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No. 1. 22 Januari 1917.
 

NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Maan.

dag, den 22sten Januari 1917, ten

Politiekantore.

Fd. Voorzitter … Assistent-Resident V. H. Haaksma.

AGENDA.

Behandeling van grondaanvragen (geheim).

Benoeming van een Opzichter-Uitvoerder,

Voorstel tot aanstelling van een Magazijnmeester.

Aanwijzing van een lid der Commissie voor de Finan-

ciën ter vervanging van den heer E. Bouvy.

5. Voorstel van het lid G. Wieland tot het ontwerpen

eener verordening tot verbod van het gebruik van

schijnwerpers voor automobielen in de Gemeente

Makassar.

Aanwezig zijn de leden: M. C, H. Buné, Hadji Mohamad

Saleh, Hamza daeng Mapatá, H. Mesman, Mr. H. A. Pet,

Th. H. M. Platte, W. C. Snel, A. W. G. Stigter, J. H. Stocks-

meier en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soelei-

man, E. Bouvy, Nio Eng Boe en The Liong Tjiang, wegens

verhindering; zonder kennisgeving is afwezig het lid J. A. E.

van Deursen, |

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.
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Te 6.40 ure des avonds opent de Fd. Voorzitter de Ver-

gadering.

Punt1: Behandeling. van Grondaanvragen (ge-

heim).

De Fd, Voorzitter „ Acht de Raad het noodig de betreffende

grondaanvragen in geheime zitting te behandelen ?

De heer Mr. Pet. Ik weet niet, wat behandeld zal worden.

De heer Wieland… Er is niets geheims aan.

De heer Snel. Er werd in een vroegere geheime zitting

over de kwestie van „geheim” of „niet-geheim” gesproken,

toen het uitbreidingsplan der Gemeente ter sprake kwam.

De grondaanvragen houden ten nauwste verband met dat

plan en het is logisch, deze dus óók in gesloten zitting in

behandeling te nemen. |

De Fd. Voorzitter … Uw voorstel, heer Snel, is dus niet aan

een precedent gebonden, is slechts gegrond op het logische

verband. Wat wenscht de Raad? Geheime of openbare

behandeling ?

Na hoofdelijke stemming, staken de stemmen, zoodat in-

gevolge het bepaalde bij art. 40 al. 2 der L. R. O. de vol-

gende Vergadering eene beslissing zal nemen.

De heer Stigter: Het zoude verkeerd zijn, de aanvragen,

hangende de kwestie „geheim of niet geheim’, nù al te

behandelen. We weten niet, wàt de Raad wil: die moet

zich eerst uitspreken. |

Het punt wordt van de Agenda afgevoerd.

Punt 2 : Benoeming van een Opzichter- Uitvoerder.

De heer Wieland: De vóórbesprekingen wenschte ik in
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geheime zitting te zien gehouden: het geldt een personeel-

kwestie.

Deheer Snel.” Dàt is ook onjuist. In een der vorige Ver-

gaderingen werd overeengekomen, — n.l. bij de benoeming

van een commies, — dat bij aanstelling van personeel, de

Voorzitter in overleg met den betrokken chef van dienst,

eene voordracht opmaakt van 2 of 3 personen, zulksom

niet noodeloos tijd te verspillen en in goed vertrouwen op

's Voorzitters beslissing. Zoude er ooit worden afgeweken van

de voordracht, dàn eerst zoude er reden zijn, in besloten

zitting de motieven van den Raad kenbaar te maken; zulks -

echter is thans het geval niet.

De Fd. Voorzitter … Ik meen erop te moeten wijzen, dat er

inderdaad eene voordracht van twee personen werd opge-

maakt: Palm, Wagemans. _”

De heer Stocksmeier … Omtrent No. 2 van de voordracht,

n. |, Wagemans, ontving ik van bevriende zijde de volgen-

de inlichtingen; en wel afkomstig van den onmiddellijken

chef van den man:

„Hij werkt reeds een jaar bij mij als Opzichter tweede

_ „klasse op f 250,— en kwam 3 jaren geleden als „con-

„tractant” uit Holland; denkelijk zal hij in April 1ste klasse

„worden. Ongeveer een half jaar geleden kwam zijne vrouw

„uit Holland. Hij is 25 jaar,— zeer bekwaam als opzichter,

„als teekenaar en als opnemer.

„Een premier man in ontwerpen van gebouwen enz. In

„Holland was hij ook als opzichter bij de Gemeentewerken te

„s-Gravenhage werkzaam. Ik durf hem ten zeerste aanbeve-

„len. Bij de N.I. S. heeft men tegenwoordig zooveel op-
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„zichters, dat het bij f 350. — per maand wel lang zal stop-

„pen met promotie. -

„Hij is een zeer net en flink man en goed ontwikkeld.

„Bovendien zoude geïnformeerd kunnen worden bij den

„Ingenieur Knol te Bodjonegoro. Die zal gelijke verkla-

„tingen als ik, afgeven.”

Ik merk hierbij nog op, dat ik den rekestrant en diens

onmiddellijken chef niet ken. Ik verzoek den Directeur der

G. W. het woord te verleenen om mijne vraag te beant-

woorden, waarom deze sollicitant niet No, 1 op de voor-

dracht werd geplaast ?

De Directeur der G. W.. Palm, No. 1 van de voordracht,

heeft het diploma van bouwkundig opzichter en 6

jaren pracktijk in Holland, 2 jaren in Indië, Wagemans be-

zit een diploma ambachtsschool, diploma van het Genoot-

schap Mathesis Scientiarum Genetrix te Leiden, heeft drie

jaren Indische pracktijk, was voorheen opzichter G. W. te

’s Gravenhage, Palm verdiende de voorkeur.

De Fd. Voorzitter: Van het Spoorwegcomité te Samarang

werden op telegrafisch verzoek pertelegram inlichtingen ont-

vangen, welke luiden: „Referte verzoek inlichtingen Palm.

„Opzichter eerste klasse aanleg nieuwe lijn, geschikt en be-
„trouwbaar; ijver en accuratesse goed; Wagemans, opzich-

vter 2e klasse, bij idem, geschikt en betrouwbaar, ijver en

accuratesse goed”,

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Bodjonegoro seinde :
„Telegram gisteren; beiden (Palm en Wagemans) aanbe-

velenswaardig”’,

De heer Platte: Wie maakte de betreffende voordracht

op ?
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De Fd. Voorzitter : De Directeur der G. W. in overleg met

het lid der Technische Commissie, den heer Stigter.

De Heer Wieland: -Natuurlijk kan de Raad zijne keuze

ook op een ander persoon vestigen.

De heer Platte: Waarom werden de namen der overige

sollicitanten verwaarloosd ?

De Fd. Voorzitter : Wellicht zijn op de voordracht alleen de

namender personen geplaatst, die de beste technische op-

leiding genoten en in de practijk bruikbaarheid toonden.

De heer Snel: Het gebeurt vaak in Holland, dat zich -

voor eene betrekking honderden sollicitanten aanmelden:

B. & W. maken dan een voordracht van eenige personen

op, twee of drie meestal. Ik ben nu eens vóór beknopte

discussie. De goede gewoonte inzake voordrachten, in Hol-

land gevolgd, ware ook hier in toepassing te brengen.

De heer Platte: Zelfs bij professorenbenoemingen in

Holland geschiedt het niet op de wijze als voorgesteld

door den heer Snel. Ik wenschte de namen van alle solli-

citanten te kennen, met opgave van opleiding en van ont-

vangen inlichtingen.

De Fd. Voorzitter leest de verlangde gegevens voor.

De heer Mr. Pet: Welke diploma’s heeft de sollicitant

Koene ?

De Fd. Voorzitter … Hij bezit het diploma ambachtsschool te

Haarlem, is voorts werkzaam geweest als timmerman, bouw-

kundig teekenaar, is thans onderbaas bij de aannemers-

firma C. de Groot Azn. alhier.

De heer Wieland: Als hier ter plaatse goede krachten

zijn te bekomen, waarom wordt dan elders gezocht ?
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De heer Snel: Er wordt dus afgeweken van de voor-

dracht ? .

De heerPlatte … Dat buiten de voordracht om, iemand

wordt benoemd, komt overal voor. |

Wordt overgegaan tot schriftelijke stemming: 5 stemmen

blijken te zijn uitgebracht op Koene, 4 op Palm en 1 op

Wagemans, zoodat herstemming moet plaats hebben tus-

schen de sollicitanten Koene en Palm.

De heer SnelIk meen er ernstig op te moeten wijzen,

dat iemand moet worden benoemd, die den Directeur der

G. W. o.a. gedurende diens a.s. verlof naar Europa, dient

te kunnen vervangen: hiermede moet wel degelijk reke-

ning worden gehouden.

De heer PlatteIk prefereer menschen hier ter plaatse
woonachtig, van wie alles bekend is. De ervaring onlangs
met een van Java gekomen ambtenaar opgedaan, werkt af-

schrikwekkend; het kostte der Gemeente eenige honderden
guldens.

De heer Wieland … Me dunkt, Makassar kan wel een

ingenieur velen.

De heer Stigter … De kwestie is thans aan de orde iemand
aan te stellen, die technisch goed onderlegd is: hiermede
móet inde;daad ernstig rekening worden gehouden.

De Fd, Voorzitter … De Directeur der G. W. bezocht de fir-
ma C. de Groot Azn. alhier om inlichtingen in te winnen
omtrent den sollicitant Koene. Het ware raadzaam, den

Raad van de verkregeninlichtingen in kennis te stellen.
De heer Stigter: Waarom zulke zaken in het openbaar

behandeld? Wellicht worden mededeelingen gedaan, welke
‚meer geschikt zijn voorbesloten zitting. Ik stel voor, ver-
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dere discussiën over de sollicitanten, in geheime zitting

te voeren.

Dit voorstel, in stemming gebracht zijnde, wordt met op

één na algemeene stemmen aangenomen. |

„De Raad gaat over in geheime zitting.

Te 7.30 ure des avonds wordt de Vergadering opnieuw

openbaar verklaard.

Na schriftelijke stemming wordt de heer Joh. J. Palm te

Bodjonegoro met 6 tegen 4 stemmen benoemd, voorloo-

pig in tijdelijken dienst der Gemeente, op een aanvangs-

salaris van / 300.— per maand. Alvorens zijn dienst te

aanvaarden, zal de benoemde een certificaat hebben over

te leggen van physieke geschiktheid. Hem en zijn wettig

gezin zal bootpassage le klasse, trein 2e kl, worden ver-

goed, welke bedragen waren terug te betalen aan de Ge-

meente, indien hij binnen één jaar na den dag zijner be-

noeming den dienst der Gemeente vrijwillig verlaat.

Punt 3: Voorstel tot aanstelling van een magazijn-

„meester.

De heer Stigter: Een goed magazijnmeester, dus een

vertrouwensman, te bezoldigen met f 100,— per maand,

is zeker niet te véél.

De heer Platte: Van wien gaat het voorstel tot benoe-

ming uit?

De Fd. Voorzitter: Op de begrooting voor het jaar 1917

werd een bedrag van f 1200 uitgetrokken voor de sala-

rieering van een magazijnmeester, De Directeur der G. W.

acht aanstelling gewenscht, alhoewel de heer Wieland bij

de behandeling der betreffende begrooting opmerkte, dat
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hij er de voorkeur aan gaf, met de aanstelling te wachten,
totdat de nieuw te bouwen Gemeentewerkplaats gereed

zal zijn.

De heer Buné… Voor eene bezoldiging van f 100.— per
maand, kan wellicht niemand worden verkregen, die goed

en. betrouwbaar is, met verstand bovendien nog, van ma-

terialen. Ik betaal veel meer.

De heer Stigter … Een betrekkelijk kleine Gemeente kan
niet zulke hooge salarissen betalen, al komt het ter be-

hoorlijke behandeling der materialen enz. gewenscht voor,

zoo iemand aan te stellen.

De heer Buné… Ligt het niet op den weg van den pas
benoemden opzichter-uitvoerder dergelijke zaken te contrô-
leeren; ook ik sta er b.v. in mijn werk alleen voor.

De heer Stigter. U heeft een bepaald soort werk: de
Gemeente-werken hebben groote verscheidenheid.

De heer WielandWelke geldswaarde vertegenwoordigt
de materialen-inventaris der Gemeente ?

De Directeur der G. W. Minstens f 10.000.

De heer Wieland: Er is geen magazijn.
De heer Stigter … In de practijk zal blijken, dat de be-

noeming geldbesparen zal blijken te zijn.

De heer Platte … Kan de opzichter-uitvoerder er dat werkje
inderdaad niet bij nemen ?

De heer Stigter» Deze wordt toch de vervanger ‘van den
Directeur der G. W.?

De heer PlatteEr zijn dus: 1 Directeur G. W., 1 Op-
zichter-uitvoerder, 1 Opzichter G. W., alzoo 3 menschen !

De Directeur der G. W.: Er is veel werk: de kosten
worden er best weder uitgehaald.
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De heer Stigter: Dat is ook mijn idée: staat er iemand

speciaal voor toezicht en onderhoud, dan wordt aan ma-

teriaal veel bespaard, -

De heer Snel: Op de begrooting werd een post voor

bezoldiging uitgetrokken; de Directeur der G. W. en het

lid der Technische Commissie, de heer Stigter, achten aan-

stelling alleszins gemotiveerd; de benoeming moet dus ge-

schieden, daarover behoeft niet langer te worden gepraat.

Met algemeene stemmen wordt tot aanstelling, voorloopig

in tijdelijken dienst, van een magazijnmeester besloten.

Sollicitanten zullen middels annonces in de plaatselijke

bladen worden opgeroepen.

Punt 4: Aanwijzing van een lid der Commissie

voor de Financiën ter vervanging van den heer

E. Bouvy.

De heer Mr. Pet: Indien voorziening in de vacature-

Bouvy niet dringend noodig is, wilde ik voorstellen, met

de aanwijzing van een vervanger te wachten, totdat de

verkiezing van 2 Februari e. k. heeft plaats gehad.

Heeft het lid der Commissie voor de Financiën, de

heer Stocksmeier, hiertegen bezwaren ?

De heer Stocksmeier: Ik persoonlijk heb niets tegen het

uitstel: er is immers een plv. lid der Commissie.

Besloten wordt punt 4 van de agenda af te voeren.

Punt 5: Voorstel van het lid G. Wieland tot het

ontwerpen eener verordening tot verbod van het

gebruik van schijnwerpers voor automobielen in de

Gemeente Makassar.
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De heer Wieland : Tweemalen overkwam me bijna een

ernstig ongeluk bij het uitwijken: het verblindende licht

der schijnwerpers is daarvan de oorzaak; ik acht schijn-

werpers-gebruik gevaarlijk.

De heer Stigter: Zulk eene verordening heeft nut voor

gemeenten met behoorlijke straatverlichting, niet voor deze

Gemeente dus.

De heer Platte: En vooral voor gemeenten met goede

wegen !

De heer Mesman: Deze Gemeente is zóó uitgestrekt, dat

de verordening toch zeker niet van toepassing zal worden

verklaard voor de gansche stad ?

De heer Wieland: Dan alleen bindend voor de kom der

Gemeente!

De heer Platte : Ik acht het voorstel-Wieland praematuur:

eerst dient Makassar te zorgen voor behoorlijke wegen en

verlichting. De wegen zijn b. v. zóó slecht, dat het vaak
voorkomt, dat de assen der auto’s breken en de verlichting

der wegen is beneden alle critiek. Mag een auto voortaan

geen gebruik maken van schijnwerpers, dan wordt beslist

tot eigen gevaar gereden: het is stellig af te raden in de
gegeven omstandigheden om schijnwerpers te weren. Wel
gevoel ik er veel voor bij verordening het noodeloos-snel
rijden van auto’s tegen te gaan; dat levert inderdaad een

groot gevaar op.

De heer Mesman: Het contrôleeren der snelheid is moei-
lijk.

De heer Stigter: Het begrip „snel” is zoo betrekkelijk

de snelheid immers heeft zich te regelen naar den oogen-
blikkelijken toestand van het verkeer, zoodat op drukke
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punten zelfs een vaartje van 10 K. M. slechts, te véél kan

blijken te zijn.
Met 7 stemmen tegen, wordt het voorstel Wieland ver-

worpen. .

De heer Platte „ Zooals reeds opgemerkt, zou ik gaarne

. zien, dat de snelheid der auto’s werd geregeld, door b. v.

te bepalen, dat auto’s binnen de kom der Gemeente niet

vlugger mogen rijden dan een dogcart.

De Fd. Voorzitter» Dat zal in de practijk moeilijkheden

opleveren.

De heer Platte Een gemiddelde snelheid worde vast-

gesteld. Wordt heel hard gereden, dan volge bekeuring !

zulks is meer eene kwestie van uitvoering: dus politie-

zaak. Me dunkt, 20 K. M. ware als maximum te bepalen.

De heer Snel. Als ik een auto bezat, zou ik niet het

vaartje. van een dogcart willen hebben, doch de snelheid

van een auto.

DeFd. Voorzitter : 20 K. M. als maximumsnelheid komen me

voldoende voor; de vele, snelrijdende auto’s, welke gevaar

opleveren door het woeste rijden, dienen verbaliseerd te

kunnen worden.

De heer Stigter. Het te vlugge rijden en het „brani”’ voor-

bijsnorren van andere auto’s dient te worden tegengegaan.

De heer Buné. Te Medan verplichten de politie-agenten

op drukke punten door opheffing van de hand, auto’s tot

stilstand, Zulks ware hier waarschijnlijk ook wel in toe-

passing te brengen.

De Fd. Voorzitter : Het onderwerp ware in studie te nemen.

De heer Snel: Geen der leden weet eigenlijk een oplos-

sing der kwestie.



22 Januari 1917. — 12 —

Bij het behandelen eener ontwerpverordening zouden

dezelfde discussiën als thans, plaats hebben. Het politiecorps

hier is te klein om de door den heer Buné aanbevolen

methode te volgen.

De heer Platte … Ik handhaaf mijn voorstel tot het ont-

werpen eener verordening tot het bepalen van een maxi-

mum-snelheid voor auto’s.

Met op één na algemeene stemmen wordt dit voorstel

aangenomen.

De Fd. Voorzitter stelt de gebruikelijke rondvraag.

De heer Buné. In verband met den slechten toestand

der wegen en ook om verdere vernieling tegen te gaan,

zoude het aanbeveling verdienen een keur samen te stel=

len, waarbij de velgbreedte der grobaks wordt bepaald op

minstens 9 c/m. Het wringen der grobaks met smalle wie-

len, ruïneert de wegen.

De Fd. Voorzitter „ Het onderwerp is reeds in studie bij den

Voorzitter met verlof. Het voortdurend onderhoud der-we-

gen moet aan deze ten goede komen.

De heer Mr. Pet: Steenen voor wegenverharding heeft

de Gemeente thans dringend noodig en tòch blijkt me, dat

de Directeur der G. W. den voorraad aangekocht voor de

Gemeente, heeft verkocht aan de Havenwerken.

Waarom dat ?

De Directeur der G. W.. Die steenen dienden voor de

verbetering van de Wilhelminakade: dus ook een Ge-

meentebelang.

De heer Stocksmeier” De Regeering zegde een subsidie

toe van f 40.000.— voor het jaar 1917, ter grondige ver-

betering der druk-begane wegen: besloten werd door den
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Raad met de verbetering van Passar- en Tempelstraat aan

te vangen. In welk stadium verkeert thans het daarvoor op

te maken plan ?

De Directeur der G..W.: Beide opnamen zijn geschied;

binnen 2 (@ 3 weken kan de begrooting den Raad berei-

ken, waarna deze naar Batavia ter goedkeuring moet wor-

den gezonden.

De Fd, Voorzitter: Een rekest dd. 19 dezer werd ontvangen

van E. F, H. J. Mesters, kapper, alhier, houdende het ver-

zoek. het paviljoen aan het Zeestrand in huur te mogen

ontvangen tegen den prijs van hoogstens f 30.— per maand.

De heer Platte: Een dergelijk verzoek werd den thans
van hier vertrokken coiffeur Bouquiet geweigerd, op grond,

dat daar geen kapperszaak tehuisbehoort,

De Fd. Voorzitter : De Directeur der G. W. rapporteert-hier-

omtrent als volgt:

„Naar aanleiding van dit verzoek breng ik onder Uwe

„aandacht, dat het voor de Gemeente van groot belang is,

„dat dit gebouwtje verhuurd wordt voor welken prijs dan

„ook. Wanneer hetledig staat, is het onderhoud ervan zon-

„der einde. Voortdurend worden de ruiten ingegooid en van

„tijd tot tijd wordt er een dobbeltje in gemaakt door In-

„landers, die zich middels forceering van deuren of ramen,

„toegang verschaffen. Tegen het verhuren voor het doel,

„waarvoor rekestrant het huren wil, bestaat m. i. geen be-

„zwaar. De Gemeente zoude het moeten repareeren en ver-

„ven, verder het onderhoud aan den huurder overlatende.…”

De heer Wieland: Ik geef in overweging, het gebouwtje

te verhuren of het af te breken.

De heer Snel: Den vorigen keer werd het verzoek, naar
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ik vermeen, afgewezen, uit de overweging, dat de „„bou-
levard”-bezoekers last zouden ondervinden van het bedrijf,
b. v. van het afgeknipte haar. Dit bezwaar is wel te on-

dervangen, indien het gebouwtje wordt verhuurd onder de
voorwaarde, dat het afgeknipte haar in gesloten trommels

wordt verzameld, dus niet naar buiten wordt geveegd, en

afgeleverd aan de karren van den Reinigingsdienst. De
Gemeente heeft van verhuur een dubbel voordeel: 1e een
bate van f 30.— 2e vervallen de onderhoudskosten.

De heer Mr. Pet: Het was minder uit hygiënische over-
wegingen, dat Bouquiet geen vergunning werd verleend;
er gold een ander motief. Het wonen in het gebouwtje
moet ín elk geval worden verboden en het vroegere con-
tract met de Gasmaatschappij worden gevolgd.

Met algemeene stemmen wordt besloten het betreffend
gebouwtje aan Mesters te verhuren met ingang van 15
Februari 1917, tegen den prijs van f 30— per maand en
onder de condities, als voorgesteld door de leden Mr. Pet
en Snel.

De heer Platte : Naast de Inlandsche school in de Ban-
dastraat loopt een smalle weg, daar is niet dóór te komen :
de bewoners der huisjes leggen steeds steenen neder op
den weg, teneinde bezoekers te kunnen ontvangen: kan dat
wegje niet van Gemeentewege worden verhard en verhoogd ?
De heer Mr. Pet: Toen het nieuwe brandspuithuisje

daar werd gebouwd, zoude de weg verbreed en in orde
gemaakt worden.

De heer Stigter: Aan de nieuwe school werd begonnen;
de zaak komt in orde.

De Fd, Voorzitter: Den Directeur der G. W. ware op te
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dragen, den weg provisorisch in orde te maken.

Aldus besluit de Raad.
De heer Buné: Het politieposthuis bij de Tuinstraat werd

nog niet afgebroken, älhoewel het daarvoor in de plaats

komende huisje bij het Slachthnis reeds in gebruik werd

genomen. EE:
De Fd. Voorzitter : Dat is geen Gemeentezaak; daarvoor

zullen de B. O. W. zorgen. —

De heer Stigter: Het noodige zal dezer dagen worden

verricht.

Te 8.35 ure des avondssluit de Voorzitter de Vergadering.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

 Gearresteerd ter Vergadering van den

13en Februari 1917.

De Voorzitter,

J. A. EINTHOVEN.
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Ambtenaren (Gemeente).

Benoeming tot Opzichter-Uitvoerder bij de

Gemeentewerken van den heer Joh. J. Palm

te Bodjonegoro, op eene aanvangsbezoldiging

van f 300.— per maand

Voorstel tot aanstelling van een Magazijn-

meester ten behoeve van de Gemeentewerk-

plaats

‘Commissiëén.

Voorstel de aanwijzing van een lid in de Com-

missie voor de Financiën uit te stellen (va-

cature E. Bouvy).

Diversen.

Vraag van het lid M.C. H. Buné, waarom het

politieposthuis bij de Tuinstraat nog niet is

afgebroken

Gebouwen.

Verhuur van het paviljoen op den z. g. Zeebou-

levard, voor den prijs van f 30. - per maand,

aan den Coiffeur EF. H. J. Mesters

Grondbedrijf.

Besprekingen over hetal dan niet in geheime

raadszitting behandelen van grondaanvragen

Bladz.

15.

13.



Ii

Verordeningen. _ Bladz.

Voorstel tot het ontwerpen eener verordening
tot verbod van het gebruik van schijnwerpers

voor automobielen d,
Voorstel tot het ontwerpen eener verordening

tot het bepalen van eene maximum-snelheid

voor auto’s 10.
Voorstel tot wijziging der bestaande verorde-
ning bepalende de velgbreedte van grobaks 12.

Wegen.

Vraag omtrent verkoop van steenen voor we-

genverharding aan de Havenwerken ten be-
hoeve van de verbetering der Wilhelminakade 12.
Vraag inzake de, door de Regeering toegezeg-
de, subsidie groot f 40000,— voor de grondige
verbetering der drukbegane wegen . 12
Voorstel tot verbetering van een smallen weg
naast de Inlandsche school in de Bandastraat 14.


