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Dinsdag 2 juni 2020 

Drechtstedendinsdag via MS Teams en uitgezonden via livestream 

 

Drechtraad: 19:30 – 20:30 uur 

Drechtraadsleden zijn inmiddels toegevoegd aan het team Drechtraad in Microsoft 

Teams.  

Wilt u controleren of u uw e-mailadres ziet staan in de lijst deelnemers bij 

Drechtraad ? Bij problemen neemt u contact op met de regiogriffie,  

tel. 078-770 3946 of 7038 of regogriffie@drechtsteden.nl. 

De agenda en vergaderstukken staan op de website van de Drechtraad. 

Als u verhinderd bent op 2 juni, wilt u dat dan vóór 28 mei doorgeven, zodat uw 

plaatsvervanger kan worden toegevoegd. 

 

En wilt u vóór 28 mei ook laten weten of u akkoord gaat met het agenderen 
van de bespreekstukken als hamerstuk ? 

 

Carrousel Integraal: 20:45 - max. 23:00 uur 

Voor deze carrousel moet u zich vóór 28 mei 12:00 uur aanmelden via 

regogriffie@drechtsteden.nl. 

De agenda en vergaderstukken staan op de website van de Drechtraad. 

 

Themabijeenkomst: Deze gaat helaas niet door. 

 
!!  Beide vergaderingen, zowel Drechtraad als Carrousel Integraal, worden 

uitgezonden via de livestream https://drechtsteden.notubiz.nl !! 
U hoeft zich dus niet aan te melden als u de bijeenkomsten wilt volgen. 
 
Ingediende vragen artikel 39 RvO  
 
• Suggestie van de heer Portier (SP Dordrecht) voor steekproef bij Cannock Chase 

U vindt de ingediende vragen bij de politieke vragen op de website van de Drechtraad 
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Drechtsteden in de media 
Bereikbaarheid & mobiliteit 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1261296912591917056 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6667063588861165568 
 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1262644341824258048 
 
 
Sociaal 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666639915373203456 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1260875322351849472 
 
Reactie SP: 

 
https://twitter.com/SPdordrecht/status/1260877844487516160 
 
Sociaal / Werken & Economie 

 
https://twitter.com/AlbedaZorg/status/1260915243305369601 
 
Werken & Economie 
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https://twitter.com/profielen/status/1260890700415143936 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1262752413959614464 
 
 
Bouwen & Wonen  
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1262301887753265153 
 

https://twitter.com/profielen/status/1260890700415143936
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1262752413959614464
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1262301887753265153


Weekbericht Drechtraad  
Regiogriffie Drechtsteden, pagina 5 van 5 

 
 

 
https://www.sloopgids.nl/algemeen-nieuws/papendrecht-plan-vestiging-de-lage-
waard-tegen-de-vlakte-voor-woningbouw/ 
 
 
Energie & Duurzaamheid 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1262326558548779008 
 

 
https://twitter.com/YZ79/status/1262714079250186241 
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