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In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente
Dordrecht de afgelopen periode inzet heeft gepleegd teneinde de openbaar vervoer
bereikbaarheid per spoor voor onze stad en de regio te verbeteren of minimaal op het
huidige kwaliteitsniveau te houden. Vanuit bereikbaarheidsoogpunt en de
vestigingsvoorwaarden van Dordrecht voor bewoners, bedrijven en bezoekers is het ons
college er absoluut veel aan gelegen om de intercitykwaliteit van Dordrecht op niveau te
houden. Via lobby, overlegtafels, allianties en informele kanalen bewandelen we dan ook
alle wegen die nodig zijn om dit belang onder de aandacht te brengen bij beleidsbepalers
en beslissers op provinciaal en rijksniveau.
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Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Op aangeven van de heer Hoogerduijn besluit de agendacommissie dat alle fracties een
brief met feitelijke informatie ontvangen. De fracties kunnen vervolgens zelf de afweging
maken of zij de inhoud van de brief onder eigen logo doorgeleiden naar hun landelijke
politieke partij. Dit naar aanleiding van punt 4 op bladzijde 4 van de raadsinformatiebrief
(over informele lobby en de rol van politici hierin). Mevrouw de Smoker merkt op dat de
feitelijke informatie vermoedelijk snel beschikbaar kan zijn, omdat zij begin dit jaar in
Drechtstedenverband al een dergelijk overzicht van de heer van Bijnen heeft gezien.
Gemeenteraad - dinsdag 17 april 2012 20:15
De raad besluit op verzoek van de fractie CU/SGP de raadsinformatiebrief door te
geleiden naar de Agendacommissie ter bepaling van de verdere behandeling.

