Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland IJsvogelzaal

Datum vergadering:

11 oktober 2018

Organisator:

Werkgroep Hitland

Aanvang vergadering:

19:00 uur

Voorzitter:

A. Emons

Sluiting vergadering:

20:30 uur

Secretariaat:

M. Ruytenberg, M. Roggeveen

Notulist:

M. Ruytenberg

Aanwezig:

I. v/d Velden, A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, R. Klatten, M. van der Vlis, M.
Roggeveen

Gasten:
Afwezig:
Ingekomen stukken:

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
2. Verslag van 21 maart 2018, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
De duikers zijn in Hitland Noord zijn schoongemaakt. Hondenstrand is groter geworden doordat er is
afgegraven en nieuw zand is aangebracht. De afgegraven grond is naast het Legakkerpad aangebracht.
Infoborden staan alleen bij de parkeerplaatsen. Het is wenselijk om deze bij alle toegangen te plaatsen.
Dit is ook beloofd bij de ingang Molenweteringpad. Het is wenselijk om borden bij speeltuinen te plaatsen
met de tekst ‘verboden voor honden’. Idee om haken aan te brengen zodat honden hier tijdelijk aan
vastgemaakt kunnen worden. Er moet duidelijkheid komen over het hondenbeleid op de fietspaden. Wij
zijn hiervoor bijeengeweest, maar hierover is nooit terugkoppeling gekomen. Bloemstroken langs het
Molenweteringpad, hoe zit het hiermee? Dit is helemaal mis gegaan, er is geen bloem opgekomen. De
tijdens het uitdunnen van het bos beschadigde nieuwe paden, zijn min of meer hersteld. Langepad is niet
hersteld. We zullen zien hoe het met een natte periode uitpakt. Op het herstelde stuk van het Bredepad bij
de aansluiting van het Moerpad is een onderlaag aangebracht. Nu nog Ardenner split aanbrengen. De
nieuwe aanplant ter vervanging van de vorige afgestorven nieuwe aanplant in Hitland Noord is nog steeds
niet uitgevoerd. De dode staken staan er nog steeds. De Japanse Duizendknoop is nu wel weggehaald.
De speeltuin is gerepareerd door Replay. De staalkabel is er nog niet voor de pont. Er staat een hekje
omheen om kinderen tegen te houden. Met Natuurvrienden is nog steeds contact. De waterstand in het
moeras staat nu op een goed niveau. Het Legakkerpad ligt te laag, waardoor dit bij nat weer onder water
komt te staan. Dit komt tot uiting in de herfst en winter. Er is geen Hitlanddag geweest. Misschien komt dit
door het aantreden van het nieuwe bestuur. Wanneer wordt de bank gerepareerd op het Legakkerpad?
3. Minimale eisen wandelpaden
Wat zijn de eisen zijn voor wandelpaden? Moeten bijvoorbeeld 2 scootmobielen elkaar kunnen passeren?
Het beheerplan wordt herzien door het nieuwe bestuur en er dient met deze eisen dan wel rekening te
worden gehouden. Dit punt zal met nadruk in de mail naar dhr. Lassche worden gemeld.
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4.

Restanten van de bosdunning
Er staan nog dode bomen overeind die tegen andere bomen aanhangen. Het gaat hierbij met name om
het Legakkerpad. Wordt dit nog opgeruimd of afgevoerd?

5. Hondenstrand
De bouten in de beschoeiing steken te ver uit en zijn gevaarlijk voor honden die het water in gaan. Er ligt
glas in het zand. De sloot loopt nog steeds vol met zand. De nieuwe ingang is erg vies doordat er geen
doorstroming is in de sloot. Dit komt doordat de ingang nu in een doodlopend stuk ligt.
6. Rondvraag / afsluiting
De watertuin is hersteld.
De maaibeurt is deze herfst goed uitgevoerd. De rest van het jaar was het misschien door de droogte erg
onregelmatig.
Worden er voor de aankomende lente weer bloembedden aangebracht langs het Molenweteringpad? Het
was een goed idee en teleurstellend dat het niet gelukt is.
Tennet heeft een kabel ingegraven hiertoe zijn stukken bos gekapt en daarvoor zou nieuwe aanplant
komen. Tip: bes-dragende struiken planten. Ergernis over de brandnetels en bramenstruiken. Dit
overwoekerd steeds meer de bospercelen.
Er ligt een hinderlijk uitstekende kei op het Legakkerpad.
Capelle Werkt blijft in de auto met de controle van de prullenbakken en worden onvoldoende geleegd. Er
ligt veel troep dat dan niet wordt opgeruimd. Tussen de struiken liggen ook matrassen., stoelen en er
hangt een schommel. Er bestaat ook de indruk dat er geslapen wordt gezien de verschillende
bouwwerken met slaapzakken en dekzeilen.
Het verzoek wordt gedaan om de vergadering voortaan op donderdagavond te houden.
Het vergaderschema voor 2019 wordt vastgesteld op donderdag 21 maart en donderdag 17 oktober.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur.
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Actiepunten

Ad

Omschrij
ving

Notulen

Actie

1.

Wandel-/
fietspaden

De bruggen op het Moerpad en Pettenpad zijn in de
herfst en winter gevaarlijk glad. Op de brug van het
Moerpad is een plank kapot.

Anti slip
aanbrengen

Kruisingen en kanten van paden worden kapot
gereden door de zware voertuigen die
onderhoudswerk verrichten.

Granulaat
aanbrengen/

De paden zijn op diverse plaatsen modderig, met
name door de voertuigen die onderhoudswerk
verrichten.

Schoonmaken
na werkzaamheden

2.

Sloten/
oevers/
greppels

3.

Wegaanduiding

4.

Meubilair

Banken blijven langdurig nat na regen.

5.

Drivingrange

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is
zeer verblindend.

6.

Hondenstrand

Bouten in de beschoeiing steken uit.

7.

Parkeerplaats

8.

Algemeen

Foto

Duikers van de greppels blijven een probleem
vormen. Er wordt geen onderhoud aan gepleegd.

Verlichting
zou worden
bijgesteld.

Vergaderschema 2019 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis

Donderdag

21 maart 19:00 – 21:00 uur

Donderdag

17 oktober 19:00 – 21:00 uur
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