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VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
RECREATIESCHAP HITLAND

Onderwerp
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

1.

:
:
:
:

Hitlandselaan
2; notitie opties en keuze uitvoering Hitlandselaan met bijlage
4 april 2019
J. Lassche

ONTWERPBESLUIT
De opties voor weginrichting, opties / extra’s en beplanting besproken en ingestemd met een
verdere bestekuitwerking van een rijbaan met kantbelijning met meer verkeersdrempels en een
vrij liggend wandelpad en een plan te maken voor herbeplanting met Knotwilgen. Het Dagelijks
Bestuur te machtigen om indien nodig een lening aan te gaan.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 12 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten tot een integrale aanpak van de
Hitlandselaan in 2019. Op 13 februari 2019 is er een informatieavond geweest, waarop de
mogelijke varianten voor de inrichting van de HItlandselaan zijn toegelicht. Op de avond zelf en
via de website van Park Hitland is voorts gelegenheid geboden om een voorkeur voor een variant
voor weginrichting, opties / extra’s en beplanting op te geven op een reactieformulier. Hierop zijn
in totaal 82 reacties binnengekomen. De reacties zijn besproken in het Dagelijks Bestuur en aan
de hand daarvan is een keuze gemaakt voor de wijze van weginrichting en beplanting.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de keuze, te weten een rijbaan met kantbelijning, meer
verkeersdrempels, een vrij liggend wandelpad en een herbeplanting met Knotwilgen. Verder wordt
voorgesteld om indien er onvoldoende liquide middelen zijn het Dagelijks Bestuur te machtigen
om een lening aan te gaan.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
AB 12 december 2018, DB 21 maart 2019

4. PERSONELE GEVOLGEN
Geen.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De renovatie kan ten laste van de best.reserve investeringen landelijk gebied worden gebracht.
Mogelijk moet in verband met de liquiditeit voor de uitvoering een lening worden aangegaan.

6. JURIDISCHE GEVOLGEN
Geen.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Directeur / DB / AB.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering besluit.

