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Persuitnodiging woensdag 11 december: Minister-president Rutte bezoekt 

de Drechtsteden 

 

Geachte redactie, 

 

Minister-president Rutte brengt op woensdag 11 december een werkbezoek aan de regio 

Drechtsteden. Tijdens het programma staat de ontwikkeling van de regio centraal.  

 

Tijdens een rondrit en rondvaart door de regio spreekt de minister-president onder 

andere met de burgemeester van Dordrecht en tevens voorzitter van de regio 

Drechtsteden, Wouter Kolff. De samenwerking tussen de gemeenten, de innovatiekracht 

en toekomst van het gebied zijn belangrijke onderwerpen. De minister-president krijgt 

een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, waar MBO-studenten 

praktijklessen volgen die aansluiten op hun opleiding en werk. Na een tour door de 

historische binnenstad van Dordrecht en Spoorzone Dordrecht / Zwijndrecht, opent hij 

een nieuw bedrijfspand van familiebedrijf Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-

Ambacht. 

  

Tijdens het bezoek is het op verschillende locaties mogelijk om beelden te maken. Ook is 

de minister-president beschikbaar voor een aantal korte vragen aan het eind van het 

programma. 

 

Programma 11 december 

 

9.50 uur: 

Rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek (Leerparkpromenade 50, Dordrecht). 

Gelegenheid tot het maken van beeldopnames tijdens een deel van de rondleiding. 

 

10.20 uur  

Rondrit door de historische binnenstad van Dordrecht en Spoorzone Dordrecht / 

Zwijndrecht. Gelegenheid tot het maken van beelden op twee stopplekken (geen 

gelegenheid tot stellen van vragen). 

Het Hof van Nederland – Hof 6  ca. 10.30 uur 

Weeskinderendijk Boven 101     ca. 10.45 uur 

 

12.15 uur:  

Openingshandeling bij Koedood Marine Group (Noordeinde 21, Hendrik-Ido-Ambacht) 

Gelegenheid tot het maken van beeldopnames en mogelijkheid voor het stellen van 

enkele vragen na afloop van het programma. 

12.45 uur: 

Kort persmoment bij Koedood om 12:45 uur waarbij journalisten kort de mogelijkheid 

krijgen vragen te stellen aan de minister-president en burgemeester (en regiovoorzitter) 

Wouter Kolff. 

 

Graag aanmelden indien u bij (één van de) locaties aanwezig wilt zijn. 

Nadere informatie over het programma en accreditatie (tot dinsdag 10 december, 14.00 

uur) via Dorien Ensink, communicatieadviseur Bureau Drechtsteden. tel.: 06-41618482, 

e-mail: da.ensink@drechtsteden.nl 
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