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Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 3 maart 2016 

 

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) 

Op 21 januari 2016 is namens de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve een zienswijze op het PIP 

HOV in ’t Gooi  verstuurd naar de Provinciale Staten van  Noord Holland. In een reactie van 7 februari 

2016 bevestigt de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de ontvangst van deze 

zienswijze. In de komende periode worden alle zienswijzen door de provincie behandeld en verwerkt 

tot een Nota van Beantwoording. Deze nota komt naar verwachting in het derde kwartaal 2016 

beschikbaar.  

Geluidschermen langs de verbreding van de A27 / A1 

Op 21 oktober 2014 heeft de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve bij de afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van Staten een zienswijze ingediend, welke gericht was tegen het 

Tracébesluit A27/A1 van juli 2014. In deze zienswijze vroeg de vereniging aan Rijkswaterstaat gevolg 

te geven aan het in het ecologische rapport gestelde advies van Alterra,  tot het aanleggen van 

geluidsschermen langs de rijksweg over de gehele lengte van Anna’s Hoeve en het landgoed 

Monnikenberg, de zogenaamde Groene Schakel . Echter, zoals u ook al in de Gooi en Eemlander 

heeft kunnen lezen is de ingediende zienswijze van de VBAH niet ontvankelijk verklaard.  

Nieuws van de bosploeg 

Het bestrijden van de Amerikaanse vogel kers in het gebied van Anna’s Hoeve is/was een steeds 

terugkerende  arbeidsintensieve klus voor de vrijwilligers van de bosploeg van onze vereniging. In 

overleg met het GNR heeft de bosploeg besloten om in plaats van te snoeien, de Amerikaanse 

vogelkers voortaan met wortel en al uit te graven. Het beoogde resultaat is dat deze “exotische” 

bomen inmiddels zo goed als verdwenen zijn in het gebied van Anna’s Hoeve.   

Crossers in Anna’s Hoeve 

Op maandag 15 februari 2016 hebben enkele bestuursleden van de Vereniging tot Behoud van 

Anna’s Hoeve een gesprek gevoerd met wethouder Floris Voorink, wethouder Nicolien van 

Vroonhoven en Ine Tibosch. Gesproken is toen over o.a. de crossers in Anna’s Hoeve.  Deze “wilde” 

crossers veroorzaken overlast (vernieling bestaande paden, creëren nieuwe paden) en houden geen 

rekening  met wandelaars. GNR heeft in het verleden laten weten dat, hoewel mountainbiken niet is 

toegestaan, er geen actief beleid is in het tegengaan van mountainbiken. De vereniging zou graag 

zien dat er actief tegen deze “wilde” crossers wordt opgetreden. Nicolien van Vroonhoven heeft 

toegezegd, dit onderwerp  met de GNR te zullen bespreken.  
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Algemene leden vergadering  

Op donderdag 7 april 2016 organiseert het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s en e.o. 

weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats in het wijkgebouw 

St.Joseph en begint om 19.30 uur.  Meer informatie kunt u terug vinden in de koerier van maart 

2016. 

 

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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