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Wachten op het Provinciaal Inpassingsplan 
Al ruime tijd wachten we op het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) over de snelle busbaan. Het indienen 

van een zienswijze op dat conceptplan is de formele weg waarop er mogelijk nog invloed op ontwikkelingen in 

Anna’s Hoeve kan plaats vinden. Recent heeft het bestuur vernomen van de Projectgroep HOV dat toch ook half 

september niet gehaald zal worden. Men verwacht het PIP op z’n vroegst half oktober.  

Wat een zienswijze is en hoe men die in kan dienen hebben we uitgelegd in de vorige Koerier nummer 2-2015. 

U kunt dat via de website nog even na kijken. 

De beloofde ondersteuning aan leden die een zienswijze willen indienen kunnen wij door de vertraging  

niet op korte termijn organiseren. Zodra dit wel het geval is informeren we u via social media en  

nieuwsbrief. Reken er op dat het wel half november kan worden.  

Het bestuur en de klankbordgroep hebben samen gesproken over de invalshoeken die benut  

kunnen worden bij het opstellen van een zienswijze en zitten daarin op 1 lijn. Begin september  

zijn alle leden per brief benaderd. In die brief werd gevraagd om een JA of NEE wat betreft  

het besteden van budget aan juridische ondersteuning voor het opstellen van onze zienswijze. 

Tot half september worden de reacties geïnventariseerd. In de volgende nieuwsbrief leest  

u de uitkomst. 

In oktober 2014 hebben wij in onze nieuwsbrief links geplaatst naar ons appèl op politici 

betrokken bij de HOV in het Gooi en naar ons voorstel om de Tergooiboog (het nieuwe 

zuidboogtracé) toch te onderzoeken. U kunt deze weer vinden op de volgende 

hyperlinks: HOV-busbaan (18-10-2014) en (Appel op politici van 24-10-2014).  

Ons alternatief verstoort de Groene Schakel (Ecologische Hoofdstructuur) niet, biedt  

een hoogwaardige busverbinding die stopt voor het Ziekenhuis, is circa 8 miljoen euro  

goedkoper, is even betrouwbaar en heeft slecht 1,19 minuut langere reistijd. 

Vrijetijdsmarkt 

Zaterdag 12 september is de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve weer te  

vinden op de Groest, tijdens de jaarlijkse vrijetijdsmarkt. Van 10.00 tot 15.00 uur treft  

u vrijwilligers en bestuursleden bij onze kraam. We zullen daar met bezoekers in gesprek  

gaan over de inrichting van Anna’s Hoeve, over de bedreigingen die op Anna’s Hoeve afkomen  

en onze ideeën om die zo veel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk zullen we ook aandacht  

besteden aan het werven van leden. Een flinke achterban is voor onze vereniging  

belangrijk en steunt ons in ons werk om Anna’s Hoeve te behouden. 

  

 

http://www.annashoeve.nl/Plan/notitieZuidboog.pdf
http://www.annashoeve.nl/Plan/bezinningsappel.pdf
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Contacten 

Het contact met GNR is na de bestuurswisseling weer opgepakt. In september volgt een 

afspraak met de Vrienden van ‘t Gooi. Het bestuur is van mening dat deze contacten heel 

belangrijk zijn. Ook al zijn we het over bepaalde onderwerpen niet eens, communicatie 

blijft belangrijk. Anna’s Hoeve gaat ons allen aan het hart. Er zijn afspraken gemaakt met 

gemeente en wethouder Voorink om elkaar met een vaste frequentie te spreken. 

 

Volgt u ons al? 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is. U 

kunt ons ook volgen via Facebook en twitter. Op onze website kunt 

u nieuwsbrieven teruglezen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.annashoeve.nl  
www.facebook.com/BehoudvanAnnasHoeve  

www.twitter.com/BehoudAnnaHoeve 

webmaster@annashoeve.nl 
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