Werkgroep Hitland

Geactualiseerde Actiepunten 19 juni 2015

Ad

Omschrij
ving

Notulen

Rood = verholpen Blauw = toegevoegd

1.

Wandel-/
fietspaden

Het wandelpad in het moeras zou voorzien moeten
worden van houtsnippers, omdat dit vrijwel
onbegaanbaar is in de regenperiodes.
Dit geldt ook voor het Moerpad.

Actie

Foto

De aangebrachte steentjes op het Langepad zijn
tijdens het sneeuwvrijmaken door een veegwagen
vrijwel weggeveegd. Hierdoor is het pad na een
vorstperiode en tijdens regenval weer een vies
plakkerig pad.
2.

Sloten/
oevers/
greppels

Alle greppels zijn hersteld inclusief de waterafvoeren
Wel zijn er een aantal waterafvoeren vergeten,
waardoor deze nog steeds niet op afschot liggen

Doorgegeven
aan dhr.
Lassche via email

Er zijn een aantal oevers die afkalven door erosie.
Hierdoor onstaat het gevaar dat met name kinderen in
de sloot kunnen vallen.

Dhr. Lassche
is bezig dit te
onderzoeken
via
Hoogheemraadschap

De wateroverlopen rondom het gebied zitten verstopt.
3.

Wegaanduiding

Voorheen waren er infoborden met een afdak aan de
ingangen van het park geplaatst. Deze zijn ooit
verwijderd. Het verzoek is om deze weer terug te
plaatsen.

4.

Meubilair

Eén van de twee banken op het Haakpad is scheef
weggezakt.

5.

Drivingrange

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is
zeer hinderlijk voor de voetgangers en fietsers. Hier
moet iets aan worden gedaan. (gevaarlijk voor fietsers)

Start
werkzaamhed
en 7 juni 2015

Het hek/net aan de kant van de Oudekerkselaan moet
hoger i.v.m. overkomende golfballen (gevaarlijk).
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6.

Hondenstrand

De beschoeing is op diverse plaatsen defect. Er zit een
gat in en er ontbreken op sommige stukken
afdeklatten.

De eerstvolgende keer dat er weer zand wordt
aangevuld, zou het beter zijn om eerst een laag grond
af te graven. Hierdoor zal het zand niet zo snel de sloot
in verdwijnen.

7.

Parkeerplaats

Er staat veel regenwater op de parkeerplaats
Blaardorpseweg (zuidzijde)

8.

Algemeen

Er moet een meldpunt met telefoonnummer komen
waar men vernieling of schade kan melden.

In het voorjaar
wel nieuw
zand gestort

Pagina 2 van 2

