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In de vergadering  van  de Drechtraad 5 oktober zijn alle benodigde besluiten 

genomen. Dit betekent dat er voor de Drechtraad slechts nog een enkel besluit op 7 

december genomen hoeft te worden. Er zal dan op 7 december geen Carrousel meer 

zijn, alleen de Drechtraad. Na afloop is er dan vast nog ruim tijd om met elkaar onder 

genot van een hapje en drankje na te praten over de Drechtraad als fenomeen. 

Vooraf gaand aan de Drechtraad is er dan weer, zoals gebruikelijk was, het buffet, 

waar u welkom bent. Maar eerst kunt u elkaar nog weer ontmoeten in het Energiehuis 

op 2 november waarvoor u uitgenodigd bent door de gemeente Dordrecht.  

Voor de zekerheid nogmaals; De agendacommissie van oktober is geschrapt omdat er 

op 2 november geen Drechtraad zal zijn. Naast de Agendacommissie in november zal 

die maand ook nog de Auditcommissie en het presidium bijeenkomen, allen fysiek op 

het stadskantoor. 

 

Dinsdag 2 november Inspirerende regiobijeenkomst 
Op 2 november vindt de eerste regioconferentie plaats in het Energiehuis in 
Dordrecht. Deze wordt elk kwartaal georganiseerd voor een brede doelgroep van 

vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid uit de regio Drechtsteden 

en onze buurgemeenten. Naast een heel interessant inhoudelijk programma wordt er 

ook voldoende tijd ingebouwd voor ontmoeting, discussie en netwerken.  

De eerste regioconferentie vindt plaats op 2 november van 17:00 – 22:00 uur, 
inclusief diner (en borrel na afloop). Voor 2022 hebben we de regioconferenties op de 

volgende data gepland: 8 maart, 7 juni,  4 oktober en 6 december, eveneens van 17:00 

tot 22:00. Noteer deze ook alvast in de agenda! 

 
Ingekomen stukken 
Bij de ingekomen stukken uitnodigingen en raadsinformatiebrieven.   
website van de Drechtraad. 

 

Dit het laatste weekbericht, u ontvangt nog wel bericht over de Drechtraad op 7 
december. 
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