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Genodigden gebiedsconferentie DAV

Datum

2mei2O16

Onderwerp

Uitnodiging gebiedsconferentie DAV 10 juni 2016

Geachte heer, mevrouw,
Op 1 december 2018 gaat de nieuwe openbaar vervoer concessie in de regio
Drechtsteden/AlblasserwaardA/ijfheerenlanden(hierna DAV) van start. ln de afgelopen maanden
heeft de Provincie Zuid-Holland, ter voorbereiding hierop, gesproken met verschillende partijen over
het openbaar vervoer in de regio's. Samen met de regio's heeft de Provincie Zuid-Holland de
afgelopen periode de wensen, behoeften en mogelijkheden hiervoor in kaart gebracht.
Hierbij nodig ik u graag uit voor de gebiedsconferentie DAV op 10 juni 2016 van 9.30 tot 13.30 bij
Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, Alblasserdam. Tijdens deze gebiedsconferentie wil ik u ten

eerste informeren over de opgedane kennis en informatie over het DAV-gebied tot nu toe. Op basis
daarvan wil ik met u in gesprek over de toekomst van het openbaar vervoer in het DAV-gebied. Het
openbaar vervoer heeft immers een belangrijke economische en sociale functie in het gebied, u kunt
tijdens de gebiedsconferentie daaraan uw bijdrage leveren.
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De gebiedsconferentie biedt voor u de uitgelezen mogelijkheid om niet alleen met de Provincie Zuid-

Holland, maar ook met andere stakeholders in het gebied in gesprek te gaan over het openbaar
vervoer. lk stel het daarom zeer op prijs om u te mogen verwelkomen bij de gebiedsconferentie.
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U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar ck.qoelela@pzh.nl. Uw aanmelding ontvangen
wij graag voor I juni 2016. Ongeveer een week voorafgaand aan de conferentie ontvangt u nadere
informatie over het programma.

het tien minuten lopen.
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Met vriendel

F. Vermeulen

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

