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:'::W~~n~da~'8 Feb~~!iri' ~w~deèaa~dè:zer
,gemeentèin openbare zjtWg bijeen, Alle le-'
,den zijn aanwezig. De:'Ç\'genda bevat, een 10
~ü\l:puritr.n~~~:::'(:,;, .::'''~_:' .,,,.','L·... . :i,:.: ..
,'- Pé, Voort.ithi~:OpeI\fdi.,vef\jaderin'g .mef.:~
'gebruikelijk: aoo!Od.,De raadsleden Pluymae~
:kers,' Da'l)ipiseauxi.:Pran,5sen. en .Caubo he<b-.
ben ';oordé v'ergaóéfiilg èen'scl1rijveriin,gP
dien cl, geric:ht aari" ~~~;raad:me,t h'et\verzoek
'dit stuk het'.èerst.jj-l.hehàridelin;g~té:.neJ.!1en:

De: voorzitter vraa'g,t,cif de onderteekenaars I.vai genoe1J1d schrijV'en 'behandelüg wensçhen
voor voorlezing der notulen der t.",e~ laatste I

vergadNin!jen. Genoemde heeren nemen.,g.e-·I
noegen met· behandeling na' voorlezinsi 'der
notulen. Hierna leest de voorzitter de notu'·
len der laatste twee. vergaderingen voor.
RaadsHd Cau'OO' verklaart de' notulen '{jer
vergadering in Decem'ber. 1932 niet volledig .•

Bij het genomen raadsbesluit over verlbetering Ider Grac.~tstraat verkbaart hij tege.~ dit voor-
. stel te zIJn geweest. Wel was hl) voor het
plaatsen van één mast der 'electrische gelei
ding. ,De vooI1zitter neemt dit àlsnog in de
notulen op.. ' I

De notulen van devergaderin!J' in Jan'uari'
'zijn nog niet geheel klaar en worden slechts
.gedeeltelijk voorgelezen . ,

Da'arna komt in oehandeling Ihet schrijven
van de vier raadsleden Pluymaekers. Frans-·
sen. Damoiseaux en Caubo. De voorzitter
leest genoemd stuk voor. Het behelst ..
I. Intrekken van een raadsbeslu4t genomen
in het begin van 1932 nl. Geen bezuinigingen

op dc wegen en de uitvoering op te d,ragenaanB en W. . ..' .'
2. Een voorstel om' in d~.ze·vergaderin!J in
stemming te doen brengen volgens a'rt. 212
van de Gemeentewet dat de hierin genoemde
artikelen ter uitvoerill'g in d~ macht van d~n
raad zullen blijven en verder alles wat zich'
volgens deze wet door den raad kan worden
voóri>ehouden.

De Voorzitter zegt het ingezonden stuk
van de vier raa,dsleden niet te begrijpen.
Riaadslid F,ranssen probeert een nadere ver-
klaring te geven. -
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De Voorzitter merkt op dat de raad tot mI
toe in alles gekend is. waar hij in gekenrl
moet worden. Hij kan zich n'iet voorstellen
dat ooit een raadsbesluit is genomen. -zooals
genoemd wordt in het ingezon'den sahrijven.
Raadslid Cauho 'wenscht medezeg'gingschap
van den raad. Tot nu toe is de raad in riiets
gekend.
De Voorzitter ontkent dit ten stelHgste. Hij
vraagt feiten van raadslid Caubo. Waar de
raad ill gekend moest worden, daar is hij in
gekend. Met de uitvoerende taak van B. en
W. heeft ·de raa~ ec·hter niets te maken. Alle
feiten. door Caubo, Franssen en Pluymaekers
!Jenoemd, weerlegt de Voorzitter door ,te ver
klaren dat Ihet óf raadsbesluiten waren óf
wel zaken. die berusten bij B en W. en waar
de raad zich dus niet mee te bemoeien heeft.
" Raadslid Franssenmerkt op d~t de voo~
zitter in de vorige vergadering beloofd heeft
de Gerëndaalsweg bp:~e~agenda.te plaat~ë'~;', '

Onderwijl is men rèèds begonnen werken'uit
te voeren aan genoemde weg zon'der den' ra'ad
daarin te kennen .

De Voorzitter zegt zich van die beloften
niets meer te herinneren'., W;at het werken
aan die weg betreft, dit rekent de voorzitter
tot het onderhouden van wegen en deze taak
berust bij B en W .. daar heeft de raad niets
in te kijken.

Raadslid Caubo leest een artikel voor uil
de gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot
:het verbeteren van wegen 'aan den Raad blijft
Raadslid Plllvmaekers vraagt aan de Voor
zitter of hij het werken aan de Gerendaals
'weg geen "verbeteren" van een weg noemt.
De Voorzitter blijft er.bij, dat dit onderhoud
van wegen is.

~~"r'·;'1i~p;.,j{~;;j''i!:;~~,,:,~ '
~'LE'~TR1Sc:A:E/~i1\~~k~~BRIEKEN

;i~;, j. ~;~WAq~NMAKERlj " ,';~;.
. Leveren aa.nttqk concurreerende prijzen

alle soorten hmtnerwetk enz,'
BROEKl:!EMBIJ DE KERK

, " EEN GOED IDEE . '.

,De. wi.~lersportjjn Y~lkenburg ,tracnt ~'en

;;:+}:,,~i.;;~)~+~;i~;~.~;{g~:~)=~:F:~,.;;~;;~.;;,;~:~.xX+;·::{+;·:::

(:: .'(" BEZg-NIGING.
: 'tH pr~~ii~'éW:b~i:uiriigeri, 'ais men 'alle

soorten' Sokken .~1:i. Kousen, alsmede Dames
en Kinderkousen; : en '.verder alle tricotage
werk laat breien Ï/l.dë· machinale breiinri~h.
ting. Tevens allt soó~ten wollen en andere
soorten, garenyborradig. '

Beleefd aanbevelend:

J. M. :Slelnbusch
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A,;v. d. POEL
HOTEL ROZENHOF PLENKERTSTR.

VALKENBURG; meldt U spoedig aan.
Tevens een 7~p'ersoons StudebakeI' voar

deelig te KOOP/nog in prima staat.
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PORTLAND-.DIJCKERHOFFCEMENT
" VLOER': EN WANDTEGELS.
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Oak kamt nag ter sprake de verslechtering
van het Geulvaetpad daar'het aanleggen der
gasleiding. 'De Vaar,zitter krijgt verweten.
dat niemand van he-t callege van B en W;
zich Ü'p Je haagtc hee~t gesteld van dc uit
vaerinÇJ van ge-naemde 'Werk~aamheden. De
Voorzitter beraept zich ap de cancessic daor
dcn raad 8an die ma8tschappij verlecnd, Wel
gceft hij tae zich niet persoanlijk te hebben
avertui'gd gedurende de werkzaamheden.
Jllaar hij had geinfarmeerd bij de opzichters
val; genacmd werk cn dezc hadden verkla8nl
dat hct leflgcn van gasbuizen niet het zelfde
is als b.v, het leggen van een telegraafkahel.
Den Voorz,itter is echter medegedeeld dat
'binncn het jaar. 81s de grond in de gegraven
gleuvcn behoorlijk gezakt is, alle bulten en
verhaagingen verwijderd ztillen worden.

Raadslid Pltlymaekers en Franssen wen
sahen een commissie om toezicht uit te oefe
ncn op het bele,;,d van B. en W.

De Vaorzitter zegt dat er wel een Com
missie kan benoemd worden om den r,aad of
het College vai! B en W van advies tc die
nen, maar' die commissie maet zich .er wel

'vaor wachten zich te bemoeien met dc taak
van B en W. Alleen advies. anders niets,

Zonder haofdelijke stemming werd aange
nomen, dat de naad alle aan hem taegewezen
redhten, aan z.kh ,houdt.

De zitting werd hierna geschorst zonder
dat de punten der agenda in behandeling zijn
gekomen daar de Vaorzitter verzuimd had
de vergadering ter openbare kennis te bren
gen, Hierdoor zouden besluiren. in deze ver
gadering genomen, ongeldig zijn

De voorzitter zegt toe een spaedeisohende
raèdsver9adering te beleçjgen op Vrijdag
avond 11 Fe'b,ruari, Hierna wardt de zitting
om ± 8 uur met het ge-bruikelijk gebeel ge.
sloten,
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