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Locatie: Golfhuis Hitland Datum vergadering: 9 oktober 2013 
 
Organisator: Werkgroep Hitland Aanvang vergadering: 20:00 uur 
 
Voorzitter: H. Crezee   Sluiting vergadering: 21:30 uur 
 
Secretariaat: M. Ruytenberg, M. Roggeveen 
 
Notulist: M. Ruytenberg 
 
Aanwezig: H. Crezee (hcre), M. Ruytenberg (mruy), M. Roggeveen (mrog),  
 I. v/d Velden (iveld), A. v/d Spek (aspek), R. Klatten (rkla),  
  
Afwezig: W. Glastra met kennisgeving, A. Kraaijeveld (Akra) zonder kennisgeving  
 
Ingekomen stukken: E-mail van W. Glastra 
 

Agenda 
 

 
1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken 

2. Verslag van 10 juli 2013 

3. Actiepunten  

4. Definitief vaststellen vergaderfrequentie 

5. Rondvraag/afsluiting  

 
Verslag 

 
 

1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken 

Wiebe Glastra heeft zich om persoonlijke redenen afgemeld. 
Ariann is zonder kennisgeving afwezig. 
Namens Wiebe Glastra is er een e-mail binnengekomen met een idee voor het probleem van het 
Langepad.  
Citaat van de e-mail: ‘Een buurman van me kwam met een goed idee. Hij werkt bij de Gemeente 
Rotterdam en heeft wat met milieu oplossingen.  
Zijn idee, en mijn gedetailleerde uitwerking, is om een wedstrijd uit te schrijven voor de beste 
plaveiseloplossing voor het Langepad en de inschrijvende leveranciers om en om een proefvak te laten 
aanleggen. De winnaar wordt na een jaar bekend, als alle seizoenen er overheen zijn gegaan en via een 
poll het beste vak wordt aangewezen door de Hitland gebruikers’. 
We vragen Wiebe de e-mail door te sturen aan de heer Lassche om te vragen wat hij van het voorstel 
vindt.  

 
2. Verslag van 10 juli 2013 

Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. 
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3. Actiepunten  

De voorzitter neemt stuk voor stuk de actiepunten door. 
Een aantal punten zijn inmiddels hersteld en zullen uit de lijst worden geschrapt. 
De picknicktafels zijn nog niet verplaatst, hetgeen door de heer Lassche was beloofd te doen. Voorstel is 
om dit nogmaals kenbaar te maken per e-mail aan de heer Lassche. 
Het is teleurstellend dat er niet of nauwelijks wordt gereageerd door de heer Lassche op de ingezonden e-
mails met meldingen die wij doen. 
Ook het afkalven van de oevers zullen wij nogmaals kenbaar maken per e-mail. 
Waterafvoeren zijn hersteld, maar er zijn nog punten die niet zijn aangepakt. 
De beschoeiing van het hondenstrand is defect en genoteerd als actiepunt. Ook dit zullen we per e-mail 
laten weten. 
Tijdens de laatste schouw heeft de heer Lassche verteld dat er iemand zou komen kijken naar het wegdek 
van het Langepad, is dit gebeurt en wat is dan de uitslag? 
De onlangs aangevulde schelpenlaag op het Moerpad is te gering aangebracht. Ook dit staat vermeld het 
laatste verslag. Wellicht is het een idee om hier ter aanvulling houtsnippers op aan te brengen, alsmede 
op het Van Wijngaardpad in het moeras.  
Er wordt ook weer teruggekomen op de ontbrekende infoborden bij de toegangen vanuit de wijk. 
De verlichting die enige tijd geleden is aangebracht is levensgevaarlijk voor fietsers die de verlichting 
tegemoet rijden. Hier moet iets aan worden gedaan. 

  
4. Definitief vaststellen vergaderfrequentie 

De vergaderdata voor 2014 worden definitief vastgesteld op woensdag 19 maart en woensdag 15 oktober 

 
5. Rondvraag/afsluiting  

Rklat/iveld: Op het hondenstrand zal in het voorjaar nieuw zand moeten worden aangebracht, waarbij 
tegelijkertijd de aanleg van het strand kan worden verbeterd. 

 
Aspek: Serieus aandachtspunt van de afgekalfde oevers. Er moet echt wat aan gebeuren.  

 
Mrog: De heer Adrie Emons zou willen participeren in onze werkgroep.  
Het valt op dat er in Hitland de laatste tijd veel op wild wordt geschoten. 

 
Hcre: Vult aan dat het paarden pad op diverse punten door afkalving van de oevers gevaarlijk dicht bij de 
sloot komt. Paarden zouden daardoor ten val kunnen komen. 
Het is erg jammer dat Ariann niet bij de vergaderingen aanwezig is. Hij heeft onlangs wel van haar een 
folder van de accommodatie ontvangen.  

  
Mruy: Regelmatig breken er spontaan takken af van de bomen op het Langepad. Deze vallen dan op of 
langs het pad en dit gebeurt gewoon bij mooi en windstil weer. Dit is uiterst 
gevaarlijk en verdiend de nodige aandacht om de veiligheid van de 
gebruikers te waarborgen. 
De heer Lassche heeft tijdens de schouw beloofd de wateroverlopen 
rondom het gebied te zullen laten herstellen. Dit is nog niet gebeurd. 
Tijdens de schouw heeft de heer Lassche laten weten dat er voor de 
Werkgroep een speciale taak in het verschiet zou liggen. Wij zijn wel erg 
benieuwd geworden welke taak dat dan is. Een en ander zou in de 
bestuursvergadering worden besproken. 

 
Algemeen: Er kan worden gezegd dat het maaibeleid goed is uitgevoerd. Ook is het goed te melden dat er 
diverse punten van de actielijst konden worden geschrept. 
Het blijft een punt van kritiek dat vanuit het recreatieschap Hitland niet of nauwelijks wordt 
gecommuniceerd naar de werkgroep. Wij worden niet op de hoogte gehouden van zaken die zich afspelen 
in het gebied. Maar ook wordt er niet of nauwelijks gereageerd op ingezonden e-mails met meldingen.  
   

De vergadering wordt 21:30 uur gesloten 
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Actiepunten 
 

 

Ad Omschrij
ving 

Notulen Actie Foto 

1. Wandel-/ 
fietspaden 

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.  

Dhr. Lassche 
 
 
 
 
Dhr. Lassche 

 
 
 
 
 
 

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  
 
 
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. 

Doorgegeven 
aan dhr. 
Lassche via e-
mail 
 
Dhr. Lassche 
is bezig dit te  
onderzoeken 
 
 
 
 
Dhr. Lassche 

 

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.  

 
 

 
 
 

4. Meubilair De picknicktafels bij de jeu des boulebaan zullen 
gespreid worden verplaatst.  
 
 
 
 
 
 
Er ontbreekt een plank van de picknicktafel bij het 
hondenstrand. 

Dhr. Lassche 
heeft 
toegezegd dit 
te zullen laten 
uitvoeren 
 
 
 
Doorgegeven 
aan dhr. 
Lassche via e-
mail 

 

 

5. Driving-
range 

De verlichting op het gebouw van de Drivingrange is 
zeer hinderlijk voor de voetgangers en fietsers. Hier 

Dhr. Lassche 
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moet iets aan worden gedaan. (gevaarlijk voor 
fietsers) 
 
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 

 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Dhr. Lassche  
 

  
 
 

Vergaderschema 2014 Werkgroep Hitland 
Locatie Golfhuis 
 
 

Woensdag  19 maart 20:00 – 22:00 uur 

Woensdag 15 oktober  20:00 – 22:00 uur 

 
 
 


