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Vast voor uw agenda: vrijdag 20 september 2019 Werkbezoek 
Werkbezoek Drechtraad aan Regio Food Valley 

Op vrijdag 20 september brengen we een werkbezoek aan de Regio Food 

Valley. Het werkbezoek is in eerste instantie bedoeld voor (plv.) 

Drechtraadsleden en DSB-leden. Ook andere raadsleden en collegeleden 

kunnen deelnemen. Er is ruimte voor maximaal 55 personen. 

We starten na de ontvangst door de burgemeester van Ede met een uitleg 

over de Regio Food Valley bij het World Food Center waarna een rondleiding 

volgt. Voor dit ochtendprogramma worden ook raadsleden uit de regio Food 

Valley uitgenodigd.  

Na de lunch is het tijd voor de clusters economie en werken en nemen we 

een kijkje op de Campus Wageningen, o.m. bij Plus Ultra. Het vervoer vindt 

plaats per touringcar. We vertrekken tussen 8.30 en 9.00 uur vanaf het 

gemeentehuis van Zwijndrecht en zijn tussen 17.30 en 18.00 uur weer terug. 

De uitnodiging volgt binnenkort, maar u kunt zich vast aanmelden via 

regiogriffie@drechtsteden.nl 

 

Drechtstedendinsdagen in 2020 
De agendacommissie heeft de volgende vergaderdata vastgesteld voor 2020 
- 14 januari 2020 

- 4 februari 2020 

- 3 maart 2020 

- 7 april 2020 

- Woensdag 6 mei 2020 (ivm Bevrijdingsdag, mogelijk hamerraad of Drechtsteden 

gerelateerde onderwerpen 

- 2 juni 2020 

- 7 juli 2020 

- 1 september 2020 

- 6 oktober 2020 

- 3 november 2020 
- 1 december 2020 
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Dinsdag 3 september 2019 

Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht 

De eerstvolgende Drechtstedendinsdag is op 3 september 2019 en wordt 

gehouden in het gemeentehuis van Zwijndrecht. 

 
Ontvangen Raadsbrieven 
- Raadsbeantwoordingsbrief naar aanleiding van vragen SGP/CU over de 

adviseur geldzaken 

U vindt de Raadsbrief op de lijst met ingekomen stukken voor de Drechtraad 

van 3 september 2019. 

 
Persberichten 
- Op weg naar aardgasvrij in de Drechtsteden 

U vindt de persberichten op de lijst van ingekomen stukken voor de 

Drechtraad van 3 september 2019. 

 
Drechtsteden in de media 
 
Algemeen  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
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https://www.linkedin.com 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 
 
Werken/arbeidsmarkt  
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
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Wonen  
 

 
 
https://www.ad.nl/dordrecht 
 

 
  https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen 
 
 
Energietransitie  
 

 
 https://www.energienieuws.info 
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