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Seijst 1991. - Dl.21 personen eigenaar/gebruiker: G. Appeldoorn, J. Dijkhorst, G. vanEmpele, A. Hendriks, K. Kievid, W. Meijer, G. van Nieuwenhuizen,B. de Sain, J. de Saijn en J.H. van Soesbergen. Genoemde personenrichtten zich op 16 juli van dat jaar tot de gemeenteraad met hetverzoek het jaarUjkse onderhoud door de gemeente te laten geschie-den. Omdat het aantal deelhebbers aan de drinkwaterput in de loopder tijden was verminderd, waren de jaarlijkse kosten per gezingestegen en de meeste van hen verkeerden in armoedige omstandig-heden, zoals ze zelf schreven. Burgemeester en wethouders Heteneen onderzoek instellen naai de toestand van de put. ArchitectNijland raamde de kosten van het herstel op 250 gulden. De her-stelwerkzaamheden hielden in dat het bestaande metselwerk, datvoor het grootste deel in slechte toestand verkeerde, gehandhaafdbleef. In de put zou een cementenring aangebracht worden, waaropeen

halfsteensmuurtje zou worden opgetrokken. Na deze restauratiezouden de jaarlijkse onderhoudskosten, eigenUjk alleen reparatie-kosten van de ketting en de emmer, weer ten laste van de eigena-ren/gebruikers komen. De raad ging ermee akkoord dat de put voorrekening van de gemeente grotendeels vernieuwd werd, alhoeweldeze geen gemeente-eigendom was. De werkzaamheden werdenopgedragen aan A. van Ginkel, metselaar, te Austerlitz. Op 16september 1895 betaalde de gemeente 320 gulden voor het uitvoerenvan genoemde werkzaamheden. In de raadsvergadering van 1 oktober 1914 wees het lid VanNieuwenhuizen op de noodzakelijkheid om uit een oogpimt van ge-zondheidszorg in plaats van de put een pomp te slaan. Daarmeezou tevens de werkverschaffing gebaat zijn. In zijn vergadering van 19 november ging de raad akkoord met hetvoorstel om op de drinkwaterput een pomp te plaatsen en verleendeeen krediet van 350

gulden. Het raadslid Van den Brink vond hetbedrag aan de hoge kant, maar wethouder Guldensteeden Egelingverduidelijkte dat het om een bijzondere pomp ging daar het water± 7 meter onder het maaiveld stond. De raad volgde het adviesvan de gemeentearchitect, die adviseerde om de pompinstallatie inde put aan te brengen. Hierdoor was het pompmechanisme be-schermd tegen moedwillige beschadiging en tegen vorst. De pomp 24





Seijst 1991. - Dl.21 De oude pomp op het Dorpsplein, 1969 (foto HaimekeKortlandt/coUectie Gemeentearchief Zeist) De nieuwe pomp op het Dorpsplein, 1989(collectie Gemeentearchief Zeist) «N










