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de beide gemeenten regelingen
met de verkopende exploitatie-
maatschappijen. Zo’n regeling 
wordt ook overeengekomen voor 
de bouw en het onderhoud van 
de brug over de Nagtglassloot bij 
de Paulus Potterlaan.    
Op de gemeentegrens wordt de 
brug gebouwd op kosten van de 
N.V. Gooisch Grondbezit en komt 
in eigendom van de gemeente 
Naarden. Hoewel Bussum denkt 
beter in staat te zijn tot het 
onderhoud wordt ook dit aan 
haar buurgemeente overgelaten. 
De exploitatiemaatschappij 
betaalt aan de gemeente Bussum 
ƒ 5.000,- voor het onderhoud en 
de verlichting voor het gedeelte 
op Bussums grondgebied en aan 
de gemeente Naarden voor haar 
deel (waaronder de brug) een 
bedrag van ƒ 7.500,- .
In de vergadering van de 
Naardense gemeenteraad  van 
9 mei 1928 wordt akkoord 
gegaan met de “Regeling 
inzake het exploiteren van 

bouwterreinen door de N.V. 
Gooisch Grondbezit”.
Inclusief de overname van de 
onderhoudsplicht voor de brug 
door de gemeente Naarden.
Naarden en Bussum zetten 
reclamecampagnes op om de 
forenzen te interesseren in 
de riante woonhuizen. Opdat 
de kooplustigen niet ongemerkt 
de gemeentegrens overschrijden 
worden midden in de zo gelijkende 
villawijken plaatsnaamborden 
gezet.   

Inmiddels is de brug van archi-
tekt Jan Dullaert bijna tachtig 
jaar oud. De staat van onderhoud 
van het monumentale kunstwerk is 
opmerkelijk slecht: het ijzerwerk 
roest en het metselwerk scheurt. 
Door meerdere bewoners van 
de villawijken is bezorgd bij de 
gemeenten Bussum en Naarden 
gevraagd om maatregelen.
Zou het in 1928 gevormde onder-
houdsfonds ontoereikend zijn, of 
zijn er andere verklaringen voor 
het verval? Het antwoord is aan 
de politiek.

In de twintiger jaren van de 
vorige eeuw worden zowel in 
Bussum als in Naarden grote 
villawijken gepland. De markt 
voor ruime landhuizen is 
aanwezig, en de bereikbaarheid 
van de beide plaatsen is door de 
spoorlijn en de nieuwe rijksweg 
optimaal.
Aan weerszijden van de Bredius-
weg worden op een planmatige 
manier uitbreidingen opgezet. 
Wegenplannen worden vastge-
steld, waterwegen en plantsoenen 
ingetekend. De bouwgrond wordt 
verkaveld volgens door de 
gemeenten bepaalde normen. 

Voor de financiering van de aanleg
en van het onderhoud van de 
openbare voorzieningen treffen

Brief aan B&W van directeur Gemeentewerken Bussum 
d.d. 8 februari 1929

Regeling inzake het exploiteren van bouwterreinen 
(raadsvergadering Naarden d.d. 9 mei 1928) 

IntermediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaThuiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567  
of info@intermedicare.net

Liefhebbers van oude boeken, 
CD’s en grammofoonplaten zijn 
zondag 25 februari van harte 
welkom in de Kromme Englaan 
3a van 10.30-16.00. WIZO ‘t 
Gooi-Amersfoort organiseert 
deze dag een Grote Boeken-
beurs met duizenden nieuwe, in 
goede staat verkerende boeken 
(waaronder Judaica) en CD’s. 
Een bezoek aan deze boeken-
beurs is zeker de moeite waard.

Boeken-
beurs

Op zondag 25 februari verleent 
de Amsterdam Staffband van 
het Leger des Heils en de gos-
pelgroep Kia Light medewerking 
aan de “Sing Inn” bij het Leger 
des Heils. Ditmaal is gekozen 
voor de Verlosserkerk aan de 
H.A. Lorentzweg 59. Dit om de 
klanken van band en samenzang 
goed tot hun recht te laten 
komen, verder is de gospelgroep 

Kia Light zeer beweeglijk en zal 
de bezoek(st)ers zeker bij hun 
zang betrekken. 
De beide groepen zijn zeker 
geen onbekenden, men ver-
leende o.m. medewerking aan 
het programma ‘Nederland 
zingt’ van de E.O. De aanvang 
is om 17.00 uur. Inlichtingen: 
Luitenant H.D. vanEssen: 06-
l0018372

‘Sing Inn’ met Amsterdam 
Staffband en Kia Light

Vogelwerkgroep het Gooi en 
Omstreken start op 6 maart a.s. 
met de cursus  Vogelherkenning. 
De cursus bestaat uit lezingen, 
het vertonen van dia’s, het laten 
horen van vogelgeluiden en een 
aantal excursies.  In deze tijd 

van het jaar is de cursus spe-
ciaal gericht op het voorjaar in 
de natuur. Zo worden nu behan-
deld: zang, nesten en eieren, 
de zomergasten, de water- en 
weidevogels en de roofvogels. 
De cursus wordt gegeven op 

zes achtereenvolgende dins-
dagavonden van 20.00 uur tot 
± 22.15 uur in de Verlosserkerk, 
Centuurbaan/H.A.Lorenzweg. 
Opgeven bij A.C.L.v.Klaveren, 
Berkenhof 3, 1241 VP Korten-
hoef, tel. 6561426.

Vogelherkenning Openingstijden redactiekantroor: 
Ma. – don. 10.30 – 12.30 uu/ 13.30 – 16.30 uur

Vrij. 10.30 – 13.00 uur

Het op één na grootste postbedrijf van Nederland.

     belangrijke 

telefoonnummers
 

Alarmnummer politie, 

brandweer en ambulance 

112. Politie: 0900-8844. 

Spoedeisende hulp (SEH), 

Gooi-Noord: 5391111. Huis-

artsenpost: 0900-9359. 

Apotheek: spoedtele-

foon 5330607.  Vrijwil-

ligers Thuishulp Centrale: 

6947455. Dierenambulance 

6830300. Vogelasiel Naar-

den, tel. 6945658.

Diabeteslijn (033) 463 05 

66, info@dvn.nl, voor alle 

vragen over diabetes (24 

uur per dag, ’s nachts alleen 

in geval van nood).


