Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland IJsvogelzaal

Datum vergadering:

21 maart 2019

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:

A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, R. Klatten, M. Roggeveen

Gasten:
Afwezig:

I. v/d Velden met kennisgeving

Ingekomen stukken:

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Machiel is nog niet aanwezig, maar wordt
wel verwacht. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. Josien van Capelle is gekozen in het
algemeen bestuur en heeft in de vergadering van het Recreatieschap gevraagd of de Hitlanddag weer
georganiseerd kan worden.
2. Verslag van 11 oktober 2018, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
De ingezaaide bloemstroken zijn vorig jaar niet opgekomen. Dit punt staat dan ook weer op de agenda.
De bouten van de beschoeiing van het hondenstrand zijn afgezaagd. Dit punt is dus opgelost. Er staat een
bord bij de pont waar o.a. op staat: “Het water is 2.20 meter diep”. Het touw hangt nu boven water. De kei
op het Legakkerpad is verwijderd. Er gebeurt niets met de door Tennet kaal gemaakte stukken land, terwijl
herplanting beloofd is. Bijvoorbeeld besdragende struiken planten.
Tijdens de vorige schouw is aan Daan de Haas, voorzitter Zuidplas, verteld dat de bruggen in de winter en
bij nat weer glad zijn. Er is nog niets aan gedaan. Sommige bruggen liggen te laag (houten rijplanken)
waardoor met name mindervaliden en dan vooral met een scootmobiel, in de problemen kunnen komen.
Het Molenweteringpad ter hoogte van de kruising met de Klaas Klinkertkade is erg slecht en met name bij
glad weer gevaarlijk. Greppels blijven een nijpend probleem. Het water loopt niet weg, ondanks dat de
duikers een aantal jaren geleden allemaal vervangen zijn. Een bezoeker werd onlangs bekeurd omdat die
persoon fietste van de parkeerplaats naar de Ontmoetingstuin. Dit is feite terecht omdat het een voetpad
is. Voetgangersbord is aanwezig.
3. Wandelpaden en bloemstroken
Josien heeft tijdens de bestuursvergadering gevraagd of er nog nieuwe bloemstroken worden ingezaaid.
Haar is beloofd dat deze terugkomen. Dit zou een goede zaak zijn voor de insectenstand. 4 april a.s. is er
weer bestuursvergadering en Adri zal dit punt weer inbrengen. Op onze vraag over de ‘wandelpaden’ is
geen reactie gekomen. Als op de vergadering van het AB van 4 april geen reactie komt stuurt de
werkgroep een ongevraagd advies aan het AB zodat men wel moet reageren. Het gaat hierbij om alle
paden m.u.v. het Van Wijngaardpad, want dat kan niet breder worden. Het bestuur wil graspaden, wat wij
een goed idee vinden als zo'n graspad evenwijdig aan een verhard pad ligt. Dit wordt nu al eens gedaan
op het grasland evenwijdig aan de Klaas Klinkertkade. Een goed voorbeeld is het park Krimpense Hout in
Krimpen. Het maaien gebeurt te vroeg. Dit moet later vanwege het broedseizoen. In 2018 is in de maand
mei gemaaid.
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Er is een maaibeleid en een maaischema. Ook zullen de boeren hierover geïnformeerd moeten worden.
Adri zorgt voor een ongevraagd advies naar het bestuur. Dit wordt een actie voor na 4 april.
4.

Restanten bosdunning
Na de bosdunning zijn nog diverse omgezaagde bomen achtergebleven en niet neergehaald. Het gaat
hier om bomen die tegen andere bomen aanleunen. Ook na een storm vallen bomen om tegen andere
bomen. Met name uit veiligheidsoverwegingen zouden al deze deze bomen neergehaald moeten worden.
Hitland Noord heeft nog steeds een triest aanzicht van na de dunning. Is de Japanse Duizendknoop niet
meer teruggekomen?

5. Hitlandselaan
Er is akkoord gegaan met het kappen van de Populieren. De ‘meedenkavond’ is goed verlopen en er
waren veel mensen aanwezig. Er waren genoeg bespreekbare opties. Iedereen heeft een enquête mogen
invullen. 25 maart aanstaande is er een vervolgoverleg. Van 1 tot 12 april worden de bomen gerooid en is
de weg afgesloten. Het hele project gaat zeker tot eind 2019 duren.
6. Rondvraag / afsluiting
Marijke: Hoe is het gesteld met het de hondenspeelplaats? Adri legt uit: Het is erg nat. Er zijn 2
afvalbakken, die zijn vol en worden niet geleegd. Er zijn geen poepzakjes in de reservoirs aanwezig.
Annelies: Het draadwerk op het Pettenpad waar de paarden gestaan hebben zou weg moeten. Dit is
gevaarlijk omdat de einden uitsteken.
Adri: De schouw zal aankomende zomer weer georganiseerd worden. De afgelopen 2 jaar is dit niet naar
tevredenheid verlopen. We moeten een selectie maken van de locaties die we onder de aandacht willen
brengen. De aanwezige schouwgroep moet ook bij elkaar blijven tijdens de rondgang en er zou een
evaluatie moeten komen. Adri vraagt 4 april om een datum en de tijdsduur. Wij maken een programma.

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

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

3.

Bos

Omgevallen bomen, met name door de bosdunning,
maar ook door stormen worden nooit weggehaald.

4.

Wegaanduiding

Geen opmerkingen

5.

Meubilair

Banken blijven langdurig nat na regen.

6.

Drivingrange

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

7.

Hondenstrand

Geen opmerkingen

8.

Parkeerplaats

Blaardorpseweg staat bij regenval weer onder water.

9.

Algemeen

Geen opmerkingen

Foto

Opruimen/
neerhalen

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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