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Deze nieuwsbrief informeert u over de Programmatische Aanpak Gouwe

Veel nuttige tips tijdens informatiebijeenkomsten
Ruim 100 mensen bezochten de informatiebijeenkomsten over de Programmatische aanpak Gouwe op
dinsdag 9 oktober in Boskoop en maandag 15 oktober in Waddinxveen. Een doorlopende presentatie
bood een overzicht van wat er in het programma gebeurt en nog gaat gebeuren. Ook werd bij posters de
planning toegelicht en de visie hoe het gebied er in 2030 uit moet zien.

Om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid op te lossen en de economie te versterken
zijn de afgelopen maanden samen met partners in de regio Gouwe vijf scenario’s met oplossingsrichtingen
opgesteld en doorgerekend. Aanwezigen tijdens deze inloopbijeenkomsten werd gevraagd sterkten, zwakten en
tips bij elk van de scenario’s mee te geven.

Duidelijk werd dat elk scenario voor- en nadelen kent. Opmerkingen die vaker terugkwamen waren dat er er een
oplossing moet komen voor de drukte op de Zijde, de N207 en Hazerswoude-Dorp. Aantasting van natuur
werden door meerdere mensen genoemd als aandachtspunten. Anderen zagen juist weer de oplossende waarde
van deze scenario’s en pleiten voor een goede inpassing. Ook het verleggen van drukte bijvoorbeeld naar
Hazerwsoude-Dorp, de rondweg Oost of het doorsnijden van kavels werden als minpunten benoemd. De
aansluiting N11- A12 van en naar Den Haag kon op brede steun rekenen. Verschillende aanwezigen pleitten voor
stevigere inzet op andere vormen van mobiliteit zoals fiets en openbaar vervoer.
Met deze input is het op 5 november aan de bestuurders uit de om te adviseren welke oplossingsrichtingen de
komende periode verder uitgewerkt moeten gaan worden. De volgende stap in het traject is een concreet
maatregelenpakket dat begin 2020 in een uitvoeringsprogramma wordt opgenomen.
Meer informatie: www.beterbereikbaargouwe.nl

Gedeputeerde Floor Vermeulen werkt binnen de provincie samen met collega
Rik Janssen aan een beter bereikbare Gouwe

Tijdens de inloopavond op 15 oktober was gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen
aanwezig. Hij luisterde aandachtig naar de bewoners en ondernemers. Vermeulen licht het belang van dit
programma toe: ‘Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig
te vormen. Met deze aanpak zoeken we samen met onze partners in de regio voor inwoners en transporteurs
betere mogelijkheden om in de regio Gouwe vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met
openbaar vervoer en de fiets.’

Hoe nu verder?
In de komende tijd wordt gestart met fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe, waarin het
Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld, en samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. Ook deze fase
wordt -net als in fase 1- met de partners gezamenlijk uitgevoerd en ook hierbij worden stakeholders in het gebied
nauw betrokken. De planning is erop gericht het uitvoeringsprogramma en de benodigde
samenwerkingsovereenkomsten in 2020 vast te stellen.
Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de maatregelen die uitgevoerd gaan worden voor het verbeteren van
bereikbaarheid en leefbaarheid en om de economie te versterken voor het gebied rondom de Gouwe. Dit is nodig
om een een duurzaam, landelijk en bereikbare regio te zijn in 2030.

Meer informatie en contact
U kunt actuele informatie over de Programmatische aanpak 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’.
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