
 

blad 1855o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 13 OCTOBER 1855 
 

UIT DE HAND TE KOOP 

eene in 1849 nieuw getimmerde BEHUIZING, staande en gelegen te Smilde Wijk A no. 95, 
toebehoorende in eigendom aan A. POMPER en vrouw, tolgaarder te Peelo, bijzonder geschikt voor 

allerhande affaires. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 OCTOBER 1855 
 
Smilde, 15 Oct. Met leedwezen verneemt men, dat de heer H. de Vroome heeft bedankt als lid van den 

Gemeenteraad alhier. 

-Door de Chr. Afgescheidene gemeente alhier is beroepen de W.Ew. heer W. Kok van ’t Hoogeveen. 

10 Oct. In de gisteren gehoudene Raadsvergadering waren aanwezig 6 leden. Nadat de notulen der 

vorige vergadering waren voorgelezen en goedgekeurd, is 1
e
. besloten de gemeentelijke belasting op ’t 

gemaal met primo Januarij 1856 in te trekken; 2
e
. eene commissie benoemd, om met de Besturen der 

gemeente Norg, Roden, Peize en Groningen te onderhandelen over den aanleg van een kunstweg, 
loopende van ’s Rijks straatweg alhier door bovengenoemde gemeenten naar Groningen; 3

e
. besloten, 

Burg. en Weth. te magtigen, om het effect, door wijlen Mevr. Rebenscheijdt gelegateerd tot onderhoud 

harer graftombe, te doen inschrijven ten name der gemeente Smilde, op het Grootboek der N.W. Schuld; 
4

e
. besloten om te heffen de volgende opcenten: 10 op de grondbelasting der gebouwde en 10 op de 

ongebouwde eigendommen; 5
e
. besloten op de personele belasting te heffen 3,6,12,15 opcenten, volgens 

de tabel bij Gemeentewet gevoegd; 6
e
. eene commissie benoemd tot onderzoek van het kohier der 

hoofdelijke belasting over 1855 en de daartegen ingebragte reclames; en 7
e
, idem tot herziening der 

gemeentelijke verordeningen, waarbij straf bedreigd is. – Niets meer aan de orde zijnde, werd 

vergadering door den Voorzitter gesloten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 OCTOBER 1855 
 

Belangrijk berigt! 

De Heer E. SUERMONDT, koopman te Rotterdam, is voornemens in de maand December publiek aan de 

koop te brengen, alle zijne nog onverkochte ONDERGRONDEN, HEIDEVELDEN en VEENPLAATSEN, 

bestaande uit het allerbeste veen van de Smilde, aldaar gelegen aan de Suermondtswijk bij de 
Molenwijk. 

Narigten te bekomen bij Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA te Assen en bij den Heer B. JONKER, wethouder 

te Smilde. 

Ten verzoeke van den heer M.S. VAN ESSEN te Assen, zal op MAANDAG den 5 November, des avonds te 

zes uur, in het Logement DE VEENHOOP te Smilde, 

PUBLIEK WORDEN VERKOCHT: 

1
e
. Een HUIS en KAMP te Smilde, bewoond en in gebruik bij REMMELT VEENSTRA aldaar. 

2
e
. Eene VEENPLAATS achter het vorige perceel, bij de Sikkenswijk te Smilde. 

3
e
. Een HUIS, BAKKERIJ, ERF, TUIN en eenig LAND, gelegen bij de Leembrug ten Zuidwesten der 

Straatweg en Drentsche Hoofdvaart en bij CORNELIS HARTGERS in gebruik. 

Assen, 19 October 1855 

                                                                                                           A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

                                                                                                        Notaris 


