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1.  ONTWERP-BESLUIT  

Ingestemd met het beplantingsplan Hitlandselaan en dat uit te voeren. 
 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 

Op 13 februari 2019 is een inloop / informatieavond gehouden, waarop de wenselijke 
verkeerstechnische functies van de Hitlandselaan, de daaruit voortgekomen varianten voor 
herinrichting en de daarbij horende mogelijkheden voor wat betreft beplanting zijn toegelicht. De 
mogelijke varianten voor de weginrichting en de opties voor beplanting voor de Hitlandselaan 
waren daartoe ook qua aanzicht verder uitgewerkt en zijn door middel van een aantal 3-D 
visualisaties toegelicht en gepresenteerd. Tijdens deze avond en online via de website van Park 
Hitland kon een reactieformulier worden ingevuld waarop belangstellenden een keuze konden 
uitspreken voor de mogelijke varianten voor de weginrichting en de opties voor beplanting voor de 
Hitlandselaan. Hierop zijn vervolgens veel reacties binnengekomen. 
Op basis van de binnengekomen reacties heeft het dagelijks bestuur een keuze gemaakt uit de 
varianten voor weginrichting en de opties voor de beplanting. Ten aanzien van de beplanting was 
er op basis van de reacties een duidelijke voorkeur voor Knotwilgen (43 %) en een wat mindere 
voorkeur voor een Elzensingel (32 %). Vervolgens is aan het algemeen bestuur voorgesteld om 
de reconstructie verder in een bestek uit te werken in de vorm van een rijbaan met kantbelijning 
met meer verkeersdrempels en een vrij liggend wandelpad en een plan te maken voor 
herbeplanting met Knotwilgen.  
U treft bijgaand aan het beplantingsplan voor de Hitlandselaan. In het beplantingsplan wordt een 
beplanting met Knotwilgen voorgestaan, hetgeen overeenkomt met de voorkeur van de reacties 
op en na de inloopavond en ons voorstel aan u in april jongstleden. Voorgesteld wordt in te 
stemmen met het beplantingsplan Hitlandselaan en dat ook binnenkort uit te voeren. 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

DB  13-9-2018, 21-11-2018, 21-2-2019, 21-3-2019 en 21-11-2019, AB 12-12-2018 en 4-4-2019 
 

 
4. PERSONELE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
5. FINANCIËLE GEVOLGEN 

Geen ten laste van de exploitatierekening. 
 

 
6. JURIDISCHE GEVOLGEN 

Geen. 
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 

Directeur, DB. 



 

 
8. VERDERE PROCEDURE 

Uitvoering besluit. 
 

 
 
 


