
Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     3 apr 2013

Nieuwsbrief

Schijn inspraak HOV-busbaan
Over de busbaan zelf wordt al helemaal geen mening gevraagd. 
Geen enkele keuze of variant of overweging voorgehouden. Over 
de busbaan zijn keuzes gemaakt, over de afrit, de fly-over, de plek 
van het ecoduct. Keuzes voor goedkoper, ten nadelen van de na-
tuur. Wij vinden dat de burger daar ook wat over zou mogen zeg-
gen. Wij schetsen de pijnpunten van de busbaan. Wij dragen een 
alternatief aan, zodat u er wat over kunt zeggen.

Echte inspraak…extra ledenvergadering MA 8 apr
Echte keuzes zijn ook lastige keuzes. Daarom willen wij onze leden 
raadplegen in een extra ledenvergadering op maandag 8 april om 
19:30 uur in het wijkcentrum St Joseph. Bent u betrokken op het 
onderwerp, kom…denk mee, beslis mee. Het bestuur presenteert het 
denkproces wat is doorlopen. De gemeente presenteert hun “alterna-
tieven”.  Samen zetten we een koers uit voor een duurzaam natuurge-
bied Anna’s Hoeve.      

Schijn inspraak Weg over Anna’s Hoeve
Provincie en gemeente zijn er al jaren over bezig…hebben allerlei keuzes gemaakt. De burger is er 
nog nooit bij betrokken geweest, maar nu is het dan eindelijk zover…deze week is de burger aan de 
beurt. Is er voor de burger nog wat te kiezen…of is het schijninspraak?  Daar lijkt het wel op. Op pa-
pier worden drie keuzemogelijkheden voorgelegd, maar het is zo ingericht dat het eigenlijk maar om 
één keuze gaat. Eén keuze is geen keuze! Wij vinden dat de burger een echte keuze moet hebben. 
Daarom hebben we de schijn-alternatieven van de gemeente vervangen door echte alternatieven. 

Echte inspraak…drie echte keuzes:              
Alternatief handhaven huidige weg met voor-•	
bij de berg een ecoduct.  Alternatief waar de 
gemeente eigenlijk op af stuurt.
Alternatief afsluiten Weg over Anna’s Hoeve        •	
Geboren uit zorg om de steeds verder opstape-
lende verstoring in het natuurgebied. Stuit op 
de autolobby bij de gemeente.
Alternatief spoor-Mussenstraat tracé .  Een na-•	
tuur tracé langs het spoor, langs Mussenstraat 
naar aansluiting op de ring bij de nieuwe tunnel. 
Onhaalbaar zegt de gemeente. Ze willen niet, 
tonen wij aan. Lees verder

Lees verder

NB uw visie kunt u ook kwijt op dit reactieformulier

http://fd9.formdesk.com/pnh/reactieformulier_HOV_Gooi
http://www.vb-annashoeve.nl/Diversen/schijninspraak-Weg-overAnnashoeve.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Diversen/schijninspraak-HOV-busbaan.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html

