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Dinsdag 1 december 2020 

Drechtstedendinsdag via MS Teams en uitgezonden via livestream 
 

LET OP !  
- Bij afmeldingen voor de Drechtraad graag vermelden of uw 

plaatsvervanger zal deelnemen en met welk email adres.   

Dit is in verband met eventuele stemmingen. 
Het is daarom van belang dat iedereen zich tijdig aan / afmeldt voor de   
Drechtraad. Wij verzoeken u vóór dinsdag 1 december 12:00 uur door te geven of 
u ,of uw plaatsvervanger aanwezig zal zijn via MS Teams.   
Bij afmelden graag vermelden of uw plaatsvervanger zal deelnemen en met welk 
email adres.   

 
- Graag van te voren controleren of wij u met het juiste email adres hebben 

aangemeld.  
- Voor Beide Carrousels dient u zich vóór maandag 30 november 12:00 uur 

aan te melden via regiogriffie@drechtsteden.nl met het email adres 
waarmee u wilt worden toegevoegd aan MS Teams. 

- Graag vermelden voor welke Carrousel u zich wilt aanmelden 
- Iedereen die is aangemeld ontvangt een mail met aanmeld-link voor MS 

Teams  voor de desbetreffende Carrousel.  

 
 
Carrousel Sociaal : start 19:00 uur 
Alleen de aangemelde raadsleden voor deze carrousel worden 
toegevoegd aan het team Carrousel Sociaal in Microsoft Teams.  
 
Hebt u zich niet aangemeld als spreker, dan krijgt u geen gelegenheid 
om het woord te voeren. 
 
Aanmelden via regiogriffie@drechtsteden.nl  
 
Hebt u zich niet aangemeld voor deze carrousel ? Dan kunt u de carrousel 
alleen volgen via de livestream. U kunt dan niet meepraten. 
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Carrousel Bestuur en Middelen : start 19:00 uur  
Alleen de aangemelde raadsleden voor deze carrousel worden 
toegevoegd aan het team Carrousel Sociaal in Microsoft Teams.  
 
Hebt u zich niet aangemeld als spreker, dan krijgt u geen gelegenheid 
om het woord te voeren. 
 
Aanmelden via regiogriffie@drechtsteden.nl  
 
Hebt u zich niet aangemeld voor deze carrousel ? Dan kunt u de carrousel 
alleen volgen via de livestream. U kunt dan niet meepraten. 

 

 

Drechtraad:  start 20:45 uur  
Alleen de Drechtraadsleden zijn inmiddels al toegevoegd aan het team 
Drechtraad in Microsoft Teams. Bent u aanwezig dan hoeft u zich niet meer 
op te geven.  
 
Alleen wanneer u verhinderd bent dit graag aan ons doorgeven onder 
vermelding of uw eventuele plaatsvervanger wel zal deelnemen en met 
welk email adres via regiogriffie@drechtsteden.nl. 
 
De agenda en vergaderstukken staan inmiddels op de website van de 
Drechtraad.  
 
De vergaderingen, zowel Drechtraad als Carrousels, worden 
uitgezonden via de livestream 
https://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard !! 
 
U hoeft zich dus niet aan te melden als u de bijeenkomsten alleen wilt 
volgen. 
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Drechtsteden in de media  

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

 
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen  

 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1327245028255817728
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6733010530543394816
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/234314/papendrecht-gaat-aansluitingen-op-warmtenet-stimuleren
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1328962874178498560
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1328965203715829764
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https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

 
https://www.ad.nl/rivierenland 
 
 
 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1328612879042535427
https://www.ad.nl/rivierenland/hardinxveld-moet-flink-bouwen-maar-bijna-alles-ligt-stil%7Ea120acf29/

