1-4 October 1919.

·No. 18.

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
Vergadering van dert Raad·der Gemeente Makassar, gehouden op· Dinsdag,
14 October 1919 ten Raadhuize.

Voorzitter: De Burgemeester.
_, .

AGE N_D A:
1.

3.

4.

5.

G.

Arrestcering van de Notulen der Vergadcringen van
8 en 16 September 1919.
Voorstel tot het verleng~n van den termijn, waarvoor
de Secretaris bij de Huurcommissie, de beer W.H.A.
Deteren, is benoemd op een toelage van f. 100.'s maands en f. 50.- per maand is heschikbaar gesteld
voor schrijfwerk (Brief No.2083/H.C.).
Voorstel tot vaststelJing eener verordening tot wijzizing der verordening tot heffing van opcenten op de
inkomsten belasting.
Voorstel om f. 2500.- beschikbaar te stellen voor den
a.fkoop van bezits~chten op gronden in kampong Boetong enz. henoo~tgd voor het doortrekken van den Boetoengweg naar de Passerstraat (Brief No.1977/15).
Voorstel tot het verleenen van eervol ontslag ingaande
1 bct6ber 1919 a~n den Opzieuer bij den Reinigingsdienst, J.W.Overbeek, wegens ziekte (Brief No.2030
/5).
Voorstel omtrent de voorwaarden te st ellen bij de
overname door de Gen1eente van het gedeelte van den
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7.
.8.
9,

·IO.

11.

-
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Strandweg bij de K weekschool vooi' Inlandsche Schepelingen, aangelegd door de Genie (Bri~f No. 2082/15).
Ejgendomsaanvragen (Brief' No. 20:33/28). :
.
Voorstel tot benoemi~g van een Opzichter bij · de Gemeentewerkeh .(Geheime brief No. 2025/5).
. ,
Voorstel om den Burgemeester te machtigeri om over
een bedrag van f. 50.000 ..- te beschik&en tot het'over·nenien van eigendomsgrQnden of ~1et afkoopen ' der
rechten .op .erfeljjk indjvidu'eel bezeten gronden (Brief
_No. 2027 /28 ).
Voorstei omtrent de overname dooi' de Gemee.n te van.
den weg "loopende ever' het; eigendomsperceel Paoterie .
van de ·Oliefabriek "Insulinde" en ·de daaraan te yer-binden voorwaarclen (Brief No. 1972/15).
·
.·
.
.
.
.
.
Voorstel om over een bedrag van f. 150.'s n1a~nds te
...
.
doen beschikken ter 'belooning van een boekhouder
voor het inrichten.der boekhoudi,n g bij den dienst <te~
G.W. ·en de opleiding van_het personeel daarvo?r (Brief
-No. 2080/51),.
Voorstel tot benoeming
van- J.A.Voll thans . werkbaas
.
..
bij de G.W. tot onderopzichter .bij genoemden dienst
(Brief No. 2082/5).
• .
Voorstel .. om een magazijnsloods
van semipermanente
.
constri.tctie te bouwen op het' terrein der Gemeente
werkplaats yo~r een bedr~g van
7125.- (Brief No.

.

·~

12.

13.

..

t:

2028/14).

14.

15.

Betaalbaarstelling van. collecte-loonen tot een bedrag
van f. 15,41 ten laste van den post v.o or "Onv~rziene
Uitga.ven" der begrooting 1919. .
Voorstel om geen adhaesie te betuigen · aan het adres

()

-
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· der Vereeniging Locale Belangen, str~kkende tot oprichting van een inrichting tot opleidin~ v.an vakkundige
ambtenaren ·voor locale ressorten {,Bri~f No. 2037/5).
16: · Voorstel omtrent l.1et verzoek van den Gewe$t~lijken
Raad der .Preanger-Regentschappen om a<_lhaesie t~
betuigcn aan zij nvoorstel tot wijziging derVoorschrift.e n tot uitvoering der Locale Werken, strekkende tot
afsehaffing der Voogdijregeling •(Brief No. 1976/31).
11.: .: Voorstel tot vastste1ling van.de rooilynen van de Tern•
'· ,. pelstraat (Brief No. 2119/25).
Voorstel om het fort .Rotterdam bij het verlaten door '
de militairen gedeeltelijk te doen inrichten tot Gemeen. tewerkplaats . (Brief No. 2094/14).
19. Stukken ter kennisneming.
i

-

A <.l,:noezig zij~ de leden: H.J. T. Bylmer, W.F. van Campen,
D. Eskes, J... ie Eng Hoei, H. Mesman, H. Popping
Mr.J. Rutgers, J. Sita.nala, The Liong Tjiang,
I. Troostwyk, J. V. Wackerlin, H. E. Wempe en
' G.Wieland.
•( '
Afwezig zijn de Ieden: BabaSoeleiman,Hoesing, Noeroeddin
dng Magassing en Mas N oer-Alim dng Marewa
en wel de eer'tten met kennisgeving, de laatste wegens uitsted!gheid.

-----

De vergadering wordt op verzoek van den voorzitter bijge
woond'•door den Ingenieur-Direc;tem van Gemeentewerken.
·. De Voorzitter opent te 6.85 Ul'e des avonds de vergadering,
verklaart haar openbaar ·en spreekt een woord van welkom
tot het nieuw verkozen lid, den heer Popping. Daarna releveert hij, wat de heer Stigter voor de Gemeente heeft betee-
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kend, de*_hoop uits_prekend, dat het afgetl'eden lid der
' Gemeehte in zijn nieuwe werkkring nog van nut ial ·zijn
door een spoedige ttfdoening te bewerkstelliggen van te Ba~
. tavia aanhangig zijnde Gem~ntezaken. Vervolgens . ste1t
liij voor in geheime
zitting over te gaan,
waartoe de Raad
.
.
- ..
· besluit.
Te 6.55 min. verklaart de Voorzitte! de Openbare Verga~ei'ing heropend en stelt de · b~handeling v&n de Agend~· aan

de orde.

'
, Punt "' I. Arresteering v~n de !'fotu'en der _verg:ade-

ringen van 3 en 9 ·September 1919.
.....

•

'

f

.

•

.·

De Raad hesluit de betrokkcn Notulen met de daar.iri. aangebrachte wijzigingen goed te keureri, waarna ze worden ge. . arresteerd: .
~

Punt 2. Voorstel tot het verlengen
van
pen termijn,
-·
.
.
.
._

"

_waarvoor de Secretaris bij de huurcom~i.s·
sie, de heer W H A. Deteren, is benoertrd
.op e~n : toelage van f JOO.·- 's ma~nds en
f 50.- per maand Is beschikbaar gesteld
voor -schrijfwerk.

· De V O(Jriiiter
stelt voor de_ genomen maatregelen. zoolang
.
te verlengen al~ noodig zal blijken, zuJ~s om een ~erhaald~Jijk
aankloppen bij den Raad te voorkorn_en. De Raad vereenigt
'Zich met het voo~stel.
o
·
'

.

.

Punf 3 Voorstel tot vastelling eener verordening tot
wijziging der verordening tot heffing van op_
centen op de inkomstenbelasiin~.
· De V oorzitter zegt, dat aan het bepaalde bij Artikel 17

-

Z5~f

--

4_-er ~L.R.O. is voldaan en stel~. waar ge,en der leden aJgemee-·
ne . b~schouwingen wenscht te houden, de -behandeling arti~e!~g~wijzc . aan de orde. Zonder discus~ic of hoofdelijke
·. stemri1ing worden a_rtikel I en II en vervo1gens de vero·rdenillg in haar geheel aangenomcn.

Punt 4. Voorstel am f 2500.- beschikbaar te stellen
voor den afkoop van bezitsrechten op gron. ·
"
,
den in . kampong Boetoeng enz, benoodigd
voor het doortrekken .\1an' den Boetoengweg naar de Passerstraat.'

.

. De .heer W
ernp~
•

ge-eft
in overweging met den afkoop
voor.
.
· ~··taan niet zoo]ang meer te wachten, waardoor het koopen
"'! .
~-egen een hooger bedrag dan oorspronkelijk bedcngen werd
....,ckan worden voorkomen: In aansluiting met' deze opmerking
·-· ~ ~~rw.ijst d? Voorzitte·r naar punt 9 der agenda, hetwelk den
. Raad· een middel daartoe aan de hand doet. Hct vo.orstel
wcndt daarna goegekeurd.
.

' 1'

Punt 5.. Voorstel tot het verleenen van eervul onislag ingaande I October 1919 aan drn orziencr bij den reinigingsd enst j, W. Overbeek wegens ziekte.
Nadat in het concept.!besluit met ingang van 1 October is
veranderd in : met bepaling dat dit 0ntslag wordt gerekend
te zijn: ingegaan met 1 October, wor<lt het aangenomen.
~

Punt · 6. Voorstel omtrent de voorwaarden te stel'en.
bij de overname door de Gemeente van het
, gedeelte van den Strandweg bij de Kweek-

/
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school voor Inlandsche Scbepelfogen, aangelegd door ' de Genie.
Bij zijn schrijven No.2033/28 heeft de Voorzitter . al~ voorwaarden voor de overname in overweging gegeven ' bet te_
voren doen aanbrengen van een verharding en. wel een onderlaag van 15 en een bovenlaag van 9 c.M.D_e Raa~ keurt de
overname op die voor~aarden ~oed.
..

Punt 7. Eigendomsaanvragen.

"

'

Ze worden goedgekeurd _overee~komstig het daaromirent . ..
door· den Burgemeester uitgebracht advies.

Punt

8. V~o~stel tot . benoe~rriing _ . van een ~~ opz chter
b!j de __ G. W . .·

Benoe~d wordt ·de · beer A. C. Weid~ma op een aanvangs0

salaris van f

soq.· ,

Punt ~. Voorstel om den Burgemeester te mac~ti,
gen .om over een bed rag van· f 50.000.·
..
te beschikken .tot_het'?vernemen van . ~igen ..
, domsgronden of _het afkoopen der rechten 9p ~rfelijk individueel . beze~en gronden
De heer V tJ?i Campefi, verk]aart te~ zu11~n tegen stemmen,
om4at de stand der geldmiddelen niet toelaat ecn ,d~rgelijk
. bedrag uit te geven, te meer waa.r het W?rdt besteed voor
. den aankoop van gronden .. De Gemeente heeft ·reeds v.e el ·
grond gekocht en het kapitaal daarin gestoken ligt renteloos.
De heer W iela?td is voor het verleenen van de ma~htiging
maar wenscht in hct ontwerp-besluit de Financiee]e Com-
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..

,

-inissie vervangen
te zien door een apart.e Commissie voor
.
·dergelijke grondzaken.
~ De heer Rutgers zegt- het ecns te zijn met den heer Van
~ campen wat betreft. het groote grondbezit dat de Gemeente
. reeds heeft. Hiermede is ec·h ter niet gezegd, dat h_ij niet met
hc:t voorstel mede zou kunnen gaan. Integendeel dit voor·s tel . doet een middel aan de hand om juist. die gronden te
kocip~n, die we lloodig hebben. AJs zich gevaJJen voordoen,

· dat we goedkoopen grond kunnen krijgen voor kampongbouw of voor de wegen, hetzij ter verbeterlng van best~anpe,
dan wel yoor ~anleg in nieuwere gedeelten der stad, dan be, .:tr~ff~n die in den regel gronden, welke erfe)jjk indiv~dueel
-'Worden be~eten. De Inlander, die zijn grond verkoopen wil,
wacht niet tat de Raad een beslissing neernt, hij wenscht
· - ~en koop af te sluiten en verlangt contante· betaling. Wilde
- ~d de gronden die hij noodig heeft 1 goedkoop in handen
krijgen, dan verdient het voorstel juist warme aanbeveling .
De vervanging van de voorgestelde Commissie door een
andere
- . acht hij niet noodig..
'De heer V a.:n Campc;n houdt vol, dat de grond toch duur
gekocht is, omdat hij renteloos ligt en door renteverlies op
het kapitaal duur wordt.
De Voorzitter antwoordt, dat het renteverlies ruimschoots
ve,rgoed worclt door <ie waardevermeerdering van den grond
en -illustreert de redeneering van den heer Rutgers met een
voorbeeld·. De gt;meente kon eenigen tijd geleden een waardevol stuk groncl koopen tegen f.0,25 den M2. De betrokkene
wenschte . echter. niet op een beslissing van den .Haad te
wachten met het gevolg, dat we het buite11kansje voor de
Gemeente misliepen. Verder verklaart hij nogmaals de bedoe• ,1

•
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ling v~n het voorstel. Het gaat niet om uitbreiding. van het
grondbedrijf. Het is best mogelijk, dat van de gevoteerde
gelden van het j_aar geeri cent wo:rdt uitgegeven. Het is enkel de bedoeling in bepaalde .gevallen als boven aangehaald
· stukken grond te verkrijgen, die voor de Gemeente v.a n ~e
lang zijn, ook al o_mdat ze daardoor invloed ·Jian uitoefenen
op de grondprijzen en welke stukken haar anders zouden
ontgaan, omdat de kooper onmiddeJijk atdoen1ng weascht.
· De heer · Poppirtg geeft in overweging voeJing te · houden
met ·andere liehamen, die ook bezig zij_n gronderi. op t e koopen. Men' zou anders tegen elkaar op kunnen bieden.
De heer W(ickerlifi merkt, op,, dat ·we voor den grond geven, wat hij ons waard is, zonder rekening te houden m et
het b~Cl van een antler, die er miss<!hien ook op geboden
kan · hebben.
De Voorzitter, wijs.t er op, dat het denkoeeld van een .:if.zonderlijke Commissie feitelijk in_h oud.f \ecn t~rugkomen .o~l
de afwijzende beslissing indertijd ~oor ~en Raad genomen
inzake zijn voorstel tot de instelling va~ een gi-ondbedrijfcommissie. Het blijf t hem_ echter onverschillig met welke
commissie hij samenwerken moet, ofschoon hij de Fin_anciecle de m~st aange'_Vezene vinrlt, daar zij elke week op een
.v astgestelden tijd vergadert.
. De heer V ~ Ca~pe<n acht een andere commissie beter. Z.
i. treedt de Financieele
Commissie
in de·rechten van andcre
,
.
co111missies, waardOO:r tegenstrijdigheid in de advieze"n veroorzaakt wordt.
De h~er Mr. Rutgers zegt, dat dat juist ~en.,,van_ de oorZa.ken was van veel onvruchtbaar werk. Er. is geen enk~le
com.
missie, die bet geheele finaneieele beheer kan overzien. Van1

-
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daar d~t het rationeel is, eerst de Financieele Commissie te
·.doen , uitmaken of een ·plan tinancieel µitvoerbaar is.
~aardQor wordt veel nuttelooze arbeid voorkomen .
. . : 'De heer W iela;nd wil elke Commissi~ u,itschakelen. De
B_u rgemeester krijgt machtigi1,1g om het geld te besteden
en hij zal natuurlijk wel ad vies inwinne van terzake kun- .
aige personen .
.,. ,-'" De heer Lie E(rlg Hoei .gelooft, dat er al genoeg dood ka.. ~aal in den grond zit. Het geld kan beter besteed worden
aan dingen, die noodzakelijk zijn, b. v. aan de wegen. Hij
wil het · grondbedrijf voorloopig stop zetten.
· ·.Ten slottc brengt de V oorzitte":. het eerst in ·_s temming,
. of'. een bedrag van f. 50.000.. voor het aangegeyen doe]
za~ ·,worden beschikbaar gesteld.
Deze vraag. wordt door den Raad bevestigend beantwoord
_lnet 10 tegen 2 stemmen. ( Tegen stemmen de leden: The
Liong
... . Tjiang en l,ie Eng·Hoei).
.
· , Nadat Dr.Bylmer is verschenen en heeft plaats gcnomen
, w~rdt nu gestemd over het al of niet overleg plegen met een
of andere commissie. Voor overleg verklaren zich 8, er tegen 5 leden. (t. w . .de leden :E;skes, Mesman, Troostwijk, Wacke:din en Wieland).
Bij de stemming over welke commissic verklaren zich 9
Jeden voor een speci~le, en 2 voor de Financieele Commissie,
terwyl 2° lcden Slanco stei;nµien. (Voor de Financieele Com- ·
ro"issie' stemmen de Ieden : Rutgers en W em pc, blanco de
leden : Bylmer en Mesma n).
• \

Punt I 0 Voorstel omtrent de overname door de Gemeente van den weg loopende over het eigen-
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-

· domsperceel Paotcrie van

de

Oliefabrleken

-"lnsulinde" en de daaraan te verblnden voor-

waarden. ·

·

.
· De heer Va,n · Cam-petn wijst er op,dat het met het oog op
het vrachtauto-verkeer ,de duurste weg van Makassar wor- ·
den zal en hoofdza elijk de oliefabrieken en de 2- pettoleum•• .
~aatschappijen, ten goetle t.al_k~men. ·
0
.D~ V oorzitkr antwoordt . dat de · voorwaatd'en van overn~me Z<>_?danig zijn, dat de Gemeente er niet kwaad afko'm t.
' Tegenover de verplichting den weg te onderhouden ; en in .
orde te makeri staat het wlla.rdevol bezit op gedeel~en eigendom I~ngS · d~n Lajangweg, -een ruil,die voor de Gerueente
nietonyoordeeligis, waarom ook van het stellen van__meerdere·v0orwaarden werd afgezi~n.
De Raad k.e art de .overd.racht op die voorwaal-den ~ed.

Punt l l. Voorstel om ove( ee~ be~rag van' ·f I SO - r . ·
's maands te doen be~chikken ter belooning
·van een · 8Qekhouder voor' het . inrichten der
, Boekhouding biJ drn dienst der G .-W en de _
opleiding van ~et p~soneel da1arvoor.
.

.

~

Pµnt 12. Voorstel tot_benoemirig van j A. Voll thans

werkbaas bij ·de G W tot onderopzi~hter bij .
genoemden dien~t.
•)

Pµnt 13 Voorstet om een magazi}nsloods van semi-

-permanente construclie te bouwen .op het
.terrein van de Gemeentewer_
k plaats vour een ·
bedrag van f 7125.-.

J

-
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Punt J 4 Betaalbaarste11ing van co1fectetoonen tot ern
bedrag van ., 15,41 ten laste var:i deri post
voor ,,Onvoorziere Uitgaven'' der begrooting _I 919.
' Worden alle zonder discussie of hoofdelijke stemming
goedgek~urd.

Punt 15. Voors\el om geen adhaesie te betuigen aan
. het _adres der Vereeni~ing Locate Bel~ngen,
slrekkcnde tot bet oprichten van een inrkhling tot opleiding van vakkundige ambtenarrn voor · locate ..ressorten.
I

l)e heer Vati Campen vindt dat er niets tegen is om adhaesie te betuigen, als het maar niets kost.
De ~ oorzitter · zet uiteen om welke redenen de opleiding
" in de praktijk te verkiezen is boven de opleiding aan een
inrichting, terwyl de heer Wieland opmerkt, <lat adhaesiebetuiging inhoudt de zedelijke verplichting om, als de nood
· aan den man konit, bij te springen. D e Raad keurt het ontwerp-besluit goed,
•

I

Punt 16. Voorstel omtrent het vcrzoek van den Gewestelijken Raad der Preanger-Regentschap..;
pen om .aohaesie te betuigen aan zijn v~or
• stel tot wijziging der voor schriften tot uit/
voering der locale werken - strekk~nde tot
afschaffing der voogdijregeling.
De Voorzitter wijst e r d en R aad op, dat dit een ongezochte
gelegenheid is om de R egeering nogmaals t e a ttendee ren op
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.

.

.

.

-

het ter· v-0rige vergadering aangenomen voorstel, ?ID. Haar
te ·verzoeken den dienstchefs het te voren1 plegen van overleg op te' dragen bij plannen, die rechtstreelCs dan wel middellijk locale res~rten betreffen kunnen o~ :van belang voor
ze zijn. De Raad vereenigt zich' met bet voorstel.

- Punt, 17. Voo~stel tot vaststel ;ng · van de rooil ·;nen
van de .Te.mpelstra~t
-

0

· De hee'r Van Campe(n voelt er iets stuitends in te trachten ·
grond in eigendQm te krijgen door .~et vas~stellen van rooilijnen. Daar wordt het particuliere _bel_a ng door geschaad.
Hi'j wil- het fiever op onteigening a~n~ laten komen-;· De heer M:r."Rutgers verklas.rt zich ·tegen het· vootstel, zij
\
.
het
ook
op
andere
gronden
,dan
die,
·welke
aangevoerd
-wer.
l
.
.
.
··· d~n do<?r.den heer Van Campen. Hij vraagt zich af, of verbreeding- van de .T empelstraat
nood~kelijk is. Over -bet wensche.
. lijke' van verbreeding zijn we het alien eens, doch die wensc~e
lijkheid strekt' zi~~ ook uit tot alle· straten in die buurt.
~
hebben ons echter af te vragen is· verbreeding zoo urgent of
. zal' die in de naasfo toekomst zoo .urgent worden~ dat het
g~ld, dat het zal kosten wel goed beste~d. · is. · Herhaald_elijk
.
\
rnoet
hij
.
van
deze
.
straat
gebruik
maken,
·hetzij per
.
..
. fiets,;
te voet of per ?ogcar; doch het is hem _n immer opgevallen
dat er een dusda.nige drukte heerscht, dat verbreeding ~r
gent genoemd kan worden. Zeifs is de laatste mannden de
'clrukte belangrijk afgenornen, wat zich laat verklaren:J door ·
· de opening van de goedangs op het nieuwe haventerrein.
De oud~ goedangs in de Tempelstraat worden of weinig of
ill het geheel niet meer gebruikt, .het verkeer verplaat~t zich
meer naar het Noorden. Hierdoor resteert alleen het door-

•

•

'

I
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gaa~de verkeer- in die str~at, daar het goederenverkeer na, ~~noeg geheel is opgehouden. Noodig zot~ ~ijn een oppervl~k van ·2071 M2 grond waarvan 1270 M2 in eigendom
wordt bezeten. Neemt ·men aan, <lat de terreinen ~ouver
nementsgrond tegen zeer biJJijken prijs kumi.en worden verkregen. en · stelt meji den grondprijs in dat <leel op f.30.per M2 da1i zou de verbreecling een uitgave vorderen van
rond f. 40.000.- Alleen als de verbreeding uiterst urgent
,• '
zou zijn, zou hij zieh met zoo'n ·uitgave kunnen verewigen.
Thans heeft de gemeente niet dat belang -bij een breederen
verkeersweg, dat een uitgave tot een qergelijk bedrag ver~ntwoord is. Bovendien heeft hij zich om andere 'inlichtin.. gen gewend tot de politic e~ daaruit is hem gebleken, dat
verkeersongelukken in <lat gedeelte van de Tempelstraat
.niet alleen niet frequent zijn, doch slechts hoogst zelden
vookomen. Der Politie was slechts een geval bekend van een
verkeersongeluk in dat gedeelte van de s_traat en 9at werd
nog veroorzaakt door een auto, die in snelle vaart de Zand:• ~ , zeestraat ·uit kwam rijden. Ook met het oog op de toekomst
: ,' is · verbreeding niet no.o<lzakelijk. En clan wenscht hij er
reed~ bij voorbaat op te wijzen, dat een trambaan do~n·
die straat stellig niet mag worden aangelegd.
Het. tweede deel vooral ~ij Pintoe Doewa is de kern
va!l de Chin~esche ,kamp. Verkeersonge~ukken komen in
dat deel voor, zoodat het plan van een trambaan door
dez& str~t te leggen direct moet worden verworpen.
Ook voor de toekomst blijkt dus niets van verbreedingsurge~tie.
En waar in de naaste toekomst be langrijke sommen zullen dienen te worden gevoteerd
m het belang der volkshuisvesting, hygiene, ba<lgelegen-

..

..
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heclen .en kampongbouw, daar is het uitgeven · van een der.
I
gelijk' _b edrag voor een op dit oogeitblik noch in de' toekomst
urgente verb.reeding · v9Q~ de Gemeente niet v~i:antwoord:
Ten slotte wenscht hij dE? aand~cht t.e vestigen op ·het on: .fuiste in de redeneering van den heer Van Campen. A.rtikel
' 5 van de Bouwverordening sch.rijft uitdrukk~lijk voor, dat
niet kan worden overgegaan tot occupatie v~n ter.reinen", welke . door de .vaststellihg van e~n rooilijn ~an .hunne ,
....
.
0
.. ...
'
besteinming
. worden ,.· onttrokken,
alvotens
schadever,
.
,
goeding · heeft .plaats gehad:- , Het aan p~rticulieren vo~r
een koopje a~handig maken van gro~d door het vaststellen van een . rooilijn .is dus buitefiges!oten~ · .
.
De !teer Byln;er ~cnt·_verbre~ding. ~et .'urgent 1 Er zijn ol? •
het oogenblik - drie . pa.rallel-loopende wegen, die alle drie
even. smal zijn~ De P ssarstraat noch . de Wjlhelmitiakade ·
kunnen voor v~rbreeding in aanme~king. kqn:ien~ V ~rbreedt
de Gem~ente nu een van dfe wegen, dan zal hef verkeer
naar die bre~eren- weg worc;len'afgeleid.·Dan zal die w'°'eg wor- .
den de hartader van de Chineesche kamp. Passarst-r aat noch ·
Wil~el~inakade kunnen voor ver~reeding in a.anmerkin_
g
- _komen, alleen de Tempelstr.a at blijft qns du~ hiervoor over.
De V oorzitter zegt, dat hij zich op het zelfde' standpunt
h~ft gesteld. als de heer Rutgers. Hij h.eeft zi~h echt~r· niet .gewaagd aan de b.eantwoording van ·de vraag, of ve.rJ>reeding
urgent
omc:Iat die beantwoording ~e~band houdt met
.
.
de tfoekomst en ieder lid voor zich die vraag --bevest~end
of outkennend zai . beantwoorden, zulks in verband met de
verwachtingen, die hif van het ~verkeer in die straat voor de ·
toekomst heeft. Hem heeft daa.rom meer het door den heer
Bylmel" in bet midden gebrachte voor oogen gestaan, n ..l.

.

is,
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om door verbreeding van 'een Aler straten het verkeer in ·die
ricnting te ·leiden en dan ·is de verbreeding van _de eerste
, stl'aat V~n~ d~ zijde der kotta het mee st vOO~ de hanp ligg~nd. -.VV..or~t niet @v~rgegaan tot het vaststellen van de
-rooilijn
dan z1.dlen voortaan aanvragen om grond· als die in
. .
.
de vergadel'ing van 8 Juli werden aangehouden ook rechtstreeks· doorge~onden moeten worden. \Ve hebben voor het
nagesl~ht te 'overweg~n ot opheffing der verkeersbelem.mering ind~ ~oekomst no.odig zal zijn. Stellen we geen rooi-}ijn ~a&t, dan zullen we hen, Clie na_ons komen, verplicht~n
·- ~e Gemeen~e op. zeer veel grootere kosten te' jagen, als ze ·
besluiten
tot verbreeding over te gaan.
· m~hten
.
.
(
.
::overigens spre.ekt het van zelf dat als eventueel een bouwverbod ZOU gelegd Worden op gedeeJten buiten de rooilijn
de Gemeente eerst rzou moeten betalen.
De Mer Mr. Rutgers voorziet een drukker wordend verkeer
'
langs Van· Schelle- en I~ajangweg, die <laarom ook moeten
worden verbre~ en voor druk verkeer in orde gebracht.
De heer Bylmer ge~ooft, dat voor het meer ZQidelijk gedeelte v~n het haventerrein de TempelstrB;at,de aangewezen
verkeersweg zal worden, w~arop de heer Rutgers zegt, dat
dat verkeer zich zal blijven bewegen over de Wilhelmina' kade, · daar deze de rechtstreeksche verbinding . vormt met
de wegen op het nieuwe haventerrein.
.
-. De heer Eakes ge)oof t, dat m~t- een goede verkeersregeling l\Lngs goed'kooperen weg minstens hetzelfde resultaat
, l;>ereikt .Zou worden. AJs het verkeer in Noordelijke rich.
.
tipg uitsluitend door <le Passerstraat wordt geleid en
dat ·in Zuidelijke richting uitsluitend door de Tempelstraat.
dan wordt aan de verkeersbelemniering ook in de toekomst
'
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. ,. afdoen.d e .tf!g~m~et gek6m~n~"Er ·zij~ ·g_eqoe~ ~ht~~t~n ·om·,~..
ook d~ar het ¥e~keei•·in . e~n richting te Jeid~~- , .: ~· < \ .. _
_- .·
.. De _Vo~rzitter '"~ou t ot ~ej "'V-erkee~~r~g~ling .(m~~ · ~n)·~~:r~ ,

·

·hQ~~ -?m bepaa~de ~str~~e~.~-i~ ail~- ;r'~~i?~n\;d~rti ,~.r~~,~~~ .~..

slechl:s~·als u'iterste'
maatregehvillen·overg&an.
' al~ . aim !le u\t;; :
~.
~
~
..brefding van he t verkeer niet op a.n dere wijZe kan .w9,r den ·~
tegell!-oet ge~omen, . d.a ar . een ' Q.er~elijke''" verk~_e!S~geliqg ..
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~ .-·: .altijd- g~p_aa~d. $~a-t . met .-Il_'!?e~I .vp_c?r §6~~~~ ,f.~~l~tl,iie~~!l-·~,

.

. z~aaJs b~ v.' ~et geval:i~:g.ew~e~t op ~olenvl~et t«; . Bftavja~ ..;
~
-~·
De.heer J¥.iela1¢, hee~t. zichfaf.gevni.agil; wie · van - ~e :verbree- ·~
.~ing profy.t tr'ekk~n· ~n hjj heeft geantw;<[oru: .alle~n d«~ gro,ot..:~:
~
~
_,,1..
hanqel,, ,w~rv:aI} de G~meen~e gt;en;·~ou, ~n belast-i.ng tre]ct::..
~
heer 'Mr, · Rutgers · zegt~ .da( 'li.et gev&i.. Molet\viiei.'..eeri "
; heel antler i~.' W ~n"t d~~I' is spraJce ;~i)· ee:n do~rgang Vf\~ .
.
.
.
,,.,
.
.
....._. .
...
,,
Bata.v'!_a naar V\TelteYlJ"OO~n. terwij1 _bier. de ~trat~n Worden .
ge'bmikt .voor':·li~t~ :d~~ va~ boQds~happen . of ' het .Qe~~k~n .. ':
~
aer, .k$11toren.
B<!:v_endien
met .Mo.
- . . . is .er hier
. . in t¢genst~Iling
..
· Ienvli~ te_Ba~avia . keuze te ~ver in de zijst:r aten die v:&ri ·
. ·d~--~ne_ni.h~(dweg,.n~r-'den ·a nderetl :voeren. Vero~r wy~ ·
" hij n~g op het ·g~v~r, qal: ve~hr~di1Jg !De.ebre~gt. De re.c 4: · .
. . te 'w~g is altijd _h et mee~f 8.antrekkelijk.- Verbreed~~. we· nit
, ' het zU:idelijk de~l, dan ~I h_e t ver~~ dien kaij~ worden: .:
.u itgeleict w&ardoor een drukk~r ·worden in , het ·meei; Nod~ ·
d~lijk . gedeelt~ ~ ont~. Het. ~tal · verkeerso~geJuk- _
ken . zal Claar dan nog· .toe~emen~- 1'ensfotte :staat te~~
over· de k~s, 'clat d~ Gouvem~,mentsgro~den in oparticuliere h.anden <JVergaan en daardoer later duurder moeten
woiden _,aa~g~kocht, · het - ~()or4eeJ . v~ renteb~s~ring
op "het thans reeds uit te. geven kapiiaal. .
De_ heer Bylmir acht de verbindingssiraten te nauw ;...
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· Punt.18 V90: siet omtrent het denkbeeld om het Port

,·

~.

Rotterdam bij het verlateri door de :\1ililairen

'. gedeelteli1k te doen inrichten
w~rkp

tot G~meente

aats.

· ·De V oorzitter zegt; dat hij, gebruik makende van de bevoegd" · heid· hem . bij art. 84 alinea 2 der I,. R. 0. verleend, de heeren V ~n Genderen Stort en Statius Muller heeft uitgenoodigd
·de . bt!spreltjngen bij te wonen, teneinde zoono~dig gevraagde inlichtingen te beantwoorden. Te meer komt het hem
wenschelijk. voor te beginnen aan den Overste Van Genderen Slort her,voo'i:_d te yerleenen, omdat hij nadere gegevcns
za) kum1en verstrekken over de onderhoudskosten, die in het

•

..
.
.
scqrijven geraamd zijn op f. 6.000 ieriryl blijkens sedert< van
<lien hoofdofficier ofitvangen ·m ededeeiing ·· d~t .bec_lra:g t«i
h~g ZOU zij·~. - <_
• , · ·•
~

'~

-
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•

.;

,f.
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~

.,.

I
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- De heer ·V:a,;_·qe,;,dere·n _Stqrl deelt ~vervolgens. mooe oat :de
werkeJijk~ _ onqerhoudsk?s~~n lioostw~schU.,;Iijk . z1:illen:
b~perkt blijven t()f f .· 8.500.. . i>.a t verschil vari ~f 2.500.•. met de in hd schrijven genoemde opgav~ is 9p.tstaan _bp
.trle. voJgende wijze~: ~en eerite is in dat qn{Jerh~ud ~pgeiio'-. :
· m:en·--geweest .· het onQ.erhoud· yan ~Ile ,gebouwe~ ook die ' ui~
te~· hei -E~rt, welke echter .~fge~rok~ri iulle~ wci_rden: t~n' · ·
·t~e~e zijn ~r:'bij inbegPe~eh gewee~t' v~rschille~rde. · ~ost~n . •. · v~or an~~re post¢n op . C_eleb,es,.. die .:van ::..._Jiie"ruit, wor4e1~ .
. voorzieri ~ en. daaro_m op'.c1eze,- }?egr<>Oting voorkomen ·e n· ten~.
, · derde js het pnderh~ud. :van. een lcrgiesgelegenheid · d~urder . ·
. dftn 4at. Vl:!-Il een werk~l~ts. Deze factoi:~n.. t~ zamen r~dti- .
.· reereri h~t OQrspro~kelijk bedr~g -to~ f. S ,50Q.· Nadat -bij
• ·v-ervoJgens gewezeri heeft op enkele. kl~ine onriauwkeurig-.
beden in het afschrift ~van het · ad vies van den l~genieur-:
Directeu~ G.W., · die blijken verkc:_erd te zijn overgenomen
van· hef originee~ scl)rij-v~n. geeft hij een overzicJit der. geschie. clenis van de plannen tot o.~erclracht. Oorspronkelijk had hij
gedacht den· handel de gewezen officierswoniilgen te .verhuren, ter\v:ijl de rest van het fQrt. benut :zou kumten worden
als opslagruimte. :Poch toen.._de Burgemeester. . met · zijq.
idee kwam, heeft hij al het mogelijk-e gedaan om de Gemeente ter wille te zijn. Zoo spoedig mogelijk zou beg3nneil
Worden m~t de ontruiming door de . troepen, Waardoor de
Gemeentel_Verkplaatsen ond~r ci~k- gebracht zouden kunnen_
worden, terwijr later de andere gebouwen· ~n de Gemeente konden worden overgedragen. Alleen heeft hij als eisclt
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· meenen te moeten stellen bet afbreken van de tegenwoordige ·.cantine en- het bouwen van een nieuwe: met l1et front
n~ de zee op' een terrein gelegen bij de rivier van l\fakas~ar;. Hiermede · wordt een dtibbel voordeel verkregen. De
.. Gemeente, die _van plan is een mooie strand boulevard aan
:_ te 'leggeu, heeft dan reeds tlen weg, te!wijl de militaire
..-· societeit ~iet . in de nabijheid der nieuwe · burgersocieteit
ko.m t t.e li~gen. De cantine is nog zoo goed, ·dat verschiJlen~e deelen · kunnen gebruikt worden voor den opbouw der
·o ,
.
. nieuw~. waardoor ook hier de kosten van f. 50.000.- niet
· Zuilen worden bereikt.
, · De VoorzitleT dankt den spreker voor zijn bereidwilligh~id tot het ve~trekken van inlichtingen in deze vergade' · ring en merkt in antwoord op een vraag van den
heer Van
.
·:Campen betreffende de Commandantswoning .op, dat hij
hoopt daar ~iet te zullen wordcn ondergebracht, maar dat
. · · .toch als huurwaaarde gerust een prijs van f. 150.- mag
'
worden aangenomen. Ook betwijfelt hij, of het onderhoud
.v an eeii logiesgelegenheid duurder is clan dat van ee11 werk'plaats. Het lijkt hem integendeel goedkooper en dan rijst·
nog de vraag, qf het onderhottd op den duur niet duurder
Zal worden door toenemende ouderdom van het fort.
De heer Poppiµg acht het beter een nieuwe werkplaats tc
houwen
geheel voldoende aan de eischen des tijds, te. meer
.
waar er geen tastbare v~ordeelen tegenover staan, als de Ge
meente ze on<lerbrengt in het fort. Bovendien komt daar bij,
dat de Gemeente de instandhouding van het fort mede in de
: hand helpt werken. En dat fort heeft zijn tijd gehad. Het moet
z.i. verdwijnen om · op die plaats waardevolle woningen tc
bouwen of kantoren, waaraan Makassar behoefte heeft.
·~

.

.

I

.De · Voorzitter : zegt, dat <le Regeering onder geen bediqg
ei: in zal toestemmen, om het fort te .doen verdwijnen .en
dan rijst de VJ!aag i_!l hoeverre kunnen wij met Haar samenwerken< Wei degelijk ziet .hij voor de Gemeente ' voqrdeel
.
.
.
'
..
in het daar onderbrengen van de werkplaatsen. Wei ·zal men
die niet zoo · kunnen inifoht~~ als de nieu~~; die op het
program stonden, -wel zal men rnoeten passen en meten, maar
daa:r -tegenover staat, dat voor _d e werkpll\Jltsen nietzal ~e.:
hoe._ven te·worden_geleend, w~t met het ,o og
de 'moeilijkhei~
~m aan geld te komen een niet te onderschatten~ voordeel
is.
~ ,Be heer Bylmer gelooft, dat men ,het uitgangspunt uit· het.
oog _verloren , ~1eeft. . De ·werkpla.afsen · zqud~n f so~ ooo.
.kosten. Werden ze in het tort ondergebracht, dan zien ze
minder fr~ai uit! we kunneil ze niet inrichten, zooals we
..willen, · waaruit logisch voort-vloeit, <lat
we het du~ .alleen
.
doen, als het belangrij!c minder kost. Kost het op deze 1~a~ :
nier ook f. :s o.ooo.- dan volgt daaruit, dat we l~ei niet.
moeten doen. ~u blijkt per saldo dat de k~~ten w~arschij~
'njk minder zijn, maar ·dan m~g de betreffende ·passage in ·de
· toelichting ook niet blijven staan, doch moet ·geweze.Q wor..
den .op de in inclere -k osten, als aan_leiding om · van >bet oorspronk:elijk plan al. ·te wijken.
De heer W ielaful. wijsi · op het vomdeel v~n den grond;..
waarop eerst de werkplaatsen ioude~ verrijzen: Dat is een
waardevol bezit , dat door· het betrekken van . het foi't vrij
komt. Dan geef.t de miJitaire can
tine aan afbraak zeker een .·
.
waarde van f 15.0QO.- f 20.000.-, · zoodat ook de · bouw
van een nieuwe cantine met dit bedrag verrµinderd zal moeten worden.
'

op

.er

'
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De Voorzitter merkt op, <lat dat grond voordeeltje niet
. . zal gaan. Als we den
. grond waarvan de. Inlaridsche bezitsrbchten zijn afgekocht aanvragen voor Gemeentewerkplaat'
.
; sen dan zullen wij ·die niet kunnen gebruiken om er een an>der:e beshmming.-aan te geven. Dan krijgen we hem stellig ,
niet zoo goedkoop. Misschien kan overwogen worden pp welke
wijze die grond voor de Gemeente productief te maken is.
Voor het overige jijkt het hem toe~ dat de ~emcente met . de
over-Rame op die voorwaarden niet bekocht is. 'Vel acht h.,
het noodzakelijk een cl~usule op te nemen betreffende dat
onderhoud, dat eigenlijk niet tot het gewone kan worden
gereke~d. Inst~rtingen van het fort, hetzij door aarbevingen .
. of anderszins~ dienen voor rekening te komen ·vlJ.n het Gouvcrnement, dat -er prijs op stelt een historisch monument in
zijn ouden vm;rn tc handhavcn. Als deze· voo·1:waarde cchter .
opgenomen wordt, gelooft hij dat de Gemeente voor tegenvaUers gevrijwaard is. Indien de geleverde berekcning d,cr
onderhoudsko5ten juist is, dan zouden deze tlrn.ns f. 25.00.- blijken mede te vallen, en dan zou weJlicht de subsidie,voorwaarde uit ·het oorspronkelijk voorstel kunnen vervallen.
De .heer Troostw.lfk acht dit niet gewenscht. Het moet het
Gouvernement ook wat waard zijn het monument te behoudcn
f
.
en· blijkt de Gemeent.e wat over te houden, dan is dat voordeel voor de Gemeente. Wei wil hij het oorspronkelijk bcdrag \ran respectievelijk t. 2200.- en t. 3900.- al naar gelang ook de Commandantswoning al of niet wordt overgenomen, wijzigen in a.Ileen het eerste bedrag.
De Voorzitter brengt het eerst dit voorstel in stemming n.l.
overname van het geheele fort onder beding van den bouw
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eener nieuwe cantine .van Gemeentewege na8.st e~n · jaar~
lijksche s.u..bsidie voor onderhoud
tot
een bedrag van f 2200..
.
van · Gouvernem~nts;wege~
.. ; Het voorstel _wordt .aangenomen met 10 tegen 3 ·stemrne"
(Tegen _stemmen de Jedeu: Byl~er, V~n Campen .e n Popping).
~
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Punt I 9. Slukken ter keonisneming. ·
)

•

J'

...

Da volgeride rnajedeelingen gaan onder den. hamer door:!
~ ~ >·· Gotiverneinerttsbesluit va1( 28 :.\:ugustus HH9 N?.. 70
~mtrent ·. kennisgevingeri' betreffende . v~rhuizing
vestiging. Uieromtreitt zal den Raad. nader een voor~
stel wmden ged~n.
· ' · ·' '
.
. .

en .

Missive van den ·E. A-. Waterst~tsambtenaar- van 28
·Septmnh~r
191~
--No. soi/D.W.L.: ho.ud~nde 'med.e dee.
.
- .
! . •
•
. .
.
· ling, dat hij ac~oorCl gaat · m~t d~ - V90J'W~r<le hetref. ' fende eer{bijdrage in de .kqsten voor·afkoop van be_zitsreehten· ~et . het · oog
den aanleg der w~terleiding .
op h~t terrein meetbrief No. 259 van 1918 (J...andgoed
Rabaya)._
Gouverneursschrijven · van 18 · September 1919 No. ·
726/F 1, ~~oud~~de· _a anb_ieding van een schrijven van
den- Direeteur
der . B.O.W.
betreffende het te ~plegen
.
.
· overlcg' inzake den ~nleg ·e ener -drinkwaterleiding te
•'
Makassar
•.
..._
'·
.
~
4. ,Gouvernementsbesluit
van 15 September
1919 No. 10
.
.
onitrent' toekennihg va11 f. 14.800.- voor · v~rbtltering
van het ~oordge~eelte Van Schelleweg van de Boom .;straat tot den Coehoornweg.
5. · Rondschrijven van den Adviseur V()(}r_-de DeeentraJisatie
van 19 -Septem her. 1919 No.1080/Aa omt'rent het ver- ·
2.

~
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.
..

leenen van · terugwerkende · krac~t aan locale verordeningen.
Missive van den Ingenieur-Directeur der G. W. van
27 September 1919 No. 1592/J, holidende aanbieding.
· van he~ maandverslag over Augustus 1919 met bijbehoorende verantwoordingen .
~

. Schrijven van het Sectiehoofd Opname SS. in Z.W. Celebes. houdende medede~ling <lat hij belast is met de
voorbereiding van den aanleg van de lijn Takalar-.
' .
Maros-Makassar.
·
Kort versfag a~ngaandc de rloor de Hu ircommissie
· verrichte werkzaamheden over het twecde kwartaal
1919".
I
.Burgemeestcrs besluiten Nos. 202/5 en204/5 betreffende
mutatie- onde;r het personeel. ·
Id~m Nos. 203/13, 219/13, en 221 /13. betreffende ver:
leende · verginning tot verkoop van sterken drank
. voor gebrui~ elder;; dan ter plaatse van verkoop .
... Proces-verbaal _·van de 2e nitloting van obligaties
der Gemeentelcening 1917.
12. Burgemeesters hesluit No. 222/ 8 betreffend<: verleende
.vergunning aan den agent der K.P.M. tot den aanleg
van een buisleiding loopende van het Residustation
·1angs den Wadjo~ en Roema Sobatweg.
.
13. ' Gouvernel!lentsbesluit van ~4 September 1919 No. 124
' • omtrent het waarmerken van onderhandsche actcn
dan wel van de handteekening of den duimafdruk in
onderhandsche geschriften. Ook hieromtrent zal den
Raad zoo noodig een voorstel worden gedaan.
Bij d~ Rorndvraag verzoekt de heer V a<n Camp~n opnieuw .

,,i

.

.

.

overweging van het ·verbod van ~eli_ijnwerpers 'binnen de
beb_o uwde
t.igt . hij de·' aartdacht
-. . kom der Gemeente en ves.
'
.
.
· op een verkeers~e~em1nering in ~e Tempelstraat bij .P intoe
Doewa. · Daal' st8:~n een fan~aarnpaal ~n · een br,evenbµs, die
de
'straat nog nauw~r maken. •
.
heer Popp~ng vraagt inlicM;.ingen over ,Cle opge1·ichte
.
.
tribune op ~.e ra.ce-baan.
· De- V o,orziller antwo~rdt, dat het ·cen -v;crgun.n ing_betrof ·
voor·
minder dan drie rnaail<len,
ecn
v~gunning
we.Ike in
,,.,,
.
.
. . "
D~ce~b~1· -~fJoopt.
- · ·· • ·
.
·
·
·
I

·-

De

'

(.

,_ De heer }Ir.·R~tgers ·vestigt er qe aanda"cht op, oat.nog geeri .
en~ele uitvoeringsverordening
·OP., de Jwuwverprdei\ing
het
.. .... . .
.
.,,
.
. ,,,.
-. -_.
- lid1t h~eft gezien en dringt aan op spoedige vaststelling van
meerdere
rooilijnen en
. van kla.s~ificcerfng der . wege~· 1ste,
, 2e en .ae· klasse. Hiern\ede behoeft z.~~ niet gewaeht te \vor'den ·
~ot het geheel~ pliin: ge:reed 'is·. Van ;de ·meeste wegen ~an
d.a t nu '-reed~ worden -bepaald .
. Daarna .sluit de Voorzittcr .om 9.20 lire des avonds de
openbare vergadering. .
.
~
Goedgekeur<l en gearresteerd ~Ii de
'.
vergadering van 28 Qctober 19i9.
'
De Burgemeester
DAMBRINK. ~
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·ALPHABlTl.SCH -REGISTfR
I

Bladz.

Benoeming van den heer A. C. Weidema tot
opzichter bij de G. W.
Idem van den Werkbaas J. A. Voll tot onderopzichter - Ontslag veHeening · wegens ziekte, ecrvol aan
den opzicner bij .den reinigingsdienst J~ ·w.
Overbeek_

260.

•.264.

0

259.

\.Vijziging ~ler verordening tot-hefting van opcenten op de inkomstenbelasting

258.

W oorden van waardeering omtrent het afgetreden lid A. W. G. Stigter en van welkorn tot
het nieuw opgetreden Raadslid H. Popping

2.57.

Bouw. en W oningtoezicht.
. Opmerking va,n het lid l\fr. Uutgcrs orntreut
de wcnschelijkheid van vaststclJing van rooi> Jijnen en _
c lassificeering der wegcn

278.

Betaalbaarstelling van ·ee11 bedrag van t 15.41
aan collecteloonen ten la ste v.an den post
voor "Onvoorziene Uitgaven 1919"

265.

Aa~d~~ng ~an ·ti~i li_d· Van Campen t~t het uit- ·
va~rdigeti v~n "een ·v erbod op het gebruiken
van schijnwerp;rs .

,,

. . •

.278.

ReschikliaarsteJling van yen bedrdg van f 150~-.:.' 
..?s maands voor bet .inrichten der.; boeknou'.ding bjj den dierist der Qetiie~nt~~~rken e.n .de.
opl~iding . van h~t· pe~one~J -~aarv~Qr ~ · . . .
Inlicbti,n geir gevraagd :;door_het ) id. H.: ~op
·~ . ning' over de.opge~·ichte ..tribune 9p
race ..
.- ba~n . .
.
.
.

'264.

de

,

·218. -

Verzoek v:an den Gewestlljken .Raad · de~· Preanger-Regents-:hap en om- adhaesie ·te h17tui'..
gen a~~ zijn voorsteHot a(schaffing der. voogdijr~geling
·
·
,
•

•

<.

~

j.

.Voostet om ·-geen adhaesie te beftiigen_aan
.h ei _adres der~ vereenigi_ng .Locale "_.aeiange~·
,
s~rekkende . tot . het ~prichten 'eener .iniichti~g
tot .opleiding .. va~ vakkundige ~mbtenarcn
. 265.
voor '10cale resso,;t'en

-

./ ·
0

Voorstel Oil). een magazijnsloods van semi-per.
'·
manente constructie te bouwen op het terrein
der Gemeentewerkplaats

'J

264.

Grondaa nvragen.
Behandeling van eigendomsaanvragen

260.

I)

Bladz.

Voorstel tot heschikbaarstelling ·van f 50.000.
voor het overnenu~n va:n eigendomsgronden of
het afkoopen van bezitsrechten

260.

BeschikbaarsteJJing van f. 2500.- voor den af.
.
koop van bezitsrechten op gronden benoodigd
· · voor het dqorttekken van den Boetoengweg
. '
naar de Passarstraat ·

259.

· Bestendiging van de positie van den Secretaris der Huurcommissie aJsmede van de be• sc_hikbaarstelJing van een bedrag van f. 50.'s. maands voor schrijfloonen

258.

/

Arresteering der Notulen van het verhandelde
in de Vergnderingen van 3 en V September
258.

1919

Voorstel tot vaststelling 'der rooi1ijnen van de
, Tempelstraat

V ero~deningen

266.

•

Vastsfolling eener verordening tot wijziging der
verordening tot heffing van opcenten op de
inko~stenbelasting

258.

~1
l

! ·•

J;lladz~

Wegen .
. Omtreht de ·voorwaaroen te stellen.hij de _overnarrie door de ~emeente v~ het gedeelte
van den Strandweg bij de K weekschbol voor
I~1landsche Schepelingeri. aangelegd door · de
Genie . ·
260.
0
Yoorstel omtrent de overname door de Ge/ m~ente van d~n-~eg loopende over .het ~ige~~
domsperceel Paoterie ·van de . Oliefabrieken .
,,Insulindc" en de daa~n te verbinden voor. w~arden

2fl4.
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