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

29 december 2015

Op de valreep van het jaar een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen in Anna’s Hoeve en in de
vereniging.

Veranderingen in het Bestuur
Voorzitter Carolien Jansson heeft per 1 januari 2016 een baan, waarvan de inhoud niet verenigbaar is
met haar rol in het bestuur. Het betekent dat zij per direct afscheid zal nemen van het bestuur en zal
stoppen met haar rol als voorzitter.
Bestuurslid Dinanda Dop is afgelopen zomer afgestudeerd en heeft een baan gevonden in de
bibliotheek van Nijkerk. Dinanda wil haar aandacht richten op haar nieuwe functie en zich
terugtrekken uit het bestuur. Zij zal wel redactiewerk voor de Koerier blijven doen en onze social
media beheren.
Het bestuur heeft 28 december in een extra vergadering over deze plotselinge veranderingen
gesproken. Het vinden van een nieuwe voorzitter heeft een hoge prioriteit, in het huidige bestuur wil
of kan niemand die functie op zich nemen. Hans de Ridder is interim-voorzitter en zal honneurs tot
op bepaalde hoogte waarnemen. Ook Hans is druk en zijn beschikbare tijd is beperkt, hij heeft niet
de ambitie de voorzittersrol over te nemen. Het bestuur zet zich in om voor de Algemene
Ledenvergadering van 2016 een nieuwe voorzitter te vinden om aan de leden voor te dragen.
Mochten er in jouw netwerk mensen zijn met belangstelling voor een bestuursfunctie, dan horen wij
dat heel graag. De vacatures zijn geplaatst op de website van de Vrijwilligersvacaturebank. In de
eerste Koerier van 2016 komt een oproep.

Het Provinciaal Inpassings Plan (PIP)
Er is een opdracht aan een advocaat, gespecialiseerd in omgevingsrecht, verstrekt om het PIP te
bestuderen. Op basis van de bevindingen van deze advocaat zal het bestuur zich op verdere acties
beraden.
Nogmaals wijzen wij op de drie avonden waar u zich kunt laten informeren of hulp kunt krijgen bij
het opstellen van een zienswijze. 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. 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 reactietermijn 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 wijkcentrum st Joseph.
Leden van onze vereniging zullen u dan individueel begeleiden met het op schrift stellen van uw
eigen zienswijze.
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De projectgroep HOV in het Gooi vraagt ons onderstaande cursief gedrukte informatie met de leden
te delen. De Vereniging verleent geen medewerking aan de in het bericht genoemde
werkzaamheden zolang er geen definitief besluit is genomen over het PIP.
Ecologische maatregelen in het kader van het project HOV in ‘t Gooi
Ten behoeve van het project HOV in 't Gooi heeft adviesbureau Tauw een ecologische effectbepaling
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van
HOV in ’t Gooi diverse mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om negatieve effecten op soorten,
beschermd door de Flora- en faunawet, te voorkomen. Door mitigerende maatregelen in een zo vroeg
mogelijk stadium uit te voeren wordt de kans van slagen vergroot. Daarom wordt een aantal van
deze maatregelen reeds uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2016, ruim vóór de daadwerkelijke
realisatie van het project. Dit betreft het ophangen van 12 nestmanden voor roofvogels en 12
vleermuiskasten. Later in 2016 zal een nieuwe poel worden gegraven om een nieuw leefgebied voor
de kamsalamander te realiseren, ruim voorafgaand aan het dempen van de amfibieënpoel nabij de
kruising tussen de A27 en de spoorlijn. Alle genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in Anna’s
Hoeve en begeleid door een deskundig ecoloog. Voor het ophangen van de nestvoorzieningen wordt
een boomverzorger ingehuurd. In januari 2016 zal de ecoloog van Tauw samen met GNR de 12
nestmanden voor roofvogels en 12 vleermuiskasten bepalen. Later in 2016 zal de locatie van de poel
worden bepaald. Er wordt een nader bericht gestuurd, wanneer duidelijk is wanneer de
werkzaamheden plaatsvinden.

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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