
NOTULEN BESTUURSVERGADERING OP 24 november 2016 

Om 10.00 uur op de Kamerling Onnesweg 250 

Aanwezig: Hans de Ridder, Egbert Leijdekker, Kees van Vliet en Anneke Reijn 

 

I. Opening door de voorzitter, 

II. Nieuws van de Voorzitter:   
Naar aanleiding van het rapport “reactie tracévoorstel  van GNR” 
uitgebracht door Goudappel Coffeng hadden Hans en Egbert op 23 
nov.2016 een afspraak met de heren Van der Moolen en Van der Velden 
van het GNR. Het GNR kende dit rapport voor alsnog niet. De laatste pagina 
van dit rapport: bijlage tracévoorstel  (gemaakt door Derk v.d. Velde) is niet 
door het GNR  aan Goudappel Coffeng aangeleverd.   

Onderaan iedere pagina van dit rapport staat: “reacties op rapport Busbaan 
Nee”. Hans zal Karin Walters vragen of zij weet (zij maakte deel uit van de 
actiegroep Busbaan Nee) hoe dit rapport voor bestudering bij Goudappel 
Cofeng terecht is gekomen. 
 
Een kapvergunning voor bomen in Anna's Hoeve en Monnikenberg valt 
buiten de bebouwde kom hier is geen kapvergunning voor nodig, maar een 
ontheffing van de Natuurwet. Alvorens er gekapt kan worden moet de 
grond eerst overgedragen worden aan de verschillende gemeentes en dat is 
nog niet gebeurd. GNR heeft beloofd ons te informeren als de grond wordt 
overgedragen.  

Het probleem van de mountainbikers in Anna’s Hoeve is onder de aandacht 
van GNR. Er ontstaan af en toe ruzies tussen wandelaars en mountainbikers. 
Het bestuur van de VBAH is ontstemd over het feit dat de Adelaar ons niet 
heeft gemaild over de veldrit van afgelopen zaterdag. Anneke stuurt 
hierover een mailtje naar De Adelaar.   

Een belangrijk item voor de inrichting van Anna’s Hoeve is recreatie. Hans 
bevestigd in een schrijven naar GNR, de afspraken die gemaakt zijn op 23 
november 2016.  

III. Secretariaat: 
1. Toevoeging bij de notulen van 24 oktober onder het kopje Financiën: 

Totale nieuwe reservering € 4.000 excl. BTW. 
  

2. Het vrijwilligersuitje is gepland op zondag 18 december om 14.00 uur. 
Een suggestie is om een informatieve lezing door het GNR te laten 
verzorgen, met als onderwerp:  Hoe GNR de inrichting van Anna’s Hoeve 
ziet met na afloop een borrel. De vraag is, komen hier wel mensen op af 
die geïnteresseerd zijn. Besloten wordt Film (Filmtheater) met na afloop 
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een borrel. 
 

3. Het persbericht: voortijdig omzagen bomen Anna’s Hoeve en 
Monnikenberg is niet relevant meer, nu wij weten dat GNR nog geen 
opdracht hebt gekregen tot overdragen van de grond. Hans stuurt Jelle 
een mail, waarin hij vermeld dat er voorlopig geen dreiging is dat de 
bomen worden omgezaagd. Een voorlopige voorziening (waar Jelle in 
zijn mail om vroeg) kost tussen de € 1.500 en € 2.000 excl BTW. Een 
voorlopige voorziening is op dit moment niet nodig. De heer Meppeling 
(projectmanager HOV)  vragen naar de planning van de 
grondoverdraging. 
 

4. Anneke zal de heer Meppeling, projectmanager HOV ’t Gooi mailen dat 
het bestuur akkoord gaat met een afspraak op maandag 19 december 
om 16:00 uur. Hans, Anneke en Kees (indien hij niet hoeft te werken) 
gaan naar deze afspraak.  
 

5. De binnengekomen mail van Jose van Eewijk wordt ter kennisgeving 
aangenomen.  
 

6. Mini cursus nieuwe Wet natuurbescherming, vooralsnog is er bij het 
bestuur geen interesse voor deze mini cursus. 
  

7. Kees heeft geen reactie meer ontvangen van Ruud Bierhoff (beoogd 
bestuurslid) 

8. Anneke maakt een afspraak met wethouder Voorink . Hans en Egbert 
gaan hierheen.   

9. De wandeling Nacht van de nacht werd bezocht door circa 35 
deelnemers. Het was een geslaagde avond. 

10. De Algemene jaarvergadering wordt gepland op donderdag 6 april 2017.  

IV. Bespreekpunt: koers rondom PIP:  
1 De advocaat Mr. Janike Haakmeester heeft op 16 november 2016 het 

beroepsschrift opgestuurd naar de Raad van State.  
 

2 Volgens de advocaat moeten er nog aanvullingen op het beroepschrift 
komen o.a.  Natuur compensatie en de poel  voor de kamsalamander. 
Anneke zal bij de IVN navragen of er iemand binnen de IVN is die kan 
aantonen of de extra natuurwaarde die er bij komt bij Crailo voldoende 
is om het verlies van een strook bomen in Monnikenberg te 
compenseren? Indien die deskundige niet binnen de IVN te vinden is, of 
de IVN mensen of instanties weten die dit wel kunnen.  

3  
 
Voor de compenserende maatregelen van de kamsalamander zal 
Anneke, Ravon een mailtje sturen met de vraag of er een vrijwilliger van 
hun organisatie bereid is om naar Anna´s Hoeve-Monnikenberg te 
komen en daar op locatie een specifiek onderzoek wil uitvoeren.  

 
4 De provincie heeft in het PIP de voetgangers-fietsbrug bij de 

Liebergerweg laten vervallen, wegbezuinigd. Dit punt als agendapunt 
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inbrengen bij de afspraak met Voorink. 
 

5 Hans vraagt aan de advocaat of zij bezwaren ziet bij vermelding 
beroepsschrift op de website. Indien zij akkoord gaat, wordt het 
beroepsschrift op de website gepubliceerd. 

V. Financiën: 

1 tussentijdse cijfers Q3. Voor kennisgeving aangenomen.  

VI. Bosploeg: 
1 Kees is daags na de veldrit van de Adelaar wezen kijken en heeft 

geconstateerd dat het gebied prima is achtergelaten (geen enkel 
papiertje te vinden).  
 

2 Onlangs hebben twee leden van de bosploeg (Kees en Ria) een EHBO 
certificaat behaald. Een geruststellende gedachten dat er adequaat 
gehandeld kan worden bij eventuele ongelukken die tijdens de 
werkzaamheden van de bosploeg onverhoopt kunnen plaats vinden. 
 

3 1 december gaat de bosploeg gezamenlijk uit eten. De vergoedingen 
(met terugwerkende kracht) die de vrijwilligers van GNR ontvangen, 
worden naar hun privérekening overgemaakt.  

VII. Sociale media/Koerier:  
1. In de nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen: 

EHBO Bosploeg; 
Beroepschrift ingediend bij RvS en vermelding op de website; 
Nacht van de Nacht 
Voorlopige datum Algemene Ledenvergadering op 6 april 2017 

 
2. De oplage van de Koerier is op dit moment 500, eigenlijk zijn er maar 

390 nodig. De koerier naar het Gemeentehuis gaat nu digitaal, dat 
scheelt zo’n 100 gedrukte exemplaren. Voorlopig handhaven we 500 
gedrukte koeriers.  

VIII. Websitebeheer:  
1. Er waren geen reacties op nieuwsbrief november  2016? 

IX. Ledenadministratie: 

X. Rondvraag 
 
Marianne van Diemen:  Egbert vraagt haar of ze nog interesse heeft voor 
onze vereniging en wat haar verwachtingen van ons zijn.  
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Volgende vergadering: donderdag 26 januari 2017 om 10.00 uur op de Kam 
Onnesweg 250. 
 

 


