Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s
Hoeve
Op 6-11-2014 bij Hans
Aanwezig Carolien Jansson, Martin Triebels, Kees van Vliet en Hans de Ridder
1) Martin opende de vergadering om 10.00 uur.
2) Ingekomen stukken: Geen
3) Notulen van de vorige vergadering a. De actiepunten uit de notulen van de vergadering van 21-8
zijn of uitgevoerd, of worden gedurende de vergadering besproken.
4) Inrichtingsplan Anna’s Hoeve
Een offensief is ondernomen bestaande uit:
-Beroepsschrift aan RvS; geluidsschermen bij A27. In de vergadering is besloten dit door
te zetten. Uittreksel KvK opgevraagd en doorgestuurd naar de RvS. Betaling €328,-, om
verzoekschrift geaccepteerd te krijgen, zal worden gedaan. Actie Hans/Martin
-Verzoekschrift aan gemeenten en provincie; bewerkstelligen geluidsschermen A27
-Bezinningsappél aan gemeenten en provincie; Zuidboogtracé. Met D66 Laren en de SP,
Hilversum worden afspraken gemaakt ter toelichting. Met verschillende andere partijen zal contact
worden gezocht. Actie Hans/Martin
E.e.a. is samengevat in een nieuwsbrief. Rode draad door alle stukken; meer wandelgebied
vereist, geen afwenteling. E.e.a. heeft aandacht gekregen in de krant, mogelijk nog op de
plaatselijke TV. Actie Hans neemt contact op met L van Leeuwen, plaatselijke TV.
-Nood- en bouwwegen Wat we tot nu toe gezien hebben aan plannen voor Nood- en
bouwwegen lijkt de natuur van Anna’s Hoeve niet erg te sparen. Er moet worden gestreeft om
pas grond uit het gebied vwaar het nieuwe ziekenhuis komt naar Anna’s Hoeve te rijden als er
voldoende aan de Monnikenberg kant ligt. En de route naar Anna’s Hoeve via de
onderdoorgang van de A27 bij het spoor. Niet via de Soestdijkerstraatweg of de aan te leggen
tijdelijke spoorwegovergang A.Fokkerweg – Van Linschotenlaan. Dat laatste kost teveel
natuur en is ook voor de woonwijken onwenselijk.

-Dossier ringslangen. Is niet aan de orde gekomen. Actie Martin maakt update
- Cliëntenraad van het ziekenhuis. Geen reactie ontvangen
5) Jubileum 30jr Anna’s Hoeve a. De paddenstoelen wandeling was een succes met 20
deelnemers. De laatste wandeling is de Natuurexcursie IVN.
b. De Einde Jaars bijeenkomst voor vrijwilligers zal bestaan uit eenbezoek aan de nieuwe
waterzuivering en een interne bijeenkomst in St Joseph, op 12-12-2014. Binnenkort
wordt een programma gepubliceerd. Actie Hans
6) Activiteiten in het Veld

