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Locatie: Golfhuis Hitland IJsvogelzaal Datum vergadering: 24 oktober 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, I. van de Velde, 

M. van der Vlis 
 
Gasten:  
 
Afwezig:   
 
Ingekomen stukken:   
 
 

Verslag 
 

 
 
1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Er waren geen mededelingen.  
Als ingekomen stuk heeft Adri het verzoek van Roxanne om de najaarsvergadering in september te 
houden genoemd. 
 

2. Verslag van 21 maart 2019, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst 
Geconstateerd is dat de ingezaaide bloemstroken weer niet gebloeid hebben. Dat verbaast ons omdat dit 
soort bloemstroken elders wel lukken en we vragen ons af of wel een voor dit gebied geschikt 
zaadmengsel wordt gebruikt.  
Ook dit jaar heeft de eerste maaibeurt van het gras veel te vroeg plaatsgevonden. 
Deze zomer zijn een aantal zieke populieren langs het Langepad gekapt waardoor sommige stukken van 
het pad vrij kaal zijn geworden. We vinden dat er een beleid moet komen dat er voor zorgt dat door 
nieuwe aanplant een bomenlaan blijft bestaan. 
Dit jaar is minder maaiafval achtergebleven. Het vermoeden bestaat dat dit wordt verkocht als bioafval. 
Het is financieel interessant om het maaiafval af te voeren en als biobrandstof te gebruiken. Dat is ook 
beter voor de bloemen die in het weiland bloeien. 
 

3. Nabespreking schouw en toezeggingen dhr. Lassche 
De schouw is dit jaar veel beter bevallen en dat vond het Hitland-bestuur ook. Volgende keer wat minder 
foto’s om de tijd te verkorten. 
Aan de hand van onze schouwpresentatie zijn de volgende punten naar voren gekomen waarvan door 
dhr. Lassche is toegezegd dat deze zouden worden opgeknapt. Achter elk punt is de status vermeld in 
blauwe tekst. 
 
- 2 planken vervangen in het hoge houten bruggetje in Bredepad. Uitgevoerd 
- in het Pettenpad ter hoogte van midden achterzijde Ontmoetingstuin de natte plek opknappen. Nog 

niet uitgevoerd 
- op kruising Legakkerpad / Langepad de grote kuil opknappen. Moet zijn Legakkerpad / Pettenpad 

en is niet uitgevoerd 
- op Bredepad onkruidbestrijding toepassen. Uitgevoerd 
- de 2 inspectieputten met grond opvullen. Uitgevoerd 
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- palen en afrastering bij zgn paardenweitje weghalen. Uitgevoerd 
- deksels op veelgebruikte vuilnisbakken bevestigen ivm zwerfvuil. Nog niet uitgevoerd 
- aansluiting asfalt fietspaden op bruggen. Nog niet uitgevoerd 
- in fietspad Molenweteringpad slechte plek nabij  Klaas Klinkertkade. Nog niet uitgevoerd 
- op planken houten bruggen in de winter algenbestrijding toepassen. Nog niet uitgevoerd 
- status vogelrustgebied mbt toegang voor honden: borden verboden voor honden besteld en worden 

zsm geplaatst. Is uitgevoerd, maar ook al weer vernield door vandalen 
- verder worden er door / via toezicht nog een aantal beschadigde flessepalen / borden hersteld. Nog 

niet uitgevoerd 
 

4. Vaststellen vergaderdata 2020 
De vergaderdata voor 2020 worden vastgesteld op donderdag 19 maart en donderdag 24 september. 
 

5. Rondvraag / afsluiting 
Hondenspeeltuin: Hoe is het daarmee? Wordt wel gebruik van gemaakt en is best aardig hersteld. 
Bloemzaaisel: Waarom lukt dit toch niet? De bloemenstand moet terugkomen.  
Duikers: Deze lopen weer vol, ondanks dat ze vorig jaar zijn schoongemaakt.  
Hitland Noord: Pas gemaaid en er is veel beschadigd aan de paden. Materieel wordt over de paden 
gesleept. Oorzaak hiervan is dat het materieel te zwaar is en zeker bij nat weer beschadigingen 
veroorzaakt. 
Vuilnisbakken: Op de mail die op 3 augustus en op 1 september gestuurd is over de afgekorte palen van 
de vuilnisbakken naar dhr. Lassche, is nooit een reactie gekomen. Wat is de reden dat de palen zijn 
ingekort en waarom niet netjes recht zijn afgezaagd? We vermoeden dat er plagiaat is gepleegd en door 
deze actie een verschil te maken met het eigenlijke ontwerp.  
Paden: Er komen stenen naar boven vanuit de fundering onder de paden. In Noord zijn de kuilen in de 
fietspaden hersteld. 
Mailadres: I.v.m. het gewijzigde mailadres van Ingrid van der Velden zal Martin een mail  sturen naar 
Roxanne. 
Whatsappgroep: Martin heeft het voorstel om een groepsapp aan te maken voor de Werkgroep. Het 
verzoek is ook om alle mailadressen en telefoonnummers van de leden met elkaar te delen. Hier zorgt 
Martin ook voor. 
 

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

 
 

Ad Omschrij
ving 

Notulen Actie Foto 

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. De kapotte plank in de 
brug van het Moerpad is nu echt gevaarlijk. 
 
 
Kruisingen en kanten van paden worden kapot 
gereden door de zware voertuigen die 
onderhoudswerk verrichten. 
 
De paden zijn op diverse plaatsen modderig, met 
name door de voertuigen die onderhoudswerk 
verrichten.  
 
Het bruggetje in het nieuwe pad bij het vogel-
uitkijkpunt naar De Dames is gevaarlijk voor 
scootmobielen. 

Anti slip 
aanbrengen 
en kapotte 
planken 
vervangen 
 
Granulaat 
aanbrengen/ 
 
 
Schoonmaken 
na werkzaam-
heden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Opruimen/ 
neerhalen 

 

4. Wegaan-
duiding 

Verdwenen borden en paaltjes worden niet 
vervangen waardoor de uitgezette wandelroutes niet 
te volgen zijn. 

  

5. Meubilair Banken blijven langdurig nat na regen.   

6. Driving-
range 

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

Verlichting 
zou worden 
bijgesteld.  

 
 

7. Honden-
strand 

Geen opmerkingen   

8. Parkeer-
plaats 

Geen opmerkingen   

9. Algemeen Geen opmerkingen   

  
Vergaderschema 2020 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 

Donderdag  19 maart 19:00 – 21:00 uur 

Donderdag 24 september 19:00 – 21:00 uur 


