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Onderwerp: bestuurlijk proces Vijfheerenlanden
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Geachte dames en heren,

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de ,Lnrt"n vanuit d" ,ïht"rbrn'rrn
het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden over de consequenties van

de bestuurlijke ontwikkelingen in de Vijfheerenlalrden voor het maatschapreliik

middenveld

ln het proces tot nu toe vindt men het maatschapi:elfik middenveld hergens ih de

documenten, onderzoeken en adviezen terug. Het maatschappelijk middenveld is

tot nu toe nog niet betrokken in het proces en ook de c*onsequenties voor het

maatschappetijk middenveld zijn nog niet in beeld gebracht. Maatschappelijke

organisaties maken zich zorgen over de huidige ontwikkelingen, vooral vanwege het

feit dat zij niet gekend/benoemd worden in het advies. Op*deze wife wordeg de

maatschappelijke belangen onvoldoende meegewogen in het

besluitvormingsproces over het vormen van een gemeente Vijfheerenlanden en de

keuze onder welke provincie deze gemeente in de ffoekomsttaat functioneren.'

Het gebied Alblasserwaard-V'rjfheerenlanden blijft ongeacht de bestuurlijke keuze

een samenhangend geheel met betrekking tot nat-uur, cultdur en socïale aspeËten.

Het werk van de maatschappelijke organisaties zal inhoudelijk dan ook niet

veranderen. Echter, in de praktijk zullen de gevo.lgen voor somrnigne organis.aties

groot zijn. Ons dringende advies luidt: "ga met de maatschappelijke organisaties in

gesprek en betrek hen actief bij het proces."

Aangezien het maatschappelijk middenveld cruciaal is voor het draagvlak voor de te

maken keuzes, vragen wij u de signalen vanuit de maatschappelijke organisaties

serieus te nemen, alle belangen zorgvuldig te we§en en inue beslultvorming'mee

te nemen.

G e bi ed s p I atfo rm Al b I a sse rwa a rd-Vijfh e e re n I a n d € h,

(waa rnemend voorzitter)

Gebiedsplatform

Al blasserwaa rd-Vijf h eeren I a nden

Opgericht op 21 juni 2006.

*o
Het gebiedsplatform is een

platform voor een grote

verscheidenheid aan organisaties

inde Alblasserrnrard-

Vijfheerenlanden, die een

bijdrage willen leveren aan het

behouden en versterken van het
oa

verzorgde agrarische

" cultuurlandschap.

Het everlegplatforj geeft

(on)gevraagd adviezen aan

overheden en andere instanties

die betrokken zijn bij deze regio.
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