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Waddinxveen. 24 februari 202A

Geachte meu'ouw

Ondergetekenden, bewoners van de Bloeurendaalseweg te Waddinxveen, scltrijven deze

brief n.a,v, lret artikel in het AD van woensdag l9 februari 2020, Het be tteft de gevaarliike

verkeerssituatie voor met narile fietsers en slechte $taat van de Brugweg in onze gemeente,

veroorzaakt door de zeer hoge vetkeelsbelnsting, Deze situatie duuÍ al vele taren, Wi-i ziin
het volledig nret u eens dat hiervoor een arlequate oplossilrg moet worden gevondett.

Iir zijn diverse weLkgroepjes actief onr hiervoot oplossingsrichtingen te bedenken. Zo
hebben aanwonenden van zowel de Brugweg- Zwarteweg, Flenegouwerweg en

Bloernendaalseweg voor de gemeente Wacldinxveen, alsook Reeuwijk-Dorp en Tempel

bewonerscomités gevonnd,

Er is een scenario dat beh'ekking heeft op de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg die

moet gaan lopen aan de oostzijde van de Bloemendaalseweg / Middelburgse brug, naast de

weterirtg langs de Baars.ieskade, in de gemeente Waddinxveen.

Dit is dus in de polder Bloemendaal ilie juist, met veel subsidie, ontdaan is van de

glastuinbouw om een open karakter te krijl;en en de natuur te herstellstr. ln de bosjes

groeien bijzondere kievietsbloemen. 'fevens zijn in dit stuk natuur kikkers en padden

aanwezig en is het een belangrijk foerageergebied voor weidevogels. I-let betteft tevens een

in nurneriek opzicht belangrijk fiets- err rvan<lelgebied.

Als dit scenario gevolgd zou worden. betckent dit dat de hoofdorrtsluiting van Reeuwi.fk-

Dorp volledig via Waddinxveen zal plaatsvinden,
Dit is ons inzierrs niet redelijk, omdat de vcrkeersstroorn van en naar Reeuwijk-Dorp voot
hct leeuwerrdeel veroorzaakt wordt door de aldaar gevestigde bedrijven, in contbinatie met

de direct aangrenzende woonwijk Reesvelcl. De verkeersaanwas zal alleen nog maal gÍotcr
worden door realisatie van Reesveld ll. De verkeersaflrandeling laat de gemeente Reeuwijk-
Bodegraverr echter' gehccl over aan Waddinxveen.

Wi.i denken dat een beter, goe dkoper en ecrli jker altematief is de aanleg van een

ontsluitingsweg rond het nieuwe Reesveld ll, met aansluiting op de Nieuwdorperweg
(welke dan va.n verlengde passeerstroken wordt voolzien), en vervolgens draineert op de

bestaande parallelsttuctuur A I2 r'ichting Bcdegraven.

Wij vragen u bovenstaande visie in de gesptekken met dc gemeentc Bodegraven-Reeuwijk
mee te nemen.

Vrierrdelijke groet, )
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Van:
Verzonden: vrijdag 5 maart 2O2O23:27

Aan: beterbereikbaargouwe
CC:

Onderwerp: Vragen over de noordwestelijke randweg ln de plannen.

Hallo,
lk heb meerdere vragen voor jullie en ik hoop dat jullie mij antwoord kunnen geven
Alvast heel hartelijk dank voor jullie moeite,

lk vraag mij af of er gekeken is naar de Loeteweg in hazerswoude dorp als onderdeel van de
noordwestelijke randweg tussen Boskoop en Hazerswoude dorp (w12)? lk kan hier in oude documentatie
niets over terug vinden.

Waarom de eventueel beoogde noordwestelijke randweg zo noordelijk aanleggen door waardevol
natuurgebied als er al wegen liggen die gebruikt kunnen worden maar die eventueel iets verbreed dienen
te worden? Hoe wordt het probleem met de kruising van de beoogde randweg met de zeer intensief
gebruikte fiets- en wandelroute met losloopgebied voor honden naar Alphen via de Compierekade opgelost
zonder de veiligheid van de fietsers en wandelaars in gevaar te brengen?

Een alternatief zou kunnen zijn: vanaf de Roemer naar de Loeteweg dan via de Oude wijk naar do Gouwe
om daar de nieuwe oeververbinding te situeren ten zuiden van de rotonde halve raaUN207 voor een mooie
aansluiting op de oostelijke rondweg van Boskoop.
Of via de Loeteweg naar de Oude wijk en dan het jagerspad en de Modderkolk naar de Gouwe en de extra
oeververbínding dan iets noordelijk van de rotonde halve raaUN207 situeren? Blijft het feit dat de extra
oeververbinding in deze 2 varianten geen of weinig voordeel voor Waddinxveen op zullen leveren en voor
veel extra verkeer op de genoemde wegen zal zorgen,

ls in het verleden ondezoek gedaan naar de door mij genoemde varianten via de Loeteweg als onderdeel
van de noordwestelijke randweg?

Rest mij een laatsle overweging die ik graag met jullie wil delen: Het gebied waar de randweg in gepland
staat heeft niet zo heel veel behoefte aan extra ontsluiting want de bedrijvigheid bestaat uit
boomkwekerijen en de bestaande wegen in dit gebied zijn voor de bewoners en bedrijven in dil gebied
ruim voldoende. Ook de wegen in de door míj genoemde alternatieven zijn voor het gebied voldoende. De
Loeteweg is zelfs aangepast zodat die verkeers luwer zou worden. Waarom van dit mooie gebied met
belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde in het Rietveld een druk verkeersgebied maken om al
bestaande drukke verkeersgebieden te ontlasten? ls dit niet de problemen verplaatsen i.p,v, op te lossen?

lk hoor graag van jullie,

Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: maandag 16 maart 2O2O 72:49
Aan:
Onderwerp: schetsen onderdoorgang onder Gouwe in centrum van Boskoop

Geachte

Nu wij allen thuiswerken wegens het Coronavirus en wij elkaar vanmiddag niet zien op het Provlncíehuis, mail ik u

graag de schetsen voor een onderdoorgang in het centrum van Boskoop,

Mijn idee voor een vaste oeververblnding onder de Gouwe op de plek waar nu de Hefbrug ligt heeft een aanleiding

Daar wil ik u graag deelgenoot van maken.

Slnds Juni vorig jaar werk lk als Voor die tijd kende ik Erskoop niet, ik was er één

keer door heen gefletst, Nu kom ik hler ledere week, ik fíets of loop door het dorp en íkspreek veel mensen. Wat is

mij opgevallen? Het volgende:

1. Op de Zijde ls overdag een grote flle. Vrachtwagens en automobilisten kruípen Gn masse door deze srnalle

doorgang. Onacceptabele uitstoot van fijnstof in het dorpshart?
2. De Hefbrug is altijd een dankbaar onderwerp van gesprek, Boskopers hebben een haat-liefde verhouding

met dit ding. DE elgenares van een tatoo-shop, die zich bevindt pal naast de He'brug, bedacht om de brug te

tatoeëren, Er zijn mensen al die zln opgegroeid aan de verschillende oevers en gaan samenwonen of
trouwen, die de hefbrug, bij wijze van trouwring, laten tatoeëren. Het laat lets uan de emotie zien...

3. Boskoop is een boomkwekersdorp, Boskoop is een van de 6 Greenports van Nederland,

4. Boskopers zijn gesloten, Boskopers zelf hebben daar een verklaring voor. Ze zegeni "We zijn allemaal

boomkwekers, wonend en werkend op een klein eigen erf van 1 à 2 hectaren, rnringd door een sloot. leder

van ons woont èn werkt op zijn elgen 'konlnkrijkje'."

Als in deze gemeente werd mlj het volgende gewaar:



1.

2.

3.

4,

5.

MoqI
Boskopers uitten zich niet zo makkelijk, zijn wat introvert, maar kunnen ook weer heel goedgftrenwerken.
Ze moeten ook wel.
Boskopers zijn trots op hun kweektraditle en hun kennis en kunde hierin.
Boskoop heeft een eigen Boomkwekersmuseum. Veel mensen zijn hier als vrijwilliger aan verbonden en
praten met trots, liefde en warmte over'hun' museum.
ln de kerk zijn er nogal wat conflicten die vooral hun oorsprong hebben in de krimp van de gemeenschap en
de noodzaak om een kerkgebouw te sluiten / te verkopen.
Op de site van de historische vereniging van Boskoop ontdekte ik dat Boskoopin2o22 achthonderd jaar
bestaat.

lk heb te maken met verdeeldheíd in de gemeenschap en stelde mij daarom de vraag; is er één onderwerp te
bedenken waar alle Boskopers het wel over eens zijn? Het antwoord is denk ik ja; Er moet een vaste
oeververbinding komen, Daar word, ze heb ik vernomen, al 30 jaar over gepraat.

Dit gegeven, de wens te komen tot een vaste oeververbinding, intrigeerde mU, Zou dit kunnen dienen om twee
vliegen in één klap te slaan; 1, het oplossen van de feitelijke verkeersprobleem en 2. bij te dragen aan het verblnden
van mensen onderling? Als heb ik immers de opdracht om de gemeenschap op te bouwen en wegen te
zoeken van verblnding daar waar verdeeldheid heerst.

Nu heb ik persoonlijk ook belangstelling voor dergelijke stedenbouwkundige en architectonlsche vragen in relatie
tot een kerkgemeenschap, Het voert te ver daar uitvoerig op in te gaan, maar kort wil ik hêt toelichten. Eerder heb
ik met een vergelijkbare situatie te maken gehad toen ik . was in Koog a/dZaan, een dorp dat wordt
doorsneden door een snelwegviaduct (A8). Dat dorp was door deze ingreep als een soort Berlljn in twee delen
gehakt, met alle negatieve stedenbouwkundige en sociale gevolgen van dien, lk heb de vraag gesteld of het mogelijk
zou ziin om de beide dorpshelften weer met elkaar te verbinden middels een kunstwerk in de openbaren ruimte.
Dat idee is onderdeel geworden van een renovatieplan voor het gehele centrum van het dorp waarbij Gemeente,
Waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat, ondernemers en bewoners moesten samenwerken. Na 7 jaar was het
geheel klaar en is er een dorpshart gekomen waar eerder een dorpsgat was. Mlj vlel de eer te beurt om de minister
van VROM te mogen bijstaan bij de opening van het plein, een plein dat een le Europese prljs heeft gekregen voor
Urban Public Space. (Voor aanvullende info, zie: A8ernAl.

Terug naar Boskoop, naar de noodzaak te komen tot een vaste oeververbinding.

Via de secretaresse van gedeputeerde Vermeulen ben ik met u in contact gekomen om mijn gedachten hleromtrent
te delen. Aanvullend op de schetsen zet ik graag uiteen wat naar mijn indruk de oplossingen zlJn die deze variant in
zich herbergt. Daarbij besef ik dat ik vermoed dat deze variant wel eens de duurste kan zijn in termen van geld, maar
dat niet hoeft te zijn in termen van duurzaamheid. Tijdens de bouw levert het veel hlnder op, meer dan wanneer je
door open gebied gaat. Desondanks denk ik dat mfn plan wel een aantal problemen in één keer oplost. lk som op.

Een vaste oeververbinding onder de Gouwe op de plek waar nu de Zijde en de Hefbrug ligt heeft als voordeell

1. Er wordt niet gebouwd in of naast natuurgebiede n ten noorden of ten zuiden van Boskoop.
2. De verbinding is in evenwicht ten opzichte van Alphen a/d Rijn aan de Noordkant en Waddinxveen aan de

Zuidkant. De huidige oeververbinding ligt op ongeveer even veel kilometer van Alpen als van Waddinxveen.
Dat blijft zo.

3. De tunnelverbindt ook de kern van het dorp waar deze nu ligt en dwingt niet tot onnodig omrijden met alle
gevolgen van extra kilometers van dien. BU een tunnel buiten het centrum is dat nlet het geval en moet de
Hefbrug altijd dienst bl'rjven doen als verbinding voor autoverkeer met alle negatieve gevolgen van dien; nog
steeds verkeer en ook het regulier onderhoud aan deze antiekê brug.

4. Door al ten westen van het spoor te zakken met de tunnel wordt een ongelijkvloerse krulslng gemaakt met
zowel het spoor (wens ProRail) en wordt de verkeerscongestie op de Zijde opgelost door deze naar onder de
grond te verplaatsen,

5. Door ook voorvoetgangers en fietsers een verbinding onder de Gouwe te maken hoeft de Hefbrug niet
meer te functioneren als oeververbinding voor het verkeer. Derhalve kan het dek van de brug permanent op
hoogte worden gehouden (zoals in Rotterdam) waardoor scheepvaart ongehlnderd doorvaart heeft,

2



l'4o90
6' De oprit van de Hefbrug aan de westzijde kan worden gesloopt. Daar dit laatste gedeelte urn de Zijde ook

geheel autovriJ gemaakt kan worden, komt na 100 jaar op de plek van her dorpsrlein het dorpshart terug
met ultzicht op de Gouwe, Een autovrij / autoluw dorpshart zonder een constan:e stroom van verkeer maar
wel goed bereikbaar komt de economlsche ontwikkeling van het dorp ten goede Dit past ook in de ambltles
van Boskoop en de gemeente Alphen om het groentoerisme in het centrum te bevorderen.

7. De hefbrug kan behouden blljven en kan in de toeristische ontwikkellng van het Jorp een rol spelen,
bijvoorbeeld door op het dek een restaurant te realiseren met uitzicht over de orrgàving. ln / naast de
pilonen van de hefbrug zouden liften gemaakt kunnen worden waardoor menser via het dek (op
bijvoorbeeld 12 meter hoogte) alsnog over de hefbrug kunnen gaan. Tegel'rjk bielt dat toegang tot een
restaurant o'i'd. Dlt bledt de mogelljkheid om creatief om te springen met de Hdbrug en de directe
omgeving.

lk hoop met deze ideeën een bfdrage te hebben geleverd aan het gesprek over de vraag hoe de regio beter
berelkbaar gemaakt kan worden zonder dat er weer meer asfalt bÍjkomt (oud denken) *et aan weer ten koste gaat
van natuurschoon waar Boskoop het nu juist van moet hebben. Het streven is immers het Groene Hart in tact te
houden en tevens kwalíteitsverbetering van dorp en regio te realiseren

De vijf schetsen, ln mijn opdracht gemaakt door een bevriend bouwkundig architect, werkzaam bij Royal Haskoning
DHV, mail ik u dadelijk separaat.

Met vriendelijke groet,
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van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
B$agen:

dinsdag 17 maart 2020 15:15

Visie Bloemendaalseweg eo Beter Bereikbaar Gouwe
Br comite Bloemendaalseweg eo BBG 170320.docx

Geachte heer, mevrouw,

De bewonerscomités van Brugweg -Zwarteweg en Henegouwerweg in Waddinxveen hebben

op 4 januari 2020 nieuwe scenario's voor de bereikbaarheid en leefbaarheid ingebracht bij
Beter Bereikbaar Gouwe. Met name twee hiervan hebben tot zwaarwegende bezwaren geleid

bij bewoners van en bedrijven aan de Bloemendaalseweg, Otweg (Waddinxveen)en zuidpunt
Reewal (Bodegraven-Reeuwijk). Deze zijn geuit in een recente bewonersbijeenkomst,
bezocht door ca 35 aanwonenden en aangevuld met schriftelijke en/of mondelinge reacties

van verhinderde bewoners, Inmiddels is er vanuit de aanwonenden een bewonerscomité
gevormd, dat de meningen en genoemde oplossingsriohtingen heeft verwoord in bijgaande
brief.
En hoewel wij inmiddels participeren in de overleggen met de andere bewonerscomités,
hechten wij eraan onze zienswijze separaat onder uw aandacht te brengen, hetgeen voor het
draagvlak van de besluitvorming van belang is.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscomité Bloemendaalseweg, Otweg (Waddinxveen) en zuidpunt Reewal
(B odegraven-Reeuwij k),
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Aan:
Provincie Zuid-Holland, projectgroep Beter Bereikbaar Gouwe (BBG

CC:

Waddinxveen, L7 maart 2O2O

Onderwerp: Visie Beter Bereikbaar Gouwe vanuit comité BloemendaalseweE, Otweg

{Waddinxveen)en zuidpunt Reewal (Bodegraven-Reeuwijk)

Geachte heer, mevrouw,

ln eerdere berichtgevlng d.d. 05-01-2020 (notitie , oon projectteam Beter Bereikboor
Gouwe)is reeds berlcht dat de op 04-01-2020 ingebrachte nieuwe ideeën van ce bewonerscomités
Brugweg -Zwarteweg en Henegouwerweg de belangen van de buurtbewoners t'an de
Bloemendaalseweg ra ke n.

Als reactÍe hierop is een buurtcomité opgericht van de bewoners van de Bloemendaalseweg, Otweg
(Waddinxveen) en zuideinde van de Reewal (Bodegraven-Reeuwijk). Deze bewoners hebben tijdens
de buurtvergadering dd. 07-02-2020 zwaarwegende bezwaren geuit tegen metname twee door de
overige bewonerscomités ingediende voorstellen.

De bezwaren hebben betrekking op 1) de aanleg van een nieuwe ontsluitingswcg vanaf de zuidpunt
Reewal naar een aan te leggen parallelweg langs de A12 en 2) de hiermee samengaande aanleg van

deze parallelweg. Hleronder lichten wij deze bezwaren nader toe, Aan het slot van deze brief geven

we oplossingsrichtingen, die vanuit ons perspectief tot een Beter Bereikbaar Gcuwe zullen leiden,

Ad 1. Bezwaren teg€n ontsluitíngsweg vanaf zuidpunt Rêewal naar parallelwcg A12

De bezwaren richten zich tegen:
- Aantasting van de kwaliteit van de leefomgevlng,
- Verkeer aantrekkende werklng. Voor automobilisten ult de Goudse woonw'jk Bloemendaal

wordt de Bloemendaalseweg een aantrekkelijk route om naar de A12 te garn en vice versa, in
plaats van via de Goudse Poort of Bodegraafse Straatweg. Dlt teidt tot overbst blj de
aanwonenden van de Bloemendaalseweg, Otweg en zuideínde Reewal.
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De Baarsjeskade is opgenomen in het landelijke wandelnetwerk en ook in het wandelnetwerk
van Polder Bloemendaal (Eendenkooiroute). Aanleg van een weg doet afbreuk aan de

aantrekkelijkheid van de route voor wandelaars.

De Baarsjeskade, in combinatie met het fietspad langs de zwarteweg, en de Bloemendaalseweg
zijn belangrijke fietsroutes. De kruising bij het restaurant is êen druk knooppunt, Door in het
verlengde van de Baarsjeskade een fietstunnel onder de A12 aan te leggen wordt dit knooppunt
nog drukker. De tunnel is één van de maatregelen in het project Beter bereikbaar Gouwe, Aanleg

van een weg doet afbreuk aan de aantrekkel'rjkheid van de route voor fietsers.
Tussen de boerderij (Reewal 43) en het restaurent (Zwarteweg 6) is onvoldoende ruimte, mede
gelet op fietsknooppunt, om een weg aan te leggen,

Aantasting van de bedrijfsvoering van de melkveehouderU (Reewal 43),

Aantasting van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Het complex van Westkade,

Baarsjeskade en Westwetering is cultuurhistorisch waardevol in relatíe tot de

ontstaansgeschiedenis van dit gebied (ontginning en waterhuishouding).
Aantasting van de landschappelijke waarden, De houtwal op de Westkade, de rletkraag tussen

Westkade en Baarsjeskade en de voormalige pestbosjes langs de Westwetering zijn waardevolle
landscha pselementen.

Aantasting van de natuurwaarden. De houtwal, rietkraag en pestbosjes hebben hoge
natuurwaarden, o.a. groeiplaats voor kÍevitsbloemen, en dragen bij aan de biodiversiteit van de
polder. De veenweidenpercelen in Polder Bloemendaal en Polder Reeuwijk zijn belangrijk voor
weidevogels en voor overwinterende vogels.

Opsplitsing van het aaneengesloten veenweidegebied van Polder Bloemendaal en Polder
Reeuwijk, De polders maken deel uit van het veenweidegebied Gouwe-Wiericke en vormen
daarmee de aaneengesloten groene long in het Groene Hart, waar beweiding, natuur en

recreatie hand in hand gaan.

Ad 2. Bezwaren tegen parallelweg A12

lndien er geen ontsluitingsweg wordt aangelegd vanaf de zuldpunt Reewal naar de door de
bewonerscomités van Brugweg-Zwarteweg en Henegouwerweg voorgestelde parallelweg A12, welke
ontstaat door doortrekking van de Reeuwijkse Randweg naar de N451, komt de vraag op wat de
meerwaarde van de parallelweg is en of deze opweegt tegen de nadelen.
De aanleg van een Bodegraven Boog leidt tot een kortêre reistijd tussen Gouda en Bodegraven en
vice versa via de A12. Realisatie hieruan heeft ook voordelen voor het verkeer tussen de bedrijven in
de Gouwe regio (Goudse Poort, Gouwe Park, Coenecoop en Distripark Doelwijk) en de Bodegraafse
regio (Broekvelden en Grote Wetering), De voorgenomen verbreding van de A12 tussen Gouda en
de Meern met een extra rijstrook in elke richting, waardoor 2 x 5 rijstroken ontstaan, maken de A12
en de Boog nog aantrekkelijker, waardoor het doortrekken van de Reeuwijkse Randweg naar de
N451 nagenoeg geen meerwaarde zal hebben, Deze beperkte meerwaarde weegt niet op tegen de
vele nadelen.

Samengevat zijn de nadelen:
- Doortrekken van de parallelweg is, anders dan bij de aanleg van de Reeuw'rjkse Randweg,

technisch gecompliceerd en sterk kostenverhogend, omdat direct ten westen van de
Bloemendaalseweg weinig ruimte is en de A12 an de af- en opritten daar verhoogd onder talud
z'rjn aangelegd.

- Het verkeer op de parallelweg zal tot extra geluidbelastlng en fljnstof lmmissie in de polder
leiden en tot kap van bomen tussen de Bloemendaalseweg en Winterdlk. Bomen die nu het zicht
op de A12 wêgnemen, luwte geven bij zuidwestenwind en biJdragen aan de beperking van de
geluidbelasting en fijnstof immissie.
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De Otweg wordt veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars (deels bewoners, vooral ult
Gouda, en werknemers van bedrijven in de Goudse poort).

De weg is opgenomen in de recreatieve wandelroutes van polder Bloemendral
{Eendenkooiroute, Goudse Polderroute, Kíevitsbloemroute en Goudse Poortroutel, De aanleg
van een parallelweg AL2 zal daarnaast ten koste gaan van de recreatieve furctie van de Polder
Bloemendaal, welke door de Stichting Welds Bloemendaal in samenwerking met de provincie
Zuid-Holland en gemeente Waddlnxveen is ontwikkeld.
Deze optie maakt het lastig om de verkeersvelligheid van en naar de woning_.n en bedrijven aan
de Otweg te kunnen garanderen,

Oplossingsrlchtlngen vanuit het bewonerscomlté Bloemendaalseweg, Otweg e,r zuldpunt Reewal

Vanuit het bewonerscomité Bloemendaalseweg e.o. hebben de volgende oplossngsrichtingen de
voorkeur om de problematiek in dit gebied aan te pakken. Uitgangspunt hierbij i; geweest zo min
mogelijk mensen en natuur te benadelen.

1. Voorkorn doortrekken van oostelijke rondweg Boskoop via Mlddelburgseweg en Brugweg naar
N207.

2. Maak een Bodegraven Boog

3. Verminder de verkeersdrukte en vergroot de verkeersveiligheid op de N207. \,erlaag de
maximumsnelheíd en verbeter de bebording en belijning. Verlaging van de maxinumsnelheld in
combinatie met de aanleg van een Bodegraven Boog zorgt voor minder en velligcr verkeer.

4. Maak kruísing Brugweg / N2O7 ongelijkvloers. Hier llgt een uitdaging voor een wegenontwerper
om een kruising te maken waarbij geen woningen of andere gebouwen gesloopt hoeven te worden.

5. Beperk het vrachtverkeer van en naar Reeuwijk-Dorp:
a) door aan te sluiten blj autonome bedrijfsontwikkelingen, waarbij bedrijven zich verplaatsen

of hun vestigingen in het gebied sluiten (bijv. Aldi)
b) door bedrlJfsonderdelen te verplaatsen die dagelUks vrachtverkeer aantnkken (bijv. Vergeer

Kaas)

c) door het bovenstaande financieel te stimuleren met inzet van bijvoorbee ld gelden die
beschikbaar komen voor de uitvoering van het Project Beter Bereíkbaar 6ouwe, door
toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling, inzet groenfondsen, toepassíng fiscale
regelingen, etc.

6. Neem voor verkeer van en naar Reeuwijk-Dorp in de eerste plaals verkeer regtlerende
maotregelen met optlmallsering von het bestaande wegennet ln comblnatle mct punt S,waardoor
veiligheid en leefbaarheid vergroot worden en daardoor acceptabel kunnen zlJn.

7. Wees terughoudend met de aanleg van eventuele nieuwe lokale ontsluitingsrattes.
Elke nleuwe ontsluiting heeft voordelen, maar ook diverse nodelen, Wot ze vooro, gemeen hebben is
een hoog woterbed-gehalte, Dit zal niet leiden tot draogvlak in het gebied.

Op de bijeenkomst van de bewoners van de Bloemendaalseweg, Otweg en Reew.rl(zuideinde) zijn
enkele suggesties gedaan voor mogelijke nieuwe ontsluitingswegen.

3
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Voor ontslulting vanaf Reeuwiik'Dorp naor de A72 en N77:

- Maak vanaf de Reewaltussen Reesveld I en ll door of om Reesveld ll naar

Nieuwdorperweg een ontsluiting, zodat bestemmingsverkeer naar en van Reesveld

niet door de dorpskern hoeft. Zorg voor een adequate verbinding tussen deze

ontsluiting naar de pas aangelegde Reeuwljkse Randweg'

Voor ontslulting vanof Reeuwiik-Dorp naar de N207 (Henegouwerweg):

- Reewal-Henegouwerweg(l).
Maak een weg vanaf de Reewal parallel aan de maaltocht in de Mlddelburgpolder en

de maaltocht naar de Gouwe, Laat deze aansluiten bU het gemaalvia een aan te

leggen rotonde op de Henegouwerweg. Dlt ls een nagenoeg rechte weg.

- Reewal-Henegouwerweg(ll),
Maak vanaf de Reewaleen route vla de Middelburgpolder en kruis de

Middelburgseweg ter hoogte van de voormallge gemeentel[ke vullstort in Polder

Bloemendaal en vandaar naar de Henegouwerweg om daarop aan te sluiten met een

aan te leggen rotonde. Ook dit is een nagenoeg rechte weg.

- Reewal-Henegouwerweg(lll),
Gebruik de bestaande Zwarteweg en een stukje Middelburgseweg tot aan de

voormalige Gemeentelijke stortplaats en dan verder als de bovenstaande route.

- Reewal-Henegouwerweg(lV).
- Maak vanaf de Reewal een ontsluiting achter de sportvelden langs, kruis Kaagjesland

en buig af naar Middelburgseweg en sluit aan op de Nieuweweg. Vandaar via de

bestaande route naar de N207 bii de rotonde bij de Gouwe Dreef.

- ReewaFOmloop

Maak vanaf de Reewal een ontsluiting vla het Aldi terrein naar de Omloop.

Bovenstaande ideeën zijn niet uitputtend en behoeven nadere detaillering.

Het bewonerscomité Bloemendaalseweg, Otweg en zuideinde Reewal wil graag ln overleg met de

andere bewonerscomités en overige gremia een oplossingsgerichte bijdrage leveren aan de

veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheld van ons gebled.

Met vrlendelijke groet,

Bewonerscomité Bloemendaalseweg e.o

4
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Verzonden: vrijdag 27 maart 2O2O O9:2I
Aan: beterbereikbaargouwe
CC:

Onderwerp: RE: ldeeën voor fletsroutes - Beter Bereikbaar Gouwe
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Toal: terecht aangeeft zou lk graag op de verzendliJst wlllen komen, tk heb het stokje overgenomen van

lk wil graag reageren op een paar onderdelen. lk ben blij dat er aandacht is voor een fietsnetwerk en niet alleen
snelfietsroutes. Of beter nog, dat er een netwerk van snelle fietsroutes komt, De structuur met OVF (a) t/m (f) is
daar een goede aanzet voor.

OVF1 Verbeteren fietsroutes r-net haltes

ovFl (a)Aanleg fietsroute langs de Bouwe/N207
e Dit fietspad is te smal (grote delen slechts 2,40 m) en slecht bestraat, Wel bruikbaar als aanvullende route,

bljvoorbeeld voor bromfietsers en speed pedelecs.

OVF1 (b) Aanleg fietsroute tussen Gouda en Zoetermeer
o Sluit aan op F522 plannen snelle fietsroute Kleikade. Knelpunten bij spoorovergang, hefbrug, en brugweg.

OVF1 (c) Aanleg fietsroute Gouda Alphen langs spoorlljn
t Zie haalbaarheidsstudle snelle fietsroute F624

OVFl (d) Fietsverbinding Gouda- Bodegraven

r Ben ik niet mee bekend, maar zlet er uit als een logische verbinding

OVFI (e) Fletsroute Gouda-A12-Wadd inxveen
o Kan dienen als alternatief of aanvulling voor OVF1 (f) Bloemendaalseweg/Brugweg.

r Langere route dan OVF1 (f): Er is geen scholier die zo fietst.
r N207 traject is te smal en dus niet geschikt voor grote aantallen fietsers (grote delen 2,4O ml, gevaarlijk

(langs 80km weg), niet comfortabel (tegels, al heb ik begrepen dat die vervangen gaan worden door
Easypath 'platen')

OVFl (f ) Fietsroute Gouda-Baarsjeskade-Waddinxveen
o Dit is toch gewoon de route Bloemendaalseweg/Brugweg, of mis ik iets?

OVFl (g) Fietsroute Gouda- Alphen a/d RlJn via Middelburgseweg
r ls een goede aanvulling op het netwerk, maar geen hoofdroute omdat er weinlg bestemmingen langs de

route liggen.
c De overgang met de Nll zou ik nemen via het Goudse riJpad.

Met vriendeliike groet,

Fietsersbond Waddinxveen
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Van:
Verzonden:
Aan:
Ondenrerp:
BIagen:

maandag 30 maart 2020 20:50
beterbereikbaargouwe
Westelijke randweg Hazerswoude Dorp
WestelijkerandwegHWDmaart2020.docx definieve versie.docx

Geachte mevrouw, heer,

Híerbíj sturen w[ namens de bewoners van buurtschap Westelnde e.o. onze zienswijze op het nieuwe idee lnzake
westelljke randweg Hazerswoude Dorp zoals vermeld op uw website Beter Bereikbaar Gouwe. De lnhoud van de
bijlage spreekt voor zlch.

Met vriendelljke groet,
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Bij de HSL tunnel in het Westeinde géén weg!

Zeer onaangenaam verrast zijn wij - bewoners aan het Westeinde in

Hazerswoude-Dorp - door het bericht op de website van Beter Bereikbaar
Gouwe dat de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) adviseert om het idee van een

"Westelijke randweg Hazerswoude-Dorp" te onderzoeken. W'tj vinden dit geen
goed idee en voelen ons hierdoor overvallen.

Na een jarenlange strijd met de Rijksoverheid over het tracé van de
Hogesnelheidslijn hebben wij mét steun van onze gemeente bereikt dat dit
tracé ruim vóór de kruising met het westeinde een tunnel in gaat. Dit is
gebeurd om het unieke karakter van deze lintbebouwing met de landerijen in
de polder aan de zuidkant en polder aan de noordkant van het buurtschap
westeinde te beschermen en de rust van dit gebied niet te verstoren. Dit
buurtschap is immers een officieelstiltegebied met aan de noordzijde het
vogelgebied de Wilck (Natura 2000 gebied). Juist daar is sprake van een nieuwe
doorsnijding in het landelijk gebied.

De verlengde ondertunneling heeft tientallen miljoenen euro's belastinggeld
gekost, Blj de aanleg van de K380 hoogspanningslijn zijn ook beschermende
maatregelen ten noorden van Hazerswoude Dorp getroffen, met name om het
vogelgebied de wilck te beschermen. Het kan toch niet zo zijn dat nu lagere
overheden (provincie en, nota bene, onze gemeente) het een goed idee vinden
om de mogelijkheid van een weg door dit gebied te gaan onderzoeken. Een

weg zou precies die zaken verstoren die met de kostbare ondertunneling van
de Hogesnelheidslijn en extra maatregelen voor de K380 hoogspanningslijn
worden beschermd.

Als buurtschap Westeinde hebben wij ons afzijdig gehouden van de discussies
over "Beter Bereikbaar Gouwe", omdat de vanuit het programma Beter
Bereikbaar Gouwe gepresenteerde plannen en varlanten vooralten oosten van
of middenin Hazerswoude-Dorp lagen en wij ons niet in die discussie wilden
mengen. Nu worden wij alsnog geconfronteerd met het idee voor een weg aan
de westkant van Hazerswoude-Dorp, nota bene op voorstelvan een
lobbybeweging die geen oplossing aan de oostkant van Hazerswoude Dorp
wenst.

Naar ons idee moet de oplossing niet worden gezocht in het aanleggen van nog
meer wegen, maar in het slim aanpassen en gebruik maken van al bestaande
wegen.



Onze eerste voorkeur gaat daarom uit naar het aanpassen van de huidige

provinciale weg door Hazerswoude Dorp, zodanig dat de doorstroming voor

doorgaand verkeer én de leefbaarheid voor omwonenden verbeteren.

Het verbaast ons verder dat eerder genoemde ideeën om een oflossing te

vinden aan de oostkant van Hazerswoude-Dorp niet (meer) op deze

onderzoeklijst staan. Daar immers loopt al een weg, de Middelweg, die

bovendien grenst aan het voor Pot- en Containerteelt voor de bmmkwekerij

bestemde gebied. Ook worden hier plannen ontwikkeld voor het realiseren van

grootschalige zonneweiden. Het doortrekken van de Middelweg rm
Hazerswoude Dorp heen (oostelijke randweg) is naar ons idee en een veel

minder ingrijpende maatregel, ook vanuit landschappelijk oogpunt gezien. Hier

doorsnijdt of raakt deze randweg geen stilte-, natuur- of vogelgeried.

Bovendien draagt dit bij aan vermindering van verkeersoverlast op het

wegenstelsel tussen Gouwe en Hazerswoude Dorp, waar Beter Eereikbaar

Gouwe ook voor is bedoeld,

Namens het buurtschap het Westeínde e,o:

NB: deze zienswijze wordt massaal onderschreven door bewone's van het

buurtschap Westeinde, Bentweg, Westzijdeweg e,o. Een lijst van meer dan 150

ondertekenaa rs ka n d esgewenst worden ove rlegd,



f'4 loà
Van:
Verzonden:
Aan:
CG:

dinsdag 31 maafi 2020 09:38

beterbereikbaargouwe

Onderwerp:
Bflagen:

Re: NieuwibrieÍ 7 Beterïereitbaar Gouwe maart z0zo
brief aan BBG-nieuwe ideeen-20200331.pdf

Aan projecttea m BeterBerelkbaarGouwe

ln bijgevoegde brief vinden jullle onze reactie op de stappen slnds het toevoegen van77 nieuwe ideeën, en de
geselecteerde 14 nieuwe ideeën. Deze reactie paste niet via de "denk mee" button op Jullle webslte.

We zien jullie reactle graag tegemoet.

Namens het dorpsteam Reeuwijk-dorp, Tempel en buitengebted
werkgroep BeterBereikbaarGouwe

vriendelijke groet,

\
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Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Tempel en buitengebied
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Reeu
I Tempel en

Provincie Zuid-Holtand
Team Beter Bereikbaar Gouwe
Beterberelkbaarqouwe@ozh. nl

Reeuwijk, 31 maart 2020

Betreít: Reactie op 14 vastgestelde nleuwe ldeeën nav BAG 14 februari 202O

Geachte heer/ mevrouw,

Projectteam Beter Berelkbaar 6ouwe

Middets deze bríef reageren wlJ graag op de toevoeging van 14 nleuwe ideeà aan de 26

mogetlJke maatregelen voor BeterBereikbaarGouwe. Eerst witlen we enkele rlgemene
gedachtes en opmerklngen met Jutlle deten.

Op 14 februarl heeft de BestuurllJke Afstemgroep (BAG) ervoor gekozen om '4 van de 77

nieuwe ideeën toe te voegen aan de bestaande 26 maatregelen die worden ondenocht voor
het oplossen van knetpunten ln het Gouwe gebied. Het nleuwsberlcht met dcze 14 nleuwe

maatregelen op de webslte is gedateerd op 9 maart 2020 - ats betrokken bevoners
ontvingen wij de nieuwsbrieí met deze informatie pas laat op donderdagmidag í 2 maart
2020. Het moet ons van het hart dat wiJ hiermee nlet getukkig ziJn, zowel over de snelheid
van inÍormeren als over de volgorde van het verspreiden van lníormatie.

WiJ worden uÍtgenodlgd om vla de "denk mee" knop op de webslte te reagercn op de 14

nieuwe ideeên, We hopen dat u begrlJpt dat wlj voor een andere vorm en rarte kiezen.

lmmers, via de "denk mee" kunnen we atleen per nleuw ldee onze opmerklrpen plaatsen,

maar kunnen we niet reageren op andere stappen van het proces (bljvoorbeeld de

argumentatie waarop sommige ideeën nlet door de selectie zfn gekomen). U legt daarmee

een wel heel rigide vorm van meedenken op.

ln het document met de analyse/onderbouwing staat op paglna 8 een overziiht van de 14

rnaatregelen, genoemd blJ nummer van het ldee. Het was fijn geweest als aen deze zelfde
tabel een kolom was toegevoegd met daarblJ de code van deze nieuwe maaFegelen, zodat

we deze eenvoudiger terugvlnden op de kaart met atte 40 maatregeten.

Het is togisch dat de lngebrachte ldeeën op één of andere manler door een -lectle moeten
gaan. Vooraf is niet aangegeven welke criterla daarvoor zouden worden gehrnteerd, die
lezen we nu pas blj de verantwoording van de gemaakte keuzes.
Op de toepassing van de 4 randvoon'vaarden ln stap Í valt een en ander af te dingen.

Zonder op atte slakken zout te wlllen leggen, vatt het op dat met name de 3'
randvoonrrraarde (a[ dan nlet afgevatlen in fase l) niet overal even consequenl wordt
gehanteerd, Let maar eens op de teksten over het aquaduct door Gouwebos (ldee ó, E en

56) versus de teksten bU een nleuwe brug op de ptek van de bestaande brug (idee 50).

ln de 2u stap komt het beoordelingskader van Íase I weer om de hoek. Het i: teleurstellend
om te moeten constateren dat ondanks eerdere toezegglngen, er tot op heden (voor zover
ons bekend) geen wijzigingen zijn aangebracht ln dlt beoordellngskader. Op raglna 6 van

I
I
I
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uw toelichtend document staat [ettertijk dat gebruik is gemaakt van het beoordelingskader
dat is vastgesteld in Fase l. Dat betekent onder meer dat de leefbaarheid van de dorpen in
de gemeente Bodegraven-ReeuwiJk hierbij geen rol speelt, en dat lezen we terug in de

beoordeling van de verschlttende ideeën.

Hierna zulten we ingaan op een aantal specifieke ideeën, togischenrrljs voor zover die
effect hebben op onze omgeving. Mogetijkenrijs loopt de nummeringen van de ldeeën en

die van de nieuwe maatregelen enigszlns doorelkaar. Dat zal voor juttie ats insiders geen

probleem zijn.

W21 (doortrekken Randweg/parallel A12) (ldee 1í en 13)
Betangrijk aandachtspunt bij deze maatregel is het voorkomen van stuipverkeer vla de
dorpen naast deze randweg, Zotang het op de AÍ2 en N11 regetmatig vaststaat, zoekt atte
verkeer andere optossingen. Ten minste in de digitale navigatie-apps moeten de omtiggende
wegen worden afgewaardeerd, zodat deze niet als atternatief worden aangewezen.
De kruising met de Bloemendaalseweg als drukke scholierenroute verdlent extra aandacht,
en wordt niet genoemd in juttie beoordeting.

W24 (ontslultlng Reeuwfk-dorp) (idee í 5 en 42; met verrijking van 45)
Zoats eerder gezegd: het gebruiken van het beoordelingskader uit fase I leidt tot btindheid
voor andere knelpunten. ln de beoordeling van idee 15 lezen we bij het criterium
leefbaarheid alteen iets over de Brugweg. en niets over de leefbaarheidseffecten voor
Reeuwijk dorp, de Reewal, Kaagjestand oÍ andere routes die hier ook door worden geraakt,
De ontstuiting van Reeuwijk Dorp vanaf de rondweg via deze nieuwe route zal moeten
worden gecombineerd met het afwaarderen van de Nieuwdorpemeg tot
"bestemmingsverkeer" om sluipverkeer tegen te gaan.

ldee í5 en 42 worden gekoppeld, omdat ze in essentie hetzetfde tijken te zijn. De
beschrijving (zoals overgenomen van de indleners) ls overlgens een wereld van verschil en
laat zien dat beide ideeën een verschiliend doel dienen. Bijzonder overigens dat idee 42
eigentijk NIEï door de setectie van Stapl komt, omdat deze in Íase I at is afgevalten. Bij
idee 15 staat dat niet. Dat vinden we zacht gezegd bijzonder. ln hoeverre hebben we het
dan over hetzelÍde idee of een gelijkwaardige beoordeting?
ldee 42 tijkt een 'knip' te bedoelen ter hoogte van de beschreven T-splitsing. Dit moet
worden gecombineerd met maatregelen in Reeuwijk-dorp om omrijders te weren en een
verslechtering van de leeÍbaarheld en verkeersdruk atdaar tegen te gaan.
Overigens ontbreekt de reftectle dat idee 27 (een fietspad over vrijwet deze zetíde route)
sterk conflicteert met W24.

ldee 45 (vanaf de Reewal doortrekken richting Tempel) is niet opgenomen ats één van de 14
maatregelen. We worden geacht daar dus niet op le reageren. Maar de opmerking die daar
staat, dat dit idee wordt meegenomen ter verrljking van idee #15 (dus W24) is wet heet
relevant. Des te opvaltender dat dit niet wordt genoemd bij de pagina's over W24, Dit zal
onmiskenbaar leiden tot een drukke weg die Reeuwijk-dorp in tweeën splitst. Een
dergetijke route zal ook iedere toekomstige ontwikkelíng van dit terrein (bijvoorbeetd tbv
woningbouw) blokkeren.

OVf t (fletsroutes, in ieder geval g, vla de lllddelburgseweg)
Bij de Íietsroutes 0VF1 (a t/m g) is het niet geheet duidelijk wetk idee nu ten grondslag ligt
aan welke deel-letter, Dat maakt het tastiger om onze reactie specifiek te maken.

Bij de beoordetlng van íietsroute Middetburgseweg (idee #29) wordt uitgegaan van
ongetlJkvloerse kruisingen en het dempen van stoten en andere aanpassingen in de breedte.
Hier worden we door verrast. ln onze betevlng is de actuele breedte van de
Middelburgseweg votdoende om deze in te kunnen richten ats 'breed fietspad'. Ook ontgaat
ons de noodzaak voor ongelijkvtoerse kruisingen bij de inrichtingen van een doorgaand
fietspad in het raakvlak met lokaa[ verkeer. De fietsstraat zou de voorrangsweg kunnen
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zijn, en verdere aanpasslngen zlJn nlet nodlg. We zouden graag ats uitgangsprnt hanteren
dat biJ deze maatreget het bestaande wegprofiel de maximate maat is blJ de herlnrlchtlng
tot fietsroute.

Tot slot
ln jutlle nleuwsberlchten is melding gemaakt van veruotgblJeenkomsten in mei. Nu er door
de overheld dlverse beperklngen zijn opgelegd voor biJeenkomsten met grote aantalten
deetnemers, zln wtJ nleuwsglerig wetke procesaanpasslngen Juttie gaan dmr.oeren. WJ
zien er naar uit daarover geihformeerd te worden,

Met groet,

namens de werkgroep BeterBerelkbaarGouwe van
het dorpsteam ReeuwlJk-dorp, Tempel en buitengebied
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Verzonden: donderdag 26 maart 202O 79:28
Aan:

Ondenrerp: FW: Quartaal Magazine - input VORT / BBG

Beste Petra en Paul, Joep en Peter,

Bijgaande lnformatle verschijnt op korte term'rjn in het e magazine van OpBR ( ondernemersplatform Bodegraven -
Reeuwljk )

ln grote lijnen komt ons voorstel overeen met de visie van de gemeente Bodegraven -Reeuwijk en eveneens met de
aanvullende maatregelen benoemd in het onlangs gepubliceerde BBG bulletin .

WiJ hebben getracht zoveel mogeliJk rekening gehouden met de wensen / visie van de ( meeste ) bewonersgroepen
en het Dorpsteam .

De visie van VORT komt overeen met de uitgangspunten van opBR en de RvHID in B/R .

De 2 andere voorgestelde ontsluitingsroutes vanuít Reeuwijk- Dorp acht het VORT bestuur niet haalbaar ,

Voor verdere verfijning / uitwerking van de BBG plannen in het gebied Gouwe - Oost blijven wij graag in overleg met
alle bewonersgroepen en andere betrokken partijen .

Namens bestuur VORT ,

m,vr,gr.
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PERSBERICHT

VORT moqkl zlch gteft vooÍ eên goede onlslulllng vdn en noor Reeuwilk. Dorp.

ln de ofgelopen moonden heeft VORT sqmen met het Dorpsleom Reeuwijk-Dorp en
verschillende bewonersgroepen meegedochi over scenorio's om de erprme
verkeersdrukte/sluipverkeer rondom Reeuwijk-Dorp le verminderen. Tegelijkerl'Íd vond
overleg ploots met het OPBR, de RvHID en de Gemeento Bodegroven-R=euwijk.

E.e.o. houdl verbond mel de ontWkkelíngen rond Beter Bereikboqr Gouwe (BBG). De
plonnen richien zich op hel gebied rondom de Gouwe, globool tussen de Nl l, Al2. N207 en
Bodegroven. Sqmen met de gemeentes Alphen o/d Rijn, Hozerswoude, Boskoop,
Woddinxveen, Bodegroven-Reeuwijk en diverse belongenverenigingen'arerden verschillende
scenqrio's uilgewerkt en oon de belrokken portijen voorgelegd. VORT en bewonersgroepen
willen ullerlijk 7 opril o.s. een reoclie uitbrengen oon BBG over de verschilende opties. VORT
mookte zorgvuldige oÍwegingen overwot hoolboor en wenselijk is. Belongrijksle
uilgongspunten zijn: oonzienlijke verlcelering von de verkeersveiligheid a duurzome
verbeïering von de leeÍboorheid in dil unieke polderlondschop.

VORï geeft de voorkeur oon een verbindingsweg len zuiden von de Boorsjeskode. oon de
ovezijde von de Omloopwetering noor de nog oon te leggen Verlengd= Reeuwijkse
Rondweg mel oonsluiting op de Amoliqbiug. Dit is de beste en de kortste oplossing, vindl
VORT. Ook de Gemeenie Bodegroven-Reeuwijk heeft voor dil scenorio gekozen, wot
volledig oonsluit op de visie von VORT.

VORT stelt bij de gekozen optie ols vooruroorde dot de Brugweg en de Z'vorteweg slechts
openblíjven voor lokool personenoutoverkeer uil Roeuw'rjk en Woddinxveen, Genoemde
wegen worden don dichlgezet voor hel vrochtverkeer, incl. zwoqÍ londbouwverkeer. Een
roule longs Koogjeslond is niet wenselljk. Vonuil Reeuwijk-Dorp moken velen gebruik von hel
winkeloonbod ln Wqddinxveen en Goudo- Bloemendool. B'rj de gekozer oplie is hiermee
rekening gehouden.

Zowel de belongengroepen von bewoners ols die von de ondernemers:treven noor een
duurzome oplossing mei qls doel het sluipverkeer in hel gebied definiiief uil te bonnen.

Een porollelslrucluur longs de Al2 mét oonslulllng op de Amoliobrug drmgl enorm b'rjoon
de verkeersontlosling rondom Reeuwijk-Dorp en Wqddinxveen. Ter illuslratie, een grool deel
von de medewerkers von Vergeer Hollond koml uit de regío Rotterdom. Door in plools von
vio de N207 en Brugweg noar het werk le rijden, kunnen zij gebruikmoken von de Amoliobrug
en de porollelstructuur longs de Al2. Door middel von de oonleg von e€l't porollelslruciuur
vonoÍ Woerden richting Bodegroven en vervolgens vio Reeuwijk richting Amoliobrug noor
Zevenhuizen, zol de verkeersdrukte signiÍicont qÍnemen.

Nool voor de redoclle

Voor meer informolie kunl u conloct opnemen met Everl Verkleij 0ó-53.23.76.25
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HtoÍ

Van:
Verronden: maandag 23 maart 2020 18:04

Aan: beterbereikbaargouwe
Onderwerp: vraag idee nr 44

Hallo

lk heb een vraag over nieuw idee nr 44.

Wat betekent de zinsnede "Nieuwe aanslultlng Nlt eventueel b'rj Burg ten Heuvelen weg naar N11".

Met name de relatie met de Burg ten Heuvelen weg (die weg ken ik trouwens nlet; moel het geen Burg ten

Heuvelhof weg z[n?) snap ik niet. Dle staat ook niet op de bijgesloten kaart met aandulllng van variant 3 c.

Graag uitleg hierover.

namens IVN AlPhen aan den Rljn

2
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Van:
Verronden:
Aan:
Ondenalerp:

woensdag 8 april 2020 19:12

beterbereikbaargouwe
Minder wegen en meêr water bewegíngen,

Goede avond,

Hoe veel wegen moeten er nog bij komen om het leefbaarheid ln ZUtD HOLAND tN STAND te houden.
En hoe zitten met natuur 2000 word dat nog in stand gehouden, of worden de polders en weilanden op geofferd
voor wegen en huizen bouw.
ln wat voor omgeving moeten ons kleinkinderen op groeien, huizen en wegen en een kalen vlakten.
ls dat w'rj voor staan, als wij het maar goed hebben.

Kijk naar de toekomst, wat wij nu doen heeft de volgen generatie last aan.
Zin voor je begint.

lk leef in de toekomst, Jullle ook?

HARTELIIK GROET,

Verzonden vanuit Majl voor Windows 10
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bljlagen:

vrijdag 10 april 2O2016:47

Re; Zuid Oost Kwadrant - Overleg 7 april - Concept brief voor BBG
Finale brief ZO Kwadrant aan BBG_10 aprit 2020.pdf

Geachte heer, mevrouw,

de bewoners en ondernemers - vertegenwoordigd in comités - ten oosten van de Gouwe en ten zuiden van Boskoop
hebben zich sinds begin dit jaar verenigd onder de naam Zuid-oost Kwadrant. Deze sanenwerking heeft als doel om
dit gebied beter bereikbaar, velliger en leefbaarder te maken. Dit willen we doen door positief, actief en constructief
mee te denken met o.a. gemeenten, provincie en Beter Bereikbaar Gouwe.

Onze samenwerking heeft geleld tot een eerste bijgaande brief als inbreng aan Beter Bereikbaar Gouwe. wij hopen
met de uitkomsten zoals vermeld in onze brief helder te maken voor welke maatregeler er in ieder geval (unaniem)
draagvlak is. Ons lnziens is dit een belangrijk aspect bij de totstandkomíng van het uiteirdelijke maatregelenpakket.

We zien ult naar een intensievere samenwerking tussen Zuid-oost kwadrant en Beter Èreikbaar Gouwe voor
nadere uitwerking van de maatregelen,
Mocht u op heel korte term'tjn behoefte hebben aan een specifleke toellchting aarzelt u dan niet om mij te bellen of
te mailen.

Met vrlendelijke groet en alvast fijne paasdagen gewenst,

Woordvoerder Zuid-Oost Kwadrant
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BewonersverenlglnseÊ3O' Kwsdrant

Middelbu rgseweg Comlté
Henegouwerweg Comité

Dorpsteam Reeuwlik-Dorp, Tempel en Bultengebled
Verenigde Ondernemers Reeuwijk-Dorp / Tempel TVORT)

Bewonerscomlté Tempel
Brugweg-Zwarteweg Comité

Bloemendaalseweg / Reewal Zuldeinde / otweg Comité

Randenburgseweg e.o.

Aan: Beter Berelkbaar Gouwe ProJectgroep Waddinxveen, 1O april 2020

Geachte Projectgroep Beter Bereikbaar Gouwg

Al jaren ziJn bewonerscomltés ten oosten van de Gouwe en ten zuiden van Boskoop, ln deze brief aangeduid als

Zuid-Oost kwadrant, actlef met provincle en gemeenten ln gesprek over het verbeteren van de verkeerssltuatie in

het gebied. Soms heeft dat geleld tot verbeteringen, vaak echter leldde een aanpasslng ln een speciflek onderdeel

van het gebied tot verslechterlng van de situatie in een ander deel van het gebled. Het zogenaamde waterbed effect.

Structurele oplosslngen voor de problemen zfn echter nooit verder gekomen dan plannen. We ziln dan ook blij dat

de provincle en gemeenten de handen lneen hebben geslagen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiliSheld in

ons gebled nu structureel te verbeteren.

Waarom deze briefil
De projectgroep Beter Berelkbaar Gouwe ls gestart met uitwerking van potentiele oplosslngen voor

verkeersknelpunten in de regio, waaronder het ZO-kwadrant, Uw doel ls om dlt samen met alle belanghebbenden in

het gebled te doen, Wij onderschrljven dit volledig. Het is belangrlik dat er vanuit de bewoners en ondernemers

draagvlak ls, Wij kennen het gebled namelijk als geen ander. Daarom is begin dit jaar het lnitiatief genomen om

samen met alle bewonerscomltés ult het ZO-kwadrant om de tafel te zltten. We hebben gezamenlijk bepaald wat de

diverse belangen zljn, hoe de huidlge sltuatle ln het gebied wordt ervaren en voor welke maatregelen er wel of geen

draagvlak ls. De ultkomsten van deze overleggen wlllen wlJ graag met u delen.

De huldlge sltuatle
Als eerste is geanalyseerd hoe de verschlllende bewonersgroepen kljken naar de huldlge situatie in hun directe

omgeving en het totale ZO-kwadrant. Dat heeft geleid tot de volgende matrix:

AECDIFG
DeÍcmpcl VORT 6rugwe6 Mlddelb, EloBm€n- HeneSo$sr nrndsnburtss ir.uwlJk'

9

vrlllsheld

slulpv.rk€.r

VÍ!chtErl.Êr

BcttemminSS
v!tk€at

Leelbaarhrtd '

' Wordt ite* belruleEd dosr 1,2 & !. ltrdÉn dle wordan vÍb€!Êíd, vorbetsd de leefb6arhdd ool.
AchtcráÍ betsÍ t wrert orn te iplltsn, b.v, qur telul4 lrchtvrrvullln& toelrnk€llkhcld a.d.

I

I

4

frlnoll1toíturtle
rprnroUmI

oí perqeptlcvan b€wonr6

Hieruit blilkt duidelflk dat er overwegend een negatief gevoel heerst bil de bewonerscomités in het Zo-kwadrant

over de huidige situatie.

ilutral r0ld
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De gewenste sltuatie
op basis van deze uitkomst hebben w[ gediscussieerd over wat nodlg ls om de onvellige slUatie te verbeteren en de

bereikbaarheid en leefbaarheid ln het gebied te vergroten. Met andere woorden met welke maatregelen ls de matrix

zo veel als mogeliJk groen te maken in plaats van rood?

De uitkomsten ult de sessies zijn met elkaar besproken en de aspecten met het meeste drargvlak zijn eruit gelicht.

Als eerste werd helder dat twee belangriJke ultgangspunten door iedereen worden gedeelc.

1. Als eerste de conclusle dat geen enkele bestaande weg in het betreffende gebled gescl-lkt ls voor de

verkeersstromen die er momenteel zijn.

2. De implementatle van structurele oplossingen zal waarschijnlUk no8 tot 10 Jaar kunnen duren. Maar daar kunnen

wi.; vanwege de bestaande onvelligheid, onleefbaarheld en de te verwachten verdere verkeerstoename niet op

wachten. Daarom is het noodzakelilk om ook korteterrnljnoplossingen in te voeren om de huldige

verkeersstromen direct te verminderen, Dlt zou gerealiseerd kunnen worden door de lazet van

verkeersmaatregelen (minirnallseren van de maxlmumsnelheid, verkeersregulering, verbodsborden e.d.).

Verder is er gezamenl[k unanlem draagvlak geconstateerd voor de volgende maatregelen llnnen het Zo-kwadrant

(ln willekeurlge volgorde):

. Afzien van BBG maatregelen W15 en W19: Verbeteren en ultbÍelden oostelïke randweg Boskoop 60-80.

r Geluldsschermen waar nodlg, met name bij de A12.

r BIJ verbredlng van de A12 tussen Gouda en De Meern met in elke rlchtlng één r[strook deze dan aanleggen ln

de mlddenstrooktussen de Noord- en de Zuidbaan

r Aanleggen van de Bodegravenboog.

r Verminderen verkeersdrukte en vergroten verkeersvelllgheid op N207 langs Gouwe dmr verlagen van de

maximumsnelheld naar 50 km/u.

o Aanlegongelfkvloerse krulslng Brugweg-HenegouweÍweg,

e Hoofdfietsroutenetwerk maken van alle bestaande wegen ln het gebled. Denk aan o.a- omvormlng van

bestaande wegen waarblj gemotoriseerd verkeer wordt gedoogd (b.v, auto te Sast) enjof beperkt wordt tot

zakelijk/particuller bestemmlngsverkeer.

r Verlagen van de maxlmumsnelheid naar een ter plaatse voor de verkeersvelllgheld pasende snelheld naar

bijvoorbeeld 30 km/u en op specifieke plaatsen (o.a. in ReeuwUk-Dorp) verlagen naar 15 km/u'

r Verkeersregulatie voor al het vrachtverkeer lnstellen. Toegangsregulering aanbrengen(b.v. 1 richtlngsverkeer)'

e Beter Openbaar Vervoer, b.v. elektrlsche (of waterstoÍ) bussen laten r[den ln het oostelljk gebied.

Een van de belangrijke doelen is om het vrachtverkeer (met name zware en grote vrachtauto'sl over bestaande

wegen ln het ZO kwadrant te vermlnderen.

Voor alle comités - met ultzondering van het Bloemendaalseweg / Reewal Zuidelnde / Otweg comlté (verder

genoemd als BRZO comité) - is op dit moment de noodzaak helder voor een alternatleve Íieuwe ontslultlngsweg. De

optie Baarsjeskade (verlengde Zwarteweg) naar de nog aan te leggen verlengde Reeuw[kse randweg heeft hlerb[ op

dit moment de voorkeur, Tevens is de voorkeur om de Reeuw[kse Randweg door te trekktn naar de N451.

Het BRZO comité heeft diverse stimuleringsmaatregelen voorgesteld ln haar brlef gerlcht aan de Provlncle, BAG en

BBG van 17 maart j.l. Mochten deze stlmulerlngsmaatregelen onvoldoende lelden tot vernindering van het

vrachtverkeer dan kan volgens het BRZO comlté ook een nleuwe ontsluitingsroute worden overwogen. Het BRZO

comlté heeft voorgesteld andere opties hiervoor te verkennen. Tevens zlet het ERZO comté nagenoeg Been

meerwaarde in het doortrekken van de Reeuwijkse Randweg naar de N451 vanwege aanlq Bodegravenboog en

verbredlng A12 en vindt dlt niet opwegen tegen de vele nadelen.

Het is uiteraard aan U als proJectgroep om te bepalen welke maatregelen qua technische verelsten, kosten, effecten

en samenhang e.d. het meest passend zljn en daarmee als optle(s) voor te stellen aan de EAG, bewoners en

ondernemers.

Wil hopen met de uitkomsten van onze gezamenlijke bewoners overleggen helder te hebten gemaakt voor welke

maatregelen er in ieder geval (unaniem) draagvlak is. Ons inziens is dit een belangrijk aspert bij de totstandkoming
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van het ultelndelflke maatregelenpakket. Tevens hopen w[ dat helder ls dat de recentelfk dooÍ u aangegeven
aanpak om ook te komen tot korteterm[nmaatregelen eveneens door alle bewonerc wordt omarmd.

Onze onderllnge overleggen bliJven we contlnueren. We zlen ult naar een lntenslevere samenwerklngtussen ZO-
kwadrant en BBG voor nadere ultwerklng van de maatregelen.

Mocht u op heel korte termfln behoefte hebben aan specifieke toellchtlng aarzelt u dan niet om mij te bellen of te
mailen.

Met vrlendelflke groet,

namens Bewonersverenlglngen ZO-Kwadrant
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Betreft; meenemen eerdcr verworpen maatregelen en communicatieproces Zoeterneer, 15 april 2020

Geaohte leden van de Bestuurlijke Advies Groep Beter Bercikbaar Gouwc,

Hedenoshtend hebben wij een video-conference gesprek gehad met de provinciale ambtenarcn die betrokken
zijn bij de projecten N207 Zuid en BBG. Wij vernamen dat u morgen (donderdag 16 april as.) bijeenkomt om de
voortgang van het project BBG te bespreken. Naar aanleiding daarvan sturon we u enkele vrn onzc bovindingen
in onderstaand bericht, Wij vmgen u er in uw vergadering aandacht aan te bestedcn, on om hhoudeliike reacties.

Provinciale reactle op onze brochure rrHet knn anders, het knn beteril.
De provincieambtenaren hebben geconstateerd dat de berekeningen in deze brochuro corres zijn uitgevoerd. Er
wordt daarmee een aoguraat inzicht gegeven in de situatie waa6ij de door Het Molenberaad voorgcstcldc
maatregelen worden uitgevoerd en de N207 Zuid niet wordt aangelegd. De reikwijdte van tet rapport
bemoeil[jkt een I op I vergelijking met de studie N207 Zuid, omdat het investeringsniveau ran de maatregelen
sterk afwijkt van dat van het (geïsoleerde) project N207 Zuid. Maar ook daarvan is door dc rrovincie gesteld dat
het een eerste stap is in een totaalplan voor de regio en dat daar een aanzienlijk hoger lnvesEringsnivcau aan de

orde is.

Het rapport is daarorn ook heel gcschikt om, zoals wij eerder hebben aangegeven, als inbrerg te gebruiken voor
het project BBG; alle onderdelen uil ons rapport komen in de 40 maalregelen terug, met uitrondering van het
weglaten vnn de N207 Zuid.

Ons rapport heeft betrekking op de uitvoering van 4 samenhangende maatregelen die cen rd z"oudcn moeten

spelon in het project BBG. lmmers ook daar wordt in een bredcrc context gezocht naar een:akket van
samenhangende maatregclcn welke de bestaande knelpunten zouden kunnen ofmoeten oplcssen,

Wat ons opvalt is dat momenteel in de 40 ideeën die nu concreet zijn geformuleeid ook martrcgelen voorkomcn

die in een eerder stadium van de N207 Zuid studio zijn verworpen. Kennelijk zljn dezs, in lrt licht van dc

bredere contexl, do moeite waard om opnieuw tegon het licht te houden, en mag dat leidcn bt heroverweging
van eerdere politieke besluiten. Op hetzelÍtíe niveau gedacht is hct ook niet onlogisch om rinstens één scenario

te ondoruoeken waarbij de N207 Zuid niet wordt aangelegd,

Wij verzoeken u op dezc suggestie ooncre€t en inhoudelijk te reager€n. Allcen verwijzen nar de voorgaande

besluitvorming volstaat in dit stadium van onderzoek naár onze mening niet.

Comm unlcatle en particlpaÍleproces
We hebbon vernomen dat - ondanks de Covid-19 maatregelen - de processen van N207 ZurJcn BBG zoveel

mogclijk worden voortgezot conform het eerder afgesproken tijdpad, Wij bogrijpen dit streren maar wijzen erop
dat de beperkte communioatiomogelijkheden de interactie tussen provincie en stakeholders :n stakeholders

onderling en met "de omgeving" zullen beperken. Wij zouden willen voorkorncn dat hierdotr het draagvlak
onder de bevolking wegvalt en dringen er daarom op aan om alles in hct werk te stellen de levolking nauw bij de

planontwikkelingon te blijven betrekken, We wijzen erop dat de "pilot-poging" om met eon{pp op de website
van BBG te Íeageren op de 14 nieuwe ideeën gebrokkig is en veel onvolkomenheden bevat- NaaÍ zeggen zullen

deze binnenkort worden hersteld.
Kunt u ons (en met ons alle andere belangstellenden) actiefop de hoogte brengen van de slrppen die u in hct
verdere communicatieproces gaat ondememen?

Op participatie-bijeenkomston zijn ook voorstellen voor verbetering van OV ingebracht. Deze zijn niet terug te
vjndcn in de 40 maatregelen. Dat is inhoudelijk te betreuren, ma6r roept ook de vraag op hc tol seleotie van
voorstcllen is overgogaan.

Wíj stellen een spoedige reactio z.ccr op prijs.

Mel een vriendelijke groet,

namons het Molsnberaad

Het Molenberaad
Coalitie van verenígingen
Verenlglng tot Behoud van Landelflk Wrddlnxv€on
BgWOners WOlrlOlAndon
Verenlglng Naluurbohoud Groonpooít Hazenwoude/Borkoop e.o,
V,lendon vrn hot Bontwoud
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Commentaar bli "Denk Mee" over Beter Bereikbaar Gouwe
16-04-2020

Vooraf:

r Het ls onmogelijk om de 14 gepresenteerde ideeën los te zien van de andere 26 die
uit de eerste selectie zijn overgebleven. Vaak is een losse maatregel krachteloos en
wordt deze pas vên betekenis juist in samenhang met een of meer andere ideeën.

I ln de handreiking "Denk Mee" kloppen verschillende onderdelen niet. De plaatjes op
de kaart zijn onduidelijk of maatregelen zljn niet zichtbaar of zelfs op de verkeerde
locatie weeÍgegevên. Een aantal beschrijvingen is te summier om duidelijk te krijgen
wat de bedoelÍng van de aangegeven maatregel is.

o Er ls ln de lijst met 40 maatregelen geen enkel verbeteringspunt voor ov
aangegeven, terwijl die wel zijn ingebracht. Enig raakvlak is wellicht te vinden in punt
oVFl "verbeteren fietsroutes r-net halten", maar juist op dit punt zijn er weinig
problemen in de regio.

Hieronder wordt per maatregel eerst aangegeven welke andere maatregelen ermee
overbodig worden en welke juist moeten worden gekoppeld,

Nummer 1. 04. Beweegbare brugten noorden van Boskoop.
Koppelen met W1la, b, c en W12 óf W20 zuid.
Maakt W20 noord en W18 overbodig

Het is teleurstellend dat naast een aquaduct een beweegbare brug wordt onderzocht.
Hiermee wordt deze verblnding voor het verkeer, maar ook voor de scheepsvaart, veel
minder aantrekkelijk. Het gebruik van de hefbrug neemt daarmee onvoldoende af.

Er van uitgaande dat het voorstel van het Molenberaad is meegenomen in de combinatie
W12 (noordwestellJke randweg Boskoop) en 03 (a) (aanleggen aquaduct incl ongelijkvloerse
spoorkruising) ontbreekt nog een belangrijk onderdeel, namelijk de verblndlnq Boskooo-
centrum {vanaf een van de twee rotondes in de Ziidel met de noordwesteliike randwes.
Deze verbínding is namelljk cruciaal voor het ontlasten van de Zijde en de hefbrug omdat
verreweg de meest voertuigen H/B in Boskoop hebben.
Afgezien van de kwalitatief veel mindere oplossing met de beweegbare brug, dient ook in 04
de verbinding Boskoop centrum - randweg te worden opgenomen.

Nummer 2. OVFtg. Fietsroute Gouda - Alphen over de Mlddelburgseweg
Niet zichtbaar op deelkaart.
Wat gebeurt er met fietspad langs de N207?

Nummer 3. OVFlf. Fletsroute Gouda-Baarsjeskade-Waddinxveen
Niet zichtbaar op deelkaart.
Kennelijk moeten (steeds meer)fietsers uit Gouda zich blijven verplaatsen over de zeer
smalle en daarmee zeer onveilige en gevaarlijke Bloemendaalseweg.
De route naar Utrecht ls recreatlef en betekent omrijden als deze als snelfietsroute wordt
ingezet. Hoort dat hierbij?
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Nummer 4. OVFle. Fietsroute Gouda-langs Al2-Waddinxveen.Niet zichtbaar op deelkaart.

De verbinding via de Otweg en de Henegouwerweg bestaat al uit fietspaden. Wat wordt

toegevoegd?

Route is nlet kort maar meer een verblndlng tussen Waddinxveen en Zoetermeer. Geen

snelfietsroute langs de A12. Maar als gewone utilitair fietsroute prima,

Nummer 5. OvFld. Fletsverblnding Gouda-Bodegraven lncl ongelijkvloerse kruising

Botrotondê

Goed plan,

Nummer 6. W24. Nieuwe ontsluitlng Reeuwijk-Dorp langs Omloopsweterhg/Eaarsleskade

Deze verbinding lijkt de aantrekkeliJkheid voor gebruik Bru8weg / Kerkwe8€ost ln

Waddinxveen te verhogen. Daar is de Brugweg niet geschikt voor, en evenmin zal dit een

positíef effect hebben op de verkeersafwikkeling in Waddlnxveen centrum.

Vraag hierbij: wordt dan de smalle Nieuwdorperweg afgesloten voor autoverkeer?

Nummer 7. WzO noordelIke verblndlng Boskoop-N11

Geen alternatlef voor Hefbrug.

lngewikkelde routerlng in Alphen blj aquaduct.

Aanslulting Boskoop zeer indirect via Roemer.

Nauwelijks een alternatief voor verkeer over de hefbrug en voor tuinders mst.wêst omdat

via N11 te ver om ls. Dus alleen min of meer effectlef als de hefbrug wordt gesloten voor

vrachtverkeer,

De noordelijke verbinding Boskoop-NLL oost van de spoorlijn is in de Plans:udle N207 Zuid

(fase l)afgewezeni "Op basis von de planstudie hebben provincie en gemeenten besloten dot

een verbindingsweg met de N17 westetijk von het spoor ofvolt (3o of 3all, z'e hooÍdstuk 4),

omdat deze beschermd natuurgebied doorkruist, De gemeente Alphen aan den RUn kiest

verder niet voor een oostelijke verbinding met de N77 (3c), omdat de positieve eÍÍecten niet

opwegen tegen de negatleve effecten" (doorsn'ljding landschap, en slechts 10 tot 15%

afname verkeer hefbrug).

Let wel, het is toen al besloten het alternatief voor een verbinding oostelfiL van de spoorlljn

af te wijzen, terwijl die verbinding nu weer op de agenda staat. Dit beslult wordt dus wél

heroverwogen I Datzelfde geldt, en in nog sterkere mate voor maatregel W18 (alternatleve

Nzos).

Nummer 8. W26. Ongelljkvloerse kruislng Brugweg/HenegouweÍweg Weddlnrueen

Niet op de deelkaart te vinden.

Het onderzoeken waard, maar Belangr'tjke verbetering positle N207 voor coorgaand

verkeer. Verkleint de behoefte aan N207 Zuid. Samenhang mêt andere del:n N207 en

verkeersdruk op Brugweg.
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Nummer 9. W23. OngellJkvloerse verbinding Dorpsstaat en N209 ln Hazerswoude-Dorp
Maakt W18 en W22 overbodig
Staat verkeerd aangegeven op de deelkaart.

Uitvoering als open of gesloten tunnelbak, evt. met beperking snelheid (veiligheid,
profielbreedte). Een ongelijkvloerse verbinding Dorpsstraet / Gemeneweg is qua
ruimtegebruik beter dan een westelijke randweg langs Hazerswoude (nummer 11). Nadeel

van de onderdoorgang is dat doorgaand verkeer dwars door het dorp blijft rijden (geluid,
fiinstof). Beide varianten bieden evenwel voor het "helen" van Hazerswoude Dorp een echte
oplossing.

Nummer 10. W27. parallelweg N207

waar vlnd je de ruimte voor de aanleg van parallelweg. Ten koste van fietspad of in
combinatie met fietspad? Hier wordt dan ook gekozen voor snellere N207.

En dat maakt de Bodegravenboog minder effectief.

Nummer tt,W22 Westel[ke randweg Hazerswoude-Dorp Maakt W18 en W23 overbodig.
Staat yerkeerd aangegeven op de deelkaart.
De randweg kan goed werk doen voor Westeinde en Hw-Dorp als nummer 9 uiteindelijk niet
zou kunnen. Weg langs bouwweg Tennet zeker ook onderzoeken; kleinere lngreep (korter)
ten noorden van Hazerswoude Dorp. Er is een voor ons nog onduidelÍjk verband met de

N209 studle die Alphen, Zoetermeer en Zoeterwoude hebben gestart.

Nummer 12. w25. Korte verbindlng tussen Moordrechtboog en zuldelijke rondweg
Waddlnween
Deze verbinding heeft voor Waddinxveen-Zuld veel voordelen (mlnder verkeer over de
Coenecoopbrug, ontlasting kruispunt Beijerincklaan / Vredenburghlaan, en spreiding verkeer
Parklaan ln de Triangel. Dus gewoon doen; productief en relatief goedkoop.

Nummer 13. W21. Velbinden parallelstructuur Al2 tussen Gouda en Reeuwflk.
Staat niet op de deelkaart.

Onduidelijk welke knelpunt hiermee wordt opgelost, maar waarschijnlijk alleen verplaatsen
verkeer van de A12 naar een verkeersluw gebied. Lljkt contraproductíef.

Nummer 14. 05. Veruangen hefbruggen Waddlnxveen en Boskoop
Gaan we uit historisch perspectief veel spljt van krlJgen. Lost alleen technisch knelpunt van
oude hefbruggen op. ln Boskoop zal de Zijde mogelljk drukker worden omdat men
makkelijker over de brug komt.
Mogelijk verbetering voor positie fiets. samenhang met nummer 8 en nog meer met
nummer 1.

Het Molenberaad

Coalitle van verenigingen
Varenlglng tot Behoud van Landelflk Waddlnxvoen
Bêwoners Weldelanden
Verenlglng Natuurbehoud Groenpoort Hazerawoude/Boskoop e,o.
Verenlging Vrlenden van het Bentwoud



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

t4 llu
donderdag 16 april 202O 23:0O

beterbereikbaargouwe
RE: RE: RE: inbreng opties beter bereikbaar gouwe

ongelijkvloerse kruising Henegouwenreg Brugweg verianten 16 april2020,docx;

ongelijkvloerse kruising Brugweg Henegouwerweg NZ07 variant 1.pdf;

ongelijkvloerse kruising Brugweg Henegouwerweg N207 variant 2.pdÍ

Beste

Zoals vanmorgen afgesproken zend ik u hierblj de 2 varianten die ik heb bedacht voor het ongel'rjkvloers maken van

de kruising Brugweg - Henegouwerweg (N207).

Van belde varianten heb ik een schets gemaakt, Deze z'rjn niet op schaal gemaakt en dlenen alleen om een impressie

te geven.

Zo is de lengte van de tunnel een keuze waarbij ook gelet moet worden op het te verwachte aantal autors dat voor

een open hefbrug komt te wachten.

Mogel'rjk dat in variant 2 de wachtcapaciteit kan worden vergroot door de aanleg van een extra 5de rfibaan, Aan de

noordzijde van de kruising zijn nu 4 rijbanen,
De oprlt van de Brugweg is ca 130 m lang. Hoeveel wachtvakken hier zinvol zfln en hoe lang elk vak, en hoe Sroot de

afstand tussen de wachtvakken, vraagt nog ultwerking. Hiervoor helpt het als bekend ls hoe de verdeling is van het

verkeer komend van de Brugweg. Welk deel gaat de hefbrug over en welk deel slaat af naar Boskoop of Gouda?

Bij de schetsen heb ik een toelichting geschreven.

De schetsen en toelichting heb ik als bljlagen b'tjgevoegd

BiJ beide varianten kunnen de gebouwen en wonlngen blljven staan.

lk ben benieuwd wat u van mlJn voorgestelde varianten vindt en sta open voor een verlere gedachtenwisseling.

m.v, groet,



Mtto
Ongelijkvloerse kruising Brugweg - Henegouwe n^reg (N2071

Variant L

- HenegouweÍweg in tunnel
- Henegouwerweg zuidziJde kruising verbreden van 3 naar 4 banen. Binnenste 2 banen verdiepen

naar tunnel. Buitenste banen voor afslaand verkeer naar hefbrug-Kerkweg en naar Brugweg en
invoegend verkeer van Hefbrug-Kerkweg en Brugweg.

- Henegouwerweg noordz'fde kruising heeft 4 banen. Binnenste 2 banen verdiepen naar tunnel.
Buitenste banen voor afslaand verkeer naar hefbrug-Kerkwêg en naar Brugweg en invoegend
verkeer van Hefbrug-Kerkweg en Brugweg.

- Tunnel aan beide zijde watverlengen, zodat boven de tunnel 4 banen ontstaan, waarvan 2
gebruikt kunnen worden als wachtruen voor verkeer over de Gouwe als hefbrug open is.- oprit Brugweg bestaat nu uit 2 banen. Bij wachten voor open brug, wordt ook het afslaand
verkeer op de Brugweg belemmerd. ldealiter maak op de oprit 4 banen. De oprit is daar echter te
smal voor. Ook voor 3 banen ls de oprit waarschijnlijk te smal. De oprijbaan heeft een
wandelsFook (ca 0,7 rn) een fietsstrook (ca 1,20 m) en een rijbaan (ca 2,50 m) en dat 2 maal.
Voor wandelaars is er een bestaand alternatief, namelijk aan beide zijden naast de oprit, met een
trap bij de Henegouwerweg. Dit levert ca 1,4 m op. Fietsstroken zouden wat versmald kunnen
worden. samen levert dit nog geen baan op van 2,50 m, wordt krap. Als het bij 2 banen blíjft,
maak dan vakken waarin auto's bij een open brug kunnen wachten met tussenruimtes, waardoor
afslaande auto's kunnen passeren en afslaan. De oprit is ca 130 m lang. over deze lengte kunnen
meerdere wachtvakken met tussenruimtes worden gemaakt op de bestaande baan.

Variant 2
- Henegouwerweg in tunnel
- HenegouweÍweg zuidzijde kruising niet verbreden van 3 naar 4 banen. De ruimte voor

verbreding is namelijk beperkt. Bovendien hebben afslaande vrachtauto,s en bussen komend
vanaf de Hefbrug een grote draaicirkel. De 2 oostelijke banen verdiepen naar tunnel. De
westelfke baan is voor verkeer komend va naf de Hefbrug en vanaf de Brugweg dat wil afslaan
naar Gouda.

' Verkeer komend van Gouda dat wil afslaan naar Hefbrug of naar Brugweg door tunnel leiden
naar een aan te leggen rotonde ten noorden van Brugweg. Op ca 200 m ten noorden van de
kruising is een open stuk waar ruimte is voor een rotonde. Er js voldoende ruimte voor rotonde
met gescheiden riJbanen, indien dat gewenst is.

' Tunnel aan de noordzijde wat verlengen zodat boven de tunnel 4 banen ontstaan, waarvan 2
gebruikt kunnen worden als wachtrijen voor verkeer over de Gouwe als de Hefbrug open is.
Tunnel aan de zuidzfide hoeft, anders dan bij variant 1, niet te worden verlengd. Hier ontstaat
immers geen wachtrij voor verkeer komend uit Gouda dat wil afslaan naar de Hefbrug- Kerkweg.
Zij rijden eerst door de tunnel en komen dan via de rotonde weer terug naar de Hefbrug.- Oprit Brugweg als bij variant 1

16 april 2020



nl$ J.,.'?
ur

I
0,{
í
d

-t
.,t
e

T
g-
0
a

-.{t4
a

co

F--
o
$lz

ir

I
I

I

I

,l

I

ftoI
-.D
I.l!-
c

f,
J
s
4'.r€' Èt

ïËi'}J
tltco)

I iï
I

I
I
I
I
I
I
It.

i\
I
I

.t

,l
iJ

,\rl
I
t.

I

ds
s
t,s

rËtê
a,

Iï.
o
C{

2

+
d

d

It
d

l"
1-
vl
á
ItJ
ru
9
U
o

e,,
#.r:
.5

d
Ée
É
o

t.-

5^ .\E
c{rr#l-

.-,

-.t--

Ë 5 *

ïJ
I

d

3
o\r
I



lvlllo
J,:trl
llr

t,
a,.d
c
d

-vt
1J
a

Àt
l

ê.
0
o

.)l
vl
o

co

r
l'

-t
f

ë,
o

...n
5
l,
€{ilr" >ss

6-){rrj>

{í-

/

\-

ï1,ï
fF
o
êtz

ïI

I

I
I
I

I

I

I

I

I

(Ê
5
L

.-àJ
\̂)

-...,-*--é

/ t-t

ï

íI

_r \

. - à - ,F -t-. -.-- . - -.I

T

J'l'-
o
c.lz

e{

-v
t
dt
É

ea
qt
,3
u
3í
orrl
l.
8a,

*áP
o)
tl'
è
I

dd
s
o
.?<U

J



Mln
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 17 april 202013:22
beterbereikbaargouwe
Verbinding Zuidelijke Rondweg en Moordrechtboog (dee W25)

Goedemiddag,

Mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht in Park Triangel, de locatie is top er we hebben enorrn veel
zin om in ons nieuwe huls te gaan wonen.

De bereikbaarheid van het zuidelijke deel van Park Triangel verbaasd ons echter wel. Wij gingen ervan uit
dat er standaard een verbinding zou komen tussen de Zuidelijke Rondweg en de nieuw aan te leggen weg.
Dit zou namelijk de volgende voordelen opleveren:
- Bereikbaarheid van zuidelijk deel Park Triangel
- Bereikbaarheid industriegebied Coenecoop
- Spreiding van verkeersdruk over de huidige toegangsweg Waddinxveen, dê nicuw aan le leggen route en
een eventuele verbinding met ZuideliJke Rondweg.

lk hoop dan ook van harte dat een dergelflke verbinding alsnog zou worden gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,

Toekomstig bewoner Park Triangel



fq nr
Van:
Verzonden:
Arn:
Onderwerp:

vrijdag 17 april2020 19:02

beterbereikbaargouwe
Verbindingsweg zuidelljke rondweg en Moordrecht boog

Wij als bewoners van wflk trlangel Waddinxveen zien de verbindingsweg graag gerealiseerd worden tussen de
Moordrechtboog en zuldelijke rondweg.

Mvg



lvl il3

Van:
Verzonden: dlnsdag 21 aprll 2O2O 07 :49
Aan: beterbereikbaargouwe
Onderwerp: Re; Beter Berelkbaar Gouwe - nleuwe ldeeën

Hallo

I

Bedankt voor je malltje. Dlt waardeer lk zeer.



Met mij gelukkig alles goed en gezond. BeterBereikbaarGouwe blijft onverminderd onze aandacht houden. We
hebben de nieuwe ideeên bekeken. ln mijn reactie beperk ik mij hoofdzakeli.ik tot de eigen omgeving.

Nummer 7: Omdat de optie van de WL2, die onze prachtige polder, de openheid en de natuur ernstig aantast
(worden natuur en landschapswaarde wel voldoende getoetst?) en wij deze optie als zeer kostbaar en weinig
oplossend achten hebben we als alternatief de W20 voorgesteld. Met dien verstande dat alles zoveel mogelijk over
bestaande wegen gaat. B.Smitweg-Compierekade-Paddegat-Oudewijk met een aftakking over de Gouwe richting
Halve Raaken een mogelijke doortrekking richting N1L (die in deze optie wellicht niet eens veel toevoegt, want
men kan dan net zo makkelijk aan de oostkant van de Gouwe naar Alpen aan den Rijn). Zo is de oeververbinding veel
dichter het centrum van Boskoop en heb je een goede aansluiting op de Oostelijke Randweg Boskoop, Nu is het W12
en W20. Voor ons een nachtmerrie. Los daarvan blijft het voor ons onbegrijpelijk dat er een zeer kostbare
voorziening vlak naast het bestaande aquaduct bedacht isl

Nummer 9: De ongelijkvloerse verbinding Dorpstraat en N209 in Hazerswoude-Dorp juichen wij zeer toe. Een
geweldig ( en al heel oud idee), Dit idee maakt de landschap verwoestende W18 en de geopperde westelijke
randweg W22 allebei overbodig. Het zou geweldig zijn als hier een keer echt doorgepakt wordtl

Los van alles moet mij toch nog iets van het hart. Voor mij blijft het volledig onbegrijpelijk dat de Gemeente
Waddinxveen Scenario 4: Oeverbinding midden, op het oog zo makkelijk afwijst en er ook mee wegkomt. ln mijn
optiek is er met een verdiepte ligging heel goed een aanvaardbare verbindlng langs het Gouwebos te realiseren.
Weet en snap dat het moeilijk is maar Waddinxveen heeft een prachtig Bentwoud gekregen en dan zou er bíj het
Gouwebos totaal niets kunnen?l Zowel Boskoop als Waddinxveen hebben dan een alternatief voor calamiteiten bij
de hefbruggen. En een mooie aansluiting vanaf de Verlengde Bentwoudlaan op de Oostelijke Randweg Boskoop.

Heel veel wijsheid toegewenst in deze toch wel zeer ingewikkelde en uitdagende materie.

Met vriendelijke groet,

2



Yl lttt
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 21 april 202O 16:43

beterbereikbaargouwe
westelijke randweg Hazerswoude-dorp

Goedemiddag,

Heb zojuíst het "mee denk" formulier ingevuld en verzonden.
Kreeg enkele foutmeldlngen en weet niet of deze is verstuurd en ontvangen.

Hieronder mijn tekst

Dank en vrlendelijke groeten,

Groot voorstander van dit plan lll
Bij aanleg van deze weg zal het vele verkeer tussen Blelswijk (A-12) en de N-11 (ri A-4) sneller doorstromen en
Hazerswoude-dorp ontlasten. lndien aan de oostelijke zijde van Hazerswoude-dorp vanrit Boskoop eveneens een
ontsluiting komt richting N-11, dan wordt de N-209 t.h.v. Hazerswoude-dorp zodanig ortlast van doorgaand verkeer
dat het dorp niet meer in tweeën wordt gesplitst door een drukke verkeersweg. Ook een dure ongelijkvloerse
kruising (tunnel) is dan overbodlg.
Zorger wel voor dat het doorgaande verkeer tussen Gemeneweg en de Hoogeveenseweg wordt ontmoedigd om
gebruik te blijven maken van de N-209.

Om de smalle Dorpsstraat veilig te maken voor fietsers en voetgangers in het dorpscentrum en het wegdek met
slappe ondergrond (veenlaag) te ontlasten van het vele autoverkeer, dient er een verbcd te komen voor vracht- en
landbouwverkeer. De Dorpsstraat dlent autoluw te worden gemaakt. Er zal dan in het z-lidwesten van het dorp een
ontsluitingsweg moeten worden gecreëerd. De motorvoertuigen uit de nieuwbouwwijken die het dorp in en uit
willen, kunnen worden rondgeleid op deze aan te leggen zuldelijke rondweg (rond Weidelanden, aansluitend op de
rotonde op de N-209 heett mljn voorkeur) die de westellJke rondweg mêt de N-209 kan verbinden. Het vracht- en
landbouwverkeer dat anders van de Dorpsstraat gebrulk zal maken, kan over deze weg :mgeleid worden.
Het plan voor een 2e rotonde ten zuiden van het dorp (Frans Halsstraat) kan dan van de tekentafel.

Resumé:
- westelijke ra ndweg inHaze rswoude-dorp
- geen ongelijkvloerse krulsing N-209-Dorpsstraat
- verbindingsweg N-209 zuidelljke randweg in het zuidwesten van Hazerswoudedorp.
- ln het westen van Boskoop: ontsluitingsweg richting N-11 (afvloeien verkeer vanult Wrddinxveen A-2OlA-I2
richting N-l1 Alphen aan den Rijn en vice versa.



FilS
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 28 april 2020 13:49

beterbereikbaargouwe
t.a.v. aanvulling op eerdere reactie

Geacht Team, geachte

ln de meest recente Nleuwsbrief zag ik dat er ln de plannen nu een concrete route is ingetekend voor kleine
recreatlevaartuigen, tussen de Gouwe en -vla de Reeuwijkse Plassen - Gouda ( de Hollandsche lJssel). V2 (e)
Dat ls mooi en past in het streven om de kleíne recreatievaart zoveel mogeliJk te weren van de Gouwe.
Maar, de ingetekende route is nog steeds niet logisch en nodeloos complex en dus duur.
Eerder suggereerde ik de Oude Ríjn te verbinden met de Hollandsche lJssel, die voor een groot deel gebruik zou
kunnen maken van bestaande vaarwegen, die dus niet behoeven te worden aangelegd.
Als ter hoogte van Bodegraven het Gemaal Balaeus Brack ( Vlietkade, Bodegraven) weer een schutsluis wordt kan de
route Oude Rijn - Reeuwijkse Plassen - Gouda betrekkelijk makkelijk worden aangelegd.
De zogenoemde sloepenroute kan dan vanaf de Gouwe bij Alphen aan de Rijn gaan via de Oude Rijn naar
Bodegraven, naar de genoemde te creëren sluis b'rj Bodegraven, via de Wonnewetering en de Ringvaart van de
Tempelpolder naar de Breevaart ter hoogte van Landal Green Parks kunnen gaan en vandaar naar Gouda,
ln deze opzet is de complexe en dure aanleg van nieuwe vaarwegen ten oosten van de Gouwe niet nodig.
Eén aspect verdient uw bijzondere aandacht: in welke variant ook zie ik steeds dat de voorgenomen sloepenroute
langs de Oud-Reeuwljkseweg loopt. Daar zijn 17 grotendeels vaste erf-ontsluitingen die allemaal beweegbaar
zouden moeten worden gemaakt. Dat is zo ingrljpend en de belanghebbenden zullen zich zeker verzetten, dat dit
niet wenseliJk is.Dit is simpel op te lossen. Door de Ringvaart van de Tempelpolder door middel van een te graven
korte nieuwe vaarweg met de Breevaart te verbinden.

Eerder schreef lk u daarover dlt:
Verbind de Oude Riin vanuit Bodegroven, vlo de Wonnewetering en de ringvaort de Tempetpolder met Reeuwljk en
de Reeuwiikse Plassen, ter hoogte von het recreotiegebied blJ de Surfplos / Londol Green Pqrks, Vandaar uit kunnen
de meest nabiigelegen Reeuwljkse Plassen mokkelijk worden bereikt en ls Gouda op een vetlige manier bereikboar
voor de kleinere recreotievadft,
Deze route is al ingetekend op uw koorten, maor doarbij maok ik een kanttekenlng:
Op de kaarten staot nu een deelvan deze route oongegeven pal longs de Oud-ReeuwtJkse weg. Dat ls erg onlogisch
en duur en zol bovendlen gehinderd worden door onvoldoende droogvlak. Langs de Oud Reeuwijkse weg zullen,
naast de aanpasslngen oan de betreflende sloot ook 17 grotendeels voste erI-ontslulttngen moeten worden
aangepast bii hulzen en bedrijven. Kostboor en leidend tot verzet von belonghebbenden, is mijn verwachting.

lk suggereer doarom om een korte voort oan te leggen tussen de zuid-oostetijk hoek van de ringvoort van de
Tempelpolder, achter het perceelschinked\k 2A, Reeuwijk. Deze vaart kan verderop richting het verlengde von de
Ereevaort hondig gebrulk maken één von ven de bestaande onderdoorgongen von de AI2, die ruimte kunnen bieden
noast de weg(en).
Met deze oonpasslng ten opzlchte von de nu op de kaarten ingetekende route longs de Oud Reeuwtjkseweg kan een
verbinding worden gerealiseerd met een gering aontal investeringen. ln het grootste deel van de vaorweg ztJn geen
hruggen of ondere hindernissen dle oonpak zouden vereisen. Vermoedelijk blijven over het weer terugbrengen van
een schutsluisie, ter hoogte van de het Gemaal van het Woterschap van Rijnland, Bulaeus Brack bij Bodegroven.
Verder het groven van de genoemde vqart achter de percelen aon de Oud Reeuwijkse weg en het maken von een
aansluiting bij de toerlstische 'hotspot' blJ Landal green Parks in ReewlJk en de Reeuwijkse plassen en Goudo.
Bovendien zullen de kernen Bodegroven en Reeuwijk-Brug tn toeristisch en dus economisch opzicht welvaren btj de
route,

Graag herhaal ik mlfn aanbod om één en ander te verduidelijken.

Met vriendelljke groet,

1



|,tll?
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Ondenuerp:
Bljlagen:

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

woensdag I april 2020 15:40

ter info
Torenpad zijdejpg

Opvolgen
Met vlag

Beste

ln Boskoop speelt nu de bebouwíng Torenpad west. Het plan komt morgen ln de comm sslevergaderlng.
lk stuur een kaart mee ter verduldeltjklng. Wat speelt er;

o De twee rode lijnen ziJn van de Parklaan en van de BC-straat. Deze straten zfln lngerlcht als
eenrichtingsverkeer maar zijn nog steeds van twee kanten berijdbaar met als gevolg veel vervelende
verkeerssltuatles en onveilig voor fletsers. Vooral de parklaan ls druk.

ln het verleden zou er parallel aan de Parklaan (2006, wethouder lvo Ten Hage ln Boskorp) een weg aangelegd
worden omdat de Parklaan een toegang vormde voor ca 300 boomkwekerljbedrljven (èze is verleend en verbeterd
voor de ruilverkavellng Rijnstreek Zuid in de jaren '80).
De parallel weg is zonder medeweten van de raad in Boskoop afgeschoten en er zijn geen alternatieven gekomen tot
2019 toen de verlengde Roemer werd aangelegd wat lnderdaad een oplosslng vormde roor een gedeelte van de
bedrijven maar lang niet allemaal.

o Ten noorden van de Zljde komt een woningwljk maar er ls ln mfln ogen geen rel.ening gehouden met de
infrastructuur. Er is niets aangêpast in dat gebied, Je houdt twee rotondes en een de gevaarlijke uitrlt blj de
Parklaan die heel dicht blj de spoorlijn ligt.

r Nu heb lk vragen gesteld aan het college in Alphen over de lnfrastructuur maar k kreeg als antwoord dat er
al blj het project BBG naar gekeken zou worden. Hier neem ik geen genoegen n-e. Het college heeft dlt
onderdeel onvoldoende bekeken.

r Mijn voorstel naar het college ls om een onderzoek te doen naar; van de Parklaan en de BC-straat
eenrÍchtlngsverkeer te maken richting het noorden en een nleuwe weg te realis:ren van het Laag Boskoop
(de groene llJn) naar het Torenpad. Deze nieuwe weg ls in het geel en dit zou eer tweerichtlngweg moeten
worden voor alleen autoverkeer. Je verbetert de verkeersveíligheld van de Parkaan en de BC-straat en
tegellkertljd kun je de kruising Parklaan Zljde erult halen voor verkeer van de Parklaan komt. Dat verbetert
de doorstroming en tevens haalje het verkeer met bestemmlng Nessepolder dd van de hefbrug komt
sneller van de Zijde af, en dat komt er ook pas weer later op.

o Kunnen jullie deze oplossing ook meenemen ln de kortetermijnoplossingen vool het ontlasten en het
verbeteren van de doorstroming van de Z'rjde? Mogelijk zijn er ook andere oploselngen denkbaar.

r Als het bouwplan Torenpad west wordt aangenomen dan vervallen hoogstwaarrchijnlijk de mogelijkheden
voor een nieuwe weg. Urgentle is belangrflk.

lk hoop dat jullÍe een steentje kunnen bijdragen. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet, Mit freundliohen Gr0Ren, Kind Regards,
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fY trB
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

zondag 3 mei2020 21:54

Onderwerp:
BiJlagen:

Re: ZO Kwadrant
Maatregelen.xlsx

Beste allemaal,

bijgaand nog de versie maatregelen zoals tijdens ons overleg besproken.
Bij deze tevens een kopie van deze mail naar de overige comités van het ZO kwadrant.

TlldsllJn

8BG Verder uitwerken en draagvlak toetsen
BBG / ZO Kwadrant Weer contact tussen BBG - ZO Kwadrant

APRrL/ MEr

MEI

Actles
Maatregel 2a (geluidsschermen A12): BBG uitzoeken of dit in de scope van BBG zit.
Maatregel 3 (gebrulk maken van middenstrook A12) : ZO Kwadrant navragen bij gemeenre Bodegraven-Reeuwijk /

hoe het staat met de voorstudie verbreding A12.
Maatregel 8 (verlagen max. snelheid) : BBG gaat dit promoten.
Maatregel 9a (korte termijn verkeersregulerende maatregelen) : BBG gaat dit promoten,
Maatregel 10 (OV) : BBG naam aanleveren aanspreekpersoon van Provinciehuis om OV-verbeteringsmogeliJkheden
te bespreken.

Met vriendel'rjke groet,

On Mon, 20 Apr 2O2O al2l:59,

uit een vooroverleg binnen ZO Kwadrant hebben we bljgaand Excel overzlcht optesteld als input voor ons
aankomende overleg woensdagavond a.s. om 20:00.
ln dit overzicht zie Je de maatregelen zoals genoemd ln onze eerder verstuurde brief met daarnaast onze visíe op
de aspecten zoals vermeld ln de volgende kolommen:

. Scope : Wle is verantwoordelijk om deze maatregel verder uit te werken en voor:e dragen?
r Quick Win : WIJ zien BBG als een organlsatle die biJ ultstek geschikt zou moeten zin om een verbindende rol

te kunnen spelen voor korte termijn voordelen
e Bijdrage aan leefbaarheid : Voortschrijdend inzicht heeft ons beseft dat het punt befbaarheid in onze brief

wat onderbelicht bleef. Het aspect van leefbaarheid zou o.i. een bovenllggend gcenario moeten zijn
. Werkgroep ; voor deze maaïegelen achten wij een werkgroep noodzakelijk die ee.a. verder uitwerkt. De

samenstelling van de werkgroep is nog nader te bepalen.
. [opend traject : de ontwlkkellng van deze maatregel vindt ook op/binnen een ancer verband plaats.

E.e.a. ter bespreking komend woensdag.

Met vriendel'rjke groet
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