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Nieuwsbrief

Het slechte nieuws... wegverlegging toch door speelstrook.
Bij ons vorige contact over de verlegging Weg over Anna’s Hoeve kregen we een kaartje met tracé 
getekend door de nieuwe woonwijk. Een fout vlg provincie en gemeente, hersteld met nieuw kaartje 
waarin het tracé door de speelstrook komt te lopen. Slecht nieuws voor al die kinderen en bewoners 
die elke dag zo genieten van de speelstrook. Slecht nieuws ook voor ons, want hier spelen en recre-

Onze goede wensen
Allereerst GNR gefeliciteerd met het 80-jarig bestaan, en dat ze 
hun goede zorg voor de Gooise natuur nog maar vele jaren mo-
gen voortzetten. En alle anderen -leden, lezers- dat u ook in het 
nieuwe jaar onbekommerd van die natuur mag genieten .

Het goede nieuws...plan nieuwe woonwijk aangepast
Afgelopen zomer hebben we ons ingezet voor veranderingen in 
het plan nieuwe woonwijk. We wilden dat in het plan meer reke-
ning gehouden werd met natuurgebied Anna’s Hoeve, spitsten 
dat toe op drie punten:
1) Behoud de bosrand noordelijk van de Liebergerweg. 
2) Pleeg laagbouw in de zone achter de bosrand 
3) Houd een breed effectenonderzoek naar de gevolgen voor 

natuur en recreatie. 
In het nu verschenen aangepaste plan nieuwe woonwijk blijken 
ze alle drie te zijn opgevolgd. Een fantastisch resultaat. Compli-
menten ook voor het luisterend vermogen en flexibiliteit bij de 
gemeente. De basis is gelegd voor een goede balans tussen nieu-
we woonwijk en natuurgebied. De verdere ontwikkeling nieuwe 
woonwijk zullen we blijven volgen, de balans blijven bewaken.

Naar nieuwe plattegrond
Naar het aangepaste masterplan

Naar verslag contact 17 dec

eren ontlast natuurgebied Anna’s Hoeve. Provincie en gemeente gaan 
nog wel broeden op alternatieven en hebben het plan om de zaak ca 
febr/mrt ’13 voor te leggen aan omwonenden en andere belangheb-
benden. Wij gaan ons beraden op wat onze insteek in deze wordt.                 

http://www.woneninannashoeve.nl/Masterplan/default.aspx
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/Plattegrond%20masterplan.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/Verslag%20vervolgcontact%2017-12.pdf

