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Pont Nieuwe Schouw 1 mei weer open?
Geen subsidie voor ’t godsdienstonderwijs op de o.l. scholen

Donderdagavond 10 april kwam de raad van Utingeradeel
onder voorzitterschap van burgemeester J. Anker bijeen.
Afwezig de heer H. v. d. Krieke, die als lid van de raad heeft
bedankt, en de heer v. d. Meulen, die wegens
familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn.
Burgemeester Anker opende de vergadering met de
aanwezigen welkom te heten in de geheel gerestaureerde
raadszaal.
Vervolgens deed de VOORZITTER melding van het feit, dat
de heer v. d. Krieke als raadslid heeft bedankt. Hem werd
dank gebracht voor het vele werk, dat hij in het belang van de
gemeente heeft gedaan.
Verder heette de voorzitter de heer Zwaagstra, die langdurig
ziek geweest is, van harte welkom.
In afwijking van de agenda kreeg de heer ZWAAGSTRA het
woord. Hij bracht dank aan allen voor het meeleven en de
attenties, zowel in het ziekenhuis als bij zijn thuiskomst.
De notulen van de vorige vergadering werden onveranderd
goedgekeurd.
Medegedeeld werd, dat vele spaarders van het recht om hij
het aankopen van de 6% rentespaarbrieven 60 % van het
nominale bedrag aan een gemeente toe te wijzen, hebben
gebruik gemaakt. Aan Utingeradeel is zodoende een bedrag
van ƒ 64005.-toegewezen.
Het arbeidscontract met mej. T. Bethlehem, schrijfster ter
secretarie op de afd. Sociale Zaken, is met ingang van 26
maart jl. ontbonden. Tot haar opvolger is benoemd de heer P
Hempenius, die op 15 april a.s. in dienst zal treden.
Mej. W. Bergsma, thans typiste op de afd. Algemene Zaken,
is bevorderd tot klerk.
Verkoop bouwterrein te Terhorne.
Aan de heer F. van der Meer te Terhorne
wordt verkocht een perceel bouwterrein al-daar, groot 13½ x
38 m²., tegen de prijs van
ƒ 6,- per m² tot een terreindiepte van
25 m. en ƒ 1,25 voor zover betreft de rest.
Pont Nieuwe Schouw.
In het begin van dit jaar hebben ruim 80 belangstellenden,
allen inwoners van Akkrum, Haskerdijken of Vegelinsoord,
zich met een gezamenlijk adres tot de gemeenten Haskerland
en Utingeradeel gewend met het verzoek een oplossing te
zoeken voor het probleem, dat is ontstaan doordat de
bediening van de pont over het Deel te Nieuwe Schouw is
gestaakt.
Het voorstel van Haskerland om voor ge-zamenlijke rekening
(op fifty-fifty basis) het pontveer in stand te houden is in de
raadsvergadering van 29 januari j.l. aan-genomen.
De eigenaar van de tot nu gebruikte ponten, de heer v.
Keimpema, heeft zich bereid verklaard deze gratis aan de

gemeenten af te staan. De gemeenten zouden dan moeten
zorgen voor het onderhoud. Later heeft hij de voorkeur
gegeven aan verkoop van de ponten en het pontrecht. Hij
bleef echter bereid om ze enige jaren in gebruik af te staan,
waaromtrent een overeenkomst dient te worden gemaakt.
Bij onderzoek is gebleken, dat de ponten nodig moeten
worden opgeknapt. Verder moeten aan het aanleghoofd aan
de noordoostzijde van het Deel verschillende
herstelwerkzaamheden worden verricht. Naar schatting is met
een en ander een bedrag van ƒ 1500,- gemoeid. Daar het
aanleghoofd eigendom is van de Haskerveenpolder en bij
deze polder in onderhoud is, is aan het polderbestuur
gevraagd de kosten van herstel daarvan, die geraamd worden
op ƒ 1050,-, voor zijn rekening te nemen. In het gunstigste
geval behoeven beide gemeenten dus elk slechts ƒ225,beschikbaar te stellen.
In overleg met Haskerland zijn gegadigden opgeroepen voor
de bediening van het pont-veer. De keus is gevallen op de
gebroeders Slof te Rotterdam, afkomstig van Joure, die
beschikken over een woonschip. Zij zijn bereid de bediening
op zich te nemen tegen een vergoeding van ƒ 20,- per week.
Ook deze kosten komen voor de helft voor rekening van
Utingeradeel. Wanneer het pontveer weer voor het publiek
kan worden opengesteld is nog niet bekend.
Met betrekking tot eventuele rechten van derden wordt
opgemerkt, dat volgens de heer v. Keimpema er alleen 'n
recht is om de pont te exploiteren. Een plicht om b.v.
gebruikers van bepaalde landerijen over te zetten is er
volgens hem niet. Dit komt b. en w. ook wel aannemelijk voor,
want wanneer er mensen zouden zijn, die zich door opheffing
van de pont in hun rechten aangetast achten, zouden zij
ongetwijfeld een actie hebben ingesteld of in elk geval met
een beroep op hun recht geprotesteerd hebben. Dat is tot nu
toe niet gebeurd.
In verband met het bovenstaande stellen b. en w. voor om
voor reparatie van de ponten en het aanleghoofd een bedrag
van ten hoogste ƒ750,- en voorts de gelden voor bediening
der ponten beschikbaar te stellen.
De VOORZ. deelt mede, dat woensdag a.s. de ponten bij
Westerdijk te Terhorne in reparatie gaan, zodat goede hoop
bestaat, dat de Gebr. Slof 1 mei kunnen beginnen. De heer
VAN DIJK (P.v.d.A..) vraagt naar de eventuele tarieven.
VOORZ. De tarieven worden vastgesteld door de pontbaas, in
overleg met de gemeente-besturen. Wij zijn er voor, dat de
tarieven blijven, zoals ze waren.
PIERSMA (V.V.D.): Men moet er rekening mee houden, dat
de ponten getaxeerd worden op de huidige waarde en niet
naar de gerestaureerde.
VAN DER WEG (P.v.d.A.) De kleine pont is zeer rank. Is deze
wel betrouwbaar?
DE VOS (P.v.d.A..) Is in dezen de gemeente ook mede
verantwoordelijk?
VOORZ. De gebr. Slof zijn de exploitanten. Zij zijn dus
verantwoordelijk.
VERSCH. RAADSLEDEN: Maar de gemeenten Utingeradeel
en Haskerland stellen het materiaal ter beschikking.
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