
Notulen van de Bestuursvergadering van de 

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 

3 december 2012 

 

22-11-2012 

               Aanwezig:           Carolien Jansson, Martin Triebels, Kees van Vliet, 

                                         Hans de Ridder 

1)     Martin opende de vergadering om 10 uur 

2)     Er waren geen ingekomen stukken 

3)     Alle actiepunten van de Notulen van de vorige vergadering zijn deel van de agenda. 

4)     Verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve 

a.     Martin is met Gerard Peet en Jelle Harder in Haarlem geweest bij de projectleider 

van het HOV project, in dienst bij Provincie. Van deze discussie komt binnenkort een 

verslag op de website. Een vervolgdiscussie is gepland voor Januari 2013 

b.     De discussie in Haarlem riep vragen op. Het bestuur heeft twijfel over de 

communicatie intern bij de gemeente tussen projecten Bouwplan en HOV en de 

communicatie erover met de Provincie.  Antwoorden voor deze vragen worden 

gezocht in de politiek van Hilversum.                                                   Actie Hans 

5)     Klankbordgroep Bouwplan 

a.     De presentatie van het aangepaste bouwplan Anna’s Hoeve dat was gepland op 29-

11-2012 is verzet naar begin 2013 

b.     Dit agenda punt zal gedurende de Januari 2013 bestuursvergadering opnieuw aan 

de orde komen. 

c.     Hans gaat naar de vergadering van de Welstandscommissie wanneer het Bouwplan 

wordt besproken.                                                                                     Actie 

Hans 

6)     Teerput/Bemaling 

a.     Vlak bij de “teerput”, die al aanleiding heeft gegeven tot vragen in de raad worden 

betonnen bakken geplaatst voor de nieuwe rioolzuivering. Tijdens het  plaatsen moet 

extra worden bemaald. Dat kan aanleiding geven tot verontreiniging van het 



drinkwater. Er zal extra worden bemonsterd om het risico te meten. De vraag is nu 

of, in het geval van risico het storten van het beton voor de bakken kan worden 

gestopt. Martin zal dit navragen.                                             Actie Martin 

7)     Structuurvisie (Voorontwerp) 

a.     Hans heeft een analyse van het effect van de Structuurvisie op Anna’s Hoeve 

gemaakt en verspreid. 

b.     Carolien is naar de hoorzitting over de Structuurvisie  geweest.  Inspraak op het 

voorontwerp is nodig.                                                                             Actie 

Bestuur 

c.     De analyse zal worden aangepast aan Carolien’s bevindingen       

                                                                                                                      Ac

tie Hans          

8)     De Koerier 2012-3 

a.     Was nog niet uit. 

b.     Digitale versie ontmoette veel lof 

c.     Moet er een themanummer komen over de HOV en Weg over Anna’s Hoeve? 

Beslissing verdaagd naar de Januari 2013 vergadering 

9)     Financiële zaken 

a.     Niets bijzonders te melden. 

b.     Hans schat dat de actie voor de aanpassing van het bouwplan Euro 1200 heeft 

gekost. 

10    Rondvraag 

a.     Op de agenda van de Januari vergadering moet prioriteitenplanning 2013 een 

agenda punt zijn. 


