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

Op 16-12-2014 bij Martin  

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

Als gast Theo Zutt.  

1) Martin opende de vergadering om 10.00 uur.  

 
Het door Martin aangekondigde vertrek als voorzitter m.i.v de komende ALV wordt geaccepteerd 
door het bestuur. De overige bestuursleden zullen naar een oplossing gaan zoeken.  

2) Ingekomen stukken: Geen  

 
Korte kennismaking met Theo Zutt.  

3) Notulen van de vorige vergadering a. De notulen van 21-8 en 6-11 zijn goedgekeurd.  

b. De actiepunten uit de notulen van de vorige vergadering (6-11), tenzij opgevoerd als 
agendapunt:  

i) Noodwegen voor de aanleg van de ecoducten. Transport van aarde moet zoveel 
mogelijk over bestaande wegen. actie Martin naar Ine Tibosch  

Ii) Ringslangen. Er zijn, indien nodig onderdoorgangen gepland voor de ringslang. 
Financiering is echter onzeker.  

ii) Geluidsschermen langs de A27, bij verbreding. Staan ook gepland, maar wie de 
rekening moet betalen is onduidelijk. De VBAH heeft dit geval bij de RvS aangekaart. 
Rijkswaterstaat verschuilt zich achter compensatie elders; een verlegging van 
bestaande/niet-gebruikte op- en afritten naar Hilversum in de verre toekomst. Er wordt 
per brief nogmaals uitgelegd waarom schermen nodig zijn. actie Martin  

4) Inrichtingsplan Anna’s Hoeve  
 

We rollen van de ene vergadering naar de andere. Dat de Inrichtingsvisie 1/2 aan de  
gemeenteraad voorgelegd ging worden wisten we al. We hebben er voorwerk op gedaan  
in contacten met fracties e.d. Nieuw is dat de wethouder heeft besloten de kwestie niet  
neutraal voor te leggen maar met een pré-advies visie 2. Dat heeft de Anth. Fokkerweg  
wakker gemaakt. Ma-avond 15-12 hebben we ons met de adviesgroep over de actuele  
situatie gebogen. Martin zal namens VBAH inspreken op W0 17-12  

5) Jubileum 30jr Anna’s Hoeve a. De laatste wandeling was de Natuurexcursie IVN.  

b. De Einde Jaar bijeenkomst voor vrijwilligers; een bezoek aan de nieuwe waterzuivering en 
een interne bijeenkomst in St Joseph, op 12-12-2014. In dit deel van de middag werd 
afscheid genomen van Gerard Peet met een lintje, uitgereikt door de burgemeester.  

c. Leerpunten: Wanneer mogelijk de “Einde Jaar bijeenkomst” in het weekend  

 

6) Activiteiten in het Veld a. ARBO verplichtingen bij het veldwerk. Een discussie met GNR, ( 
Hr. J Vlaanderen), Kees en Gerard Peet wordt gepland.  

7) Financiën a. Herinnering acceptgiro’s zijn verstuurd. Respons is redelijk.  



b. John Bouwman en Martina gaan een voorstel voor een nieuwe database bespreken op 9-
1-2015. Kan wat nodig is met deze database of met Excel worden gedaan?  

c. Hans schrijft een standpunt over de te gebruiken bank. Triodos is “groen”, maar niet 
gebruiksvriendelijk. ING is minder groen, maar klant- en gebruiksvriendelijker.  

8) Scouting Heidepark  

 
Wij waren niet gelukkig met de situering van het scoutinggebouw in het gebied. Hadden een 
zienswijze ingediend, zijn niet in beroep gegaan vanwege de tijdsdruk die er zou zijn en de schade 
voor Heidepark die daaruit voort zou vloeien. Leerpunt voort een volgende keer om tijdslimieten 

niet te hard te aanvaarden.  

9) Crematorium.  

 
De huidige plannen van Laren voor een crematorium op de plaats waar vroeger de  
Sailor stond zijn niet in het belang van Anna’s Hoeve. Een crematorium trekt extra  
verkeer. Ook verbaast het ons dat de Sailor weg moest in belang van de natuur en dat een paar 
jaar later toch zeer uitgebreide bebouwing wordt gepland. Er wordt een brief geschreven naar 
alle belanghebbende gemeentes. (Plus provincie) Actie Martin  

10) Rondvraag en sluiting a. In de komende Koerier zullen we de leden vragen of het initiatief 
van de wandelingen, op een beperktere schaal moet worden voorgezet en zo ja, welke 
wandelingen worden geprefereerd Actie Carolien  

b. Datum volgende vergadering in januari. Hans doet een voorstel. Hans doet ook voorstellen 
voor data voor het eerste halfjaar. Actie Hans  

a. ARBO verplichtingen bij het veldwerk. Een discussie met GNR, ( Hr J Vlaanderen), Kees en 
Gerard Peet wordt gepland. Actie?  

7) Financien a. Herinnering acceptgiro’s zijn verstuurd. Respons is redelijk.  

b. John Bouwman en Martina Evers gaan een voorstel voor een nieuwe database toetsen: 
Kan wat nodig is met deze database worden gedaan?  

c. Tot nu toe hebben 30 leden die de koerier per post ontvangen aangegeven in het vervolg 
een digitale Koerier te willen. We gaan deze optie nogmaals via de volgende Koerier 
voorstellen. Actie Carolien  

 

8) Rondvraag en sluiting a. Nieuwe bestuursleden hard nodig. Opties: Beursvloer, 27-11-
2014. Adverteren op Versa Welzijn, Advertentie in de Koerier.  

b. In de komende Koerier zullen we de leden vragen of het initiatief van de wandelingen, op 
een beperktere schaal moet worden voorgezet en zo ja, welke wandelingen worden 
geprefereerd Actie Carolien  

c. Datum volgende vergadering 23-12-2014, 10 uur, bij Martin.  

 

 


