Werkgroep Hitland

Locatie:

Golfhuis Hitland restaurant

Datum vergadering:

18 maart 2015

Organisator:

Werkgroep Hitland

Aanvang vergadering:

20:00 uur

Voorzitter:

H. Crezee

Sluiting vergadering:

21:45 uur

Secretariaat:

M. Ruytenberg, M. Roggeveen

Notulist:

A. Emons

Aanwezig:

H. Crezee, I. v/d Velden, R. Klatten, A. v/d Spek,

Afwezig:

M. Ruytenberg, M. Roggeveen (beide wegens ziekte)

Ingekomen stukken:

E-mail reactie dhr. Lassche 27-2-2015

A. Emons, M. van der Vlis

Agendapunten

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
2. Verslag van 15 oktober 2014, doornemen actiepuntenlijst (voortgang)
3. E-mailbericht aan dhr. Lassche van 25-2-2015 en reactie
4. Vacature voorzitterschap
5. Rondvraag / afsluiting

Verslag

1. Opening en mededelingen / ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet de heer v.d. Vlis welkom als nieuw lid.
Er zijn twee ingekomen stukken:
1. Een doorgestuurde email van de heer v.d. Vlis aan de heer Lassche, waarin de heer v.d. Vlis zich
aanmeldt als nieuw lid. Deze email bevat ook vragen over het beheer van het gebied waarop de heer
Lassche nog niet gereageerd heeft.
2. Een email van de heer Lassche waarin hij reageert op een aantal kritiekpunten van de werkgroep en
waarin hij ons uitnodigt voor een gesprek over toekomstige ontwikkelingen in Hitland. Deze mail wordt
besproken bij agendapunt 3.
2. Verslag van 15 oktober 2014, doornemen actiepuntenlijst (voortgang)
Agendapunt 4: Grondboringen: De heer Emons wijst er nog eens op dat niet op één plaats maar op twee
plaatsen boorwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd voor de nieuw aan te leggen ondergrondse
hoogspanningskabel. Uit de agendastukken voor de vergadering van het AB op 1 april 2015 (agendapunt
6) blijkt dat Tennet een vergoeding betaalt aan Hitland.
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Agendapunt 6: Nieuwe beheerplan: De meeste van de door ons aangeleverde punten zijn in het nieuwe
beheerplan opgenomen.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen:
1. Wandel-/fietspaden: niets aan gedaan
2. Sloten/oevers/greppels: niets aan gedaan
3. Wegaanduiding: niets aan gedaan
4. Meubilair: niets aan gedaan
5. Driving-range: Uit het AD hebben we begrepen dat de aanpassing van het bestemmingsplan gelukt is.
Wij moeten opletten dat ook de afscherming van de verlichting bij de werkzaamheden wordt gerealiseerd.
6. Hondenstrand: niets aan gedaan (maar maart is nog niet voorbij).
7. Parkeerplaats: niets aan gedaan
8. Algemeen: niets aan gedaan
3. E-mailbericht aan dhr. Lassche van 25-2-2015 en reactie
De werkgroep besluit op de uitnodiging van de heer Lassche in te gaan om over toekomstige
ontwikkelingen in Hitland van gedachten te wisselen. De werkgroep hoopt wel dat het dit keer niet alleen
bij praten blijft, maar dat wij ook resultaten kunnen zien.
4. Vacature voorzitterschap
De heer Crezee geeft aan na deze avond te willen stoppen als voorzitter en voortaan gewoon lid van de
werkgroep te willen zijn. De werkgroep kiest de heer Emons als nieuwe voorzitter.
5. Rondvraag / afsluiting
- De heer v.d. Vlis heeft geconstateerd dat het aantal plantensoorten in Hitland-Noord sterk is afgenomen
doordat afgemaaid gras niet meer wordt afgevoerd, waardoor plantensoorten verstikken en wil dat het
maaisel weer wordt afgevoerd.
- De heer v.d. Vlis vindt het jammer dat het pad rond de ijsbaan bij de laatste aanpassingen onder een
dijkje verdwenen is. Kan dit terugkomen?
- De heer v.d. Vlis constateert dat de sloten niet goed onderhouden worden. Zo wordt bij de duikers wel de
bagger voor de ingangen weggehaald maar wordt de duiker zelf niet schoongemaakt, waardoor
verstoppingen optreden.
- Mevrouw v.d. Velden heeft deze winter geconstateerd dat de houten bruggen en het knuppelpad glad
waren. Kan dit beter schoongemaakt worden of kan er, zoals bij het bruggetje in het Bredepad, een
stroeve afdeklaag komen?
- Mevrouw Klatten herinnert er aan dat toegezegd is, dat in maart het hondenstrand schoon zand krijgt.
- De heer Emons stelt voor om, als wij de komende maanden weinig veranderingen in Hitland zien, bij de
schouw op 26 augustus 2015 wat tijd te gebruiken om rechtstreeks met het bestuur van gedachten te
wisselen. Dit vindt men een goed idee.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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Actiepunten

Ad

Omschrij
ving

Notulen

1.

Wandel-/
fietspaden

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

Actie

Foto

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.
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

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

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

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).
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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.

Parkeerplaats

Er staat veel regenwater op de parkeerplaats
Blaardorpseweg (zuidzijde)

8.

Algemeen

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

Vergaderschema 2015 Werkgroep Hitland
Locatie Golfhuis

Woensdag

18 maart

20:00 – 22:00 uur

Woensdag

14 oktober

20:00 – 22:00 uur
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