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Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen en/of 
aanwezig bent geweest op een van de werkbijeenkomsten in december 2019.  

 

 

 

 

 

 

Verslag werkbijeenkomsten 9, 11 en 12 december 2019 

 
In de werkbijeenkomsten op 9, 11 en 12 december vorig jaar hebben wij een eerste indruk gegeven van 
de effecten van de 26 maatregelen. Daarna zijn we met elkaar aan de tafels in gesprek gegaan over de 
thema’s wegen, varen, fiets en openbaar vervoer. Het komende half jaar worden maatregelen verder 
onderzocht en wordt een samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld. 
 
Een weergave van wat besproken is in de bijeenkomsten hebben we samengevat in een verslag.  
We hebben aan de inhoud van wat is besproken geen waardeoordeel of conclusies verbonden.  
 

 

 
 

 
 

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/
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Nieuwe ideeën 
 
Tijdens gesprekken, via de website en in de werkbijeenkomsten in juli en december van vorig jaar hebben 
we u gevraagd met nieuwe ideeën te komen. Een nieuw idee kan een alternatief zijn voor een 
voorgestelde maatregel en/of een oplossing voor een van de bestaande knelpunten. Er zijn in totaal 77 
nieuwe ideeën ingediend. De termijn voor het indienen sloot op 5 januari jl. De ideeën zijn te vinden in een 
actueel overzicht op de website.  
 
De Bestuurlijke Afstem Groep (BAG) bespreekt op 14 februari a.s. de nieuwe ideeën. Daarin besluit zij 
welke ingediende ideeën verder worden onderzocht. Rond de zomer bespreekt de BAG een pakket van 
maatregelen die met elkaar samenhangen, waarmee de knelpunten in het gebied het beste zijn aan te 
pakken. Hierna volgt een besluit over het concept maatregelenpakket door de volksvertegenwoordigers 
van de gemeenteraden Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, 
hoogheemraadschap van Rijnland en Provinciale Staten van Zuid-Holland.   
 

 
 

Meer informatie en contact 
 
 
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. 
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