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Nieuwsbrief
Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve

Donderdag 11 september, 19:30-21:00 u, Raadhuis – Burgerzaal.     
Extra consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve.

In juni is de 1e Inrichtingsvisie voor Anna’s Hoeve gepresenteerd 
op basis van de keuze voor een 2e ecoduct over de Weg over 
Anna’s Hoeve. Die visie drukte ons met de neus op de (onverhoe-
de) consequenties van die keuze; halvering van het wandelgebied, 
harde scheiding natuur/recreatie, massieve afsluiting. Onaccep-
tabel hebben we in onze reactienota gesteld, en verlangd alsnog 
de andere variant (verlegging WoAH) in beeld gebracht te krijgen. 
Verlangt dat alsnog een keuze is te maken op basis van 2 inrich-
tingsplannen, nu met goed inzicht in de consequenties daarvan.
Dat is gebeurd. Ook de 2e Inrichtingsvisie is uitgewerkt. Beide 
visies worden gepresenteerd en toegelicht in een extra consulta-
tiebijeenkomst op 11 sep. Belangrijk om naar toe te gaan als u zich 
een goed oordeel wilt vormen in deze kwestie.

Zie uitnodiging

Dinsdag 16 september, 19:30-21:00 u. Wijkcentrum St Joseph.
Extra ledenvergadering Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve.

In deze nieuwe situatie, met nieuwe plaatjes gaat het om op-
nieuw een voorkeur te bepalen. Dat willen we doen met de leden 
in deze extra ledenvergadering. Helaas zitten aan elke keuze ook 
weer nadelen. Uitwijken naar een 3e plaatje of 4e plaatje zit er 
niet in, we zitten echt in de finale, zullen echt moeten kiezen. 
Hopelijk willen veel leden daarin meedenken en aangeven wat 
volgens hun het belangrijkst is.

Zie uitnodiging

DE FINALE

Team Martina haalt weer 20 vuilniszakken zwerfvuil uit het bos

Ondertussen gaat het basale werk in het veld gewoon door. 
Op 6 september weer een zwerfvuilactie met vele vrijwilligers.
Klik op de foto en lees het verslag en ook nog een interview met 
onze coördinator Martina Evers

Niet vergeten…            Paddenstoelenwandeling met gids Sander Koopman
        ZO 12 oktober,   om 13:30 u (duur ± 1,5 u)    
Startpunt: parkeerplaats tegenover het voormalige huisje Anna.

Wat gaan we zien? De herfst is in volle gang en we gaan op zoek naar de verschillende 
soorten paddenstoelen die in Anna’s Hoeve voorkomen. Niet alleen op de grond, maar 
ook op dood en levend hout zijn fraaie soorten te vinden, veel meer dan je zou denken. 
Maak kennis met de paddenstoelenrijkdom van Anna’s Hoeve en ga mee!
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