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Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 20 oktober 2015 

 

Wachten op het Provinciaal Inpassingsplan HOV 

Al ruime tijd wachten we op het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) over de 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. Het bestuur heeft vernomen van de Projectgroep 

HOV dat toch ook half oktober niet gehaald zal worden. Men verwacht het PIP op z’n vroegst over 

een maand. In september heeft het bestuur de leden gevraagd of men akkoord ging met een extra 

uitgave van budget voor juridische ondersteuning. Daarop zijn via e-mail en post 273 reacties 

ingestuurd. Hiervan waren 270 leden akkoord met de financieel uitgave en 3 leden waren tegen. 

Gezien het aantal voorstemmers voelt het bestuur zich gesteund in een financieel uitgave voor 

juridisch advies en bijstand in verband met onze zienswijze op het PIP.  

 

Vrijetijdsmarkt gezellig en zinvol 

Zaterdag 12 september was de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve te vinden op de Groest, 

tijdens de jaarlijkse vrijetijdsmarkt. We hebben met bezoekers gesproken over de inrichtingsplannen 

van Anna’s Hoeve, over de bedreigingen die op Anna’s Hoeve afkomen en onze ideeën om die zo 

veel mogelijk te voorkomen. Er zijn die dag 18 nieuwe leden geworven. Een flinke achterban is voor 

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

 

Contacten  

In september vond een kennismakingsgesprek plaats met de Vrienden van ’t Gooi (VVG). Ook al zijn 

de ideeën verschillend, we zullen waar mogelijk samen optrekken. Het goed functioneren van de 

Groene Schakel is voor de VVG een must, voor onze vereniging gaat daar nog een onderzoeksfase en 

een reactie op het PIP aan vooraf.  

Daarnaast hebben wij de politiek laten weten hoe wij denken over de second opinion over de 

inrichting van Anna’s Hoeve. Daarover ging onze vorige nieuwsbrief van september.  

 

Bosploeg 

De Bosploeg is elke woensdagmiddag actief in Anna’s Hoeve. Vooral bestrijding van vogelkers is een 

taak voor deze vrijwilligers. In goed overleg met de boswachter van GNR worden ook andere klussen 

opgepakt. GNR heeft de Bosploeg recent voorzien van herkenbare kleding.  
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Nacht van de Nacht 

Op zaterdagavond 24 oktober is er een wandeling door Anna’s Hoeve onder begeleiding van een 

natuurgids. De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement van de Natuur- en Milieufederaties 

om aandacht te vragen voor het belang van een donkere nacht voor dieren. U bent welkom om 20.30 

uur op de parkeerplaats aan de Weg over Anna’s Hoeve. Deelname is gratis, aanmelden niet nodig. 

Draag stevige schoenen en warme kleding. Na afloop van de wandeling biedt de vereniging u iets te 

drinken aan. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Kinderen zijn ook welkom.  

 

Lopers gezocht voor de Koerier 

De Koerier wordt vier keer per jaar verspreid, tegenwoordig zoveel mogelijk digitaal. Toch vallen nog 

zo’n 500 Koeriers op de deurmat. Een aantal van onze verspreiders wordt wat ouder, is in de loop der 

jaren wat minder mobiel geworden. Bent u iemand die vier keer per jaar een beperkt aantal Koeriers 

wil verspreiden? Hoe meer lopers hoe kleiner de verspreidingsgebieden per loper! Meer info via 

Hans de Ridder, hans@paulista.demon.nl  

 

What’s app groep Anna’s Hoeve 

De VBAH is een What’s app groep gestart. Met een smartphone kunnen via die groep meldingen van 

overlast, schade of vervuiling doorgegeven worden. De beheerder van de groep zet de melding uit bij 

wijkagent of GNR. Mensen die veelvuldig in Anna’s Hoeve komen kunnen zich opgeven voor de 

groep. Het bestuur zal zelf ook mensen benaderen. Opgeven kan via onze social-media-beheerder 

Dinanda Dop koerier@annashoeve.nl . Rechtstreeks melden aan GNR blijft altijd mogelijk via 035-

6214598 of aan de politie via 0900-8844. 

 

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 en Koeriers teruglezen.  

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in november.  
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