Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland IJsvolgelzaal

Datum vergadering:

14 oktober 2015

Organisator:

Werkgroep Hitland

Aanvang vergadering:

20:00 uur

Voorzitter:

A. Emons

Sluiting vergadering:

21:45 uur

Secretariaat:

M. Ruytenberg, M. Roggeveen

Notulist:

M. Ruytenberg

Aanwezig:

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

Gasten:

Dhr. R. Stein voorzitter volkstuinencomplex Hitland

Afwezig:
Ingekomen stukken:

Agendapunten

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
2. Verslag van 15 oktober 2014, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
3. Nabespreking van de schouw
4. Nabespreking van de informatie en inspraakavond
5. Rondvraag / afsluiting

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en stelt dhr, Rob Stein voor die als gast aanwezig is.
Rob Stein is de voorzitter van het volkstuinencomplex. Reden van zijn aanwezigheid is om te kijken of het
interessant is en of er een bijdrage kan worden geleverd aan de werkgroep.
In de vijf jaar van zijn vz-schap zijn er gesprekken geweest met dhr. Lassche en de wethouder en heeft
hier de ideeën aangehoord. Zij weten niet goed wat er speelt in de werkgroep.
De leden stellen zich aan dhr. Stein voor.
De agenda van de werkgroep moet op de website komen. In het vervolg zal deze tijdig worden
aangeleverd bij dhr. Lassche.
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De werkgroep wil graag nieuwe leden hebben. Zij bestaat nu voornamelijk uit hondenbezitters. Het is
wenselijk dat er meer diversiteit komt. Meer leden uit noord zou een pre zijn.
Mail van dhr. Lassche n.a.v. de schouw van 2 okt. 2015.
2. Verslag van 18 maart 2015, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
Is er al een gesprek geweest tussen dhr. Lassche en dhr. vd Vlis? Helaas heeft dit nog niet
plaatsgevonden. V.d. Vlis onderneemt wederom actie.
Actiepuntenlijst wordt aangevuld met knuppelpad moerasgebied, houten bruggen Moerpad en Pettenpad
Dhr. Emons zal reageren op de punten uit de mail van dhr Lassche van 2 okt. 2015.
3. Nabespreking van de schouw
Willen wij de schouw anders zien in het vervolg?
Het is jammer dat tijdens de schouw niet alles aan de orde komt, maar hiervoor is te weinig tijd. Voorstel is
de knelpunten te bespreken tijdens de schouw. Met foto’s als aanvulling.
4. Nabespreking van de informatie en inspraakavond
Mevr. Roggeveen oppert het idee om een trimbaan aan te laten leggen. Voorbeeld in het Schollebos.
Dhr. Emons zal alle punten verzamelen en als groep aandragen.
De plannen die er liggen zijn soms erg overtrokken. Onderhoudskosten moeten wel binnen de perken
blijven.
Buurttuinen wel of geen goed idee? Dhr. Stein onderbouwt dit initiatief positief.
De tuin staat in het midden van Hitland gepland. Misschien moet het verplaatst worden naar een
bewoonbaar gebied. Plaats met verstand te kiezen. Geef het wel een kans.
Als de waterspeeltuin in verbinding wordt aangelegd met de sloten, ligt blauwalg en botulisme daar ook op
de loer. Er moet garantie op de waterkwaliteit kunnen worden afgegeven.
5. Rondvraag / afsluiting
-

Dhr. v.d. Vlis: Snoeiactiviteiten in noord met een hakselaar nabewerken.

-

Dhr Emons: Vergaderdata worden vastgesteld op 23 maart en 19 oktober 2015.
Het mysterie van de rode paaltjes is opgelost. Het gaat om een routesysteem Hof van Delfland, zie
heerlijkbuiten.nl.

-

Dhr. Crezee: In het Schollebos zijn op pad 79 en op meerder locaties infoborden geplaatst. Kan als
voorbeeld dienen voor Hitland.
De trimbaan in het Schollebos kan ook als voorbeeld dienen voor Hitland.
De inhammen van de sloten in het gebied worden soms slecht uitgebaggerd. Dit komt door
overmatige begroeiing. Dit heeft ten gevolge dat er op die plaatsen geen inspectie meer wordt
uitgevoerd op aanwezigheid van muskusratten.
Het moerasgebied groeit helemaal dicht. Het pad is 40 cm breed. Knuppelpad is verrot en gevaarlijk.
Maairesultaat is bar en boos. Er wordt slecht gemaaid en alles wordt kapot gereden.
Knotwilgen op een doelmatiger manier knotten.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.
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Actiepunten

Ad

Omschrij
ving

Notulen

1.

Wandel-/
fietspaden

Houtsnippers en maaien op 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.
Knuppelpad moerasgebied is aan vervanging toe . Dit
is verrot en gevaarlijk.
De houten bruggen op het Moerpad en Pettenpad zijn
bij nat weer gevaarlijk glad. Dit geldt ook voor het
knuppelpad (Van der Wijngaardpad) en de planken
bij paal 21.
2.

Sloten/
oevers/
greppels

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

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
ondanks het aangebrachte dichte net, bijna even
hinderlijk als voor de plaatsing.
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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 meeste
parkeerplaatsen.

8.

Algemeen

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

Vergaderschema 2016 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis

Woensdag

23 maart

20:00 – 22:00 uur

Woensdag

19 oktober

20:00 – 22:00 uur
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