Nieuwsbrief nr 11 – 27 november 2020

Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

Vragen en antwoorden uit het webinar
Het webinar op 24 november over de vijf mogelijke pakketten is druk bezocht. Ongeveer 170 bewoners,
vertegenwoordigers van belangengroepen en raads- en statenleden namen er aan deel. Er zijn veel vragen
gesteld via de QenA. Deze konden we ter plekke niet allemaal beantwoorden of maar kort. Zoals beloofd staan
nu alle vragen en antwoorden op de website, op de pagina Documenten.
U vindt daar ook de presentatie die Marcel Boerefijn gaf over de pakketten.

Webinar terugkijken?
We plaatsen zo snel mogelijk een link op onze website waarmee u het webinar kunt terugkijken. Er wordt nu
gewerkt aan ondertiteling van de uitzending.

Reageren kan tot 15 december
Wilt u reageren op de pakketten, dan kan dat tot 15 december. Graag horen we van u wat u de voor- en/of
nadelen vindt van welk pakket. U kunt uw reactie mailen naar: beterbereikbaargouwe@pzh.nl

BBG in gemeenteraden en Provinciale Staten
Deze weken bespreken ook de gemeenteraden en Provinciale Staten de vijf pakketten in hun commissies. Zij
maken nu nog geen keuze, maar geven de voor- en nadelen aan.

Een commissievergadering is openbaar. U kunt daarbij zijn en vaak kunt u thuis meeluisteren. Ook kunt u
gebruik maken van de mogelijkheid om uw mening te geven.
Op de website staan de data en hoe u kunt inspreken.

Vervolg
Na de gesprekstafels en besprekingen in raden en Staten, verzamelen we alle reacties op de pakketten. Die
gebruiken we om te komen tot een advies voor één pakket.
In maart/april verwachten we hierover weer te kunnen informeren. Eind 2021, dat is nu de planning, wordt er een
besluit genomen in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Meer informatie
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.

