Nieuwsbrief nr 9 – mei 2020

Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

Corona en Beter Bereikbaar Gouwe
De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) gaan, ondanks de beperkingen door corona,
door met de werkzaamheden voor een betere bereikbaarheid in het Gouwe gebied. De Bestuurlijke Afstemgroep
(BAG) wil echter geen overhaast traject doorzetten. Het onderzoek naar de 14 nieuwe ideeën is nog gaande.
Belanghebbenden kunnen in juni meedenken over de nieuwe ideeën tijdens online bijeenkomsten. Als het weer
goed mogelijk is, volgen fysieke bijeenkomsten.

Online bijeenkomsten in juni
Beter Bereikbaar Gouwe organiseert een aantal online informatiebijeenkomsten tussen 2 en 10 juni.
Eind vorig jaar zijn 77 ideeën van bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden binnengekomen. Daaruit
hebben de bestuurders van Beter Bereikbaar Gouwe 14 nieuwe ideeën geselecteerd voor wegen, vaarroutes en
fietspaden. Deze ideeën hebben we verder onderzocht. U ziet ze op het kaartje hieronder. We presenteren de
uitkomsten daarvan. En we zijn benieuwd wat u van deze nieuwe ideeën vindt. Een aantal van u heeft dat al
laten weten. We willen anderen ook de ruimte bieden. U kunt het kaartje overigens ook op de website bekijken.

Twee soorten online bijeenkomsten
Het gaat om twee soorten online bijeenkomsten, een Webinar met een algemene presentatie en gesprekstafels
over specifieke onderwerpen.
1.

Algemene presentatie dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni van 20.00 – 21.00 uur.

Dit gaat over welke 14 ideeën voor maatregelen zijn onderzocht, hoe we dat hebben gedaan en wat de uitkomst
is. En we vertellen hoe het vervolg eruit ziet en wat de planning is. U kunt tijdens de bijeenkomst vragen stellen.
Die beantwoorden we zoveel mogelijk ter plekke.
Aan dit webinar kunnen veel mensen meedoen. Na aanmelding, krijgt u informatie over de werkwijze. U hoeft er
niets voor te downloaden.
2.

Gesprekstafels op dinsdag 9 en woensdag 10 juni, diverse tijdstippen

Als u heel specifieke vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u aan een ‘gesprekstafel’ in gesprek gaan
met de medewerkers van Beter Bereikbaar Gouwe over de nieuwe ideeën voor mogelijke maatregelen. Er zijn
gesprekstafels over wegen, vaarwegen en fietsroutes.

Voor deze gesprekstafels maken we gebruik van Microsoft Teams. Let wel: geef u snel op, want voor de tafels
geldt een beperkt aantal deelnemers. Na aanmelden krijgt u informatie over de werkwijze.
Voor bedrijven organiseren we op 8 juni een gesprekstafel.
Meer informatie en aanmelding,
Aanmelden graag voor vrijdag 29 mei. Zie hiervoor de website: www.beterbereikbaargouwe.nl

Mailen kan ook
Kunt u niet of wilt u niet deelnemen aan de online bijeenkomsten, dan kunt u uw vragen of reactie ook, uiterlijk
vrijdag 19 juni, per e-mail doorgeven aan beterbereikbaargouwe@pzh.nl of reageren via de Denk mee-knop op
de website.

Pakket en besluitvorming
Naast de 14 nieuwe ideeën, zijn er 26 eerdere voorstellen voor maatregelen. Er is nog geen keuze gemaakt uit
dit totaal van 40 maatregelen. Oftewel, er is nog geen ‘pakket’ samengesteld. Uit de totale set van 40
maatregelen volgt een aantal varianten voor samenhangende maatregelpakketten. Dit wordt later dit jaar aan de
gemeenteraden, verenigde vergadering van het waterschap en Provinciale Staten voorgelegd. Een besluit van
deze volksvertegenwoordigers over een pakket is naar verwachting in 2021.

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.

