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Locatie: Het Golfhuis Datum vergadering: 10 juli 2013 
 
Organisatie: Werkgroep Hitland Aanvang vergadering: 20:00 uur 
 
Voorzitter: H. Crezee   Sluiting vergadering: 21:15 uur 
 
Secretariaat: M. Roggeveen, M. Ruytenberg 
 
Notulist: M. Ruytenberg 
 
Aanwezig: H. Crezee (hcre), I. v/d Velde (iveld), A. v/d Spek (aspek), R. Klatten (rkla),  
 M. Ruytenberg (mruy) 
 
Afwezig: M. Roggeveen (mrog) met kennisgeving, A. Kraaijeveld (Akra) zonder kennisgeving  
 
Ingekomen stukken: E-mails van diverse leden als antwoord op de e-mail van dhr. Lassche van  
 6 mei jl. 
 

Agenda 
 

 
1. Opening en mededelingen 

2. Verslag van 17 april 2013 

3. Reactie van dhr. Lassche n.a.v. Groenkalender  

4. Vergaderfrequentie wel/geen doorgang   

5. Rondvraag/afsluiting  

 
Verslag 

 
 

1. De voorzitter opent de vergadering. Er is 1 mededeling: er zijn 2 leden afwezig, waarvan 1 met 
kennisgeving. Verder zou dhr. Wiebe Glastra als nieuw lid aanschuiven, maar hij heeft laten weten in het 
buitenland te vertoeven.   

2. Het verslag van 17 april jl. wordt doorgenomen en door alle leden goedgekeurd. In het algemeen wordt 
aangemerkt dat het pas aangevulde zand op het hondenstrandje erg snel minder wordt. De aarde onder 
het zand wordt al weer zichtbaar. Een oplossing hiervoor is in ieder geval meer grond afgraven, zodat de 
onderlaag lager komt te liggen en de zandlaag dikker wordt. Verder is de beschoeing op diverse plaatsen 
defect. Er zit zelfs een gat in één van de planken, waardoor zand tijdens regenval de sloot in stroomt. Als 
voorbeeld wordt het hondenstrandje in het Schollebos genoemd, waar het zand al vele jaren op zijn plek 
blijft liggen. 

3. Op 9 juli jl. heeft dhr. Lassche een e-mail aan ons gestuurd met de uiteenzetting van diverse uit te voeren 
plannen. Dit als antwoord op onze actiepunten. Deze plannen zijn ronduit positief te noemen en zijn dan 
ook door alle leden zeer positief ontvangen. Een aantal leden wilde de Groenkalender nogmaals 
toegestuurd krijgen, waarvoor de secretaris zal zorgdragen. Een opmerking van Aspek is dat het wegdek 
van het Langepad nu ook tijdens en na regenval problemen geeft. De bovenste laag kan spekglad worden 
en dan met name op de plaatsen waar bandensporen te zien zijn van de voertuigen die daar rijden. 
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Diverse mensen zijn al uitgegleden en het is niet ondenkbaar dat oudere mensen iets zullen breken. De 
mening wordt door alle leden onderschreven. 

4. De vergaderfrequentie ligt voor 2013 op 4 keer per jaar. Vanuit Hcre komt het voorstel om dit voor 2014 te 
verlagen. Er wordt unaniem besloten dit een keer in het voorjaar en een keer in het najaar te doen. De 
data worden vastgesteld op 16 april en 15 oktober.  

5. Rondvraag: 
 
Mruy: 
De actiepuntenlijst zal worden gehandhaafd, maar er zullen bij diverse punten kleine foto’s worden 
geplaatst om de punten meer kracht bij te zetten. Tevens zal er meer duidelijkheid komen waar het om 
gaat.  
 
De palen van de naamborden staan los in de grond en zijn er eenvoudig uit 
te halen. Ook zijn ze gemakkelijk om te draaien. Zo is het al is gebeurd dat 
iemand alle bordjes 180 graden had gedraaid. Ook is er al een bord met 
paal en al in de sloot gegooid. Hier is melding van gedaan en het bord is 
weer op zijn plaats teruggezet. Onder in de paal zitten 2 gaten, waardoor 
de paal kan worden verankerd in de grond. Dit is helaas niet gedaan. 
 
Onlangs zijn alle velden weer gemaaid. Omdat de natuur dit jaar door de 
koude start een maand vertraging heeft opgelopen, had het maaien ook een maand later gestart moeten 
worden. Hierdoor is het broedseizoen ernstig verstoord geraakt. Hier dient door de aannemer rekening 
mee gehouden te worden. Verder is het ons opgevallen dat er in 2 keer is gemaaid. De eerste keer 
werden er banen uit de velden gemaaid. Ongeveer een week later volgde de overgebleven banen. Wat 
kan hier de reden van zijn? 
 
Het is goed te horen dat de picknic tafels met de bijbehorende banken bij de jeu des boulesbaan worden 
verplaatst en verspreidt over het wandelgebied.  
De berg met houtsnippers bij de ingang van het moeras is inmiddels weggehaald. Deze berg heeft er erg 
lang gelegen, maar met de uiteindelijke bedoeling dat deze zou worden gebruikt om het modderpad door 
het moeras op te vullen en weer begaanbaar te maken bij slecht weer. Waarom is dit niet gedaan? Wij 
zouden graag van dhr. Lassche hier een antwoord op willen krijgen. 
 
Rklat: 
Bij de parkeerplaats, waar RWS materieel heeft opgeslagen, is een boom omgevallen op de picknicktafel. 
Rklat heeft een medewerker van Capelle Werkt gesproken en vertelde dat de boom spoedig zal worden 
weggehaald.  
 
Aspek: 
In de media hebben we kunnen vernemen dat er fruitbomen gaan komen in Hitland. Waar en wanneer 
gaat dat plaatsvinden? Wij maken ons zorgen omtrent het onderhoud en snoeiwerk dat door een 
deskundige zal moeten worden uitgevoerd. Verder zijn wij bezorgd dat fruitbomen zullen worden vernield, 
doordat iedereen lukraak fruit kan plukken en fruitbomenhout is populair voor mensen met een open 
haard. Kortom, het lijkt een slecht idee.  
 
Hcre: 
Het verslag van 17 april 2013 moet worden gestuurd naar ons nieuwe lid Wiebe Glastra. Dit zou gelijktijdig 
met het nieuwe verslag van 11 juli kunnen.  
In de e-mail van dhr. Lassche van 9 juli jl. wordt aangegeven dat het meubilair zou zijn gerepareerd en 
aangevuld. Wij vragen ons af waar het aangevulde meubilair is geplaatst en zouden dit dan ook graag van 
dhr. Lassche willen vernemen. 
 
Algemeen: 
Wij als leden van Werkgroep Hitland vinden het erg jammer dat er vanuit het recreatieschap Hitland tot op 
heden niet of nauwelijks is gecommuniceerd. Wij worden niet op de hoogte gehouden van 
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activiteiten/werkzaamheden die plaatsvinden. Wij zouden het erg op prijs stellen als dit soort zaken aan 
ons worden medegedeeld. Dit geeft ons een gevoel van betrokkenheid en we kunnen andere Hitland-
bezoekers hiervan op de hoogte brengen en adequaat vragen beantwoorden. Om een aantal zaken te 
noemen die zonder ons medeweten zijn gebeurd: het opknappen van het meubilair, het 
plaatsen/vervangen van afvalbakken, het schilderen van de brugleuningen en het aanbrengen van 
schelpenlagen op paden.   
 
In het Golfhuis hebben wij een stencil op het prikbord gezien waarop staat 
geschreven dat er gevaar voor blauwalg is. Waarom wordt er niet voor het 
gehele recreatieschap gewaarschuwd? Per slot van rekening wordt er 
gezwommen in de plassen door mens en dier. 
 
De namen van de paden worden nu ook in de navigatiesystemen herkent, 
dus het moet voor hulpdiensten eenvoudig zijn om ter plaatse te komen. 
Zodra het Krommepad gewijzigd is in Van Wijngaardenpad, zal dit dan nog 
wel moeten worden aangegeven bij de betreffende instantie. 
 
Afsluiting:  
Om 21:15 uur wordt de vergadering gesloten.   
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Actiepunten 
 

 

Ad Omschrij
ving 

Notulen Actie Foto 

1. Wandel-/ 
fietspaden 

De fiets-/wandelpaden zijn met name langs de 
kruisingen kapotgereden door groot 
onderhoudsmaterieel die de bochten niet ruim genoeg 
kunnen nemen. Hier ontstaan diepe gaten waar 
doorgaans water in staat. Hierop zou grevel o.i.d. 
gestort moeten worden. 
 
Het Langepad vertoond na elke vorstperiode een 
modderachtige laag die als klei aan je schoenen kleeft. 
Na elke regenperiode wordt het oppervlak gevaarlijk 
glad.  
 
Het wandelpad in het moeras zou voorzien moeten 
worden van houtsnippers, omdat dit vrijwel 
onbegaanbaar is in de regenperiodes.  

Herstel 
toegezegd 
door dhr. 
Lassche 
 
 
 
Dhr. Lassche 
 
 
 
Dhr. Lassche 

 
 
 
 
 
 

2. Sloten/ 
oevers/ 
greppels 

De waterafvoeren van de greppels langs de Lange 
Laan zijn verzakt en voeren het regenwater niet meer 
af.  
 
 
Er zijn een aantal oevers die afkalven door erosie. 
Hierdoor onstaat het gevaar dat met name kinderen in 
de sloot kunnen vallen. 
 
 

Herstel 
toegezegd 
door dhr. 
Lassche 
 
Dhr. Lassche 
is bezig dit te  
onderzoeken 
 
 
 
 
 

 

3. Wegaan-
duiding 

Het Krommepad wordt vervangen door Van 
Wijngaardenpad. Dit is de originele naam.   

 
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.  

Vervanging is 
door dhr. 
Lassche 
toegezegd 
 
 

 

 
 

4. Meubilair De picknicktafels bij de jeu des boulesbaan zullen 
gespreid worden verplaatst.  
 
 
 
 
Omgevallen boom op picknicktafel verwijderen bij 
opslag RWS parkeerplaats (is reeds uitgevoerd) 

Dhr. Lassche 
heeft 
toegezegd dit 
te zullen laten 
uitvoeren 
 
Capelle Werkt  
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5. Driving-
range 

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is 
zeer hinderlijk voor de voetgangers en fietsers. Hier 
moet iets aan worden gedaan. Wellicht is het een 
oplossing om bomen te plaatsen aan het einde van de 
range. 
 
Het hek/net aan de kant van de Oudekerkselaan moet 
hoger i.v.m. overkomende golfballen (gevaarlijk). 
Volgens dhr. Lassche moet hiervoor het 
bestemmingsplan worden aangepast. 

Dhr. Lassche 
 
 
 
 
 
Dhr. Lassche 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Dhr. Lassche  
 
 
 
Dhr. Lassche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Dhr. Lassche  
 

  
 
 

Vergaderschema 2013 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 
Woensdag  16 januari 20:00 – 22:00 uur 
Woensdag 17 april  20:00 – 22:00 uur 
Woensdag 10 juli 20:00 – 22:00 uur 
Woensdag 9 oktober  20:00 – 22:00 uur 
 
 
 


