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Dinsdag 5 november 2019  
Drechtstedendinsdag in het gemeentehuis van Zwijndrecht 
 
Op 5 november 2019 zijn er drie bijeenkomsten speciaal voor alle raadsleden !  
De bijeenkomsten gaan over onderwerpen uit de Groeiagenda. 
 
1. Om 19.30 uur start een toelichting op de projectbladen van de Groeiagenda 
door de bestuurlijke trekkers en de gemeentesecretarissen. 
2. Vanaf 20.30 uur licht Jacqueline van Dongen speciaal voor alle raadsleden uit 
de regio de successen van de Energiestrategie toe. 
3. Startavond doorontwikkeling Regionale Energie Strategie Drechtsteden, 5 
nov 21.00-22.00 

Als gemeenteraadslid heeft u een belangrijke rol in de totstandkoming van de 
Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES). Maar waar gaat de RES precies 
over en hoe wordt u daar bij betrokken? Dat vertellen we u graag tijdens de 
informatiebijeenkomst op Drechtstedendinsdag van 21.00 tot 22.00 uur in 
vergaderkamer 1,2,3 van het gemeentehuis in Zwijndrecht.  
 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteraadsleden, Provinciale Staten en 
Verenigde Vergaderingen van de waterschappen. Zij stellen de RES Drechtsteden 
uiteindelijk gezamenlijk vast. U hoort meer over de aanpak, de inhoud, wat uw rol 
is en hoe de bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. Na afloop is er gelegenheid 
om na te praten. 
 
Er is ook nog een kort "gewoon" programma  
Om 18.00 uur begint met het Buffet, om 19.00 uur gevolgd door de fractie-
overleggen en om 19.30 uur de Carrousel Sociaal.  
 
De agenda's voor de Drechtstedendinsdag Avondgedeelte en de  
Carrousel Sociaal vindt u in het nieuwe Raadsinformatiesysteem en in de  
vergader-app GemeenteOplossingen. De agenda staat ook nog in IBabs. 
 
Dinsdag 5 november 2019 
Presidium in het gemeentehuis van Zwijndrecht 
Op dinsdag 5 november vergadert het Presidium van de Drechtraad van 18.00 tot 
19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Zwijndrecht. De genda en 
stukken staan in het nieuwe Raadsinformatiesysteem en de vergaderapp van 
GemeenteOplossingen: Presidium 5 november 2019 
 
Ontvangen Raadsbrieven 
Raadsinformatiebrieven 

- Procesbrief over de Taakstelling sociaal 

U vindt de Raadsbrief op de lijst met ingekomen stukken voor de Drechtraad van  
3 december 2019 en bij de Carrousel Sociaal van 5 november 2019. 
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mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/GRD-Carrousel-Sociaal/2019/05-november/19:30
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/Presidium/2019/05-november/18:00


Drechtsteden in de media  
Algemeen 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 

 
Sociaal  

 
https://www.bndestem.nl/dordrecht 
 
Energie transitie  

 
https://www.ad.nl/dordrecht 
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1187643414118092801
https://www.bndestem.nl/dordrecht/raad-dordrecht-minima-moeten-royale-behandeling-krijgen%7Ea2822ada/
https://www.ad.nl/dordrecht/papendrechters-en-ambachters-gooien-veel-te-veel-restafval-weg%7Ea3052970/


 
https://www.atosrtv.nl 
 
Energietransitie / Bereikbaarheid  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 
Bereikbaarheid 

  
https://www.linkedin.com 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
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https://www.atosrtv.nl/nieuws/hendrik-ido-ambacht/onderzoek-naar-collectief-warmtenet-in-hendrik-ido-ambacht/
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1189485682751954944
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595240037401669632
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1189475833196494848


Wonen  

 
https://www.hetkontakt.nl 
 

 
https://www.vastgoedmarkt.nl 
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https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/algemeen/213521/wethouder-kraijo-opgave-sociale-woningbouw-haven-zuid-en-wipmolen-met-elka
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/10/stationsgebied-zwijndrecht-compleet-op-de-schop-101148646?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.27009397.994732730.1572431267-324379649.1572431267

