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Afsluiting Wantijbrug vanaf 20 januari 2020 
Gisteren ontving u een email namens portefeuillehouder Vat over de 
afsluiting van de Wantijbrug. Meer informatie van Rijkswaterstaat over de 
afsluiting van de Wantijbrug vanaf 20 januari 2020 vindt u op de website 
van Rijkswaterstaat. 
 
Presentaties van 5 november 2019 
De presentaties van Stroomlijn, de Projectbladen Groeiagenda en de 
Energietransitie vindt u op de website van de Drechtraad bij de 
GRD-Carrousel Sociaal en Thema-/Inspiratiebijeenkomst van 5 november 
2019 en in de vergader-app van GemeenteOplossingen. 
 
Woensdag 20 november 2019 
Agendacommissie en Auditcommissie in Zwijndrecht 
De agenda en stukken voor beide vergaderingen worden donderdag 
14 november 2019 in GemeenteOplossingen geplaatst. 
 
Dinsdag 3 december 2019 
Drechtstedendinsdag in Papendrecht 
De volgende Drechtstedendinsdag vindt plaats op 3 december in het 
gemeentehuis van Papendrecht. Die avond is er ook weer een 
Drechtraadsvergadering.  
 
Ontvangen Raadsbrieven 

- Raadsinformatiebrief Drechtraad Voortzetting economisch instrumentarium 

U vindt de Raadsinformatiebrief op de lijst ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 3 december 2019. 
 
Ontvangen uitnodigingen 

- Stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid organiseert een bijeenkomst 
Regie in de Regio rond het thema 'Luister ook eens naar mij!' op 
woensdag 20 november. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via 
de volgende link:  Aanmelden bijeenkomst 20 november 2019 

U vindt de uitnodiging op de lijst van ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 3 december 2019. 
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Drechtsteden in de media  

 

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595597636127064064 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1189832733754888192 
  
  

  
https://twitter.com/raaddordt/status/1189572419364839425 
  
  
  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6595597636127064064
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1189832733754888192
https://twitter.com/raaddordt/status/1189572419364839425
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1191364864167546881 
  
  

 
https://dordtcentraal.nl/actueel/provincie-in-gesprek-met-arriva-over-
waterbus/?fbclid=IwAR0Y-NSIJNXG-OCl8-
AhPNMpdfVM1s3XxQJGvGWCZPPTazasr9Md9o3IY5U 
  
  

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1191364864167546881
https://dordtcentraal.nl/actueel/provincie-in-gesprek-met-arriva-over-waterbus/?fbclid=IwAR0Y-NSIJNXG-OCl8-AhPNMpdfVM1s3XxQJGvGWCZPPTazasr9Md9o3IY5U
https://dordtcentraal.nl/actueel/provincie-in-gesprek-met-arriva-over-waterbus/?fbclid=IwAR0Y-NSIJNXG-OCl8-AhPNMpdfVM1s3XxQJGvGWCZPPTazasr9Md9o3IY5U
https://dordtcentraal.nl/actueel/provincie-in-gesprek-met-arriva-over-waterbus/?fbclid=IwAR0Y-NSIJNXG-OCl8-AhPNMpdfVM1s3XxQJGvGWCZPPTazasr9Md9o3IY5U
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6597139455528833024 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1191374876570988544 
  
  
Energietransitie 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1191821022661677057 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6597778621434331136 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6597139455528833024
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1191374876570988544
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1191821022661677057
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6597778621434331136
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6597457330835718144 
 
 

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6597841654521171969 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1192076792351383553 
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