Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve en Omstreken.
maandag 05 november 2012

Datum 11 – 10 – 2012
Aanwezig: Carolien Jansson, Martin Triebels, Kees van Vliet en Hans de Ridder
1)

Opening. De voorzitter opende de vergadering om 10 uur.

2)

Ingekomen stukken. Het tijdschrift van de Vrienden van het Gooi wordt gecirculeerd.

3) Notulen vorige vergadering
a. De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.
b. Notulen worden, voordat ze worden gepubliceerd op de website, goedgekeurd door
alle bestuursleden. De versie die op de website verschijnt zal geen persoonlijke zaken
bevatten.
4) Inspraak reactie en petitie. Het aantal handtekeningen groeit gestaag. Op 18 Oktober zal het
bestuur de petitie aanbieden aan de gemeente. Gedurende deze bijeenkomst zullen de Vrienden van
het Gooi en de VBAH de inspraakreactie presenteren, voor die naar de Gemeente wordt gestuurd. Een
van onze leden heeft een Facebook pagina opgezet.
5) De Koerier in 2013. Er is besloten om de volgende 5 Koeriers te maken naar het voorbeeld van de
Actie koerier. Hoewel de kosten aanzienlijk hoger zijn dan was gebudgetteerd voor 2012 en we voor
2013 pas in mei de ledenvergadering de plannen kunnen voorleggen is er voldoende reserve om een
jaar met het verbeterde Koerier concept te experimenteren. Na een jaar zullen we
evalueren.
Actie Carolien (tzt)
6) Omlegging van de weg over Anna’s Hoeve. Dit onderwerp wordt urgent. De Gooi en Eemlander
heeft om een standpunt en informatie gevraagd. Hans zal de redactie van de G&E mailen. Martin
heeft contact gezocht met wethouder Boog voor nadere informatie. Wij brainstormen over mogelijke
opties. De ABC groep zal worden geconsulteerd.
Mogelijk wordt later een ALV bijeengeroepen om
de HOV/omlegging te bespreken.
7) HOV. De HOV en de omlegging, zie hierboven , 6) zijn voor de gemeente gerelateerde dossiers. Een
recente hoorzitting in het stadhuis bracht geen duidelijkheid over het tracé. Er worden duidelijk nog
studies
ondernomen.
Dit
onderwerp
zal
de
komende
tijd
veel
aandacht
vragen
Actie 6) en 7) Martin
8) Scholen en de natuur. Aanvragen voor rondleidingen, aanbiedingen om te helpen in de natuur zullen
we zo goed mogelijk behandelen, maar van een gestructureerde aanpak met initiatief vanuit het

bestuur kan nog geen sprake zijn. De zaken genoemd onder agendapunten 4, 6 en 7 hebben een
hogere
prioriteit.
Actie Bestuur (tzt)
9) Structuurvisie. Hans zal de voor Anna’s Hoeve belangrijke hoofdstukken lezen en het bestuur er over
informeren.
Actie Hans
10 Financiële zaken. De uitgaven gerelateerd aan de Acties om het Bouwplan Anna’ Hoeve aangepast te
krijgen zullen apart op de Jaarrekening van 2012 worden gerapporteerd.
Actie Hans
11 Rondvraag

Geen vragen

