Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland IJsvogelzaal

Datum vergadering:

24 maart 2022

Organisator:

Werkgroep Hitland

Aanvang vergadering:

19:00 uur

Voorzitter:

A. Emons

Sluiting vergadering:

20:40 uur

Notulist:

M. Ruytenberg

Aanwezig:

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

Gasten:
Afwezig:

I. van de Velde en A. Wijnhold met kennisgeving

Ingekomen stukken:

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Verslag van 23 september 2021, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
Het verslag met de bijbehorende actiepunten van 23 september 2021 wordt doorgenomen.
We vragen ons af of de directeur en het bestuur van Hitland onze verslagen wel lezen. Adri zal dit eens
vragen.
Uitbreiding van de paden zal in bij de actualisatie van de toekomstvisie worden besproken.
De kwaliteit van de waterspeeltuin zal geëvalueerd moeten worden met de gebruikers. Pompen werken
slecht of niet.
Wordt het Moerpad wel eens aangevuld met nieuwe steentjes? Het pad is voor bezoekers met een rollator
niet te gebruiken.
Het Molenweteringpad nabij de Klaas Klinkertkade is nog steeds niet hersteld. Dit zorgt voor gevaarlijke
situaties in de winter bij gladheid, maar zeker voor mindervaliden die hierdoor gemakkelijk kunnen vallen.
Er zullen bomen gekapt gaan worden op het Langepad. De rode stippen op de bomen geven aan welke er
gekapt gaan worden.
3. Aanplant nieuwe bomen
Zou het mogelijk zijn om een overzicht te krijgen van de bomen die gekapt gaan worden? Dit met het oog
op de herplant. Er is ooit iets afgesproken over herplanting van bomen. Het is dan ook zeer wenslijk dat
hiervoor andere en diverse soorten terug komen. Ze moeten wel tegen water kunnen omdat het gebied
erg nat is.
4. Hergebruik oude bomen voor houtwallen
Het gekapte hout zou kunnen worden gebruikt om houtwallen te maken. Zo zie je dat ook in het
Schollebos.
5. Doorstroming duikers
Dit is nog steeds een probleem in Noord. Het kan een besluit van Hoogheemraadschap zijn. Het gaat in
dit geval om de duikers in de buurt van het Wielenpad.
In Zuid zijn ze in ieder geval deels vervangen, maar er zijn twijfels of dit overal gebeurd is.
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6. Rondvraag / afsluiting
Annelies wil stoppen als lid omdat ze niet meer in het park komt. Met de hond kwam ze er 3 keer per
dag en nu minder frequent. Alleen nog wel eens met de kleinkinderen. We moeten er over denken
hoe de leden met de tijd vervangen worden. We zullen nieuwe mensen moeten aantrekken. Alex had
het idee om dit in een plaatselijke krant te laten zetten, zowel Nieuwerkerk als Capelle. Marijke heeft
contacten bij de krant en stelt voor om dit op zich te nemen.
Sommige bruggen zijn nog steeds spekglad. Wanneer wordt hier iets aan gedaan?
Zaaien van wilde bloemen. Er wordt al jaren over gesproken maar er gebeurt niets.
De aansluiting van de paden op de brughoofden wordt steeds slechter en zorgt voor gevaarlijker
situaties. De brug in het Legakkerpad is een goed voorbeeld. Is al wel is opgevuld met granulaat,
maar dat verdwijnt weer.
Waarom worden de bomen die door de storm zijn omgevallen niet direct opgeruimd? Ze liggen ze er
nu al meer dan 4 weken.
De verlichting op de drivingrange brandt vaak terwijl er geen bezoeker te zien is. Wellicht een idee om
dit te automatiseren en dan alleen op die afslagplaatsen waar bezoekers staan af te slaan. Dit is
bijvoorbeeld te bewerkstelligen met bewegingssensors. Nu zorgt dat niet alleen voor lichtvervuiling
maar er wordt ook veel energie verspilt.
Op weg naar de vergadering kreeg Marijke bijna een golfbal tegen haar hoofd op het Oudekerkse
laantje, die afkomstig was van de drivingrange. Omdat het mooi weer was, was het druk met
bezoekers en werd waarschijnlijk ook de verdieping gebruikt om af te slaan. Dit zorgt dus voor
dezelfde gevaarlijke situaties van voordat het net verhoogd is.
Is het niet mogelijk om een aantal omgevallen bomen te gebruiken voor kinderspeelplaatsen, zodat
kinderen kunnen klauteren en klimmen?
Op de Klaas Klinkertkade, net voor de kruising van het Molenweteringpad en de brug, zitten hobbels
van boomwortels. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties wanneer je hier niet tijdig afremt met de fiets. Het
asfalt is al is weggefreesd maar blijkbaar niet afdoende geweest. Is het een idee om daar een bord te
plaatsen of anders de boom die dit veroorzaakt weg te halen?
Schouw van 2022 is nog niets bekend gemaakt. Hoe willen we het deze keer georganiseerd zien? Er
is besloten om weer te wandelen in gebied zuid.
Adri geeft aan op termijn te zullen stoppen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:40uur.
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Actiepunten

Ad

Omschrij
ving

Notulen

Actie

1.

Wandel-/
fietspaden

De bruggen op het Moerpad en het Pettenpad zijn in
de herfst en winter gevaarlijk glad.

Anti slip
aanbrengen of
behandelen

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

Granulaat
aanbrengen

Molenwetering nabij Klaas Klinkertkade ernstig
verzakt waar de kans op valgevaar groot is.

Foto

Repareren/
ophogen

2.

Sloten/
oevers/
greppels

Duikers van de greppels blijven een probleem
vormen.

Deels
vervangen

3.

Wegaanduiding

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

Dit is deels
hersteld

4.

Drivingrange

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

Verlichting
zou worden
bijgesteld.

5.

Hondenstrand

Geen opmerkingen

6.

Parkeerplaats

Geen opmerkingen

7.

Algemeen

Gevelde bomen Langepad

Vervangen
door nieuwe
bomen

Vergaderschema 2022 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis
Donderdag

24 maart 19:00 – 21:00 uur

Donderdag

22 september 19:00 – 21:00 uur
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