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Welkom terug na het zomerreces ! 

We starten weer aan een nieuw politiek seizoen. 

 

Dinsdag 1 september 2020 

Informatieavond in De Lockhorst, Sportlaan 1 te Sliedrecht 

De informatieavond begint om 19.00 uur en is bestemd  

voor  ALLE  RAADSLEDEN van de Drechtsteden. 

De avond begint met een presentatie over de bereikte Regio Deal door 

André Flach, Peter Heijkoop, Maarten Burggraaf en Jaap Paans. 

Aanmelden is (ivm corona) verplicht via groeiagenda@dordrecht.nl.  

Er is plaats voor maximaal 70 deelnemers. 

 

Aansluitend volgt een informatiebijeenkomst over de impact van de 

coronacrisis op het sociaal domein en een eerste schets over de 

handelingsperspectieven hierin. 

De bijeenkomst vindt plaats in De Lockhorst, Sportlaan 1 te Sliedrecht 

vanaf 21.00 uur. Er is plaats voor maximaal 70 deelnemers. 

Ook hiervoor is aanmelden (ivm corona) verplicht via 

regiogriffie@drechtsteden.nl. 

Beide bijeenkomsten zijn via livestream te volgen op 

https://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard#. U kunt via de livestream NIET 

zelf deelnemen aan de bijeenkomst, u kunt alleen kijken en luisteren. 

 

Woensdag 2 september 2020 

Online videogesprek met voorzitter VRZHZ van 20.00 tot 21.30 uur 

De voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ, de heer Kolff, nodigt alle 

raadsleden van Zuid-Holland-Zuid uit voor een digitale ontmoeting over de 

aanvullende regionale bevoegdheden en verantwoordelijkheden ivm 

Covid-19 in Zuid-Holland-Zuid. De uitnodiging wordt apart verzonden.  

U kunt zich aanmelden om deel te nemen via COVID-19@vrzhz.nl.  
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Ontvangen uitnodigingen 

 Uitnodiging voor de Informatieavond over de Regio Deal op dinsdag 
1 september 2020 om 19.00 uur in De Lockhorst, Sportlaan te Sliedrecht. 
Aanmelden via groeiagenda@dordrecht.nl. 

U vindt de uitnodiging op de lijst van ingekomen stukken op de website van 

de Drechtraad. 

 

Drechtsteden in de media  

 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1298169308632305665 

  
  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1298852232008531969 
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1298518089923989506 
  

  

 
https://www.linkedin.com/company/409288/admin/ 

  
  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1296431471578820609 
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1297757354654666752 
  
  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1297758394502258689 

 
https://twitter.com/ADdeDordtenaar/status/1297087081190166528 
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