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Principiële beschouwingen over een pontveer
���� Kerkvoogdij koopt oude school Haskerhorne
���� Autoboxen op terrein aan Enkele regel

De gemeenteraad van Haskerland kwam
gisteravond bijeen. Voorzitter burgemeester
Hoekstra. Aanwezig alle leden.

Mededelingen.

Medegedeeld wordt o.a., dat gedeputeerde staten
hun beslissing over de raadsbesluiten van 14
november 1957 tot onderhandse verhuur van een
perceel weiland en het voetbalterrein, gelegen aan
de Marwei te Delfstrahuizen voor de tijd van twee
maanden hebben verdaagd. Later zijn deze
besluiten evenwel goedgekeurd.
Voorts, dat hetzelfde college de beroepschriften van
I. Lenis en H. C. Lenes te Vegelinsoord tegen het
door de raad vastgestelde bedrag der
tegemoetkoming in de kosten van schoolvervoer
gegrond heeft verklaard. Bepaald wordt daarbij, dat
aan I. Lenis met ingang van 21 februari 1956 de
vervoerkosten ten volle moeten worden vergoed en
dat door H. C. Lenes geen bijdrage in de
vervoerkosten is verschuldigd.
Bij de tweede Nationale Woningbouwlening is door
de kopers van rentespaarbrieven tot een bedrag van
f 148.260,- voorkeur uitgesproken voor Haskerland.

Ingekomen stukken.

De heer J. Lammertsma te Oudehaske heeft
meegedeeld, dat hij de benoeming tot lid van de
commissie tot wering van schoolverzuim niet
aanneemt. In verband hiermee wordt thans tot lid
dezer commissie benoemd de heer J. Hein, hoofd
der Herv. Chr. School te Joure.
Aan de heer W. Brouwer te Joure wordt op zijn
verzoek met ingang van 1 april eervol ontslag
verleend als penningmeester van de gemeente-
instellingen voor maatschappelijk hulpbetoon en
met ingang van 15 april als directeur van het Tehuis
voor Ouden van Dagen te Joure.
De heer NIJENHUIS informeert wie de heer
Brouwer zal opvolgen als penningmeester van
maatschappelijk hulpbetoon.
De VOORZ. deelt mede, dat niet in de bedoeling
ligt de kassen centraal te beheren. De beer
NIJENHUIS ziet daar wel het nut van in, maar

vraagt zich toch af, of de gemeenteontvanger niet te
zwaar wordt belast.
De VOORZ. ontkent dit en brengt tenslotte dank
aan de heer Brouwer voor het in het belang der
gemeente verrichte werk.

Duurtetoeslag en looncompensatie.

Besloten wordt aan het daarvoor in aanmerking
komende gemeentepersoneel over het eerste
halfjaar van 1958 bij wijze van voorschot een
duurtetoeslag te verlenen, in overeenstemming met
een voor het Rijkspersoneel getroffen regeling.
Voorts wordt, eveneens op voorstel van b. en w.,
besloten over dezelfde periode aan het gemeente-
personeel een looncompensatie te verlenen in
verband met de huurverhoging per 1 augustus 1957.

Het pontveer bij Nieuweschouw.

Zoals bekend, zijn de gebroeders J. en T. Slof te
Rotterdam bereid om met ingang van 1 mei het
pontveer te Nieuweschouw te bedienen, onder
voorwaarde dat zij naast de opbrengst van het
pontgeld, van Haskerland en Utingeradeel jaarlijks
een gezamenlijk subsidie van f 1.040,- zullen ge-
nieten.
Het ligt in de bedoeling, dat T. Slof als de
verantwoordelijke man zal optreden en dat diens
oudere broer hem zonodig zal assisteren en
vervangen. Hierdoor zal naar de mening van b. en
w. een ongestoord functioneren van de pont
behoorlijk gewaarborgd zijn. Wel is het college van
oordeel, dat aan het verlenen van een subsidie de
voorwaarde dient te worden verbonden, dat het
door de gebr. Slof vast te stellen ponttarief de
goedkeuring van beide gemeentebesturen behoeft.
De heren Slof hebben hiertegen geen bezwaar.
Voorts betreffen de voorwaarden in de eerste plaats
de uren van openstelling. B. en w. menen dat het
pontveer op werkdagen geopend moet zijn van ‘s
morgens zes tot ‘s avonds acht uur en op zondagen
van ‘s morgens zes tot ‘s avonds tien uur. Ook zal
de pont eventueel ‘s nachts moeten worden bediend
voor het overzetten van artsen, veeartsen,
geestelijken, enz.
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Overigens zijn b. en w. van mening, dat van de
gebroeders Slof zeer zeker de nodige bereidheid en
soepelheid kan worden verwacht, die nodig zijn om
het pontveer tot ieders tevredenheid te doen
functioneren. Zij stellen dan ook voor, de
gevraagde subsidie ad. f 520,- te verlenen.

  De VOORZ. deelt mee, dat de pont, in afwijking
van wat daarover in de toelichting is gezegd, zowel
op werk- als op zondagen van 6 uur 's morgens tot
10 uur  's avonds geopend zal zijn.
De heer WIERSMA heeft er principieel bezwaar
tegen, dat de pont ‘s zondags de gehele dag open is.
De VOORZ.: De mensen zelf hebben er geen
bezwaar tegen.
De heer WIERSMA: Deze misschien niet, maar in
de toekomst kan dat wel eens anders liggen. Dan
zou een dergelijke regeling de pontwachter de
gelegenheid tot kerkbezoek kunnen ontnemen.
De heer KUIPER wijst erop, dat de pontwachter in
Nieuwebrug gereformeerd is, maar de mensen op
zondag wel overzet. Man en vrouw gaan om de
beurt naar de kerk.
De heer WIERSMA: Het is niet zo dat alle
gereformeerden Gods wetten betrachten zoals het
behoort. Bovendien, dat is een particuliere
aangelegenheid en hier betreft het de overheid.
De heer OUD vraagt zich af of het veer in een
behoefte voorziet. Als dat zo is, moet men er
gebruik van kunnen maken, ook op zondag.
De heer ZWAAGSTRA merkt op, dat er, als men
de pont ‘s zondags alleen op bepaalde uren
openstelt, bezwaren kunnen komen als juist in die
uren b.v. een dokter gebruik van de pont moet
maken.
De heer WIERSMA: Dergelijke argumenten gaan
niet op. In de voorwaarden wordt immers
vastgelegd dat doktoren etc. steeds van de pont
gebruik moeten kunnen maken. De heer
NIJENHUIS: Het betoog van de heer Wiersma
komt dus hier op neer, dat de mensen er op zondag
wel moeten zijn, maar de pont voor normaal
gebruik niet mogen bedienen.
De VOORZ.: We weten allemaal wel, waar-ver het
gaat en daar worden we het toch niet eens over.
De heer KEMME betwijfelt dat. De pont wordt nu
echter bediend door twee mensen en niemand wordt
dus de gelegenheid ontnomen om naar de kerk te
gaan. Als de situatie later zou veranderen, kan men
zich altijd nog daar naar richten. Het betoog van de
heer Wiersma gaat nu te ver.
De heer NIJENHUIS kan zich met ‘t standpunt van
de heer Kemme volkomen verenigen.
De heer WIERSMA: Ik zie het er van komen, dat
we de zondag gaan verliezen. Pas als het zover is,
zal men er spijt van hebben.
De heer SEMPLONIUS brengt hierna de tarieven
ter sprake.

De VOORZITTER deelt mede, dat de gebroeders
Slof bereid zijn om voor geregelde gebruikers van
de pont abonnementskaarten uit te geven.
De heer NIJENHUIS heeft gehoord, dat de oude
tarieven gehandhaafd zullen blijven. Deze zijn
echter te hoog. Voor een fiets b.v. wordt 20 cent
gevraagd. Spr. acht een vergoeding van f 1,- per
week voor geregelde gebruikers meer dan genoeg.
De VOORZ. meent dat de prijs van een
abonnement f 1,50 zal bedragen. De pontwachters
kunnen samen, met inbegrip van de subsidie op
ongeveer f 70,- komen. Dat is niet teveel.
De heer NIJENHUIS: Dan moet eventueel het
bedrag der subsidies maar verhoogd worden. Spr.
zou willen voorstellen, de prijs van een abonnement
vast te stellen op f 1,-en het tarief voor een enkele
overtocht op f 0,10.
De VOORZ.: Dat gaat nú moeilijk. De gehele
regeling is gebaseerd op de bedragen, die in de
vorige vergadering zijn genoemd. De heer KEMME
wijst er op, dat de tarieven de goedkeuring van
beide gemeentebesturen behoeven. We kunnen dus
eerst rustig eens afwachten hoe het gaat.
Meerdere leden blijken er zo over te denken en het
voorstel wordt tenslotte z..h.st. aangenomen.

Voorschotten woningbouw.
In de vergadering van 28 mei 1957 besloot de raad
gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van 36
woningwetwoningen in de buitendorpen. De
financiering daarvan moest voorlopig geschieden
met kort geld, zo spoedig mogelijk te vervangen
door een vaste geldlening.
Naderhand heeft de gemeente haar aandeel
ontvangen uit de door tussenkomst van NV. Bank
voor Ned. Gemeenten met de institutionele
beleggers gesloten grote contractlening. Aan een
gedeelte daarvan, groot f 148.466,70, was nog geen
bestemming gegeven. Dit bedrag zal worden
aangewend voor de gedeeltelijke financiering van
de stichting der 36 woningen. Voor het restant der
stichtingskosten kunnen een grondvoorschot van
ƒ 29.622,- en een bouwvoorschot van ƒ 77.173,- uit
’s Rijks kas worden verkregen.
Besloten wordt deze rijksvoorschotten thans aan te
vragen.


