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Locatie: Golfhuis Hitland IJsvolgelzaal Datum vergadering: 22 maart 2017 
 
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:  I. v/d Velden, A. v/d Spek, A. Emons, M. Ruytenberg, M. Roggeveen, M. van der Vlis 
 
Gasten:  
 
Afwezig:  R. Klatten met kennisgeving 
 
Ingekomen stukken:   
 
 

Verslag 
 

 
 
1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken 

Ingrid wil graag een agendapunt inbrengen ‘apparaten voor joggers’ 
Adri heeft een e-mail ontvangen over terugbrengen van bankjes. Het meubilair wordt van hout en metaal 
en geen beton. 

 
2. Verslag van 19 oktober 2016, doornemen/aanpassen actiepuntenlijst 

Verslag wordt doorgenomen. Opgemerkt mag worden dat de duiker bij Pettenpad weer doorgeprikt is. 
Actiepunten worden doorgenomen en bijgesteld. Er worden ook punten toegevoegd. 
Pad om de ijsbaan is hersteld. Het valt op dat zwaar materieel de nieuwe paden weer beschadigd. 
Snoeiafval in Noord ligt er nog steeds. Alle nieuwe aanplant ligt nog steeds plat, ondanks meerdere 
meldingen door de Werkgroep. Geen reactie op de mail van Machiel over de Japanse Duizendknoop die 
verwijderd dient te worden i.v.m. vermenigvuldiging. 
De duiker bij de dijk die zorgt voor de waterstand in het moeras is afgedicht, er staat een schot voor. Het 
doorspuiten van de duikers wordt nog steeds niet gedaan. Uitbaggeren van sloten in Noord gebeurt niet 
vaak en het is ondoorzichtig wanneer en waar dat gebeurt. Voorstel is om een onderhoudsplanning op de 
website te plaatsen.  
Te hopen is dat er bij elke bank en tafel een prullenbank komt. 

 
3. Contacten met Natuurvrienden Capelle 

Afspraak gemaakt met Ruud Sterk van Natuurvrienden Capelle om zaken te bespreken. Ruud Sterk zou 
e.e.a. regelen. Ruud heeft de stukken naar Machiel gestuurd. Machiel zat alleen op de afspraak, wat door 
een misverstand is ontstaan. Notulen zijn nog steeds niet ontvangen. Het weghalen van gekapte bomen 
kost veel geld, beter is om deze te laten liggen. Dhr. Lassche kreeg complimenten over snoeiafval dat is 
blijven liggen, liefst ook boomstammen laten liggen. Het moeras is uitgebreid besproken. De opdracht was 
destijds niet goed overgekomen. Nu is het goed uitgevoerd. Jachtbeleid: dhr. Lassche doet hier niets 
tegen. Er zijn een stuk of 5 vossen zijn in het gebied.  Machiel vraagt aan Ruud Sterk om de notulen te 
sturen. 

 
4. Problemen met lichtwerend scherm bij de drivingrange 

Het net is met de harde wind kapot gewaaid en is nu weggehaald. Bij het terugbrengen moet er goed 
rekening worden gehouden met harde wind en ook de hoeken meenemen. 

 



 
 

       
                Werkgroep Hitland  

Pagina 2 van 4 
 

5. Verloop van de werkzaamheden van het doorontwikkelplan (o.a. parkeerplaats Blaardorpseweg) 
Mail van dhr. Lassche over het verloop van de werkzaamheden wordt doorgestuurd door Adri naar de 
Werkgroep, want deze heeft alleen Adri ontvangen. Het is opgevallen dat de parkeerplaats aan de 
Blaardorpseweg kleiner wordt. Over de situatie van het hondenstrand zal Adri een brief schrijven aan dhr. 
Lassche. 

 
6. Slechte staat paden Haakpad, Pettenpad en Bredepad 

Het Haakpad en Bredepad is door het zware materieel ernstig beschadigd geraakt. Op het punt waar het 
Moerpad aansluit op het Bredepad zou het goed zijn om weer extra houtsnippers aan te brengen, dit is 
erg modderig geworden. Het Haakpad is er zeer slecht aan toe. Het Pettenpad bij buurttuin is door de 
werkzaamheden ook slecht geworden. 

 
7. Borden en meubilair 

Huisstijl is bekend en wordt blauw met groen. Waarom worden de borden niet teruggeplaatst? 
 
Vraag van Machiel is of dhr. Lassche met hem door noord een rondgang wil doen. Adri vraagt dit bij dhr. 
Lassche na. E.e.a. naar aanleiding van het uitblijven van reacties op de e-mails die Machiel aan dhr. 
Lassche heeft verstuurd. 
Het was vreemd dat de hondenspeelplaats op slot was zonder dat er een bericht hing aan het hek. 
 
Over het verzoek van Ingrid betreffende eenvoudige rek- en strekapparaten voor joggers, zal Adri met dhr. 
Lassche bespreken. 

 
8. Rondvraag / afsluiting 

Annelies: speeltuin zou uitgebreid worden. De toegezegde uitbreiding blijft uit in zuid. Molentje werkt niet. 
Dhr. Lassche is hiervan op de hoogte. 
 
Machiel: Pad om de ijsbaan is erg mooi volgens geworden. De ruïne is weer netjes opgeruimd. 
Besdragende struiken komen er niet. 
Er zouden voor alle door Tennet gekapte bomen, bomen worden teruggeplaatst en die zouden 
voornamelijk besdragend worden. 

 

 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 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 
 
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.  
 
Op dit moment zijn de paden die niet bij het 
ontwikkelplan behoren in zeer slechte staat. Dit is 
toegedaan door het zware materieel tijdens de aanleg 
van de nieuwe paden. 
 
In Hitland Noord zijn bij de laatste snoeironde veel  
takken achtergebleven. Zie foto 

Anti slip 
aanbrengen 
 
Granulaat 
aanbrengen/ 
paden 
verbreden 
Schoonmaken 
na werkzaam-
heden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Sloten/ 
oevers/ 
greppels 

De wateroverlopen rondom het gebied zitten verstopt. Zuid is nu in 
orde, Noord 
niet. 

 

3. Wegaan-
duiding 

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.  
 
 
Veel aanduidingsborden zijn defect of zoek 
 
Diverse schriklatten zijn defect of zoek 

Besluit is 
genomen door 
Hitland 
bestuur 
(doorontwikkel
ingsplan) 
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4. Meubilair Al het meubilair is verwijderd en deels afgvoerd 
 
 
 
 

Er komt nieuw 
meubilair 
(doorontwikkel
ingsplan) 

 

5. Driving-
range 

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is 
ondanks het aangebrachte dichte net, bijna even 
hinderlijk als voor de plaatsing. 

Verlichting 
zou worden 
bijgesteld.  

 
 

6. Honden-
strand 

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. Parkeer-
plaats 

Aan de parkeerplaats op de Blaardorpseweg wordt 
gewerkt. Hij wordt wel de helft kleiner. 

  

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

  
 

  
 
 

Vergaderschema 2017 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 
 

Woensdag  22 maart 19:00 – 21:00 uur 

Woensdag 11 oktober  19:00 – 21:00 uur 

 

 
 
 


