Nieuwsbrief nr 3 - december 2018

Deze nieuwsbrief informeert u over de Programmatische aanpak Gouwe. U ontvangt deze omdat u eerder interesse hebt getoond in dit
programma. Wilt u geen berichten meer ontvangen? Stuur een mail met ‘afmelden’ naar beterbereikbaargouwe@pzh.nl.

Afronding eerste fase Programmatische aanpak Gouwe
Vorige week hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Gouda en Waddinxveen alsmede het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland op 11 december
ingestemd met de Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe en de bereikbaarheidsscenario’s Beter Bereikbaar Gouwe.
Sinds april 2018 werken we onder de vlag van de Programmatische aanpak Gouwe aan een duurzame, landelijke en bereikbare
regio. De rapportages zijn te vinden op de programmasite www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten.
De afgelopen maanden zijn, samen met partners en belanghebbenden, vijf scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld en
doorgerekend. Er is nu besloten om in de volgende fase toe te werken naar één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma dat opgebouwd
kan worden uit de hoofdoplossingsrichtingen van drie van deze vijf scenario’s.

De verantwoordelijke bestuurders die samen de Bestuurlijke Afstemgroep vormen. Hans Pluckel (uiterst links) verving hier Heemraad Marco
Kastelein. Verder van links naar rechts: Rik Janssen, Hilde Niessen, Floor Vermeulen, Kirsten Schippers en Kees van Velzen.

Animatiefilm Beter Bereikbaar Gouwe
Wat hebben we afgelopen maanden gedaan? En waarom? Dat laten we vanaf nu zien in een animatiefilm.

De aanleiding van de Programmatische aanpak Gouwe, de genomen stappen en hoe we verder gaan, dit alles komt aan bod in een
slechts 3 mintuten durende animatie. Bekijk de film nu online op www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten.
Onder het tabblad Documentatie zijn bovendien de Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe, een draagvlakanalyse en overige
stukken uit de eerste fase van het programma na te lezen.

Dank aan alle betrokkenen!
De programmapartners bedanken alle betrokkenen die tot op heden hebben meegedacht en meegewerkt. We hebben in een korte
periode samen een zorgvuldig proces doorlopen. Hierdoor legden we een constructieve basis voor een beter bereikbaar Gouwe.

Hoe nu verder?
We starten in 2019 met fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe. Ook deze fase zal - net als in fase 1 - met de partners
gezamenlijk worden voorbereid en ook hierbij zullen stakeholders in het gebied nauw worden betrokken. De aanpak van fase 2 is
erop gericht om een Uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten in het najaar van 2020 vast te stellen.

Meer informatie en contact
We houden u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de Programmatische aanpak Gouwe. U
kunt actuele informatie vinden op de website: www.beterbereikbaargouwe.nl. Heeft u een vraag? Stel deze via de mail
beterbereikbaargouwe@pzh.nl. Via dit adres kunt u zich ook afmelden voor deze nieuwsbrief: zet in het onderwerp ‘afmelden’.
Dit is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de
Regio Midden-Holland en Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

