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Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe

Werkbijeenkomsten op 9, 11 en 12 december
Wilt u een bijdrage leveren aan de volgende stap in het programma Beter Bereikbaar Gouwe? Dan bent u
welkom op één van de werkbijeenkomsten. Deze zijn op 9, 11 en 12 december in respectievelijk Reeuwijk-Dorp,
Boskoop en Hazerswoude-Dorp.
U kunt daar in gesprek gaan met onze collega’s over de maatregelen voor wegverkeer, verkeer over water, fiets
en openbaar vervoer. De reacties die we de afgelopen maanden hebben gekregen, zijn verwerkt. Ook hebben
onze (verkeers)deskundigen berekeningen gedaan. U krijgt een eerste indruk van de resultaten van al dit
onderzoek.
Meer informatie en aanmelden kan via de website www.beterbereikbaargouwe.nl
Wel graag aanmelden vóór 4 december, anders kunnen we geen plaats garanderen.

Reacties en gesprekken in de afgelopen maanden
Begin juli organiseerden we werkbijeenkomsten over de verschillende maatregelen voor de aanpak van de
bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied rond de Gouwe. Dat heeft veel reacties opgeroepen, met name van
bewoners van de oostkant van de Gouwe. Een weergave van de werkbijeenkomsten hebben we in een verslag
verwerkt.
Ook hebben de omgevingsmanagers van het projectteam de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met
bewonersgroepen, bedrijven- en andere belangenorganisaties in het hele gebied. Alle reacties, ook nieuwe
ideeën, hebben we verwerkt.
Argumenten voor of tegen maatregelen zijn meegenomen in de beschrijving van de maatregelen (op de
‘Factsheets’, zie hiervoor de website bij Werkbijeenkomsten december 2019). Daar zijn ook zijn alle reacties
(geanonimiseerd) terug te vinden en een lijst met nieuwe ideeën.

Onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit
Hebben de samenwerkende partijen voldoende aandacht voor de omgeving en het gebiedseigen karakter rond
de Gouwe om de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren? Met deze opdracht is provinciaal ruimtelijk
adviseur Harm Veenenbos aan de slag gegaan. Op 20 november overhandigde hij zijn advies aan de
bestuurders van Beter Bereikbaar Gouwe.
Structurele oplossing
“Los niet enkel de bestaande knelpunten op, maar denk nu ook vanuit een beeld en koers voor de langere
termijn”, stelt Veenenbos. Hij pleit voor toevoegen van kwaliteit aan het gebied. Hij vindt dat er rekening
gehouden moet worden met logistieke zwaartepunten in het gebied en waar verbindingen in de toekomst nodig
zijn. Veenenbos ziet geen oplossing in de oostelijke verbinding. Hij is voorstander van het versterken van de A12
en verbeteren van OV- en fietsverbinding.
Aanknopingpunten voor verder onderzoek
Voor de samenwerkende partners biedt het advies aanknopingspunten voor het verdere onderzoek naar
maatregelen die zorgen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied.
Ruimtelijke kwaliteit is één van de punten waarop de maatregelen worden onderzocht en beoordeeld. Het advies
helpt om de keuze voor een maatregelenpakket scherper te kunnen maken en zal worden gebruikt in de nadere
uitwerking van de schetsontwerpen.
Onafhankelijke rol
De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Harm Veenenbos werkt vanuit een onafhankelijke positie. Hij geeft,
gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke kwaliteit, agendeert nieuwe opgaven en geeft een impuls aan
organisaties in het denken over en werken aan ruimtelijke kwaliteit. Veenenbos heeft de afgelopen jaren al over
meerdere projecten zijn advies gegeven, o.a. over bodemdaling, het Groene Hart en N207Zuid. Meer informatie
is te lezen op zijn eigen website

Bestuurders Beter Bereikbaar Gouwe hebben het PARK advies in ontvangst genomen. Van links naar rechts:
Floor Vermeulen, Kirsten Schippers, Inge Nieuwenhuizen, ruimtelijk adviseur Harm Veenenbos en Kees van
Velzen. Op de foto ontbreekt bestuurder Sjaak Langeslag.

Website vernieuwd
We hebben de website www.beterbereikbaargouwe.nl voorzien van de nieuwste informatie en kaarten en hebben
alles wat overzichterlijker weergegeven.
Mocht u nog iets missen, laat het ons even weten, via beterbereikbaargouwe@pzh.nl

Meer informatie en contact
We houden u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het programma Beter
bereikbaar Gouwe.
U kunt actuele informatie over Beter Bereikbaar Gouwe vinden op de website: www.beterbereikbaargouwe.nl.
Heeft u een vraag? Stel deze via beterbereikbaargouwe@pzh.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook afmelden
voor deze nieuwsbrief: zet in het onderwerp ‘afmelden’.
Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk
en Waddinxveen, Regio Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Zuid- Holland.

