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EN KIJKJE OP HET ZIEKENHUIS TERREIN. Ook de tuinen
verzorgd.

en Ie Kamer tot de oprichting van het tegenspeciaal aangekocht huis aan den Oostersingel
woordige Ziekenhuis besloten. Het Rijk had is sedert 1920 het radiologisch instiOnze stad is tal van instellingen rijk, er den grond .van de vestingwerken) voor tuut gevestigd
waarop wij Groningers met trots den afgestaan. Provincie en Gemeente betaalden
vreemdeling mogen wijzen. Instellingen op ieder de helft van de oprichtingskosten, wat
HET HEDEN.
ongeveer op 1 millioen neerkwam, terwijl het
allerlei gebied en van allerlei richting.
Door al deze uitbreidingen en verbeterinWanneer wij den gast van elders met de Rijk zich verbond om gedurende 35 (aanen 1S net aantal bedden langzamerbezienswaardigheden van Gruno's veste doen vankelijk was 30 bepaald) jaren 5 % van de |
hand tot 600 gestegen. Dit is echter
kennis maken en hem een en ander over helft der stichtingskosten te betalen. Tenbelangrijk
Sommige klinieonze stad vertellen, zullen wij echter dikslotte zal dus het Rijk ongeveer de helft ken kunnen te klein.
aanvragen
aan
de
betaald voldoen. Al lang heeft men zien niet meer
wijls over een der nuttigste, zoo niet d e en provincie en gemeente ieder
aankomen,
nuttigste, instelling zwijgen. En passant zal hebben. De beide laatstgenoemde instellindat hierin verbetering zou moeten komen en
hij misschien van ons iets te hooren krijgen gen hebben de inrichting betaald, daar het het ziekenhuis dan geen reserve-tervan het groote ziekenhuis aan den Ooster- Rijk den grond had afgestaan.
rein zou hebben. Dit is al begonnen ln
de
singel en heel misschien trotseeren wij de
oorlogsjaren. En toen de gemeente olannen
slechte bestrating van genoemden singel,
maaKte tot standsuitbreiding achter het zieHOE HET GROEIDE.
wanneer onze weg toch in die richting voert.
kenhuis
heeft men den toestand beter onder
offiDen 29 Mei 1903 werd het Ziekenhuis
Hierin ligt iets onbillijks. Het „Groote Ziegeopend en den 15 Juni d.o.v. werden de oogen gezien met 't bekende gevolg, dat
cieel
kenhuis" behoort tot onze waardevolste bede oude vestinggracht gedempt werd en door
het oude Ziekenhuis 79 patiënten overzittingen. En 't is niet alleen ons eigendom, van
gebracht. Tot directeur was benoemd dr. G. den aanleg van den Petrus Campersingel een
zooals de officieele naam reeds voldoende
terrein van ruim 10 HA. voor het Ziekenhuis
Eysselsteln, die in 1913 door den tegenuitdrukt. Duizenden en duizenden, tot uit de van
woordigen functionaris werd opgevolgd, die werd gereserveerd. De in gebruik zijnde opverste uithoeken der Noordelijke provinciën, voor dien gemeentegeneesheer
te Leek was. perv akte (aanvankelijk 3!_ H.A.) is door toehebben in den loop der jaren in die groote
Het nieuwe ziekenhuis had aanvankelijk voeging der klinieken van prof. Wiersma en
gebouwen genezing gezocht en gevonden. Hoe
350
bedden; het oude telde er 140. Tal van prof Van der Valk tot 5 H.A. gestegen. Wordt
talloos velen denken niet met dankbaarheid menschen
achtten dezen sprong veel te groot op den duur ook het reserve-terrein geheel
teru». aan hun verblijf in de zalen en verin gebruik genomen, dan zullen er 150 0
en
zelfs
werd
in ernst voorgesteld de geboutrekken van het Academische Ziekenhuis,
bedden
voor patiënten kunnen ziin.
waar zij een liefderijke verpleging vonden en wen eerst voor de helft te meubileeren. Gelukkig hadden de menschen, die aan het roer En meer, aldus dr. Mansholt, moeten er m
specialiteiten van grooten naam hen behanmaar dit
stonden, een ruimeren blik. Al gauw was het een Ziekenhuis niet komen. Dan
delden. Natuurlijk zijn er ook andere gede verre toekomst liggen — moet
vallen, waar de dood een einde maakte aan ziekenhuis goed gevuld en het bleek de eerste zal wel in ergens
er maar
anders weer worden gede laatste hoopvolle verwachtingen, maar jaren opgewassen tegen den toevloed van pabouwd.
tiënten.
gelukkig behooren deze tot de uitzondeHet aantal hoogleeraren is van 3 tot 6 geringen.
waren er drie
v Aanvankelijk
stegen, terwijl er bovendien 2 lectoren zijn
Het -behoeft den ook geen verwondering te klinieken, n.l. die voor Inwendige ziekde medische staf nog 5 hoofdassistennaren, wanneer straks
be^ln Juni
ter ten, voor Chirurgie en voor Verloskunde en en
ten en
gelegenheid van het 25-jarig _*....:-__ v;->n vrouwenziekten. Alleen prof. Koch is ook
20 gewone
assistenten telt.
het tegenwoordige ziekenhuis, niet slechts een thans nog
evenals in 1903
hoofd zijner Deze hebben de medische verzorging van de
officieele belangstelling zal blijken, maar dat khniek (chirurgie). Zooals men weet heeft bijna 7000 patiënten met nagenoeg 200.000
prof. Nijhoff, die ook tot de medische hoogtal van oud-patiënten op den herdenkingsverpleegdagen, die in het Ziekenhuis worden
dag behoefte zullen gevoelen uiting te geven leeraren behoorde, die in 1903 aan het hoofd opgenomen, en bovendien van de 15 a 16000
der klinieken stonden, zijn hoogleeraarsambt patiënten, die de polyklinieken bezoeken. In
aan hun dankbaarheid.
verleden jaar neergelegd.
totaal worden er dus jaarlijks een 20
Bij de kliniek der inwendige ziekten betot 23 duizend patiënten behandeld.
Wij hebben den directeur van het Ziekenevenals ook thans nog
De gemiddelde bezetting is 550—570, wat bij
hoorde
de afhuis, DR. W. H. MANSHOLT, eep dezer dagen deeling voor besmettelijke ziekten,
een maximum van 600 bedden feitelijk te
terwijl
bereid gevonden, ons op een middag een en bovendien er een klein gebouw was voor de veel is,
daar men eigenlijk moet rekenen, dat
ander te vertellen over het Provinciaal-, behandeling der zielsziekten. Dit laatste was normaal 10 % der
bedden onbezet zijn.
Stads- en Academisch Ziekenhuis.
een fout, die evenwel sedert dien hersteld is
Het aantal verpleegsters is gesteU hebt niet weinig gevraagd, zei de heer door de stichting van de kliniek
voor gen tot ruim 270, tegen 100 bij de oprichting.
Mansholt, ons schrijven nog even doorlezend. psychiatrie en neurologie,
tot den Dit is een niet onbelangrijke verbetering,
Verleden, heden en toekomst. Daar zou wel bouw waarvan het Rijk in 1912 besloot.
daar de aanvankelijke verhouding van nog
Aaneen heel boek over te schrijven zijn.
vankelijk
er was geen overleg gepleegd
meo 1 zuster op 3 patiënten, zich hierdoor
't Bleek ons al spoedig, dat de directeur
wijzigde tot nagenoeg 1 op 2
het rijk hiermee n.l. een apart ziekenonze bedoeling uitnemend had begrepen. wilde
huis stichten (de woning voor den hoogRuim vijf kwartier, slechts onderbroken door leeraar naast de kliniek is hiervan het geDE TOEKOMST.
zoo nu en dan een opmerking of vraag onzer- volg geweest), maar het zag al spoedig het
Wat nu de naaste toekomst bezijds, heeft hij ons een duidelijke uiteenzetverkeerde hiervan in, zoodat bij
opening in treft
ting gegeven, die wij in het hier volgende 1916 dit ziekenhuis door het de
aldus dr. Mansholt, allereerst is
groote' mede noodig
een nieuwe oogheelkunhebben saamgevat.
exploitatie
genomen.
werd
in
dig eklin i e k-In 1898 is reeds overwogen
(sedert
4 Juli 1903 hoogProf. Wiersma
een dergelijke kliniek bij het nieuwe ziekenUIT HET VERLEDEN.
leeraar, dus ook bijna van de oprichting af)
te bouwen, maar prof. Mulder gaf toen
zijn
eigen
kliniek, die 140 bedden de voorkeur
In 1851 is het eerste Prov.-, Stads- en had nu
aan het gebouw in de ZuidersinAcad. Ziekenhuis tot stand gekomen. Het telt. De oude kliniek werd inwendig vertimgeistraat. Dit is jammer geweest,
want zijn
gebruik
genomen als polywas een ongelukkig tijdstip, daar kort daar- merd en in
opvolgers werden hiervan de dupe.
Toenvoor
keel1870)
neus-,
na (plm.
kliniek
Pasteur en anderen een geenoormaals was de inrichting wellicht nog volheelen ommekeer in de geneeskunde teweeg heelkunde, waarbij er van de 40 bedden doende. Sedertdien evenwel
het aantal
brachten. Toen bleek het ziekenhuis totaal in twee zaaltjes nog een 20-tal overbleven. patiënten 3 of 4 maal zoo grootisgeworden
en
jaar ls het Zander-in7
of
8
een
Voor
hoogleeraren
onvoldoende. De
oat der studenten 2 of 3 maal. Algemeen
Rosenstein en
bij
chirurgische
de
afdeeling
bijstituut
Ranke hebben vooral veel voor de modernimen het er over eens, dat het hier een o n is
seering gedaan. Maar al spoedig ontstonden gebouwd en in 1925 had er nog een belangtoestand betreft en
is
rijke uitbreiding plaats door het bouwen noudbaren
plannen voor een nieuw ziekenhuis, wat echdan ook reeds besloten, stappen te doenerom
ter nog niet beteekende, dat het er toen ook van de kliniek voor huid- en geteugen. Het
e,\ schijnIniekdatte dit
direct was. Er waren wel 5 a 6 verschillende slachtsziekten van prof. Van der Valk üeeft er allen
van.
binnenplannen en eerst in 1898 werd door de ue op een terrein achter de laboratoria. In een kort zal gelukken.

Een onderhoud met den directeur.
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Het deed goed, dat de Voorzitter eenige
hartelijke woorden van deelneming 6prak
voor de slachtoffers van de veenbranden en
(Van onzen parlementairen medewerker)
hulde bracht aan allen, die meegewerkt hebben aan het blusschings- en reddingswerk.
sloot zich daarbij aan.
De Regeering onderwerp,
dat aan de orde
eerste
Het
WEGENFONDS INDIË.
dat van het Wegenfonds, waarwas
kwam.
Op den eersten dag na een reces heeft de aan heel wat vastzit. Voor een tijdvak van
Kamer altijd allerlei formaliteiten te ver- vijf jaar is een algemeen plan to_ veryullen en administratieve beslommeringen betering van bestaande wegen en tot aanleg
af te doen. Ze moet de afdeelingen opnieuw van nieuwe vastgesteld. Hoeveel moeilijktrekken, daarvoor voorzitter en ondervoorheden er te overwinnen zijn geweest eer
zitters benoemen, ze moet haar agenda op- dit plan vast stond, weten wij allen uit de
stellen: er zijn gewoonlijk vele adressen in- kranten-berichten.
gekomen; er wordt in den regel wel een inVan alle kanten is getracht nog meer
terpellatie aangevraagd enz. Ook ditmaal werk in dit plan op te nemen, want wat
deed 2_j al die zaakjes af. Het was ditmaal er nie. in komt. gebeurt ook in vijf jaar
de heer Braat. die iets in het midden had tüds niet. Er is achterstand en ieder bete brengen. Bij een kleine afwijking van he. langhebbende vindt, dat zijn weg het eerst
Reglement van Orde. die de voorzitter vooraan de benrt moet zun. Maar dat kan niet.
stelde, wilde hü zijn hart luchten over het
In 1927 is ruim elf millioen aan wegen
reit. dat vlak voor het reces een belangrijk besteed en voor 1928 wordt 2VA millioen gevoorstel van hem ter wijziging van dat vraagd. Van dat bedrag brengt de wegenReglement door de Kamer was doodgezwebelasting er 7 millioen op; de rijwielbelasgen en doodgestemd. Het moment was niet ting 4.7 millioen, geeft de begrooting van
gelukkig gekozen, maar het is te begrijpen, Waterstaat er ruim 5 en het Rijk geeft het
dat hü een kansje ziende om eens uiting te restant als voorschot, dat later wordt teruggeven aan zijn misnoegen, deze gelegenheid bepaald. Het zün geen geringe bedragen en
wilde aangrijpen. Echter was de afwüking wij meenen "te mogen verwachten dat als in
al onder den hamer door gegleden eer hij vijf jaar tijds een dikke honderd millioen
he. bemerkte en de Voorzitter wenschte is besteed het er met onze wegen heel wat
de discussie niet te heropenen. Voorts ver- beter zal uitzien. Inmidels
valt er dan nog
zette deze afgevaardigde zich tegen het aan heel wat te doen o.a, «ten aanzien van de
de orde stellen van de pensioenwet voor de bruggen daar, waar thans de onhoudbare
ambtenaren en vroeg hü een interpellatie veerponten nog altijd dienst doen. Een afaan over het optreden van een belastingzonderlijk bureau is gesticht voor de voorambtenaar te Dordrecht. Indien deze afge- bereiding van den bruggenbouw o.a. in vervaardigde wat beter spreker was en wat band met de betere verbinding met het Zuihandiger debater, zou hü de Kamer heel den des lands,
dat zich te veel oriënteeren
iraA moeilijkheden kunnen bezorgen. Nu zou naar den kant van België, indien de
echter ie hü ta «rauw uit het veld geslagen. breedero wateren, die hen van het Noorden

Van 't

Haagsche Binnenhof.

—

scheiden een gemakkelijke verbinÖf*
ding helemmereiL
Be Moerdijk is bijvoor-

zün uitstekend

Onverbrekelijk zit hieraan evenwel vast de ons eenige cijfers te geven, die betrekking
stichting van een nieuw zusterhuis. hebben op de exploitatie, die jaarlijks 9 ton
Bij de groote uitbreiding van het aantal verkost, waarvan f475.000 voor salarissen (hier
pleegsters heeft men reeds overal naar vallen salarissen van hoogleeraren, lectoren
ruimte gezocht om haar onderdak te brenen assistenten buiten. De salarissen vragen
gen. Komen er nu nog weer zooveel zusters dus ongeveer 50 %, wat ln vergelijking met
bij, door het stichten van bovengenoemde andere groote ziekenhuizen weinig is, in
kliniek, dan zal de stichting van een nieuw hoofdzaak een gevolg van het vrijwel conzusterhuis niet kunnen uitblijven.
Dit zal stant blijvende aantal opgenomen patiënten.
ingericht moeten zijn voor de behoefte van
ledere patiënt kost nu f4.55 per verpleeghet oogenblik, maar onbeperkt vergroot moedag tegen f 2.03 in 1913, waaraan de duurdere
ten kunnen worden.
levensomstandigheden en de sterke verhooHet derde punt. dat in de naaste toekomst ging van salarissen voornamelijk schuldig
de aandacht verdient, is een nieuw razijn. Ook dit cijfer steekt gunstig af tegen tal
diologisch instituut. Toen het in van andere ziekenhuizen. Door de geringe
schommelingen in het aantal patiënten en
1920 in het tegenwoordig nog gebruikte perceel werd ondergebracht, was het direct de den goeden opzet lshet Gróningsche
bedoeling, dat dit tijdelijk zou zijn. Het huis Ziekenhuis in exploitatie het
is eigenlijk te klein, doch het heeft zijn dienalle
goedkoopste van
groote
sten bewezen. Er wordt een zeer druk gebruik ziekenhuizen in Nederland.
van het instituut gemaakt. Gelukkig zijn ook
De directeur wordt bijgestaan door een
hier de vooruitzichten gunstig directrice voor de verpleging en de huishouen mogen wij binnenkort ook een delijke diensten, die daarvoor geassisteerd
verbetering in dezen toestand wordt door de hoofdverpleegsters en chefs
verwachten.
van de diverse diensten. De administratie
wordt gevoerd door een administrateur met
DE KLEINE ZIEKENHUIZEN.
9 helpers. De apotheker heeft 11 hulpkrachten.
Het radiologisch instituut heeft van het
ontwikkeling
De
dezer verschillende planziekenhuis een assistente en een bediende.
nen gaf ons aanleiding dr. Mansholt te vraverplegingsdienst telt 276 personen, waargen, of
naar zijn meening
het oprichten De
van 13 mannen, en 11 hoofdverpleegsters.
van plaatselijke ziekenhuizen, als te Wintechnische dienst (hulp van buiten komt
schoten en in andere plaatsen, op den duur De
practisch
niet voor) telt een chef met 20 onniet den toevloed van patiënten naar het dergeschikten.
Voor de voedselvoorziening
Acad. Ziekenhuis zou verminderen of althans
zyn buiten de vrouweiyke chef 17 personen
verder een vooruitgang belemmeren.
Naar mijn meening, luidde het antwoord, noodig, w.o. 3 koks: voor de wasscherlj 41
personen; voor de huishouding der zusters
hebben de plaatselijke ziekenhui37 (dienstmeisjes), en
zen hun tijd gehad. De stichting 23, voor den zaaldienst
voor den huisdienst (de portiers e.d.) 20.
ervan is een groote fout geweest. De ziekenIn totaal zijn er dus 480 personen in
huizen van tegenwoordig zijn veel te gecompliceerd om op kleine schaal geëxploiteerd te dienst van het Ziekenhuis, d.i.
patiënt.
worden. Van tweeën één: öf men kan de bijna 1 voor iederen
De volgende gebruikscijfers zullen
noodzakelijke inrichting niet betalen, óf deze
menige huismoeder verbaasd doen staan. Per
wordt in het gebruik veel te duur. De hoofddag wordt ongeveer 1000 liter melk gebruikt.
zaak is echter, dat men bij die kleine plaatjaargebruik van vleesch is 34 tot 35000
Het
selijke ziekenhuizen niet over voldoende speK.G.;
van eieren een 206.000 stuks; van aardcialiteiten kan beschikken; 1 chirurg b.v. is appelen
111.000 K.G. (ongeveer 1600 mud)?
niet voldoende, hij moet met tal van andere
van brandstof voor de centrale verwarming
(3.300.000 K.G.) steenkolen, d.i. bijna
"specialiteiten
die er in een kleine plaats 3300 tonals vroeger het gem. electriciteitsbezooveel
niet zijn
overleg kunnen plegen.
100.000 K.W.Wel degelijk acht ik het goed, dat er in een drijf gebruikte; van electriciteit
(wat beteeként
van
water
102.000
M
3.
uur;
stad als Groningen particuliere ziekenhuizen
lid van het personeel, gemidbestaan als het Diaconessenhuis en het R.K. per patiënt of per
dag).
deld
300
liter
Ziekenhuis. Als ze er niet waren, zou ik
In den loop- der jaren werden nog eenige
zeggen: ze moeten er komen. Hier zijn spereserve-fondsen gekweekt, die voor een deel
cialiteiten genoeg.
doen tot uitbetaling van pensioenen
Een ziekenhuis stichten met minder dan dienst
aan
die vóór 1913 in dienst traden en
hen,
125—150 bedden is geld weggooien. Voor de
pensioen is gewaarborgd.
geen
wien
dus
menschen is het veel en veel goedkooper en
beter, dat er goede ziekenauto's zijn, zooals
Nu het bedrijf tweemaal zoo groot is
in onze stad het geval is. Practisch komt het geworden
en alles veel drukker, is het duiniet voor, dat zieken nadeel ervan ondervonden, als zij over afstanden van 30—40 K.M. delijk, aldus eindigde dr. Mansholt ons onnaar een groot, goed geoutilleerd, ziekenhuis derhoud, dat de oorspronkelijke localiteiten
voor huishoudelijke diensten veel te klein
worden vervoerd.
zijn. Het kan alleen verbazing wekken, dat
Algemeen zijn de deskundigen dan
ook tot
de door mij genoemde conclusie gekomen en men het zoo lang heeft volgehouden. Het
pleit voor het inzicht van bouwers en bedeze strooming wint meer en meer veld. Verzorgingshuizen en sanatoria kunnen overal stuurders, dat alles direct zoo royaal is opgezet, dat men zich ook thans nog b.v. met
gesticht worden, als het oeconomisch uit kande keuken behelpen kan.
met ziekenhuizen is dit niet het geval
Er is echter een grens en deze is ongeveer
bereikt. Het stichten van nieuwe klinieken
NOG EENIGE CIJFERS
zal op genoemd gebied onvermijdelijke conseTenslotte was dr. Mansholt zoo vriendelijk quenties hebben.
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van Rotterdam naar Den Haag; deze gaat
om Delft heen en laat, dat stadje links
liggen. Natuurlük is men daarop in
Delft
niet büster gesteld, want ieder verkeer
brengt eenig voordeel aan, maar als alles
ontgaat alle voordeel. Ook
yoorbu snort,
hier dus byzondere overwegingen.
Wanneer men al deze punten (en er zün
er nog vele andere) eens overweegt, wordt
bet duidelük. dat het opstellen van een vüf_.arig plan geen peulschilletje is. Het is voor
den Minister uiterst moeilük om de noodigo
betrouwbare adviezen te ontvangen en juist
met het oog daarop is het denkbeeld 'belichaamd in de motie van den heer Van der
Waerden om een Wegen-Raad in te stellen,
niet te verwerpen. In dien raad kunnen de
vraagstukken uiitgevoohten worden
en al
zullen waarschimliik dikwijls tegenstrijdige
adviezen worden uitgebracht. de Minister
krijgt er toch gegevens door, die niet te
versmaden zün.
Vermelden wü even. dat op het repertoire
voor Groningen voorkomen: verbetering
der rijkswegen Groningen—Delfzijl, Groningen—Friesche grens,

grootere bedrageu aan de provinciale wegen
werd
door dezen afgevaardigde evenals
beeld een afgruseluke hinderpaal voor het
eenige andere leden gepleit. Do secundoor
eu he
vau alle
daire wegen zün van niet minder beteekezuden op een Kbruggenbouw hierdat
plaatse
ter
nis voor bet verkeer en voor de verbetering
wordt aangedrongen. Maar dat dit
een
van deze is slechts 30 pet. van het totale
bedrag uitgetrokken.
0 dit water wel eens gepasseerd is.
De Minister kan niet heksen, zei de heer
81
den duur nie* k "nen
Schaper
terecht en do overige leden zulleu
le
en of r Ve*rPonten moeten vertoegeven, dat alles niet in een paar jaar
wel
voor breede vaste
is tot stand te brengen. Maar als er WaterKen'eÏT- eTst
-er
z"n de wegen aan de
staatsbelangen aan de orde zün is het altüd
beurt en daaraan is n?gr ileel wat te . doen#
gedrang voor de deur, omdat iedere afeen
en
k"«[ etjat te
?yn de wegen ook te
gevaardigde
wel een speciaal belangetje
is heel kostbaar,
ver?tld*ren
*?
heeft,
bijzondere liefde bezit. Nu er
dat
zün
want de daarvoor benoodigde terreinen zün
oogenblik
op
zooveel te deelen is, zün
het
duur. Een andere moeilijkheid is
de
ze er alle als da kippen bü. Minister v. d.
öoorgang door dorpen in den regeldatzeer
Vegte hield zich oolükjes op de vlakte eu
nauw en gevaarlijk js Van verbreeding kan
zegde van alles toe. wat maar mogelük is.
oaar geen sprake zijn en dus is het noodig
Ook voor Groningen, als er tijd is en geleom de dorpen heen een nieuwen weg aan
genheid, maar veel kracht ging er niet van
te leggen een werk, dat
zeer duur moet zijn
zijn
woorden uit. Alles hangt in de lucht als
omdat daarvoor in den regel bouwland
het niet in het plan is opgenomen, en daarmoet worden opgeofferd. En nu hebbeu wij
aan was officieel niets toe te voegen.
net alleen nog maar over
de hoofdwegen
Van een Wegenraad verwacht de Minister
en hoevele zijwegen zijn er die
in nog slechGroningen—Drentsche niet
veel; hü heeft adviseurs genoeg en kan
ter staat verkeeren.
grens; nieuw aanleg:
overal nog meer hulp krijgen, zoodat een
Ons wegen-ner is bij stukjes en beetjes grens in de richting Groningen—Drentsche
van Gieten. In Friespraat-raad niet noodig is te achten. Dat is
ontstaan en de duizenden krommingen die land sluiten daarbü dan aan
de
verbetering
maar aan den anderen kant
er in zijn. zijn niet alleen gevaarlijk voor van den weg Gróningsche grens—Leeuwar- te begrijpen,
belanghebbenden
graag een Colde
willen
net verkeer, maar verlengen noodeloos den den en in Drente
de verbetering rau den lege, waarin zü eens hun meening kunnen
weg. Wanneer men er dus toe overgaat weg Assen—Groninger
Voor zoover uiteenzetten en in nauw contact met den
zoon weg te verbeteren, rijst de vraag of het Groningen betreft isgrens.
voor
1928 een be- Minister komen. De Kamer bleef er onverlegging met als gevolg verkorting niet drag van 562.500 gld. uitgetrokken.
Zestig danks bet advies van den Minister ook zóó
te verkiezen is boven behoud van den bemille
voor verbetering en de rest ". oor over denken en nam de motie-v. d. Waerden
is
staanden weg. Maar aan die verlegging zit nieuwen aanleg.
met 59. tegen 19 stemmen aan. De Minister
ook al weer veel vast. omdat dan groepen
vergelüking met andere provincies z.al dus wel een voorstel indienen
In
om een
bewoners een eind daarvan af komen _e zit- staat Groningen er niet ongunstig bü, maar dergeluken Raad od te
richten.
ten en eigen wegen noodig hebben. Zoo rijzit,
het verst-af
heeft het meest behoefOnder invloed van die stemming gleed de
zen bij het outwerpeu van de plannen tel- wie
aan goede verkeerswegen en daarom wet er rustig door. Zonder
te
stemming werd
moeilijkheden.
kens nieuwe
Een voorbeeld pleitte de
een mildere ze jjoedgekeurd.
voor
is bijvoorbeeld de weg, die ontworpen Ls bedeeling heer Rterema
van deze provincie. Ook Tóor
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