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Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 09 december 2015 

 

Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 

De gemeente/provincie heeft vrijdag 4 december het volgende persbericht uit laten gaan: Provinciaal 
inpassingsplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ’t Gooi ter inzage.  
Op de website www.hovinhetgooi.nl kunnen jullie meer informatie vinden over de terinzagelegging 
van het Ontwerp PIP. Het Ontwerp PIP zal vanaf vrijdag 11 december ter inzage liggen. 
Begin januari worden er door de gemeente/provincie twee inloopbijeenkomsten georganiseerd op 
donderdag 7 januari in Gooiers Erf en op woensdag 13 januari in st Joseph, in verband met deze 
terinzagelegging. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd via bovenstaande website, Twitter en 
de huis-aan-huisbladen. Direct omwonenden ontvangen een uitnodiging. De bijeenkomsten zijn 
identiek qua inhoud, je hoeft ze dus niet allebei te bezoeken. Wil je meer weten over de inhoud van 
het PIP, heb je er vragen over, of behoefte aan een gesprek met een vertegenwoordiger van 
provinciale of gemeentelijke overheid? Ga er dan naar toe. 
 
De door de VBAH beloofde hulpavond bij het proces van het indienen van een zienswijze zal tussen 
de twee data invallen. Omdat de reactie termijn zes weken is, kunnen we onze avond niet 
organiseren ná de twee gemeentelijke inloopavonden. Dat geeft te weinig resterende tijd om iets op 
papier te zetten en in te sturen. Voor hulp bij het opstellen van uw gemotiveerde reactie op het PIP 
kunnen leden op dinsdag 12 januari van 19.30 tot 20.30 uur terecht in de bovenzaal van wijkcentrum 
st Joseph.  Leden van onze vereniging zullen u dan individueel begeleiden met het op schrift stellen. 
 

Koerier 

De vierde Koerier van 2015 is verschenen. U kunt hem lezen op de website www.annashoeve.nl  

 

Contributiebrief 2016 

Momenteel werkt de penningmeester aan de contributiebrief voor 2016. Deze zult u half december 

ontvangen, gelijk met de uitnodiging voor de hulpavond. Er worden geen acceptgiro’s meer 

verzonden.  

 

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 januari.  
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