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1725, november 2
Pubicatie van een verbod door Gedeputeerde Staten van Utrecht op het vernielen of beschadigen van de bomen
en plantagien op Oostbroek.

Op de requeste van Abraham Pantzer is geappoincteert. De Gedeputeerden van de Staten s Lands van Utrecht
interdiceren en verbieden allen ende een ygelijck, de boomen ende plantagie op de weg van Oostbroek lopende
door de convents landen van den boomgaerd van het huys van Oostbroek af, tot aan de brugge, leggende over de
Biltse vaert, in eeniger manieren te schenden, te deformeeren of te beschadigen, directelijck of indirectelijck, op
poene, dat die geene, die zulcks komen te doen, ofte daer toe behuipsaam zijn, ende daar over in handen van de
justitie geraaken, sonder eenige verschoninge gestraft sullen worden na rigeur van de Wetten ende Placaten van
den Lande. Ende opdat alsulke quaaddoenders te beter mogen worden ontdekt en achterhaalt, stellen daar op een
praemie van honderd guldens voor die geene, dewelke deselve komen te ontdekken ende aan te brengen, soda
nig, dat in handen van de justitie geraaken, bij den suppliant te betalen, ende dat den naem van den aanbrenger,
des begerende, sal worden gesecreteert. Ende permitteren Haar Edele Mog. den suppliant dit appoinctement, tot
sijnen koste, te mogen laten drukken en affigeren, daar sulks dienstig sal oordeelen. Gedaan t Utrecht, den 2
Novemb. 1725.

ter ordonnantie als boven.
G. Voet van Winssen.

overgenomen uit:
Johan van de Water, Groot Placaatboek, deel 1, p. 764.

1668, oktober 24
De Staten van Utrecht verbieden het schutten in de sluis van de Biltse Grift vôèr 6 uur (september tot december),
5 uur (januari tot maart) en 4 uur (april tot augustus) ‘s morgens.

Op de requeste van Jan Claasse Schot, woonende aan de Steenstraat ontrent De Bilt, is geappoincteert. De gede
puteerden van de Staten s Lands van Utrecht, doen kond en maken kennelijk eenen ygelijken, dat tot haar
ed[elej mog[endej kennisse is gekoomen, dat die geene die met schuyten, schouwen en pramen sand van De Bilt
komen halen, des nachts ontijdelijken ten twaalf, één, twee en drie uren door de Biltse sluys, gelegen voor de
huysinge van Jan Claesse Schot, willen gelaten worden, makende met roepen en schreeuwen groot rumoer, tot
grooten ondienst van den voorsz[egde] Schot, desselfs familie ende gebuuren daar ontrent woonachtig, doende
den voorsz[egde] Schot op zijn erf en in zijn hooyberg groote schade. Soo ist, dat haar edele mog[ende] interdi
ceeren en verbieden bij desen, de voorsz[egdej sandvaarders, ende ook aan allen en een ygelijk, niemand uytges
ondert, met haare schuyten, schouwen ende pramen voor de voorsz[egdej sluys te koomen omme door deselve
gelaten te worden, als des morgens in de maanden van september, october, november en december ten ses uren,
in de maanden van januarius, februarius en meert des morgens ten vijf uren, in de maanden van april, may, juni
us, julius ende augustus ten vier uren, ende niet eerder, op poene van op yder reyse, die contrarie dede, te verbeu
ren de somme van drie gulden, te appliceeren ten behoeven van den armen van De Bilt; Een yder zij
gewaarschouwt en hoede zijn schade. Gedaan te Utrecht den 24 octob[erj 1668. Onder stont, ter ordonnantie als
boven, geteekent, Ant. van Hilten.

overgenomen uit:
Johan van de Water: Groot Placaatboek Staten ‘s Lcinds van Utrecht, tweede deel (1729), p. 378.
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