
Vereniging tot Behoud van Anna’s 

Hoeve en omgeving 
 

Nieuwsbrief 5 juni 2015 
 
 
 
 
 

 

Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2015. 
 
Op 5 maart ging de vergadering akkoord met het voorgestelde zeskoppige bestuur. Het verslag van deze 

vergadering vindt u hier. Met een goede taakverdeling en met draagvlak onder haar leden zal het bestuur 

ook in 2015 haar best doen om de natuur- en de recreatie waarde van Anna’s Hoeve te beschermen. Er 

wordt momenteel gewerkt aan interne zaken zoals financiën, ledenadministratie en contributiebeleid. Ook 

een Jaarplan is in de maak. Met regelmaat worden berichten op Facebook of Twitter geplaatst. Volgt u ons 

al? 

 

Met regelmaat een nieuwsbrief 
 
Met regelmaat zal het bestuur een Nieuwsbrief laten uitkomen om u te informeren over de gang van 

zaken en om u te betrekken bij het reilen en zeilen van de Vereniging. Dat betekent dat de notulen van 

bestuursvergaderingen niet meer op de website komen. Het bestuur is van mening dat een Nieuwsbrief 

beter te lezen is en meer informatie verschaft aan de leden en belangstellenden.  
De notulen bestaan veelal uit droge actiepunten die niet interessant zijn voor buitenstaanders. 

Notulen van Algemene Ledenvergaderingen of andere extra vergaderingen worden wel op  
de website gepubliceerd. Door in de Nieuwsbrieven op de actieve links te klikken, komt u bij 

achtergrondinformatie of verslagen. 

 

Extra vergadering met leden en buurt op 7 mei 2015 
 
Tijdens de ALV van 5 maart werd door leden de wens geuit om meer te weten over 

de plannen rondom de HOV. Ook wilde men graag meer informatie over de 

procedure; hoe gaat dat als je er zelf iets over wilt zeggen. Het bestuur heeft toen 

beloofd een extra vergadering te zullen organiseren, specifiek over dit onderwerp.  
Een oproep stond in de Koerier 2-2015. Voor deze vergadering zijn ook buurtbewoners 

uitgenodigd, zij zijn immers ook belanghebbenden. Op 7 mei heeft het bestuur met hulp 

van klankbordgroepleden de aanwezige leden en buurtbewoners geïnformeerd over hoe 

om te gaan met het reageren op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Ook is er samen 

gesproken over de mogelijke toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en waar, volgens 

de leden de prioriteiten liggen. Het bestuur zal de uitkomst van deze inventarisatie  

delen met GNR en gemeente.  

Het verslag van deze extra vergadering leest u hier. 

 

HOV  
Halverwege augustus verwacht de provincie het concept Pip ter inzage te kunnen 

leggen. U heeft dan zes weken tijd om uw zienswijze daarop te geven indien u dat 

wenst. Het bestuur van de VBAH bereid zich momenteel voor, oriënteert zich op 

mogelijkheden en op de kosten van juridische steun, om vanuit de Vereniging een 

zienswijze in te dienen. U kunt zich aanmelden voor de provinciale nieuwsbrief 

over de HOV op www.hovinhetgooi.nl  
Op deze informatieve website vindt u veel achtergrond informatie over de 

HOV-plannen in het Gooi. 

http://www.annashoeve.nl/Vereniging/Verslagen/Algemene%20ledenvergadering%20VBAH%2005-03-2015.pdf
http://www.annashoeve.nl/Vereniging/Verslagen/Notulen%20extra%20vergadering%20VBAH%2007-05-2015.pdf
www.hovinhetgooi.nl
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Hulp nodig  
Omdat de hele procedure rondom het indienen van eigen zienswijze op het Provinciaal 

Inpassings Plan voor veel mensen toch wel een lastige klus is, is besloten om eind augus-

tus een bijeenkomst te organiseren waarop belangstellenden advies kunnen krijgen bij het 

persoonlijk opstellen van zo’n zienswijze.  
Een aantal hulpvaardige en deskundige leden staat dan klaar. Over de aanpak, de dag en 

het tijdstip wordt u nog geïnformeerd via de website, facebook en twitter. 
 

 

Contact met gemeente, provincie en GNR  
Het contact met de gemeente & provincie is na de bestuurs-

wisseling weer opgepakt. In de maand juli is er een afspraak 

gepland met het GNR. Het huidige bestuur van de VBAH hoopt 

weer een constructieve samenwerking op te kunnen bouwen. 

 

Redactie Koerier en Bosploeg uitgebreid  
Niet alleen het bestuur heeft drie zeer gemotiveerde leden 

mogen verwelkomen. De redactie van de Koerier en de 

Bosploeg zijn ook uitgebreid met nieuwe vrijwilligers. 

Allen welkom! 

 

Wandelingen  
Het bestuur wil meer aandacht gaan besteden aan het 

genieten in Anna’s Hoeve. In het jaarplan zullen 

wandelingen opgenomen worden. 

 

Volgende Nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de tweede 

helft van juli. 
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