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

11 mei 2016

Algemene leden vergadering
Het is inmiddels al weer een maand geleden, dat op donderdag 7 april 2016 het bestuur van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s en e.o. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft gehouden.
Deze vond plaats in het wijkgebouw St. Joseph en werd door circa 20 personen bezocht. In deze
vergadering bedankte Hans de Ridder, Roel Luijer voor het ontwerpen van de website van de VBAH
en het jarenlange onderhoud hiervan. Carolien Jansson en Dinanda Dop kregen bloemen als dank
voor hun inzet en betrokkenheid in het bestuur van Anna´s Hoeve. Tevens deed Hans de Ridder een
oproep om op zoek te gaan naar een geschikte voorzitter. De notulen van deze vergadering kunt u
terug vinden op onze website.
Na het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering hield Colin Beekman, bestuurslid van de
Zoogdierenwerkgroep Utrecht een interessante lezing over de leefwijze en foerageergebied van de
bewoners van ons natuurgebied nl: de Vleermuizen. Uit onderzoek blijkt dat er vier vleermuissoorten zijn waargenomen in Anna´s Hoeve t.w. de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis, de
laatvlieger en de water vleermuis.

Wandeling op de Molshoop
Door sanering van een terrein is er naast Anna´s Hoeve een nieuw stuk recreatie- en wandelgebied
bijgekomen. Nieuwsgierig geworden?
Ga op zondag 5 juni met ons mee op ontdekkingstocht naar dit nieuwe stukje natuur. We vertrekken
om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de grote vijver tegenover de Berg van Anna’s Hoeve en
wandelen dan gezamenlijk langs de spoorlijn onder de A27 door. Je komt in een andere wereld. Laat
je verassen!

Voorjaarsmarkt
Op zaterdag 28 mei van 10.00 tot 15.00 uur wordt er in het wijkgebouw St. Joseph, Mickelerstraat te
Hilversum een Voorjaarsmarkt gehouden. Naast de gezellige activiteiten op die dag, wordt er dit jaar
ook een speciale informatieve hoek ingeruimd met aandacht voor de natuur. Deze zal zich in het
bijzonder richten op duurzaamheid, milieubewustzijn, natuureducatie en het dichter bij de natuur
brengen van de nieuwe, maar ook de “oude” bewoners in de omgeving. De stands zullen bemand
worden door diverse organisaties die duurzaamheid, natuurbeleving en milieubewustzijn hoog in het
vaandel hebben staan. Ook de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is op 28 mei vertegenwoordigd met een kraam. Kom gezellig langs en laat u informeren.
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Zienswijze per post naar Statenleden van de Provincie Noord-Holland
Op 21 januari 2016 heeft onze vereniging op de voorgeschreven wijze de zienswijze ingediend inzake
het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Hoogwaardig openbaar vervoer in ‘t Gooi. De
verwachting is dat alle ingediende zienswijzen na de zomer aan de desbetreffende statenleden
tegelijk ter beschikking worden gesteld. Het bestuur van VBAH gaat er van uit dat de statenleden dan
in een vrij korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid stukken tot zich moeten nemen. Om toch de
mogelijkheid te bieden dat onze zienswijze de maximale aandacht van de desbetreffende raadsleden
van Provinciale Staten krijgt, heeft het bestuur besloten om onze zienswijze eind maart per post naar
de fractievoorzitters van de partijen op te sturen.
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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