
OVER MILIEU GESPROKEN-----
Met het milieu had men in 1909 nog weinig op in Medemblik.
Alles wat op vuilnis leek verdween in het water achter het huis 
of voor in de al bijna gedempte gracht.
Onder andere komt de riolering nog uit in het Achterommtje met 
alle gevolgen van dien. De Gezondheidscommissie, gezeteld in Hoorn, 
komt in november een dag naar Medemblik en neemt de erbarmelijke 
toestand in ogenschouw.
Het rapport wat zij laat uigaan naar de gemeente is niet mals want 
leest U maar:

Als gevolg eener bij ons ingekomen klacht is onlangs 
door eenige leden uit ons midden opnieuw een onder
zoek ingesteld naar de toestand van het ACHTEROM 
in Uwe gemeente, welk water ook reeds vroeger tot 
eene gedachtenwisseling in onze commissie aanleiding 
gaf, doch waaromtrent wij destijds, met het oog op de 
tegenstrijdige bij eene eventuele demping betrokken 
belangen, gemeend hebben voorlopig eene afwachtende 
houding te moeten aannemen.
Wat bij dit laatste bezoek aan het licht is gekomen, 
geeft echter ons inziens alleszins aanleiding tot een 
spoedig en krachtig ingrijpen.
Voornamelijk betreft dit het gedeelte, dat gelegen is 
achter de Oosterhaven, en wel van het KONINGSHOF 
tot aan de ROZENBRUG. (de brug bij de Bangert red.)
Zo bleek de beschoeiing overal vergaan, drijvend vuil 
wordt niet verwijderd, het water nimmer uitgediept.
Onder mededeling van een en ander nemen wij de vrij
heid Uw college in overweging te geven eene strenge 
hsndhaving van art. 56 en 57 der algemene politiever
ordening en voorts de beschoeiing afdoende te vernieu
wen, het drijvend vuil minstens eenmaal per week te 
doen verwijderen en het water nu en dan te doen uit
baggeren.
En ten slotte minstens tweemaal per week het water te 
doen ververschen door inlating van frisch water door 
den duiker uit zee in de zoogenaamde OUDE HAVEN en 
vandaar door den duiker naar het ACHTEROM.
Ofschoon door voorenstaande maatregelen, naar ver
trouwen, reeds eene groote verbetering zou worden be
reikt, menen wij hierbij tevens uiwe aandacht te moeten 
vestigen op de wenschelijkheid van de opheffing van alle 
zoogenaamde uitlopende privaten en inverband daarmede 
VAN DE INVOERING VAN EEN WISSEL-TONNEN-STELSEL. 
14 November 1090. De Gezondheidscommissie gezeteld te 
Hoorn.
De gemeente Medemblik werd dus banuit Hoorn er op 
attent gemaakt dat de toestand van het Achterom on
houdbaar was geworden. Daarmee werden zij op grote 
onderhoudskosten gebracht. Het zou tot 1912 zo blijven,. 
De grote kosten van een nieuwe schoeiing kon niet wor
den op gebracht en ging men in dat jaar over tot dem
ping van het gehele Achterom dit, tot enmet het Salibarak 
(bij bakker Raat)



Deze gegevens komen uit het Streekarchief en de 
Medemblikker Courant van 1909.
Eindelijk weten wij nu ook de naam van de brug bij 
de Bangert,namelijk: de ROZENBRUG.

Jan Struik.

De Bangert 
omstreeks 1900 
met op de voorgrond 
de Rozenbrug.
Rechts op de voor
grond de stenen 
olielantaarn. 
Daarachter de 
boter-en kaashandel 
van G. Kramer.
Links met puntgevels 
twee turfpakhuizen.

Advertentiën.
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JAN, I
Zoon van J. BOS Jr. en !

Th. R. BOS-Reuckers. |
Medemblik, 17 Jan. 1909.

Waarom hoest gij?
Omdal gij verzuimt ’s morgens ons

gezuiverd Roggemeel
te gebruiken Er is geen beter 
middel iegen hoest en verkoudheid, 
dan ons gezuiverd Roggemeel.

Te bekomen in pakjes van 16 cis 
en 18 cis., Jbij ‘ 's

B, RAAT,
Brood- en Koekbakker Medemblik


