


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 36 met het voorstel van Gedeputeerde Staten tot verhoging van dejaarwedden van de burgemeester van f 200,- naar f 250,- en vande secretaris van f 125,- naar f 200,-. Zetters voor 's Rijks Directe Belastingen: J. Vulto en G. van derMeer met als vervangers J. van Wijk Jzn en J. Versteeg. In de vergadering van 7 september 1897 stelt de heerIngenhaag de vraag of het misschien wenselijk zou zijn een hon-denbelasting in te voeren, waarop - na enige gedachtenwisseling- met algemene stemmen wordt besloten dit punt in een volgen-de vergadering te behandelen. Dat is al op 27 september waaropwordt besloten niet over te gaan tot de invoering van een belas-ting op honden. De dorpspomp (eerste bericht over sloping dorp) In de vergadering van 30 augustus 1895 wordt voor het eerstgewag gemaakt van de sloop van het oude dorp. Dit komt aan deorde bij de zorg over de dorpspomp. In die vergadering wordtnamelijk met algemene stemmen besloten om op nader overeente komen voorwaarden de bestaande gemeentepomp, na de slo-ping van het dorp, aan de Heer E.G.F. Baron van Zuijlen vanNijevelt van de Haar te Parijs af te staan in ruil tegen een binnenhet nieuwe dorp te

installeren en aan de gemeente in eigendomover te dragen pomp. Kermis In de vergadering van 3 september 1889 vraagt de heer Uiterwaal of het sluitingsuur van de herbergen voor de a.s. kermis nietgeregeld moet worden. De Groenelaan Op 25 februari 1889 wordt met 4 tegen 2 stemmen (De Goeij enVan Kooten) besloten op de Groenelaan 20 wilgenpoten in- enbij te planten. In verband hiermee wordt op 17 mei 2 maal f 5,-toegekend aan J. Vermeulen, landbouwer te Vleuten, en f 0,85en f 1,50 aan W. Markenhof, arbeider te Vleuten, respectievelijkwegens levering van bomen tot beplanting van en arbeidsloonvoor het planten van bomen langs de Groenelaan. In dezelfde vergadering wordt op voorstel van G. van der Meerbesloten &quot;het gras in 1889, wassende op de in eigendom aan degemeente toebehorende Groenelaan, loopende van de Themater-weg door het Haarpad tot aan den Vleutenschenweg, publiek teverpachten&quot;. In de vergadering van 18 juli 1890 wordt beslotentot &quot;onderhandsche verpachting van het gras langs de Groene-weg tot I Januari 1891, op grond van gebleken geringe concur-rentie bij vroeger gehouden publieke verpachting, terwijl de aan-gewezen pachtster - de Wed. P. van Gent te Vleuten - geschikt ende prijs (f 8,20) billijk

voorkomt&quot;. In de vergadering van 24 juli1891 wordt besloten B&W te machtigen tot het onderhands ver-pachten van het gras in de jaren 1891, 1892 en 1893 aan de WedP. van Gent voor f 8,20 per jaar. Op 15 oktober 1894 wordt beslo-ten B&W te machtigen tot het onderhands verpachten van hetgras langs de Groeneweg in de jaren 1894, 1895 en 1896 aan deWed. P. van Gent voor f 8,20 per jaar. Onderwijs Op 28 september 1891 wordt besloten tot het aangaan van eengeldlening ter grootte van f 1200,- tegen een rente van 3,5 % perjaar, ter voorziening in de kosten van uitkering aan de gemeenteVleuten voor een bijdrage in de kosten van het onderwijs inVleuten over het jaar 1892. Gemeente-geneesheer Op 11 maart 1892 wordt de heer O. Vlaskamp, genees-, heel- enverloskundige te St Anna Parochie, m.i.v. 1 mei benoemd totgemeente-geneesheer te Haarzuilens. In de raadsvergadering van14 februari 1898 is het ontslag van de heer O. Vlaskamp aan deorde, wegens gevorderde leeftijd, terwijl in dezelfde vergaderingin die functie wordt benoemd de heer A.M. Hartog, arts teLeeuwarden. Brandweer Het lid Uiterwaal meent in de vergadering van 11 maart 1892 inoverweging te moeten geven in Haarzuilens zelf brandblusmid-delen aan te schaffen. Hij meent,

&quot;dat zulks niet bezwarendervoor de gemeente is en van meer nut&quot;. Het lid De Goeij zegtdaarop, &quot;dat men niet alleen een spuit met bijbehoren, maar danook eene bewaarplaats moet hebben&quot;. Op 7 oktober 1892 deeltde voorzitter mee, &quot;dat dit onderwerp in B&W is besproken enmen tot de conclusie is gekomen den Raad te adviseren de rege-ling inzake brandweer, althans voorshands onveranderd te latenen wel met 't oog op de meerdere kosten uit eene nieuwe rege-ling voortvloeiende&quot;. In de vergadering van 7 juni 1895 wordt besloten tot betalingvan f 13,- aan G. Hondelink, gemeente-secretaris, wegens bijvoorschot gedane betalingen inzake blussing brand op de hof-stede bewoond door A. Kool. Belastingen In de vergadering van 25 februari 1889 worden de volgendeomslagen der belastingen oninbaar verklaard: van C. van Schaikf 2,-, H. Rekserf 3,-, Jannigje Oostrum f 10,-, D. de Goeij f4,50en van G. Hoogendoom f 16,67. Op 14 februari 1890 wordtbesloten f 3,50 te reserveren voor &quot;reisgelden aan arme passan-ten&quot;. Op 26 juli 1895 wordt het bezwaarschrift behandeld van H.Looijaard te Haarzuilens tegen zijn aanslag in de hoofdelijkeomslag 1895. De raad is van mening, dat hij inderdaad te hoog isaangeslagen en bepaalt

het bedrag op f 8,-. Op 28 februari 1896 wordt besloten de hoofdelijke omslag vanf 27,13 aan W van den Bosch af te schrijven en de aanslag vande Wed. S. van der Meer van f 13,20 oninvorderbaar te verkla -ren. Op 14 juli 1896 benoemt de raad tot hd van het Collegie van Cholera Daar de cholera weer heerst wordt op 12 mei 1893 besloten totvaststelling van de Verordening tot voorziening tegen AziatischeCholera. Dit naar aanleiding van een aanschrijving van Heeren



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 37 Bebouwde l<om (tweede bericht over sloping dorp enherbouwing) Op 14 juli 1896 wordt met algemene stemmen het volgende be-sluit genomen: &quot;Gelet op een voorstel van B&W tot wijzigingvan artikel 1 der Algemeene Politie Verordening der gemeenteHaarzuilens; Overwegende, dat met het oog op de herbouwingvan het Huis &quot;De Haar&quot; en de plannen tot verandering van hetterrein in de onmiddellijke omgeving van dit gebouw, waarvanhet gevolg zal zijn, dat de tegenwoordige agglomeratie van hui-zen, uitmakende de kom der gemeente, wordt opgeheven en zalworden overgebracht naar de hierna te noemen kadastrale per-ceelen - het wenschelijk is eene wijziging te brengen in de aan-duiding van het deel der gemeente dat de kom uitmaakt ( afb 2). Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 maart 1893, betreffen-de het nemen van maatregelen tot voorkoming van de versprei-ding van Cholera Asiatica. Met deze verordening werd - bij constatering van AziatischeCholera - verboden: &quot;Uit de Thematervaart, de Heijcop en denHaarrijn of met een dezer door duiker of op welke wijze ook inverbinding staande sloot, wetering, gracht, vijver en dergelijken,water, modder of zand te scheppen of op te halen, drijvende ofgezonken goederen of

voorwerpen op te visschen, te zwemmen,zich te baden of te visschen of daarin eetwaren, goederen ofvoorwerpen van welken aard ook te reinigen, te spoelen of tedompelen. Het is verboden water uit een der genoemde watergangen eenander als drinkwater toe te dienen of ten gebruike af te staan. Het is verboden uitwerpselen van bewoners van huizen, kee-ten, vaartuigen of wagens, waarin Aziatische Cholera heerscht,naar buiten te verwijderen, tenzij ingevolge en overeenkomstigde bevelen van den Burgemeester. Het is verboden uitwerpselen van aan Aziatische Cholera lij-dende personen te werpen in privaten of te laten wegvloeien ingoten of riolen. Overtreding wordt gestraft met eene geldboete van ten hoog-ste f 25,- of hechtenis van ten hoogste 6 dagen&quot;. In de vergadering van 27 augustus 1893 deelt de burgemees-ter mee, dat hij, met het oog op de in ons land voorkomendegevallen van cholera aan de gemeenteraad van Oudenrijn eenvoorstel heeft gedaan om het aldaar bestaande lokaal ter verple-ging van lijders aan besmettelijke ziekten aan Haarzuilens medein gebruik af te staan. Na enige bespreking wordt met algemenestemmen besloten te trachten zo mogelijk in Haarzuilens weereen lokaal ter verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten teverkrijgen. Daarop volgt in de vergadering van 5 september 1893 het metalgemene

stemmen genomen besluit om B&W te machtigen tothet aangaan van een overeenkomst met het Waterschap Themaattot huur van een lokaal ter verpleging van lijders aan besmette-lijke ziekten, tegen een jaarlijkse huurprijs van f 10,-. Verlegging van wegen (derde bericht over sloping enherbouwing dorp) Op 14 februari 1898 is aan de orde een voorstel vanGedeputeerde Staten inzake het door de Heer E.G.F. Baron vanZuijlen van Nijeveld van de Haar te Parijs ingediend verzoek,met betrekking tot verlegging van wegen. Met algemene stem-men wordt overeenkomstig het voorstel van B&W besloten, con-form het door de burgemeester ter tafel gebrachte ontwerp-besluit (zie afb.3). Conclusie Wat de raadsvergaderingen betreft, zijn wij nu gevorderd tot hetjaar 1898. Slechts driemaal is de sloop en de herbouw van hetdorp - en dan nog zijdelings - in de raad aan de orde qeweest. ter-wijl het nieuwe dorp op 1 en 2 september 1898 al in gebruikwordt genomen! Dat gebeurt zeer officieel en wel gedurende defeesten, die werden gehouden ter gelegenheid van de inhuldigingvan H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Om toch wat meer achtergronden over de sloop en de herbouwte achterhalen, zullen wij trachten de bij de drie genoemde raads-stukken behorende B&W- en G.S.-stukken te achterhalen. Dierenbescherming In de raad van 26 juli 1895

wordt een schrijven behandeld vanhet bestuur van de Afdeling Utrecht van de NederlandscheVereeniging tot bescherming van dieren met het verzoek hetreglement op het rijden met hondenwagens in de provincieUtrecht in te trekken en een verordening vast te stellen, waarbijhet gebruik van honden als trekkracht wordt verboden. De raadneemt dit schrijven voor kennisgeving aan. Wordt vervolgd. Gemeente-veldwachter In de vergadering van 18 oktober 1895 wordt het verzoek afge-wezen om de jaarwedde van de veldwachter van f 55,- tot f 65,te verhogen. Precies 1 jaar later besluit de raad met algemenestemmen de jaarwedde van de veldwachter wel met f 10,- totf 65,- te verhogen.




