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Het provinciaal Inpassingsplan (PIP)
De inloopavonden van de gemeente/provincie op donderdag 7 januari in het Wijkcentrum Riebeeck
en op woensdag 13 januari in het wijkcentrum St. Joseph werden door veel belangstellende buurtbewoners bezocht.
Door middel van de getekende plattegronden en het aanwezige filmmateriaal kregen de bezoekers
een indruk hoe het gebied er straks uit zal komen te zien na de realisatie van de HOV en de verlegde
weg over Anna’s Hoeve. Iedereen die argumenten en/of een motivatie heeft op het PIP, kan een
zienswijze schrijven en moet deze op persoonlijke titel doorsturen naar de provincie.
Om onze leden te willen helpen bij het opstellen van een zienswijze heeft het bestuur op 12 januari
ook een inloopavond georganiseerd. Op deze avond beantwoordde Karin Walters (lid VBAH en
Raadslid) de vele vragen over de HOV, de verlegde weg over Anna’s Hoeve en het door de gemeente
voorgenomen besluit om hogere waarden op de Wet geluidshinder aan te vragen.
In verband hiermee hebben een aantal bewoners op de Anthony Fokkerweg afgesproken om hun
schriftelijke zienswijzen op woensdag 20 januari persoonlijk aan de wethouder van verkeer de heer
Voorink te overhandigen.
Het bestuur adviseert iedereen die bezwaren heeft tegen het provinciaal inpassingsplan (PIP) een
zienswijze in te dienen. De schriftelijk zienswijze (kan niet per email) dient uiterlijk donderdag
21 januari 2016 in het bezit van de provincie/gemeente te zijn. Het bestuur van de VBAH zal ook een
zienswijze indienen.

Vrijwilligersbijeenkomst
In 2015 hebben een aantal vrijwilligers zich belangeloos ingezet voor de vereniging en het natuurgebied Anna’s Hoeve. Ze brachten de koerier rond, hielpen met de opruimacties in Anna’s Hoeve of
werkten enthousiast mee in de bosploeg. Weer anderen zaten in de redactiecommissie of
ondersteunden het bestuur bij actuele onderwerpen.
Om al die inzet te belonen, heeft het bestuur van de VBAH deze vrijwilligers uitgenodigd om op 13
december gezamenlijk naar de film “Holland – Natuur in de Delta!” te kijken. Na afloop van de film is
in het naast gelegen restaurant Felix, onder het genot van een kopje koffie, nog wat nagepraat over
de film en natuurlijk over het behoud van Anna’s Hoeve.
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Contributiebetaling 2016
In de week van 9 december heeft de penningmeester u een brief gestuurd met betrekking tot de
inloopavond en dat gecombineerd met een oproep tot betaling van de jaarlijkse contributie.
Gelukkig hebben veel leden gehoor gegeven aan het betalingsverzoek en hun contributie keurig
voldaan, maar er is nog steeds een aanzienlijk aantal leden dat helaas nog niet heeft betaald.
Mocht u vergeten zijn om uw contributie over te maken, dan verzoekt het bestuur u vriendelijk, doch
dringend om dit alsnog te doen. Het minimale contributiebedrag voor 2016 bedraagt € 1,83 en kunt
u over te maken op bankrekening NL10 INGB 0004 9208 44 ten name van Ver. Behoud van Anna’s
Hoeve, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer (dat nummer staat in de brief die u in
december heeft ontvangen). Om de jaarlijkse kosten van de vereniging te kunnen blijven voldoen, is
een hoger bedrag van harte welkom.

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.
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