
Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve      30 nov 2014

Nieuwsbrief
Groene beloftes mogen geen loze beloftes zijn
1½ jaar geleden hebben gemeenten en provincie beloofd zich 
in te zetten voor afscherming van de A27 ter plekke van Anna’s 
Hoeve / de natuurverbinding. Onlangs is het tracébesluit (verbre-
ding) A27 vastgesteld…geen afscherming daarin opgenomen. 
Samen met Vrienden van ’t Gooi hebben we met een WOB-ver-
zoek opgevraagd wat gemeenten en provincie er in de tussentijd 
eigenlijk aan hebben gedaan. Niets dus!  Nou ja…de belofte is 
verplaatst van het ene stuk papier naar een ander stuk papier. 
Papier is geduldig, maar wij niet. Ons beroep bij de Raad van 
State tegen het achterwege blijven van dit geluidsscherm gaat de 
volgende fase in. Zou gelijk hebben resulteren in gelijk krijgen?

Zie hier het antwoord op ons WOB-verzoek

De nieuwe Koerier is uit
Afgelopen week is de 4e en laatste Koerier van dit jaar verspreid en nu ook op onze 
website gezet. Die digitale Koerier was al in kleur, nu hebben we toegevoegd dat u 
achterliggende informatie kunt openen door de blauwe stukjes tekst aan te klikken. 
Een interactieve Koerier. Geef uw reactie, dan zijn we echt interactief. 

Zie hier de Koerier

Goed bezochte IVN wandeling door Anna’s Hoeve

De laatste in onze reeks jubileumwande-
lingen. Verdeeld over 3 gidsen trokken de 
51 deelnemers het gebied in. Stilstaan bij 
de natuur, het landschap en de verande-
ringen die dat landschap door ruimtelijke 
plannen te wachten staan.                               

                    Zie hier het verslag

Bom onder HOV?
Steeds duidelijker wordt dat een HOV-asfaltbaan door de natuur-
gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg alleen maar nadelen 
heeft, ecologisch, recreatief, en eigenlijk ook vervoerkundig. We 
proberen politici tot dit inzicht en dito actie te brengen, maar de 
“tunnel” lijkt een zekere verlamming te geven. Gaat er toch een 
kanteling komen?
Vandaag in de krant: CDA legt bom onder plan voor snelle bus!
Dat geeft de burger moed, we gaan door met kanteling bewerk-
stelligen. Zie hier artikel Gooi & Eemlander
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