Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve

22 juli 2013

Nieuwsbrief

Ons bezwaarschrift op bestemmingsplan woonwijk Anna’s Hoeve
Of eigenlijk op de weg en het verkeer wat er doorheen komt, richting Weg
over Anna’s Hoeve. In de vorige nieuwsbrief ( 5-7) hebben we onze zorg uitgesproken over het sluipende proces van steeds meer verkeersdruk op deze weg. Onze vereniging wil dat de
Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) qua verkeer in de luwte wordt gezet. Dat zou al gestalte moeten krijgen in
de nieuwe woonwijk. In het bestemmingsplan zou al het uitgangspunt “autoluw” moeten staan. Het omgekeerde is het geval, reden om hiermee de bezwaarprocedure in te gaan.
Kernprobleem is dat spoor + A27(verbreding) + HOV busbaan + WoAH (12.500 auto’s) bij elkaar een geweldige verkeersdruk en verstoring in het natuurgebied en de faunapassage (EHS) geven. Door provincie/gemeente/politiek wordt dit versimpeld tot een tracéprobleem m.b.t. de Weg over Anna’s Hoeve. Wij vragen
om echte antwoorden op het echte (kern)probleem. Wij zullen moeten ageren tegen ieder wegenplan wat
daar geen antwoord op biedt.
NAAR BEZWAARSCHRIFT

beelden 123RF

Meldteam verloedering van start
Zwerfafval, dumping, bierdozen, kampvuurtjes…verloedering, een vast item voor onze vereniging, en dit jaar
waren er nogal wat signalen van. We doen al veel; geregeld grote schoonmaakacties, leden die bijna dagelijks
klein zwerfvuil wegruimen. De vereniging heeft het initiatief
genomen om andere partijen (GNR, politie, GAD)beeld
hier123RF
meer en
structureel bij te betrekken onder het motto…Samen de verloedering te lijf. Dat hebben we aan onze kant vorm willen geven
met een meldteam van 2 vrijwilligers die dagelijks op Anna’s
Hoeve komen en vanuit hun waarnemingen meldingen gaan
doen richting GNR/politie/GAD. Eind juli gaan we daar werkafspraken mee maken; wat melden aan wie, korte lijnen, directe
contactpersonen, etc. Per 1 augustus kan het meldteam dan
van start. U gaat het merken, en hoort er nog van.

Ringslang waarnemingen

beeld 123RF

Opmerkelijk…drie ringslang meldingen de afgelopen week! “Mijn schoonzoon reed ter hoogte van de accumulatievijver een ringslang achter op zijn staart. De verwonding leek mee te vallen, de slang ging er snel
vandoor”. Roel Luijer loopt nietsvermoedend bij de speelvijver;
“Op het moment dat de ringslang mij zag keerde hij weer om
en verdween tussen het gras.. . Het ging veel te snel allemaal.
Ik heb het plaatje dus maar opgeslagen in mijn hoofd”. Angelique Roelofs maakte wel een fotoplaatje van zwemmende
ringslang in speelvijver, door deskundige geschat op 1 meter,
waarschijnlijk een vrouwtje. De ringslang is beschermd. Eerder
heeft de gemeente geconcludeerd dat er geen ringslangen
voorkomen bij de (droog te leggen) accumulatievijver, er dus
ook geen compenserende slangenpoel hoeft te worden gerealiseerd. Toch een wat voorbarige conclusie?
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