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Wachtwoord iBabs verloopt in de week van 25 februari 2019 
Vanaf de week van 25 februari zal uw wachtwoord voor iBabs verlopen. Als 
uw wachtwoord bijna verloopt krijgt u de mogelijkheid een nieuw 
wachtwoord in te geven. In dat scherm wordt u om het oude, en tweemaal 
een nieuw wachtwoord gevraagd. Kent u uw oude wachtwoord niet meer 
omdat dit werd onthouden in de app? Vraag een wachtwoord reset e-mail 
aan via dit formulier. De volgende keer dat u uw app opstart zal om dit 
nieuwe wachtwoord gevraagd worden.  
Voor verdere vragen over het wijzigen van uw wachtwoord kunt u contact 
opnemen met de accountbeheerders Esther Stroober 
(e.stroober2@drechtsteden.nl) of Eline de Buck 
(eli.de.buck@drechtsteden.nl).  
 
Dinsdag 5 maart 2019 
Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht 
Op dinsdag 5 maart 2019 wordt de volgende Drechtstedendinsdag 
gehouden in Zwijndrecht. 
Tijdens de Themabijeenkomst, die van 17:00 tot 18:30 uur is gepland, 
nemen portefeuillehouders Maarten Burggraaf en André Flach u mee in de 
bereikte en nog te bereiken resultaten op het gebied van de regionale 
economie. De onderwerpen kennis, innovatie, economische profilering, 
ruimtelijk-economische strategie en vestigingsklimaat zullen de revue 
passeren. 
In de Carrousel Integraal geeft portefeuillehouder Trudy Baggerman een 
toelichting op de regionale woonvisie, de uitgangspunten, en activiteiten. 
Hierna zullen de heren De Zeeuw en Feijtel (Expertteam versnelling 
woningbouw BZK) hun ervaring met versnelling van woningbouw met u 
delen. 
Tot slot zal gedeputeerde mw. Bom-Lemstra de rol en functie van de 
provincie bij woningbouwprogrammering toelichten. 
Uiteraard krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de sprekers. 
In de Carrousel Fysiek, die om 20:00 uur begint, wordt het voorstel voor de 
Kantorenvisie besproken. Als de Carrousel dit stuk als hamerstuk wil 
doorsturen naar de Drechtraad, wordt het meteen dezelfde avond 
geagendeerd. 
Tijdens de Drechtraad wordt mw. Visser-Schlieker als lid van het DSB 
voorgedragen ter vervanging van de heer Tanis en wordt de Kantorenvisie 
vastgesteld. 
De agenda en stukken voor 5 maart 2019 staan in het 
Raadsinformatiesysteem en in iBabs.  
Mocht u technische vragen hebben, stuur die dan naar 
regiogriffie@drechtsteden.nl. 
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Nieuwskrant Drecht Vooruit 
Deze week is de Nieuwskrant Drecht Vooruit uitgebracht. Hij wordt digitaal 
meegezonden met dit weekbericht. Ook vindt u dit eerste exemplaar van de 
nieuwskrant op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad van 
5 maart 2019. 
Tijdens de Drechtstedendinsdag van 5 maart ligt een papieren exemplaar 
van de nieuwskrant voor u klaar. 
 
Filmverslag van Themabijeenkomst ICT verandert 
Tijdens de Themabijeenkomst van 5 februari jl. zijn filmopnamen gemaakt. 
U kunt het resultaat hiervan bekijken op youtube via deze link. 
 
Ontvangen Raadsinformatiebrief 

- Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Regionaal Beleidsplan 

Schuldhulpverlening 

U vindt de Raadsinformatiebrief op de lijst ingekomen stukken van de 
Drechtraad van 5 maart 2019. 
 
Ontvangen uitnodigingen 

- U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst voor raadsleden 

over het definitieve advies van de commissie Deetman op 

donderdagavond 7 maart 2019 vanaf 19:30 uur in 't Spektakel, 

Norderstedtplein 10, 3332 GK Zwijndrecht. De heer Deetman zal hierbij 

zelf ook aanwezig zijn.  

U vindt de uitnodiging op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad van 
5 maart 2019. 
 
Ontvangen persberichten 

- Persbericht Subsidieregeling MKB-Katalysatorfonds verlengd 

U vindt dit persbericht op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad van 
5 maart 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=gw4KGQDAgAw

