
Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     23 sept 2013

Nieuwsbrief

Zet vast in uw agenda  
   

Avondwandeling Anna’s Hoeve

Op 26 oktober vinden overal in Neder-
land  activiteiten van nachtelijke na-
tuurbeleving plaats.

Ook wij doen mee met een avondwandeling door Anna’s Hoeve onder leiding van natuur-
gids Sander Koopman. ’s Nachts is het anders in het bos, andere dieren actief, andere gelui-
den, andere licht. Beleef het mee met onze 

 Avondwandeling Anna’s Hoeve
 Zaterdag 26 okt 2013, van 21:00 – 22:00 uur
 Vanaf parkeerplek tegenover de voormalige uitspanning (Weg over Anna’s Hoeve 20)
 Iedereen welkom, geen kosten, aanmelden niet nodig.

meer info? Klik de uil aan

HOV-busbaan
Anna’s Hoeve in de knel

Inspraakronde HOV-busbaan  (tracé Anna’s Hoeve)

In april is er een inspraakronde geweest over het HOV-tracé en wat er met de Weg over 
Anna’s Hoeve zou moeten gebeuren. De gemeente zou in mei z’n keuze bekend ma-
ken. Dat werd uitgesteld, en begin september viel de HOV-nieuwsbrief op de mat:  De 
gemeente is er nog niet uit,  wil alle ontwikkelingen rondom Anna’s Hoeve nog eens in 
ogenschouw nemen en een  samenhangende visie vormen over de inrichting van het 
gebied.

Gemeente is er nog niet uit
Een jaar geleden hebben wij (met VVG) in een brief aan B&W aangedrongen op zo’n 
helicopterview. Positief is ook dat het kansen biedt om alsnog onze zorgpunten m.b.t. 
Anna’s Hoeve meegewogen te krijgen. Tegelijk roept het vragen op en stelt het ons voor 
problemen. Vragen als; waarom zo laat? waarom duurt het zo lang? wat houdt het in?

Inspreken bij de commissie Verkeer 25-9-13
Daarom spreken we in op de komende vergadering van de Raadscommissie Verkeer. 
Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist, dus daar vragen we aandacht voor onze 
vragen en zorg om Anna’s Hoeve. Komt u ook? WO 25 sept, in de raadszaal, vanaf 20:25 
uur.
               KLIK HIER VOOR ONZE INSPREKEN-TEKST

http://www.annashoeve.nl/
http://www.annashoeve.nl/Vereniging/5min_inspreken_comm_Verkeer_25-9-13.pdf
http://www.nachtvandenacht.nl/

