DONDERDAGBRIEF 29 NOVEMBER 2018
Redactie
Daniël Coenen
Griffie Dordrecht

Dames en heren,
Graag vragen we ieders aandacht voor het volgende:

Dinsdag 4 december: Drechtstedendinsdag
Komende dinsdag vergadert de Drechtraad. De stukken zijn te
vinden op het RIS van de Drechtraad:
https://webdiensten.drechtsteden.nl/pls/idad/!mozegemmb_risportaal.toonpagina?F_PAGINA=1250

Agenda en stukken zijn te vinden door aan de rechterkant te
klikken op de vergaderdatum.

Donderdag 6 december: werkbezoek Commissaris
De Commissaris van de Koning brengt donderdag een werkbezoek
aan de gemeente Dordrecht. Hij gaat onder andere in gesprek
met de fractievoorzitters; de griffier heeft hierover een mail
gestuurd. Het gesprek vindt plaats in het Onderwijsmuseum en
duurt van 16.30 tot 17.30 uur (16.15 uur aanwezig). Raadsleden
die als toehoorder aanwezig willen zijn kunnen zich nog deze week
melden bij de griffier.

Ophalen kerstpakketten: 10 en 11 december
Medewerkers van de gemeente en ook raads- en commissieleden,
kunnen dit jaar zelf hun kerstpakket samenstellen op de
kerstmarkt van de gemeente in het stadskantoor. Dit kan op
maandag 10 december van 15 tot 18 uur en op dinsdag 11
december van 15 tot 20 uur.
Deze kerstmarkt wordt gehouden in het minitheater in de kelder
van het stadskantoor. Bij de ingang krijgt u bonnen die
ingewisseld kunnen worden voor cadeaus bij acht Dordtse
ondernemers op de kerstmarkt. Zo stelt iedereen zijn eigen
kerstpakket samen.

T 078 770 4980
E d.coenen@dordrecht.nl

Doneren (of een deel van de bonnen doneren) kan ook, door de
bonnen op de kerstmarkt in een doos te doen of door vooraf een
mail te sturen aan cj.franken@dordrecht.nl (met cc aan
p.vander.pot@dordrecht.nl).
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerstmarkt te komen, dan
kunt u wellicht een fractiegenoot, een ander raads- of
commissielid of iemand van de griffie vragen dit voor u te doen.
Deze kan voor u een cadeaubon ophalen bij een van de
ondernemers die later kan worden ingewisseld in de
desbetreffende winkel.

Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het college
en (zullen) verschijnen op het RIS (www.dordrecht.nl/ris):
•

RV Dordtpas

•

RV Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening
Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302

•

RIB Regioprofiel Cultuur

•

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Financiële situatie
Albert Schweitzerziekenhuis

•

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Toegang wijk
Wilgenwende

