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Dit is het laatste weekbericht van 2019.
Het eerstvolgende weekbericht verschijnt op donderdag 9 januari 2020.
Dorien en Joke van de Regiogriffie wensen u Fijne Feestdagen !
Dinsdag 14 januari 2020
Extra vergadering Drechtraad in het gemeentehuis van Zwijndrecht
Aanvang: 19.00 uur. Het enige agendapunt voor deze vergadering is "Stroomlijn".
Er is van 18.30 tot 19.00 uur gelegenheid voor het voeren van fractieoverleg.
U vindt de agenda en vergaderstukken op de website van de Drechtraad.
Dinsdag 14 januari 2020
Meervoudig lokale Themabijeenkomst over Warmtenet in het gemeentehuis van
Zwijndrecht
Aanvang: 20.15 uur. Met oog op de belangrijke rol die een warmtenet in de
warmtetransitie kan gaan spelen, willen we u graag nader informeren over het hoe,
wat en waarom van een warmtenet. HVC zal hiertoe een presentatie verzorgen en
uw vragen beantwoorden. Daarnaast zullen de woningcorporaties duiden waarom
zij samen met HVC tot de intentieovereenkomst zijn gekomen.
U vindt de uitnodiging op de website van de Drechtraad, bij Drechtstedendinsdag
Avondgedeelte.

Ingediende politieke vragen (en antwoorden)
-

Beantwoording van de vragen van fractie Philippo over de brief van de heer Kolff
van 4 oktober 2019
Beantwoording van de vragen van de heer Van der Net (VVD) over de
tegenprestatie
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U vindt de ingediende vragen en beantwoordingen bij de politieke vragen op de
website van de Drechtraad.

Ontvangen uitnodigingen
-

Uitnodiging voor de Consultatie van bestuurders en volksvertegenwoordigers over
de doorontwikkeling van de Regionale Energie Strategie op donderdagavond
6 februari of zaterdagochtend 8 februari 2020 in Cultureel Centrum Landvast te
Alblasserdam. Aanmelden kan via energie@drechtsteden.nl.

U vindt de uitnodiging bij de ingekomen stukken op de website van de Drechtraad.

Drechtsteden in de media

https://www.linkedin.com
https://twitter.com
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https://www.linkedin.com
https://twitter.com

https://www.bndestem.nl

Werken

https://twitter.com

https://twitter.com
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https://twitter.com

Bereikbaarheid

https://www.hetkontakt.nl
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