Jaarplan 2019 Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. en
het daarin verwerkte Jaarverslag 2019 cursief weergegeven.
Gemeente Hilversum
Komend jaar concrete afspraken met de heer J. Kastje, wethouder natuur en groen, proberen te
maken met betrekking tot onze wensen, zoals die ook door het vorige bestuur bij de heer Voorink
neergelegd zijn.
Tot op dit moment hebben wij nog geen nieuwe afspraak met de heer J. Kastje gemaakt. Wij wachten
op een reactie van de gemeente naar aanleiding van een brief die wij gestuurd hebben. Tijdens een
inspreekavond in ons gemeentehuis is er, na afloop van dit inspreken, even kort contact geweest.
Men verwijst naar Voltooiing Groene Schakel.

GNR
Voor Karin Heerschop, die tijdelijk de functie van directeur-rentmeester bij het GNR had, is een
nieuwe directeur-rentmeester aangenomen. Afspraak regelen om met de nieuwe directeurrentmeester, Karin Kos, om kennis te maken.
Met de nieuwe rentmeester Karin Kos hebben wij, als Bosploeg vrijwilligers al kennis gemaakt. Naar
aanleiding van een brief die aan het GNR gestuurd was hebben wij, als vereniging, een uitnodiging
van Karin Kos ontvangen om op 16 december 2019 met elkaar in gesprek te gaan. Dit was een
positief gesprek waarbij wij het gevoel kregen dat er een samenwerking in gang gezet ging worden.

HOV
Voor dit jaar gaan wij de vertroebelde banden met de omgevingsmanager van de HOV proberen te
herstellen. We houden sowieso vinger aan de pols waar het gaat om de werkzaamheden die onder
de verantwoordelijkheid van de HOV projectorganisatie plaats vinden.
De omgevingsmanager, Johan van Alphen, is vanaf 2 september niet meer werkzaam bij het HOV
project. Vanaf 2 september is de nieuwe omgevingsmanager HOV, Bas Groenendijk. Hiermee hebben
wij al diverse gesprekken gehad die overigens niet allemaal even soepel verlopen zijn. Ook hier weer
een stroef begin van onze relatie. Laatst is er een gesprek geweest, samen met GNR, over aanvullende
natuurversterkende maatregelen in de gebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Hier kwam de hoop
naar boven dat we nu de goede kant opgaan.

Voltooiing Groene Schakel
Binnenkort willen wij opnieuw contact opnemen met mevrouw Ten Hag en de heer Broos van de
projectorganisatie Voltooiing Groene Schakel. We willen hen herinneren aan onze wensen, die wij
kenbaar gemaakt hebben tijdens het overleg van 22 maart 2018.
Het gesprek met Eugenie ten Hag en Tygo Verheul (gemeente Hilversum) heeft plaatsgevonden
voorafgaand aan de presentatie in de Lorentzschool. Tijdens deze presentatie konden bewoners zich
aanmelden om mee te praten/denken in twee werkateliers. Van onze vereniging zitten een aantal
mensen, als betrokken bewoners, ook in deze werkateliers.
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Vereniging Vrienden van het Gooi
Mogelijk de banden met deze vereniging weer herstellen.
Het is er nog niet van gekomen om deze afspraak te maken. Ligt wel in de lijn der verwachting.

Werven nieuwe leden in woonwijk Anna’s Hoeve
In het eerste halfjaar gaan wij, zodra de nieuwe website grotendeels klaar is, proberen nieuwe leden
te werven onder de nieuwe bewoners, in een goed voorbereide, uitgebreide campagne.
Met meerdere vrijwilligers en bestuursleden hebben we in de nieuwe woonwijk flyers uitgedeeld met
het verzoek om naar twee presentaties te komen, die geven werden door Kees van Aggelen over de
geschiedenis van Anna’s Hoeve en Danny van Kooi over de voltooiing Groene Schakel. De opkomst op
die avond was boven verwachting. Er moesten zelfs stoelen van beneden gehaald worden. Sommige
bezoekers zaten ook op plastic krukjes. Kortom een heel geslaagde avond. Er zijn zelfs ook nieuwe
leden uit voort gekomen.
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