Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 30 september 2020 zal
plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
De adviescommissies van de gemeente Dordrecht gaan weer fysiek vergaderen. I.v.m.
corona maatregelen (1,5 mtr afstand) zijn deze commissievergaderingen niet toegankelijk
voor publiek. De vergaderingen worden uitgezonden via internet en/of kunnen worden
teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,
M. den Boer
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda
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Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 16 september 2020

STUKKEN TER BESPREKING
3

Sprekersplein: Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van
Godewijckstraat (2587506)
Er wordt een video getoond van een gesprek dat de heren Oostenrijk en Stolk namens
de commissie met een aantal zienswijze-indieners hebben gevoerd. Deze indieners
zijn daarna ook beschikbaar voor beantwoording van vragen vanuit de commissie.
Inhoudelijke commissiebehandeling van het bestemmingsplan is gepland voor 7
oktober.
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Toelichting stand van zaken bestemmingsplan Vlijweide (scholenlocatie Noordendijk)
De projectleider en planjurist praten de commissie via een presentatie bij over de stand
van zaken op dit project.

5

Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders inzake ontwikkeling speelbos De
Elzen (2595754)
Het is aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit
raadsvoorstel.
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Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen kaders en uitgangspunten
doorontwikkeling Dagrecreatieterrein (2578654)
Op 16 september heeft een sprekersplein plaatsgevonden. Het is nu aan de
commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit raadsvoorstel.
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Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (15 september 2020) (2617462)
Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over
corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze
wekelijke update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige
behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele
bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

Agendadeel
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Vragen aan het College
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Nieuwe behandelvoorstellen
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Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving
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Rondvraag
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Sluiting
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