




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1943 22 meester in handen gesteld van het Provinciaal Bestuur, dat inmid-dels de vereischte goedkeuring heeft verleend. Baambrugge: De Burgemeester stelde in handen der Commissie een situatie-teekening, waarnaar de uitbreiding van het dorp plaats vindt, metverzoek, dit plan te herzien. Het wordt in studie genomen. Maarssen: De Commissie kreeg kennis van het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departem.ent van Binnenlandsche Zaken van25 Januari 1943 B. Z. no. 2 V. Hierhij werd medegedeeld, dat degoedkeuring van den Commissaris der Provincie Utrecht, waarne-mende de taak van Gedeputeerde Staten, terecht aan het uitbrei-dingsplan is onthouden, voor zoover het betreft het gebied tenNoord-Oosten van de Vecht, en dat tusschen de Vecht en den Rijks-straatweg, doch dat het plan voor wat aangaat de gronden, gelegentusschen den Rijksstraatweg en het Merwedekanaal alsnog

voorgoedkeuring in aanmerking komt. Naar aanleiding van deze beslissing werd in een persoonlijk on-derhoud met den Burgemeester verzocht, om bij de tot-stand-komingder nieuwe plannen te mogen worden ingeschakeld, waartegen bijZ.E.A. geen bezwaar bestaat. Tienhoven, Westbroek, Mgarsseveen: Dit gebied vraagt alle aandacht; eenige malen bracht de Commissieeen bezoek aan deze omgeving. Cultuurtechnische werken en zand-winningsplannen worden hier overwogen. De Architect J. Verdeniusis belast met het ontwerpen van een uitbreidingsplan voor Tienhoven. Landschapsverzorging: In verband met Waterschapswerken dreigen de molen bij het Sta-tion te Breukelen en de Garstermolen bij Nigtevecht gesloopt tezullen worden. Met den Waterstaat wordt overleg gepleegd. Aandacht wordt geschonken aan gebouwen, die het landschap ont-sieren, welke eventueel door een goede beplanting gecamoufleerdkunnen worden. Een onderzoek werd ingesteld, om zoo

mogelijk de woonschepenuit de Vecht te kunnen doen verdwijnen. Dit euvel is te beschouwenals iets tijdelijks, in verband met den heerschenden woningnood. Monumentenverordening: Toegejuicht wordt, dat de Burgemeester van Abcoude een monu-mentenverordening tot behoud der monumenten in zijn gemeenteheeft vastgesteld. Een opvolgenswaardig voorbeeld voor andere ge-meenten. Zandzuigen: Tegen een concept-rapport, ontworpen door de Contact-Commissie
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