
Het jaar begon goed: op 12 januari werd er 
een nieuwjaarsreceptie gehouden die goed 
werd bezocht.
De voorgenomen Algemene 
Ledenvergadering op 22 april kon door de 
corona-pandemie helaas niet doorgaan.
Er verschenen dit jaar 7 nieuwsbrieven. 
In de nieuwsbrief van 25 maart werd 
goedkeuring gevraagd aan de leden 
voor herbenoeming van Kees van Vliet 
als algemeen bestuurslid, voor weer een 
periode van 3 jaar, zoals vastgelegd is 
in onze statuten. Hierop reageerden 60 
leden, allen positief.
Op 12 mei verscheen er een Koerier, deze 
werd ook bezorgd op alle adressen in de 
nieuwe woonwijk “Anna’s Hoeve”.

Acties bestuur
In dit jaar is er veel werk verricht om de 
schade, die door de HOV(1)-werkzaam-
heden wordt veroorzaakt, te beperken.
• Op 8 januari verscheen onze reactie

op het concept van het door de OD-
NHN(2) voorgenomen besluit inzake
een aan de provincie Noord-Holland
af te geven ontheffing voor het
verwijderen van een dassenburcht op
landgoed Monnikenberg.

• Later volgde onze zienswijze op het
ontwerpbesluit ontheffing PMV(3),
Aardkundige monumenten, Groene
Schakel PNH(4).

• Tevens dienden we een bezwaar in bij
de OD- NHN tegen de stikstofuitstoot
van de bouwwerkzaamheden. Na
een provinciale toezegging is er een
wending gekomen in de situatie en
hebben wij ons bezwaar ingetrokken.

Ook in de Gooi en Eemlander werd 
aandacht gevraagd voor de diverse 
problemen, we stuurden een ingezonden 
brief betreffende de dassen en er 
verschenen verschillende artikelen in de 
krant waarin de mening van VBAH werd 
uiteen gezet. We stuurden verschillende 
persberichten naar de lokale media. Op 24 
december stuurden wij onze Zienswijze in 
tegen de ontgrondingsaanvraag door de 
provincie.

Op 10 februari was er een overleg tussen 
de HOV-projectleiding, GNR(5) en ons 
bestuur betreffende de Voltooiing Groene 
Schakel en de natuurversterkende 
maatregelen. Het voor 19 maart geplande 
vervolg moest plaatsmaken voor overleg 
via Teams en in kleine kring met Danny en 
Jelle. Ook per mail zijn er door ons vragen 
gesteld over de gang van zaken. In oktober 
was er weer een Teams-vergadering met 
het hele bestuur, waarna we een voorstel 
indienden voor natuurversterkende 
maatregelen.
Het bestuur onderhield met verschillende 
leden (schriftelijk) contact, vooral met 
degenen die hun teleurstelling uitten over 
de werkzaamheden in ons gebied.

Bosploeg
De Bosploeg van Anna’s Hoeve maakte dit 
jaar 756,5 mensuren.
Aan het eind van het jaar werden de 
vrijwilligers van de vereniging verrast met 
een heerlijk kerstbrood.
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