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SAMENVATTING VAN HET VERHANDELDE
IN DE VERGADERING VAN DEN
W E G E N R A A D OP 23 NOVEMBER 1940,
Mutaties onder de leden van den Wegenraad.
In Juni 1940 trad als lid tot den Wegenraad toe ir. A.L.H.R.
Gerla, Directeur van den Dienst v. Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting der Gemeente Batavia, ter vervulling van de plaats,
welke voorheen werd ingenomen door den heer J.M.H. Timmermans.

De rekening 1940 en de begrooting 1941.
Uitvoerig werden besproken de gevolgen, die de huidige
oorlogstoestand heeft gehad en zal hebben op den financieelen toestand der Vereeniging. De op dit punt bestaande moeilijkheden, werden veroorzaakt door de tegenstrijdige belangen
van krachtige voortzetting van het vereenigingswerk t.h.v. de
wegentechniek hier te lande (waarbij thans naast de gewone
ook bepaalde militaire vraagstukken de aandacht vragen) en
van noodzakelijke bezuiniging, geboden door vermindering
van inkomsten, terwijl ten slotte onder oogen moest worden
gezien dat de bezittingen van het Personeelsfonds der N.I.W.V ,
voor zoover in Holland aanwezig, voorloopig onbereikbaar zijn.
Ten slotte werden inet algemeene stemmen de in dit opzicht te volgen richtlijnen vastgesteld voor het bepalen van
den vorm, waarin de rekening '40 en de begrooting '41 aan
de algemeene jaarvergadering '41 ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.
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Hoewel het voor '41 door inkomstenvermindering niet mogelijk bleek een niet onbelangrijk te kort op de begrooting
te voorkomen, werd aangenomen, dat in de daarop volgende
jaren zoo spoedig mogelijk een sluitende begrooting bereikt
dient te worden. De daarvoor noodige en inogelijke bezuinigingen werden in groote lijn nagegaan en aan het Dag, Bestuur de nadere uitwerking daarvan opgedragen.

De algemeene vergadering in 1941.
Besloten werd deze in de tweede helft van April te doen
plaats vinden. Het is het voornemen op deze vergadering in
een voordracht te doen uiteenzetten de waarde, welke de moderne wijzen van mechanisch grondverzet voor den wegenbouw in Ned. Indië kan hebben en, indien mogelijk, daaraan
demonstraties te verbinden.

Statuten- en Reglementswijziging van het Personeelsfonds.
Daar de praktijk had aangetoond, dat de huidige regelingen
in dit Fonds tot moeilijkheden aanleiding gaven, werden ter
voorkoming daarvan enkele wijzigingen in de desbetreffende
bepalingen gebracht, zonder nochtans verandering te brengen
in de uitgaven ter zake van de N. I. W. V. ot de grootte der
verplichtingen tegenover het betrokken personeel.

Maatregelen op w e g e n g e b i e d i.v.m. de defensie.
Uitvoerig werden besproken een viertal punten op dit gebied, n.l.:
a/ de organisatie van wegwerk in tijd van mobilisatie en
oorlog;
b/ de reparatie van wegen in oorlogstijd;
c/ de mogelijke landing van vliegtuigen op wegen; en
d/ de camouilage van wegen.
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In verband met den aard dezer onderwerpen droeg het behandelde een vertrouwelijk karakter.

De resultaten met spaarzame asphalteering.
Aan den Wegenraad werden voorgelegd de resultaten van
een omvangrijke enquête, die over dit onderwerp in Ned.
Indië werd gehouden.
Op grond daarvan konden een 5-tal conclusies worden getrokken over de omstandigheden, waarin dergelijke spaarzame
asphalteeringen doelmatig zijn. Over dit onderwerp zal binnenkort een uitvoerige publicatie verschijnen.

Asphalteering met z.g. Boetongruis.
De Wegenraad nam kennis van de resultaten, welke met
bovengenoemd materiaal zijn bereikt. Zonder reed een definitief oordeel ter zake te willen uitspreken, werden deze belangwekkend geacht en aan het vereenigingsbureau opgedragen, verdere resultaten zoowel uit de praktijk als uit N.I.W.V.onderzoek te verzamelen.

Groiidstabilisatie.
Kennis werd genomen van de resultaten, die de N. I. W. V.
verkregen heeft bij haar onderzoek van deze werkwijze. Met
dit onderzoek wordt door de vereeniging voortgegaan, daar
het mogelijk is te achten dat deze methode, als zij beter beheerscht wordt, voor Ned. Indië — en in het bijzonder voor
de Buitengewesten — belangrijk nut zal kunnen afwerpen.

