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tiol\JL¡EN van de derde l:ergadering van de Comnissfe voor Lawaai-beåtrÍjafrrg
gehouden op I October 1936 ten kantore van Gem. Bouw- en Wonlrytoeaf.cht
te Amgterdam.
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Ir. A. Dubois, voorzitter;Ir. G.L. Tegelberg,
I1r. H.J. Schölvi:.r::kt
E. va.n Stigt,Ir. G.C, Snijders,IF, D. Kruyff,
E, van Dijkt
I{éwouw M.J" Brauns- Schagen,
Overste A. van Loon¡If. C. Boot, secretaris.

À{Ws1a¡.
fr. 1'/.1f.E. von Tlemert,
H. Hennen¡

Asenda sæ
l. Bespreklng aangaande het in het leven roepen van een Nederlandsche
Bond ter bestrijding van Geluidshinder.

Ðe voorzitter opent te l4.lO de vergacJering. fn de notulen van de
vergaderlng yan 7 Juii wordt de volgende-wijziging aangebrachtr Op deeerste,bladzÍjde in punt 2 wordt de vierde en vijfde regel als volg! ge-yfdzigd: dqar, voor zoover hem bekend., deze,af¿eéling gãen vergadeñingþijeen ireeft geroepen.

Jerder worden de notulen ongewij zigd goed,gekeurd.
- t,laiooq_¡1q1._tg.9¡ ma¿,kt naar aanleiding van deze wijziging de oprnêr-

kfngr -ffi-ñõîlÏãäFlãmsche comíté als corniE6 werkzaam wir Ëf ijven, äoch
opriðtrting: van een vereeniging ongewenscht acht.

De voorzrller gaat over tot bespreking van het agendapunt inaake ðe--îõEõãijoe 3 cler vorige äotuleñ. Het daarîn vei:vatle plan toteonclusle ophet in het ieven roepen van een nõdenlandsche Bond ten bestrljdinþ vâJt
Gelufdshfnder zou in de laatselÍjke afdeelingen besproken vuorden. Devoorzltter geeft der het woord.
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het onder a genoemde doel en wel in samenwerking met de sub e bedoelde
stichtin* ðtt" 
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r --J _a _! j ^t^r r -- -- -.-_1 r-^ ^1 ^ å^^1Çr Het steunen van de Geluidstichting, welke als doeX heeft'¡
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worden.
Z, De bronnen op te sporen, waaruit zoodanige.gelutden voortvloeien'
ã. ãtaiien te d'oen tei ¡etåugeling van zoodãníge geluiden bij degepenr die

ãv."" zulke bronnen zeg3'enschap hebben.
4. nà-ãaiiããôtrt van overtréïdsorgahen te.vestiggn glr. zoodanige.geluiden en¡

ðin.tj:erijlt¡ 
de midclelen aãn te wijzen¡ die tot verbetering kunnen

Si Samen te werken met andere organisaties, dÍe zÍch op Selfik of âafiv€fr
want terreÍn bewegen6. iñdi.t, fraar-=eálOmÏO¿elen zulks toelatenr de Geluídstichting geldelijk

va.n ellç¿-lar.I{.ilqgglþerg acht het gewenscht de geschiedenis var¡ cle Anti-lavvaai-
Bond ñ-:îTe--!ffi-ñ ãéðit -r"¿ã, dat de celüi¿stichting behalve onder de
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SniJders zich de oploss als iedere vereen zelfstandi ü9.
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ersoonlijdit z.i. geen bezwaaü
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van
}çe p tseli jL',e vereenigÍngen' I{un statuten diene.n echten ondergesehllnt

te zLJn aan d.e statuten van de Nederlandsche vereenigir¡g en 1n de eerste
instantíe zijn zij ook onderge schÍkt aan het hoofdbestuutr. spreekster
meent, dat de Geluidstichting ten opzlchte van plaatsellj ke vereeniginge¡

e"emier moet zijn. dat de Geluideti de
deelIr. SnÍ'iders

--æver.tegenwooro
antwoordt hieropt
igd is uraarvan ook de plaatselljke chting toch in
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iq._fggglbegg merkt op, d.at een decentralisatie als Ïtr. Snfiders
b edo eÎTTiõñÏêõ-õngewens chi vo orkomt, waarop rr ' snij d'ers - antwo ordt' t
dat decentralisatie-niet in de bedoeling ligt. Amsterd.am wil deel uit-
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ster,t: een Anti-lawaaÍ Bond met een wetenschappelijke afdeelirrg de Ge-
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door thans de AnIr. Sniídefs deelt med'e , da
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etten.
comÍt6 van Amsterdam zijn manda¿rf

ter bõãffiä[lne-stelt" ïr. Snijders van.pijn vgornelûen

'r,*offi1*!åtrlI3äü,"3g""ii.l3iiT*:iã.oi-ñätmoeerijxäou?íj+,4atAmsterdarn met. aê äticht,î'r"îärr-äå*"iiräätãõrii r<u vu""eniging wacht- totdaut

de organir,,." 
*-".I-;:-"r.rti*iäi";i- BãñA eõ""ãéf¿ j'st waarna opnleuw
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otte$' de J.deeên gesproken zou kunnen word,êfto
. [,glr-$nå-i-êeqg äntwoordt, clat het eou¡1té Amsterdam geen ultzond,erlngs.po$ùtFweñãõll-in te nennen.

de Oefufdsticþting statuten van cle Antl-lawaai Bond had i¡oorgesteld'
Dp., yp.g&å!!gg aRtv¡oordt hierop¡ dat de Gelqidstlchting ñet gewenschtr

aahtt,C dc ldeeên van verschillende plaatselÍjtce eornmt,sEies en afzonder-
{}jlc,e afgevaardigden te kennc¡ ,tenefnde daarna pas 4e Anti-lawaaÍ Boncl
op te rÍcl'rten. Hij vraagt of er bczwaren zijn op een vslgcnde vergade-rtng de statutcn van dc Antl-lawaai Bond vast tc stellenlIqr.li+lvf{ wijst eropr dat in d¿rt geval de earneagtettir¿g van Com-
,urLssfe 4 ¿.inders zou moeten zijnr daar thans hierin sittir¡g hèþben o€11-
schen, C.ie gecn afgevaarcligde zijn van'plaatseltjke eomitére,

Ðe secretaris antrr¡oordt hÍerop, dat de iloreeaf en de Ned. Ver. van
Huisvfõñfrõffié:Fîeel belang bíj hei anti-lawaagwerk hebbeã en dat zij
on dÍe rr:den als vcrtegenwoordigers uitgenoodtgcl giJnl daar zlJ belang-
.ryi.J'ke åânviij zigingen kunnen g€venr

Hr..:fgælÞg,lg meent dat thans deze vraagstuki<en aan den Raad van
ßestuu.r ¡noeten worclen voorgeLegd.

tL. -Êgåjge5g ryijqt crop, dat hlj. op een eventueel volgend€ v€f,gô-
dering ven Conu:rissie .i niet mcer zal komen.

Dc voorzÍtter slurt dc vcrgad.eríng.
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