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Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe.  

 
Veel belangstelling voor inloopbijeenkomsten  
 
Er was veel belangstelling voor de inloopbijeenkomsten op 8 en 13 december. Rond de 225 
belanghebbenden waren deze avonden aanwezig en stelden hun vragen over de drie 
schetsontwerpen. En ze gaven ook hun mening en deelden hun emoties. 

 
Programmamanager Sacha van Altena: 
“Het was goed om te zien dat zoveel 
mensen de moeite hebben genomen om 
naar deze avonden te komen. Hartelijk 
dank daarvoor!” Lees verder 
 
Reageren nog steeds mogelijk tot 8 
januari 
Tijdens de inloopavonden zijn al veel 
reacties gegeven op de schetsontwerpen, 
maar dat kan nog steeds, tot 8 januari.  
 
 

Bezoekers krijgen een toelichting op de schetsontwerpen 

 

Vragen en antwoorden 
De vragen en antwoorden uit de onlinebijeenkomst zijn gebundeld en staan ook op de website.  
 

Uitzending oeververbindingen terugkijken 
Hebt u de onlinebijeenkomst van 24 november gemist? Die kunt u nu terugkijken  
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: 
- presentatie van de inhoud van het onderzoek 
- inhoud en hoofdlijnen van de tracés van de drie oeververbindingen.  
- voorgeschiedenis en blik vooruit.  
 

Inloopbijeenkomsten over onderzoek onderdoorgang Hazerswoude-Dorp 
Samen met een klankbordgroep van bewoners werken we ook aan het onderzoek naar een 
onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp.  

 
Kruispunt N209 en de Dorpsstraat 



 

In het voorjaar (waarschijnlijk in maart) organiseren we een inloopbijeenkomst over het schetsontwerp 
van de onderdoorgang. Lees verder  
 
Tweede Kamer wil aandacht voor Bodegravenboog 
Op 6 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de Bodegravenboog. Lees 
verder 
 
Eerder hebben Beter Bereikbaar Gouwe en het bedrijfsleven een brandbrief gestuurd aan de Tweede 
Kamer: Regio in actie voor Bodegravenboog - Beter bereikbaar Gouwe 
 

 

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 de provincie Zuid-Holland. 

 

 
  

 


