Aan de bewoners/gebruikers
van dit adres
Woerden, 30-08-2018
Betreft: Uitnodiging Veenweide in beweging

Beste heer/mevrouw,
Het thema bodemdaling is u vast niet onbekend. In het veenweidengebied, de plek waar u woont, werkt of
recreëert, verzakt de weg als gevolg van bodemdaling. Zwaar landbouwverkeer is nodig voor de agrarische
bedrijven in het gebied, maar vormt een veiligheidsrisico voor fietsers. Om het veenweidengebied leefbaar
en (economisch) gezond te houden is dan ook dringend actie nodig.
We gaan daarom concreet aan de slag om mogelijke oplossingen voor het probleem van bodemdaling en
zwaar landbouwverkeer op de vaak smalle wegen te onderzoeken. Samen met de ondernemers in en de
gebruikers van het gebied willen provincie Utrecht, waterschap HDSR en de gemeente Woerden een plan
maken. Want alleen door samen te werken maken we het buitengebied écht toekomstbestendig.
Donderdag 6 september is het officiële startmoment. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Plaats en tijd start ‘Veenweide in beweging’
Datum:
Donderdag 6 september 2018
Tijdstip:
16.30 - 17.00 uur (aansluitende borrel tot 17.30 uur)
Locatie:
Dorpshuis Kamerik (Overstek 2, Kamerik)
Boeren, dorpsbewoners en bestuurders gaan deze middag met elkaar in gesprek. Het gaat dan over het
zoeken naar een goede balans tussen economische belangen en maatschappelijke opgaven. Zoals het
zware landbouwverkeer in relatie tot de veiligheid van fietsers. Het is belangrijk en nodig om samen
duurzame oplossingen te vinden voor infrastructuur en energie, landbouw en waterbeheer, bodemdaling en
klimaatverandering. Daarbij blijven we ook steeds werken aan het behoud van het landschap,
mogelijkheden voor recreatie en het in stand houden van de biodiversiteit. Al met al een mooie uitdaging!
Door met elkaar in gesprek te gaan komen we tot vernieuwende oplossingen. Die leggen we naar
verwachting eind 2019 vast in een gezamenlijke agenda. Hiermee kunnen alle partijen aan de slag!
Graag tot ziens op 6 september!
Met vriendelijke groet,
Roelof Westerhof
Projectleider gebiedsproces
E-mail: westerhof@org-id.org
Telefoon: 0651064795

