22 maart 2014

Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland

Datum vergadering:

19 maart 2014

Organisator:

Werkgroep Hitland

Aanvang vergadering:

20:00 uur

Voorzitter:

H. Crezee

Sluiting vergadering:

22:00 uur

Secretaris:

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), W. Glastra (wgla), A. Emons
(aemon), dhr. Lassche (gast)

Afwezig:

Geen

Ingekomen stukken: Geen

Agenda
1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken
2. Welkom Wiebe Glastra en Adrie Emons als nieuw lid en dhr. Lassche als gast
3. Verslag van 9 oktober 2013, doornemen actiepuntenlijst (voortgang)
4. Ophoging Blaardorpseweg / pompen Hoogheemraadschap / paardenpoep (toelichting Marijke)
5. Rondvraag

Verslag
1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Er zijn geen ingekomen stukken.
Wgla heeft aangegeven rond half tien te zullen vertrekken i.v.m. de uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen. Dhr. Lassche geeft aan rond kwart over negen te zullen vertrekken.

2. Welkom Wiebe Glastra en Adrie Emons als nieuw lid en dhr. Lassche als gast
De voorzitter heet de nieuwe leden en de gast hartelijk welkom.

3. Verslag van 9 oktober 2013, doornemen actiepuntenlijst
4. Ophoging Blaardorpseweg / paardenpoep
Langepad: Het plaveisel van het Lange pad is aangepakt. Er is een laag van kleine steentjes aangebracht.
Eerste veronderstelling is goed, maar niet iedereen is het daar mee eens.
Volgens dhr. lassche zal het na een paar regenbuien verbetering moeten opleveren.
Er wordt nog extra opgemerkt dat er niet mag worden gefietst, het is een voetpad.
Dhr. Lassche maakt een aantekening dat er nog een keer gewalst wordt.
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Mruy zegt het teleurstellend te vinden dat de werkgroep weer niet op de hoogte is gebracht van het besluit
en de werkzaamheden en vooral omdat wgla hierover een speciaal idee had aangedragen bij dhr.
Lassche. Het voelt alsof de werkgroep nergens bij betrokken wordt.
Picknicktafels (1): Mrog, er staan 4 picknicktafels bij de jeu des boulesbaan die nog steeds niet zijn
verplaatst. Mrog spreekt namens anderen/ouderen. Hcre vraagt dhr. Lassche om uitleg.
Dhr. Lassche zegt de opdracht aan CapelleWerkt te hebben verstrekt. Wij mogen laten weten waar de 4
picknicktafels mogen worden geplaatst. Het verzoek van dhr. Lassche is om dit via een e-mail bericht voor
vrijdag aanstaande kenbaar te maken.
Afkalving oevers: Vraag van aspek, kunnen er borden bij worden geplaatst met de tekst gevaarlijke oever.
Het is erg onveilig voor kinderen. Er zouden maatregelen moeten worden getroffen. Aspek doet voorstel
om de oevers geleidelijk te laten aflopen. Dhr. Lassche zegt dat de vraag al bij Schieland ligt. A: is er
subsidie voor, B: komt er toestemming van Schieland. Een alternatief is beschoeiing aanbrengen, maar is
erg duur en ook de hoogte speelt dan nog steeds een rol. Dhr. Lassche vindt het allemaal geen argument,
kinderen moeten kunnen zwemmen als ze in dit gebied spelen. Volgens aspek komen kinderen niet meer
los als ze van de kant in de slootoever vallen. Dhr. Lassche verteld verder dat het alleen om de
hoofdwatergangen gaat en die wil Schieland waarschijnlijk niet schuin af laten lopen. Het verzoek van de
werkgroep is om een reactie te ontvangen over de besluitvorming.
Schelpenlaag Moerpad: Zowel het Moerpad als het oostelijk gedeelte van het van der Wijngaardpad zou
aangevuld moeten worden met een extra schelpenlaag. Volgens Aemon moet eerst de ondergrond
verstevigd worden Dhr. Lassche kijkt hiernaar.
Dit geldt ook voor het pad door het moerasgebied. Er is een nieuwe laag houtsnippers op het Bredepad
aangebracht, maar niet op het pad dat in het verlengde ligt.
Verlichting driving range: Volgens dhr. Lassche is alles volgens de wettelijke regels gedaan. Dhr. Lassche
geeft toe dat het hinderlijk is voor de fietser. Het voorstel is om netten aan te brengen, maar is afgewezen
door de gemeente Zuidplas. Zij verzinnen steeds weer wat anders om het tegen te houden. Bestuur van
recreatieschap is wel voor aanpassing. Dhr. Lassche geeft aan dat als het niet goed wordt opgepakt, er
een brief naar gemeente Zuidplas wordt verstuurd. Wgla stelt voor om een aantal lampen gestaffeld aan
te laten gaan. Netten hangen is de oplossing volgens dhr. Lassche, rondom 16 meter hoog is het advies.
Er is in december een gesprek geweest met de gemeente en er is ook nog gemaild. Maar ook na
aandringen is er nog geen reactie ontvangen. Er is zelfs een computeranimatie toegestuurd. Er wordt nog
een keer om antwoord gevraagd door dhr. Lassche, anders gaat er een brief naar B&W.
Paardenpad: Aandacht voor de punten waar het zand de sloot in loopt en het pad erg smal is. Gevaar
voor de paarden op vallen. Paardenpoep is ook een probleem. Paarden lopen niet op de paden maar op
het fiets/voetpad. Wgla heeft een ruiter aangesproken met de vraag waarom zij niet op het ruiterpad
liepen. Het antwoord was dat het paard teveel wegzakt. Rklad, idee ruiterpad bordjes. De vraag wordt
gesteld van wie het idee is gekomen om ruiterpaden aan te leggen. Dhr. Lassche geeft aan dat het op
eigen initiatief was.
Wateroverlopen: Aan dhr. Lassche wordt gevraagd naar de status van de greppels. Deze zijn uitgegraven
en de duikers zijn vrijgemaakt. Er zijn nog wel knelpunten.
Speciale taak: Er wordt gevraagd naar de speciale taak voor de werkgroep die nog in het verschiet ligt.
Dhr. Lassche verteld: Wat is de toekomstvisie van Hitland? Het recreatieschap heeft het idee gehad om te
gaan herinrichten. Daar moest subsidie voor gevonden worden en er zou gekeken worden om het
onderhoud naar een hoger niveau te tillen. Er komen steeds meer taken bij voor de overheid. Tijdens een
inventarisatie is gebleken dat er niet zoveel hoeft te gebeuren aan het gebied. Hoe zou het gebied kunnen
worden verrijkt? Waar heeft het gebied behoefte aan? Op basis van die inventarisatie wordt er een
besluitvorming genomen. In literatuur wordt gezocht waar recreanten behoefte aan hetbben. De financiële
situatie remt de boel af. Welke verbeteringen zijn er in het gebied denkbaar? Dit zou een taak voor de
werkgroep kunnen zijn. Nu doet de gelegenheid zich voor om dit in het plaatje mee te nemen. Er worden
diverse voorbeelden door dhr. Lassche aangedragen. Wij mogen dus meedenken over zaken die tot
verbetering in het recreatieschap kunnen leiden.
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Fruitbomen: Wgla is met de gemeenteraad tijdens een schouw aanwezig geweest. Er is toen aangegeven
dat de bomen aan vervanging toe zijn. Vervangen door fruitbomen? Wgla legt uit dat het met de huidige
actiepunten al lijkt op een zeer trage molen, wat leidt tot demotivatie van de werkgroep. Er moet naar de
eenvoudigste dingen lang worden doorgevraagd. Dhr. Lassche reageert hierop dat er zeer weinig ruimte
is en dat er prioriteiten worden gesteld.
De laatste aanbesteding die onlangs heeft plaatsgevonden op het onderhoud, is gunstig uitgevallen,
waardoor er iets meer budget vrijkomt. Daarbij komt dat het uitdunnen ook voorlopig niet nodig is. Er is
dus meer financiële armslag.
Tussen 5 en 10 jaar gaan de bomen eruit. Fruitbomen in noord en zuid is een optie. Over de plaatsing van
fruitbomen in Hitland noord is men niet positief, dan blijft zuid over. Wgla denkt dat er mensen op
strooptocht gaan om de vruchten te plukken. Dit is geen bezwaar voor dhr. Lassche.
Faciliteiten: Mrog komt met een voorstel om voor sporters speciale apparaten in het gebied aan te
brengen.
Dhr. Lassche wil graag dit soort suggesties voorgedragen hebben door de werkgroep.
Dhr. Lassche geeft aan dat hij over een kwartier moet vertrekken.
CapelleWerkt: Hcre, is CapelleWerkt een stichting? Herman ergert zich over de werkwijze van het snoeien
van de knotwilgen. De takken zijn te lang blijven liggen. Dit is door hcre ook telefonisch aan dhr. Lassche
meegedeeld. Dhr. Lassche verteld dat het hier om mensen gaat die worden geholpen terug te keren in de
maatschappij (werkzoekenden met een uitkering). Zij doen alleen de kleine klussen. Er is minimaal 1
arbeider iedere dag bezig.
Gebroeders punt uit Rotterdam is de nieuwe aannemer die het onderhoud al 5 jaar doet.
Blaardorpseweg: Hcre, de passeerruimte is niet goed. Het maaiveld is te laag en het pakket wordt al kapot
gereden. Het terrein waar RWS gebruik van heeft gemaakt zou worden ingezaaid. Het is een grote
ergernis. Er staat ook geregeld veel water op de parkeerplaats. De ontwatering klopt niet. Dhr. Lassche wil
hier niet op reageren.
Dhr. Lassche verlaat om 21:25 uur de vergaderruimte.
Picknicktafels (2): Mrog geeft aan te zullen zorgen voor de plaatsbepaling van de te verplaatsen
picknicktafels en zal dit e-mailen naar mruy.
De vraag wordt gesteld hoe de werkgroep is ontstaan. Iveld verteld dat dit destijds door dhr. De lange is
gevraagd.
Wgla verlaat 9:35 uur de vergaderruimte.

5. Rondvraag
Mrog: De banken aan het Haakpad zijn scheef gezakt. Deze zouden moeten worden rechtgezet.
Bij de verplaatsing van de picknicktafels moet ook een prullenbak aanwezig zijn, anders plaatsen.
Suggesties voor de plaatsing van de picknicktafels: 1) op oudeplaats, eerste weide langs Klaas
Klinkertkade-Molenweteringpad, 2) het bomenloze pad aan het Haakpad, 3) op de ligweide waar al eerder
een tafel heeft gestaan, maar die verbrand is door vandalisme.

Rklat/Aspek: zand voor het hondenstraat, zoveelste verzoek.
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Aemon: Website loopt achter. Maaltochtpad is slecht. Aan het Molenweteringpad is de prullenbak
verdwenen. Komt er nog een schouw?
Wat voor termijn geven we dhr. Lassche op verbetring. Dat zal worden beantwoord in de volgende
vergadering van oktober 2014.
De vergadering wordt om 22:00 uur gesloten.
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Actiepunten

Ad

Omschrij
ving

Notulen

Actie

1.

Wandel-/
fietspaden

Het wandelpad in het moeras zou voorzien moeten
worden van houtsnippers, omdat dit vrijwel
onbegaanbaar is in de regenperiodes.

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

Doorgegeven
aan dhr.
Lassche via email

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

Dhr. Lassche
is bezig dit te
Onderzoeken
via
Hoogheemraadschap

Foto

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

De picknicktafels bij de jeu des boulebaan zullen
gespreid worden verplaatst.

Dhr. Lassche
heeft
toegezegd dit
te zullen laten
uitvoeren

Er ontbreekt een plank van de picknicktafel bij het
hondenstrand.

Doorgegeven
aan dhr.
Lassche via email

Eén van de twee banken op het Haakpad is scheef
weggezakt.

De afvalbak is verdwenen op het veld bij de
kanostijger aan het Molenweteringpad, nabij De Mient
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5.

Drivingrange

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

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.

Algemeen

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

8.

Website

Achterstallig onderhoud

Gemeld via email aan dhr.
Lassche op
21-3-14

Vergaderschema 2014 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis

Woensdag

19 maart

20:00 – 22:00 uur

Woensdag

15 oktober

20:00 – 22:00 uur
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