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Dinsdag 4 februari 2020 
Drechtstedendinsdag in Papendrecht 

Op dinsdag 4 februari is de eerstvolgende Drechtstedendinsdag in het 
gemeentehuis van Papendrecht. Het programma staat inmiddels in de app 
van GemeenteOplossingen en op de website van de Drechtraad. 
De avond begint om 18:00 uur met een gezamenlijk buffet. 
Daarna is er om 19:00 uur een half uur gelegenheid voor fractieoverleg. 
Om 19:30 uur start het inhoudelijke programma met onderwerpen uit de 
Groeiagenda. 
Vanaf 19:30 uur wordt u door portefeuillehouder Flach bijgepraat over 
de Regiodeal. 
Op 27 november 2019 is de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 
ingediend, samen met de provincie Zuid-Holland. Onze propositie 
bestaat uit de volgende uitgewerkte pijlers; Human Capital, Innovatie 
en Oevers. Tijdens dit thema uur vertelt de heer Flach u meer. 
 
Om 20:30 uur neemt de heer Burggraaf u mee in de vorderingen van 
de bestuurlijke werkgroep Economie en Werken. 
Tijdens deze themabijeenkomst vertelt de heer Burggraaf u, aan de hand 
van drie recente praktijkvoorbeelden, hoe regionaal samen met onze 
instrumenten (ROM-D, DEAL en de Economic Board 
Drechtsteden) invulling wordt gegeven aan de promotie en regionale 
programmering van werklocaties en hoe bedrijfsinvesteringen in de regio 
landen. Daarbij komen de ondernemers aan het woord over hun ervaringen 
hierbij en wat die samenwerking oplevert. 
 
Daarna geeft portefeuillehouder Baggerman vanaf 21:30 uur inzicht in 
de vorderingen op het gebied van Bouwen en Wonen. 
De regionale woonvisie is uitgewerkt in zeven lokale paragrafen. Er is een 
analyse gemaakt van deze zeven paragrafen en deze is naast de 
groeiambitie gelegd. Tijdens dit thema uur krijgt u een presentatie en wordt 
u meegenomen in de laatste stand van zaken over de woningbouwplannen. 
Het gaat daarbij over de gerealiseerde woningen en de toekomstige 
ontwikkelingen. Tijdens dit thema uur zal tevens een adviseur van het 
ministerie van BZK aanwezig zijn om met u het gesprek te voeren over de 
versnelling van de woningbouwplannen. 
 
De volledige uitnodiging  en het volledige programma van deze avond vindt 
u bij de desbetreffende vergadering op de website van de Drechtraad bij de 
'Drechtstedendinsdag avond gedeelte' van 4 februari en bij de 'thema en 
inspiratiebijeenkomst' van 4 februari 2020. 
  

mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/
https://drechtraad.drechtsteden.nl/


Weekbericht Drechtraad  
Regiogriffie Drechtsteden, pagina 2 van 3 

 
 

Uitrijkaarten voor de parkeergarage de Meent: 
Ook deze keer zijn er voor raadsleden weer uitrijkaarten beschikbaar. Deze 
zijn op dinsdagavond 4 februari verkrijgbaar bij Dorien Petersen van de 
Regiogriffie. 
 
Donderdag 6 en zaterdag 8 februari 2020 
Uit een recent onderzoek (30 december 2019) van het Sociaal Cultureel 
Planbureau blijkt dat klimaat en energie het tweede onderwerp is waar de 
Nederlanders zich het meeste zorgen over maken.  
Alle reden om ook als regio onze handen uit de mouwen te steken met de 
Doorontwikkeling RES Drechtsteden. Op 1 juni doen wij een eerste 
concept-bod aan het rijk voor onze bijdrage aan de duurzame 
energiedoelstelling uit het Klimaatakkoord.  
 
Op 6 en 8 februari gaan de leden van het Programma Energietransitie 
Drechtsteden het gesprek met u aan over waar wij nu staan.  
 
Aan hoeveel duurzame opwek van elektriciteit en warmte in onze regio 
kunnen wij denken? Om hoeveel windparken en windmolens praten we 
dan? En wat is de impact op de publieke investeringen die in het 
elektriciteits- en warmtenet verricht moeten worden? Op globale wijze 
geven we ook aan waar de windmolens en zonneparken geplaatst zouden 
kunnen worden. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om deze langs of 
in de nabijheid van de corridors A15 of A16 te plaatsen?  
 
Het programma voor beide bijeenkomsten vindt u in de uitnodiging op de 
website van de Drechtraad bij de ingekomen stukken. 
U bent welkom in Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam op 
donderdag 6 februari 2020 van 19:00 tot 22:00 uur of  
zaterdag 8 februari van 9:00 tot 12:00 uur. 
Aan- en afmelden kan via energie@drechtsteden.nl.  
 

Woensdag 19 februari 2020 
Agendacommissie in Zwijndrecht 
De Agendacommissie vergadert op woensdag 19 februari van 18.00 tot 
19.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. 
Auditcommissie in Zwijndrecht 
De Auditcommissie vergadert op woensdag 19 februari van 19:15 tot 20:45 
uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadshuisplein 3.  
De agenda's en vergaderstukken komen 13 februari 2020 in de app van 
GemeenteOplossingen en op de website van de Drechtraad. 
 
Ontvangen uitnodigingen 
- Uitnodiging Thema avond Groeiagenda 4 februari 2020 

U vindt de uitnodiging op de lijst van ingekomen stukken op de website van 

de Drechtraad 
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Drechtsteden in de media  
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