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,,Larensch Nieuwsblad’’
Gemeenteraad – Dinsdagmorgen 10
uur vergaderde de raad onder voorzitterschap van den Burgemeester
Jhr. L. Rutgers van Rosenburg.
Aanwezig alle leden.
Na opening door den voorzitter
kwam aan de orde het verzoek van
het fanfarecorps ,,De Eendracht”
om het subsidie te verhoogen van
ƒ 25 op ƒ 100.
B. en W. stellen voor afwijzend
op ’t adres te beschikken in verband met den minder rooskleurigen
toestand der gemeentefinanciën.
Aldus besloten.
Een zelfde lot onderging een
adres om subsidie voor de Hilversumsche model-Politieschool.
Ingekomen is een schrijven van
Ged. Staten, waarin wordt medegedeeld dat de Gemeente Eemnes uit
de Oorlogswinstbelasting een bedrag van ƒ 2270 zal worden uitgekeerd.
De VOORZITTER merkt op, dat
dit bedrag niet lang in de kas zal
blijven, daar er een leening mee
moet worden afgelost.
Goedkeuring aan Ged. Staten is
ontvangen op de verordening regelende de snelheid van het verkeer.
Twee waarschuwingsborden zijn
door B. en W. aangekocht, welke
bij aankomst aan het begin van Bin-

nendijk en één op den Laarderweg
bij de Molenbuurt zullen worden geplaatst.
De heer v. d. POL slaakt de verzuchting, dat het helpe moge, want
er wordt bár hard door het dorp gereden.
De woninbouwvereeniging “Vooruit” verzoekt om een voorschot van
ƒ 10.000 voor den bouw van arbeiderswoningen.
Aangezien B. en W. niet doordrongen zijn van den woningnood
hier ter plaatse – er staan zelfs woningen leeg! – stellen zij voor afwijzend op het verzoek te beschikken.
De heer SNEL stelt voor eerst een
onderzoek naar de woningen te
houden. Er zullen dan heel wat worden aangetroffen die feitelijk onbewoonbaar verklaard moeten worden. En wanneer dit inderdaad het
geval is, is de bouw van nieuwe arbeiderswoningen noodzakelijk.
De VOORZITTER herhaalt, dat er
hier beslist geen woningnood bestaat. Het gaat natuurlijk niet aan
dezelde eischen aan de woningen te
stellen als vóór den oorlog. De wet
laat zelfs het bouwen van noodwoningen toe. Bovendien zouden
nieuw te bouwen woningen door
vreemden betrokken worden, doch
voor vreemden behoeft de gemeenHKE-159

te niet duur te gaan bouwen.
De heer STOUTENBURG is het
volkomen met B. en W. eens. Hij zit
liever in een niet al-te-florisantewoning, dan in een noodwoning
waarvoor ƒ 2,50 huur wordt betaald. Men moet die varkenshokken
maar eens zien. Spr. heeft op z’n
erf een varkenshok leeg staan, dat
veel beter is en misschien nog wel
ƒ 3.- per week zou opbrengen.
De heer SELDENRIJK (weth.);
“Verhuur het jong.”
Het voorstel van B. en W. wordt
hierna met 6 stemmen goedgekeurd. De heer Snel stemde blanco.
De Gemeenterekening over 1919,
sluitende met een batig saldo van
ƒ 4000, wordt hierna voorloopig
vastgesteld.
Vervolgens wordt den raad de begrooting over 1921 aangeboden.
Deze sluit met een bedrag van
ƒ 38.869,02½ in ontvangsten en
uitgaven.

Aan de landbouwer G. Hilhorst
Giesz., wiens paard en wagen, tengevolge van een aanrijding met de
automobiel van den heer J. S. te
Amsterdam op 15 Juli l.l., ernstige
schade werd toegebracht, werd dezer dagen een ruime vergoeding uitgekeerd.

Verblind door het licht van een
voorbij snorrend motorrijwiel kwam
Donderdagavond omstreeks 7 uur
op den Laarderweg, tegenover de
woning van J. van Wijk, een van
Baarn komende automobiel, waarin
een Duitsche familie gezeten was,
HKE-160

in aanrijding met den met koloniale
waren beladen wagen van de firma
G. Kroon & Co. uit Hilversum, op
weg naar hier. De wagen sloeg onderst boven en de boodschappen
rolden over de grond. De auto reed
een sparrenboom om en kwam halverwege in de sloot bij het kerkhof
terecht. Behulpzame handen van in
de buurt gestationeerde kermisreizigers en omwonenden schoten toe
en met een uit Laren ontboden automobiel werd, nadat de berm eerst
gedeeltelijk was afgegraven, het in
den sloot gereden vervoermiddel
weder op den weg gebracht. De auto bleek slechts weinig beschadigd
en kon de reis naar Amsterdam
voortzetten. De over den weg verspreide kruidenierswaren werden
zooveel mogelijk bijeen gegaard en
bij J. van Wijk opgeborgen. Ook de
kapotte wagen moest aldaar achterblijven en de koetsier kon met het
paard naar Hilversum terugkeren.
Door een in de auto zittende heer
werd aan degenen, die aan het opruimingswerk hadden medegeholpen, een ruime geldelijke belooning
ter hand gesteld. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet
voor. Een rijksveldwachter maakte
van het geval proces-verbaal op.

Het uurwerk van den gemeentetoren te Buitendijk, dat al reeds
eenige dagen totaal van de wijs
bleek, is Woensdagmiddag plotseling blijven stilstaan, zeer tot ongerief der dorpsbewoners. ’t Is te hopen, dat het euvel spoedig moge
verholpen zijn.

