&.atmvormcieving.n1 I atmvormgeving.n1
06 255 73 500
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'MIMING INmow TONEEL

NMaarten TeekFilms ViaCullka

Met bijdragen van:
Rabobank, Kunstmin
en Gemeente Dordrecht

SLOTMANIFESTATIE OP:

WERELDARMOEDEDAG
MAANDAG 17 OKTOBER 2022
KUNSTMIN 19.00 - 21.00 uur
met o.a. TIM JONGERS•
'Ik ergerde me gek aan de analyses, de abs tracte discussies, de cijfertjes, de focusnotities en de vragen
over welke richting we zouden uitgaan. De mensen over wie het gaat, kwamen am per ter sprake.' (De Volkskrant)

Aanmelden: info@platformtegenarmoede.n1
ORGANISATIE: Platform Teoen Armoede in de Drechtsteden

ONS DOEL IS: Bewoners centraal te stellen; meer bewustwording creeren en inspireren tot het gezamenlijk zoeken
naar duurzame oplossingen; versterken van eigen initiatieven door gebruik te maken van ervaringen.
Uitgangspunt is de kennis van de inwoners. De gedachten die zij hebben over oplossingen vormen de basis en rode
draad. Daarom moet de regie van de activiteiten ook zoveel mogelijk bij hen liggen. De rol van organisaties is een
ondersteunende. Die beperkt zich tot coordineren en faciliteren.

www.platformtegenarmoede.n1



Gaspersz-van Sluijsdam, L (Leda)

Van: Ouderplatform Zuid-Holland Zuid <regieinderegio@ouderszhz.nl>
Verzonden: maandag 19 september 2022 22:46
Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: Verzetten van de bijeenkomst Regie In De Regio rond het thema Luister Ook Eens

Naar Mij! naar woensdag 16 november 2022 om 19.30 uur

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

View this email in your browser

MODER
PLATFORM
3E ILIP 111110MAO
mriumm

Beste,

In verband met corona zijn wij genoodzaakt om onze bijeenkomst Regie In De

Regio van aanstaande woensdag te verzetten naar woensdag 16 november

2022.

Wat: Regie In De Regio rond het thema Luister Ook Eens Naar Mij!

Waar: De Ontmoetingsruimte van Wijkcentrum De Koloriet, Jacob Marisstraat

70, 3314 TK Dordrecht

Wanneer: Woensdag 16 november 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,



HI-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en

Zwijndrecht

Kosten: De bijeenkomst is gratis

Het belooft een spannende avond te worden met muziek, die aansluit bij het

thema van de avond, door Peter de Jong, Nadie en het Stoom Uit Je Oor Koor.

Robin en Peter zullen het jongerennetwerk, een initiatief van het Ouderplatform

Zuid-Holland Zuid en de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht, introduceren.

Dordrecht heeft bijna 120.000 inwoners en de regio Zuid-Holland Zuid nog veel

meer. Die mensen weten hoe het gaat, wat er gebeurt, wat er goed en wat er

fout gaat. Als een deel van die mensen zouden vertellen over hoe het is om er

te wonen, werken, reizen of zorg te krijgen of te geven dan krijgen we met zijn

alien beter zicht op hoe het echt gaat. Harold van Garderen van 4v1tae zal ons

inspireren hoe je door het vertellen van ervaringen en samen te werken met die

ervaringen invloed kan hebben op beleid en uitvoering, hoe dat werkt en wat

we daar aan kunnen hebben.

Diede, Anna, Nick, Jeffrey en ExpEx, Experienced Experts, getrainde jongeren

die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en ingezet worden als maatje van

jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden, ervaringsdeskundige

jongeren, zullen vertellen, voordragen, delen en ontroeren rondom het thema

Luister Ook Eens Naar Mij!

We zijn deze avond te gast bij MEE-Vivenz en we zullen de avond rond 21.00

uur afsluiten met een drankje.

Wij hebben een beperkt aantal plaatsen en vanwege de kwetsbaarheid van het

onderwerp vragen we om u aan te melden. Met de bijgaande link kan dat

gemakkelijk:

https://docs.gooqle.com/forms/d/e/1FAIrOLScCs-IBLFM1bLu6SFbm-

fZuRbTof sX7VUc7D3844p3hKEmyA/viewform?usp=pp url

U wordt van harte uitgenodigd deze uitnodiging met belangstellenden te delen.
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De laatste themabijeenkomst Regie In De Regio, ter versterking van het client-

en familieperspectief in de regio Zuid-Holland Zuid, wordt gehouden op

woensdag 7 december 2022. Regie In De Regio krijgt in 2023 een vervolg.

Met vriendelijke groet,

namens het kernteam van @ouderszhz,

Anke-Elze de Jong-Rietstap

STICHTING Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

www.ouderszhz.n1

regieinderegio ouderszhz.n1

U kunt zich ook aanmelden door deze mail te beantwoorden of een mail te

sturen naar reciieinderegio ouderszhz.n1

Copyright © 2022 Ouderplatform Zuid-Holland Zuid, All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Dordrecht, Zh 3312 ac

Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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Roo-Veulings, JH de (Joka)

Onderwerp: FW: Uitnodiging Inspiratiesessie participatie en burgerberaden Eva Rovers -
31 oktober 2022

Onderwerp: U it nod iging lnspiratiesessie participatie en burgerberaden Eva Rovers - 31 oktober 2022

Goedennorgen,
Wilt u dit doorsturen aan de griffier en fractieleden.
Hartelijk dank,
Janine Wensink

Geachte mevrouw, heer,

De gemeente heeft zelforganisatie hoog in het vaandel. In het kader hiervan organiseren Wilma Wubben en ik een
inspiratiesessies. 31 oktober wordt er een inspiratiesessie georganiseerd over het ontwerp participatie en
burgerberaden. De inspiratiesessie wordt gegeven door Eva Rovers. Eva Rovers is schrijver #spreker over
#burgerberaad #klimaat #nieuwe democratie. De sessie is niet alleen voor ons eigen kennisteam, maar ook voor
collega ambtenaren, corporaties, betrokken burgers, wethouder((s), raadsleden etc. We hopen op deze manier het
onderwerp participatie meer te concretiseren en ook het belang ervan te onderschrijven.

Graag nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens deze lezing. Vooral omdat we het idee hebben dat u
het verschil kan maken en een verandering teweeg kan brengen. De lezing is op 31 oktober van 15.00 uur tot
16.30 uur in het Energiehuis, Ketel 1.

Waarom vinden wij vanuit wijken dit onderwerp belangrijk
Het onderwerp participatie ligt ons na aan het hart. In de wijken zien en horen wij dat de afstand tussen gemeente
en bewoners groot is. Ondanks alle goede bedoelingen, lijkt hetgeen we doen vanuit de gemeente niet altijd
voldoende. Wat wij ervaren en zien is dat de initiatieven van de gemeente m.b.t. participatie opgepakt wordt door
bewoners, die de weg weten te bewandelen en invloed uit kunnen oefenen. De groep die deze wegen niet kent, het
niet durft of denkt "ze doen maar ze luisteren toch niet naar mij" zijn niet vertegenwoordigd als er gevraagd wordt
om mee te denken.

Waarom Burgerberaad.
Mede daarom zijn wij geInteresseerd in de methodiek van Burgerberaad. Deze werkwijze zorgt ervoor dat
willekeurige burgers uitgenodigd worden om mee te doen en te denken. Hierdoor betrek je ook de burger die denkt,
het zal wel etc.. Het voert te ver om burgerberaad verder toe te lichten. lnteressant boekje is, "nu is het aan ons"
van Eva Rovers. Naar onze mening hebben gemeente maar ook corporaties een belangrijke rol in het oprecht
betrekken van de burgers bij ontwikkelingen voor de Stad, wijk of woonomgeving. Daarom hopen wij dat deze
inspiratiesessie een zaadje plant en er een beweging op gang komt om alle burgers een stem te geven.

Mocht u nog vragen hebben of anderszins, dan horen we dat natuurlijk graag.
Graag ontvangen wij uw aanmelding, zodat wij weten hoeveel personen we ongeveer kunnen verwachten.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten
Wilma Wubben en Saskia Hooijnnaaijers


