
Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van 
Anna’s Hoeve 

                Op 16-7-2014 bij Martin 

                Aanwezig: Carolien Jansson, Martin Triebels, Kees van Vliet en Hans de Ridder  

1. Martin opende de vergadering om 20.00 uur. 

2. Ingekomen stukken 

1. Uitnodiging voor de Inspiratiedagen Natuurwerkdag. Martin gaat inspiratiedag op 5 
sep bijwonen, vergezeld door Gerard. Doel: Kijken of het wat voor ons is in 2015 een 

Natuurwerkdag te organiseren. 
2. Ledenbericht Milieufederatie over subsidies en Nacht van de Nacht. De VBAH zal geen 

actie ondernemen in dit kader. 
3. Notulen van de vorige vergadering 

1. De notulen van de vergadering van 14-5 zullen alsnog worden gecirculeerd. 

4. Jubileum  30jr Anna’s Hoeve 
1. De meeste acties tot nu toe zijn goed verlopen. Een uitzondering was de vleermuizen 

excursie. Het bestuur van de VBAH heeft excuses aangeboden voor dit falen. 
2. Voor de overgebleven excursies zal reclame gemaakt worden. 

3. In q3 zullen de gedigitaliseerde Koeriers via de website beschikbaar komen. 

4. Voor de Einde Jaar bijeenkomst werd geopperd de nieuwe Waterzuivering te 
bezichtigen. Actie Hans 

5. Activiteiten in het Veld 
1. ARBO verplichtingen bij het veldwerk. Kees heeft een bijeenkomst bijgewoond over 

dit onderwerp. De VBAH zal verdere informatie proberen te krijgen via GNR, (Hr  G 

Kremer) 
2. Meldteam. Martin zal de leden van het team vragen om de observaties van de 

vervuiling in en om het gebied van dde laatste maanden. 
6. Vrije Tijds markt. De vereniging val weer kraam bemannen. Kees organiseert.  Het onderwerp 

van de kraam zal zijn, GEEN TWEEDELING van ANNA’S Hoeve 
7. Website en communicatie. 

Het gaat gelukkig weer beter met Roel. Hopelijk kan hij in 2015 de website weer “bemannen” 

1. Inrichtingsplan Anna’s Hoeve. 

Na een jaar van meedenken en meepraten op vele fronten, zoals het plan van de scouting, 
de HOV zelf en de Inrichting van Anna’s Hoeve na de aanleg van de HOV en de 
natuurbruggen, moeten we tot de conclusie komen dat al onze inzet tot niets heeft geleid. 
Van geen van onze voorstellen vinden we iets terug in de ofiicciele plannen. Uiterst 
onbevredigend. 
We blijven streven naar een  Anna’s Hoeve voor zowel de Recreatie als de Natuur, dus geen 
tweedeling met hekken of vijvers. Acties: 
               Een oplossing moet worden gezocht voor de ringslangen die bij de accumulatie vijver 
gezien worden. 
               Zuidboog. Wij blijven streven naar een ander trace voor de HOV, minder belastend 
voor de natuur. 
               Scouting. Geen verdere acties betreffende het bouwplan van de scouiting. 

Provinciaal Inpassings Plan (PIP). We zullen eventuele acties de volgende vergadering 
bespreken. 

We gaan in overleg met de politieke partijen om steun te krijgen voor onze visie: 
GEEN TWEEDELING van Anna’s Hoeve . 



1. Ronvraag en sluiting 
1. Er komt schot in het selecteren van een database systeem ter vervanging van LANNA. 

Martina en John za gevraagd worden samen de nieuwe  software te testen 
2. Datum volgende vergadering 21-8-2014, 10 uur. 


