Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland IJsvolgelzaal

Datum vergadering:

23 maart 2016

Organisator:

Werkgroep Hitland

Aanvang vergadering:

19:00 uur

Voorzitter:

A. Emons

Sluiting vergadering:

20:40 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. Ruytenberg, M.
Roggeveen

Gasten:
Afwezig:

M. van der Vlis met kennisgeving

Ingekomen stukken:

Agendapunten

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
2. Verslag van 14 oktober 2015, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
3. Besluitvorming nieuw meubilair
4. Duikers aanbrengen in nieuw aan te leggen pad naar De Dames
5. Schoonmaken/-houden van de wandelpaden en herstel van de kruisingen
6. Gedrag aannemers (opruimen snoeiafval, parkeren voertuigen wandelpaden)
7. Rondvraag / afsluiting

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
Op verzoek van het restaurant is de vergadering een uur eerder gestart dan gebruikelijk.
Ingekomen e-mails van A. Emons; betreft ‘gesprek met dhr. Lassche’ en ‘Aanwezigheid van zwanendrifter
in Hitland’ is met ingang van 1 juli 2016 verboden.
Ingekomen e-mail van M. van der Vlis: Secretaris leest alle punten voor. Deze komen ook terug in het
verslag.
Voorzitter vraagt om e-mail van Van der Vlis nogmaals toe te sturen (niet ontvangen?).
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2. Verslag van 18 maart 2015, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst
In het verslag staat dat de agenda eerder verzonden moet worden. Dit is wederom vergeten. In het
vervolg 3 weken van te voren met de voorzitter opstellen en daarna rondsturen en op de Hitland website
laten plaatsen.
Verslag wordt doorgenomen en unaniem goedgekeurd. Actiepuntenlijst worden apart behandeld en
bijgesteld op de huidige situatie. Er wordt geopperd om bij het infobord een meldpunt gevonden
voorwerpen te laten zetten.
3. Besluitvorming nieuw meubilair
Van de Vlis had eerder aangegeven, op de reactie van de e-mail van de voorzitter, een extra bankje bij
het ooievaarsnest te laten plaatsen.
Volgens de voorzitter kunnen er bij de toekomstige speelpolder 3 bankjes, bij het klimbos 2, bij de klimtuin
2 en bij de waterspeelplaats ook 2.
‘A. van der Spek heeft dhr. Lassche gesproken over breder draagvlak creëren voor o.a. de toekomstige
waterspeelplaats. Bestuur vindt dit een vreemde gang van zaken, omdat dit door het Hitlandbestuur
eerder is besloten. Dhr. Lassche zou contact opnemen hierover met de voorzitter.
Voorzitter zal een e-mail opstellen met de definitieve opstelling van het nieuwe meubilair, die eerst door
gehele bestuur wordt gecontroleerd. Hierna gaat deze e-mail naar dhr. Lassche.
Vuilnisbakken moeten groter, zie voorbeeld Schollebos.
4. Duikers aanbrengen in nieuw aan te leggen pad naar De Dames
In het Bredepad zijn afgelopen winter duikers aangebracht omdat er ernstige wateroverlast was. Daarom
zou het goed zijn als in nieuw aan te leggen paden al direct duikers worden aangebracht.
5. Schoonmaken/-houden van de wandelpaden en herstel van de kruisingen
Het schoonhouden van wandelpaden staat in het beheerplan, maar wordt niet uitgevoerd. Vroeger werd
dit wel gedaan. Paden zitten vol met modder. Worden door aannemers na werkzaamheden ook niet
opgeruimd. Voorheen werd ook dit wel gedaan. Haakpad is slecht te begaan door hobbels en kuilen. In
het donker is hier groot valgevaar.
6. Gedrag aannemers (opruimen snoeiafval, parkeren voertuigen wandelpaden)
Naar de mening van het bestuur is er geen controle en toezicht op de werkzaamheden van de
aannemers. Ergernis over het gedrag aannemers. Wagens staan midden op het pad waar de
snoeiwerkzaamheden van het moeras waren. Het was ook niet mogelijk deze te passeren. Voorstel:
platen neerleggen in graslandschap en wagens daar parkeren. Snoeiafval (wilgentakken) blijft veel te lang
liggen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Herman heeft hierover contact opgenomen met
Hoogheemraadschap. Er is een overeenkomst tussen Capelle en Hoogheemraadschap. Dhr. Huizinga
van Stadsbeheer heeft hierover contact gehad met H. Crezee. Na veel vijven en zessen is het snoeiafval
(riet vanuit de watergangen) opgeruimd. Dit heeft bij elkaar 3 weken geduurd.
7. Rondvraag / afsluiting
M. Roggeveen maakt zich zorgen over de eendenstand. Die zijn er bijna niet meer. Populatie loopt ver
terug. Volgens de voorzitter is dit een landelijk probleem. Misschien heeft dhr. Lassche hier een verklaring
voor.
Is het mogelijk om bijenstand terug te brengen door bloemen te zaaien? De voorzitter zegt dat hier
misschien tegenstand op komt.
M. Ruytenberg vraagt zich af wanneer de verdwenen verkeersborden weer terugkomen. Graag
inventariseren en weer aanbrengen Geldt ook voor de schrikhekken op kruisingen.
Er ligt al maanden een grote berg houtsnippers aan het einde van het Dalpad bij de dijk die onder de
rijplaten zijn gebruikt door Tennet. Waarom wordt dit niet opgeruimd?
Pagina 2 van 5

Werkgroep Hitland
Waarom wordt er net voor de komende broedtijd gesnoeid in het moeras? Dit is toch een
vogelrustgebied?
De graafwerkzaamheden op de plaats waar Tennet eerder heeft gewerkt, zijn weer hervat. Wat is hier de
reden van?
Voorstel is om de aanvangstijd van onze vergaderingen naar 19 uur te zetten i.p.v. 20 uur. Dit wordt
goedgekeurd.
‘A. van der Spek: Toezicht GHZ wordt overgedragen naar Handhaving volgens dhr. Lassche.
Paard en wagen rijden op de ligweiden en rijden daarmee het gras kapot.
Watervogelstand, Fazanten en hazenstand loopt terug.
‘A. Emons: 21 sept. Hitland schouw. Als wij nog iets willen organiseren, laat het dan weten. Er wordt al
geopperd om nu zuid te schouwen.

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

Ad

Omschrij
ving

Notulen

Actie

1.

Wandel-/
fietspaden

Houtsnippers en maaien op het Moerpad.

Moerpad
wordt half
verhard.
Besluit is
genomen door
Hitland
bestuur
besloten
(doorontwikkel
ingsplan)

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

Foto

Er is een plan
om het op te
knappen
Anti slip
aanbrengen
Granulaat
aanbrengen/
paden
verbreden
Schoonmaken
na
werkzaamhed
en

2.

Sloten/
oevers/
greppels

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.

Besluit is
genomen door
Hitland
bestuur
(doorontwikkel
ingsplan)

4.

Meubilair

Eén van de twee banken op het Haakpad is scheef
weggezakt

Er komt nieuw
meubilair
(doorontwikkel
ingsplan)
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5.

Drivingrange

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is
ondanks het aangebrachte dichte net, bijna even
hinderlijk als voor de plaatsing.
Het aangebrachte net tbv tegenhouden van het licht
hangt er opgerold bij.

6.

Hondenstrand

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

Verlichting
zou worden
bijgesteld. Net
zou worden
vervangen
door 2 x zo
hoog net

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.

Wacht op
subsidie van
de Provincie,
dan ophogen
(doorontwikkel
ing)

Vergaderschema 2016 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis

Woensdag

23 maart

19:00 – 21:00 uur

Woensdag

19 oktober

19:00 – 21:00 uur
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