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Provincie Noora-Brabant

Aan Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en ZUid-Holland

Geachte leden,
Wij sturen u deze brief om onze bezorgdheid te uiten over de toekomst van de
veerverbindingen Gorinchem - Werkendam - Hardinxveld, Gorinchem - Sleeuwijk en
Gorinchem - Woudrichem.
Het voortbestaan van deze veren is deels afhankelijk van subsidies. Zoals u weet staat
het voortbestaan van deze veren onder druk door onduidelijkheid over voortzetting van
de subsidiering door de provincies. De betreffende gemeenten kunnen deze kosten niet
zelf dragen.
Onze vereniging pleit voor een structurele oplossing om deze veerboten voor de
gebruikers te behouden.
Wij hebben daar meerdere redenen voor.
Het belang van beide veren is groot. Aan weerszijden van de rivier zijn voorzieningen
die juist door deze veren te voet of per fiets bereikbaar zijn. Veel inwoners van de
provincie Noord-Brabant werken aan de andere kant van de Boven Merwede, bezoeken
familie of gaan naar de middelbare school.
De veren zijn al eeuwen een kenmerk voor de regio.
Daarnaast zijn de veren ook van toeristisch belang: denk aan de berikbaarheid van het
land van Heusden en Altena, de toeristische stad Gorinchem en fietstochten.
Wij zien ook dat de passagiersaantallen van een aantal verbindingen tegenvallen of
teruglopen. Wellicht is er een mogelijkheid om het driekhoeksveer verder uit te breiden.
Een andere mogelijkheid zou zijn om over te stappen op eenvoudiger boten. Ook een
overstap om andere, milieuvriendelijkere brandstoffen (bio-brandstoffen, zonneenergie) is een optie, hiervoor is echter wel uitvoerig onderzoek noodzakelijk.
Wij hopen dat u wil zoeken naar een verantwoorde exploitatie van deze veren.
Indien gewenst zijn wij u met onze expertise graag van dienst, wij wensen u creativiteit
en wijsheid in uw besluitvorming. Een afschrift van deze brief is ook verstuurd naar de
gemeenten Gorinchem, Hardinxveld, Werkendam en Woudrichem.
Met vriendelijke groet,
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Tom van Gurp
secretaris Vereniging van de Voetveren.
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