Nieuwsbrief nummer 21 – 12 juli 2022

Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

Nieuwe start: samen doorpakken
Samen werken we aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de Gouwe. Dat is het doel
van Beter Bereikbaar Gouwe. In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar kansrijke
maatregelen in het gebied. Nu gaan we een aantal specifieke maatregelen een stap verder brengen. Naar
verwachting volgt eind 2023 een besluit over de uitvoering.

Nieuwe samenstelling BAG
Op 7 juli kwamen de bestuurders van de programmapartners van Beter Bereikbaar Gouwe weer samen in de
Bestuurlijke Afstemgroep (BAG). Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling van de BAG
veranderd. De BAG bestaat nu uit:

Wat gaan we doen?
Beter Bereikbaar Gouwe gaat de volgende fase in. In deze fase gaan we op zoek naar een plek voor een extra
oeververbinding over de Gouwe, in de vorm van een brug of aquaduct. Daarnaast bekijken we welke wegen
nodig zijn voor deze verbinding. Verder onderzoeken we een tunnel(bak) in Hazerswoude-Dorp. In maart van dit
jaar hebben we u hierover geïnformeerd. U kunt over de maatregelen lezen op de website.
Uw mening
U kunt weer meepraten over de mogelijkheden en knelpunten van de maatregelen. Daarvoor organiseren we
openbare bijeenkomsten in het najaar. Voor die tijd nemen we contact op met groepen belanghebbenden in het
gebied, zoals vertegenwoordigers van bewoners.

Meedenken in Boskoop-Zuid?
Eén van de mogelijke plaatsen voor een extra oeververbinding is ten zuiden van de hefbrug Boskoop. We zoeken
mensen die namens een wijk of buurt in Boskoop-Zuid willen meedenken. Wilt u dat of kent u iemand? Neem dan
contact met ons op via beterbereikbaargouwe@pzh.nl.

Wanneer
Eerst maken we schetsontwerpen van de maatregelen. Daar kunt u vervolgens op reageren. Die reacties
verwerken we in de voorlopige ontwerpen.
Voorlopige planning:

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 e-mailadres kunt u zich ook afmelden
voor deze nieuwsbrief. Zet in het onderwerp ‘afmelden’.

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen en Provincie Zuid-Holland.

