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Nieuwsbrief

Bijeenkomst met Vrienden Van het Gooi
Presentatie inspraak, overhandiging petitie
Op 18 okt waren zo’n 30 belangstellenden present op onze bijeenkomst ter
overhandiging petitie en presentatie inspraakreactie. Vertegenwoordigers
van de gemeente, raadsleden, buurtbewoners, leden van onze verenigingen.

Onze Petitie met 3300 handtekeningen overhandigd
Begin sept hebben we een petitie opgestart waarin verzocht wordt om drie
aanpassingen aan het masterplan nieuwe woonwijk:
- De bosrand ‘Liebergerweg’ handhaven als robuuste groene afscherming
- In een ruime zone daarachter uitsluitend laagbouw te realiseren.
- Een natuureffectonderzoek instellen en bij de planvorming betrekken.
Daar hebben we heel veel bemoediging en steun op gekregen, nu bijna 3300
handtekeningen. In de bijeenkomst 18 okt zijn die aan de Gemeente overhandigd. Maud Naaijkens, die de handtekeningen in ontvangst nam, sprak uit dat
de gemeente z’n best zal doen om een goede invulling te geven aan de verwachting van zoveel mensen. > Meer over de handtekeningenaktie

Ook steun van de GNR-klankbordgroep
Onze aanpassingswensen masterplan en de landschappelijke- en natuurwaarden
die hiermee in het geding zijn, hebben we ook onder de aandacht gebracht van de
GNR-klankbordgroep gebruikers. Die hebben laten weten onze visie voluit te steunen en dit onder de aandacht te zullen brengen van de organisatie en het bestuur
van GNR. We zijn met elke steun blij. Met deze steun zijn we heel blij.
			

							

> Naar brief Klankbordgroep

Presentatie inspraakreactie VVG en VBAH
Na inleiding Hetty Laverman, geeft Bart Heller een toelichting op wat er vlg Vrienden Van het Gooi beter kan aan het masterplan: Ontsluiting voor fietsers, landschappelijke inpassing, duurzaamheid, brede natuur-effect studie. Bart bekemtoont:
“Zo’n nieuwe wijk bouwen...dat doe je maar één keer. Doe het alsjeblieft goed”!
Martin Triebels belicht namens Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve de vijf
landschappelijke- en natuurwaarden die in het geding zijn. Daar rekening mee houden betekent voor het masterplan alleen ‘wat minder flexibiliteit naar de markt’.

> Naar inspraakbrief VVG		

> Naar inspraakbrief VBAH

Volgende uitdaging; HOV en omlegging Weg over Anna’s Hoeve
Veel opmerkingen en vragen m.b.t. onze volgende uitdaging, de HOV en
beoogde omlegging Weg over Anna’s Hoeve. Aanleiding; de ‘knip-variant’
die Anna’s Hoeve echt in tweëen knipt. Een slechte, onwenselijke variant.
Het bestuur heeft aan wethouder Boog laten weten dat we betrokken willen
worden in de gedachtenvorming over omlegging-varianten. Wordt vervolgd.

