






Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 VAN fSLNE D ER L A N DSC HEN rn AM WCG, Verkleinde plattegrond van hel ontwerp van de Nederlandschen Tramweg. Achtersloot gaat, dan door deBenschopperpoort, Benschopperstraat,Utrechtsestraat loopt en aan de andere kantvia de Usselpoort weer de stad uit gaat,vervolgens over de IJsselbrug (toen nog eendraaibrug) en dan via de Utrechtseweg in derichting van de Geinbrug zal lopen. In die brief vraagt de maatschappij degemeente een 'Calque' der kadastrale kaart Haastrecht (met zij-lijn naar Schoonhoven) -Oudewater-Montfoort-over de IJsseldijk gem.Heeswijk (particuliere weg)-via de Achterslootnaar Usselstein, door Usselstein, over dedraaibrug, via de Stadsweg, langs de GeinbrugnaarJutphaas, en door naar Utrecht. Het planis om Vreeswijk ook aan het net aan te sluiten. Voor Usselstein betekent het dus dat detram, komende van Montfoort, over de 320











Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 geeft dezen ambtenaren, voor de controleder maatschappij, hiervoor een bewijs).' -  'De maatschappij zal minstens drie maaldaags een trein laten loopen, en zooveelmalen meer als plaatselijke omstandighedendit zullen vorderen. Tevens zorgt zij, ondernader goedkeuring van Z. Ex. den Ministervan Waterstaat, Handel en Nijverheid enzvoor eene telegrafische verbinding tusschenhare stations.' - Er zal een som van f 2000, - gedeponeerdworden bij de gemeente ontvanger, alswaarborg. Bij ingebruikname van detramlijn, of een gedeelte ervan, door hetpubliek, zal deze som met5% rente teruggestort worden op de rekening van de IJ.S.M. In tegenovergesteld geval, als de lijn nietaangelegd wordt zal dit bedrag met rente aande gemeente vervallen. -  'Na het verkenen der concessie zal demaatschappij de weg opmeten zoodat binnen6 maanden daaraanvolgende de tekeningenter goedkeuring bij B en W afgeleverd zullenworden. Wordt hieraan niet voldaan, danvervalt de verleende

concessie.' Na goedkeuring moet binnen 3 maanden deuitbakening van de weggereed zijn, weer 3maanden later zal de weg gereed moetenworden opgeleverd. Wordt hier niet aanvoldaan, dan zal de maatschappij voor elkemaand uitstel van oplevering een boetekrijgen van f 100, - te betalen aan degemeente-kas. Voor het opleveren van elke maand vroegerzal zij eene premie ontvangen van f 150, -. -  'De commissie ziet toe, dat op de stationszich eene wachtkamer bevinde, verlichtenverwarmd naar behoefte en dat het publiekbeleefd door het personeel wordebehandeld.' -  'De gemeente IJsselstein zal de maatschappijgedurende 20 achtereenvolgende jaren eenesubsidie van f 1500, - 's jaars verleenen, tebetalen in 2 gelijke termijnen.' Bij raadsbesluit van 20 april 1882 wordt aande IJ. S. M. concessie verleend voor de aanlegvan twee tramwegen door de gemeente, enwel:a. een lij n Utrecht over Jutphaas, IJsselstein, Lopik (of Benschop) naar Schoonhoven, - De gemeente Oudenrijn laat weten nietaanwezig te zijn, omdat de tram over eenrijksweg

door deze gemeente komt telopen, en ze er als gemeente niets over tezeggen heeft. - De IJ. S.M. is ook afwezig. - Van Lopik en Schoonhoven zijn erafgevaardigden aanwezig. Tijdens deze vergadering worden er door deverschillende gemeenten voorwaardenopgesteld, welke echter door de IJ.S.M.niet aangenomen worden.In de vergadering blijkt dat Lopik enSchoonhoven de tramlijn niet in hun belangvinden, waardoor de IJ.S.M. eroverdenktom van de verbinding Schoonhoven-Lopik-IJsselsteinaftezien. De gemeenten Jutphaas en Vreeswijk ziende tramlijn daarentegen wel zitten, enverlenen alle medewerking aan de plannen.De IJ.S.M. is dan ook van plan degemeenten Utrecht-Jutphaas-Vreeswijk enIJsselstein met tramlijnen te verbinden.In antwoord op de voorwaarden van degemeenten heeft de IJ.S.M. een nieuwe lijstmet voorwaarden opgesteld, waar zij welmee accoord kunnen gaan.Een paar punten uit deze lijst: - De richting van de aan te leggen tramweg isals volgt: De Meern-Oudenrijn- Utrecht IJsselstein-Jutphaas- Utrecht Jutphaas-

Vreeswijk IJsselstein-Lopik-Cabouw (of Benschop)- Schoonhoven, (de laatste gemeente alleen als de lijn Schoonhoven-Gouda niet tot stand komt. -  'De rails zullen zoodanig worden aangelegddat de passage geene stremming ofonveiligheid ondervindt. Voorden bouwvan een net station aan het einde derKloosterstraat, alsmede remise zal deGemeente IJsselstein aan de IJselStoomtram weg Maatschappij gedurendeden concessie-tijd een gedeelte gronds enwater afstaan ter inhouds grootte vanongeveer250 m~ tegen eenejaarlijkserecognitie van f 0.02 per m afkoopbaartegen penning 10.' ~ 'De IJ. S.M. zal met eiken trein degemeentepolitie, mits in diensten uniform,kosteloos vervoeren (Het hoof der gemeente 325


























