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Onderwerp: Extra toelichting op Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2020 -2050)
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Met vriendelijke groet,
Namens de Stuurgroep Zuid-Kennemerland Bereikbaar,

In een separaat traject zal nader invulling worden gegeven aan de vorming van een gezamenlijk
standpunt, in intensieve samenwerking met de raden uit alle regionale gemeenten. Nog voor de
zomer zal hierover meer informatie volgen.
Met de geactualiseerde regionale bereikbaarheidsvisie geven wij als regionale samenwerking richting
aan het bereikbaar en leefbaar houden van onze mooie regio. Ook versterken wij onze positie als
regio richting andere overheden en partijen, zoals de provincie, het Rijk en de MRA. Wij hopen dat de
visie door u allen vastgesteld wordt.
We hebben er naar gestreefd de behandeldata van deze gemeenschappelijke visie parallel in onze
vier gemeenten te agenderen en gelijktijdig met de Zuid-Kennemer Agenda. In een enkele gemeente
ontvangt u deze brief wellicht zelfs voorafgaand aan de (plenaire) raadsvergadering waarin de raad
de visie vaststelt. Na de behandeling en vaststelling van de regionale bereikbaarheidsvisie in uw
raden, zal de stuurgroep een brief toezenden met daarbij ook hoe de stuurgroep met eventuele
toezeggingen en moties/amendementen uit de raadsbehandelingen om zal gaan. Nadat de visie
definitief vastgesteld is, zal de stuurgroep ook de uitvoeringsagenda opstellen.

Met vriendelijke groet,

Robbert Berkhout,
Voorzitter Stuurgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid Kennemerland

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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