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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 6 FEBRUARIJ 1871

INGEZONDEN STUKKEN
De Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde (ingeland van het Veenschap “de Zeven Blokken” aldaar)
heeft goedgevonden, op grond, dat Z.Ed. doordrongen is van de bewustheid, dat de werkelooze
toestand, waarin dat Veenschap reeds geruimen tijd verkeert, dient op te houden, op te roepen alle
eigenaren van dat Veenschap, op bepaalden tijd en plaats, om over te gaan:
1e tot het benoemen eener commissie, die met hoogere autoriteiten in overleg treedt, het zij om het
Veenschap te ontbinden of op betere grondslagen gevestigd te krijgen.
2e. enz.
De ondergeteekende heeft de eer den Heer HOOGERBRUGGE het navolgende in overweging te geven:
dat alle begin eender nieuwe zaak moeijelijk is, zelfs voor Gedeputeerde Staten, die ook
andere autoriteiten moeten raadplegen;
dat geen feiten worden opgegeven tot staving van Z.Eds. bewustheid;
dat het plan van aanleg der waterleidingen door het Bestuur den eersten Februarij 1870 is
vastgesteld , en, na ter inzage der ingelanden te hebben gelegen, den twee en twintigsten Februarij
daaropvolgend ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten is gezonden;
dat dit plan van aanleg den twee en twintigsten Junij met bezwaren van Gedeputeerde Staten
is terugontvangen;
dat tot opheffing van die bezwaren overleg met de Directie der Rijksgestichten te
Veenhuizen en met den Hoofdingenieur van den Waterstaat in deze Provincie vereischt werd, waarna
het plan van aanleg, met bestek, begrooting en profilen der waterleidingen, den tienden December
1870 aan Gedeputeerde Staten is teruggezonden;
dat die staat den negen en twintigsten December 1870 bij het Bestuur is terugontvangen met
bezwaren, die ook in betrekking staan tot het plan van aanleg der waterleidingen, en derhalve niet
opgeheven kunnen worden, dan wanneer dit plan goedgekeurd van Gedeputeerde Staten zal zijn
terugontvangen;
dat het bestuur de gevorderde onteigening en wat verder noodig is voor de uitvoering van het
plan heeft voorbereid en gereed is om, met voorschot door het Bestuur van het dadelijk benoodigde
geld, zoodra het plan van aanleg der waterleiding goedgekeurd zal zijn ontvangen, terstond tot de
uitvoering over te gaan;
dat het bestuur ook gereed is om, zoodra de staat der werken zal zijn goedgekeurd, de leggers
der onderhoudpligtigen te doen vaststellen en daarna de schouw te regelen;
dat, voorzoover de ondergeteekende niet beter weet, overigens de voorschriften van het
Reglement, zoo spoedig als dit bij oprigting van het Veenschap mogelijk was, alle uitgevoerd zijn;
dat de grondslagen van het Veenschap in het Reglement op de Verveeningen in Drenthe, en
in het Reglement voor het Veenschap “de Zeven Blokken” te Smilde, door de Provinciale Staten zijn
vastgesteld.
De opgeroepene ingelanden kunnen nu met kennis van zaken oordeelen.
Teneinde den Heer HOOGERBRUGGE de gelegenheid te geven om voortaan den toestand van het
Veenschap meer werkzaam te doen zijn, zal de ondergeteekende, die de eer heeft voorzitter van het
Bestuur te zijn, zijne plaats in het Bestuur ter beschikking stellen van de ingelanden.
Smilde, 3 Februarij 1871.
P. VAN DER VEEN.
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Om den kostbaren weg, dien ik verpligt ben te bewandelen, heb ik den Heer Mr. P. VAN DER VEEN
alleen hiermede in kennis te stellen, dat, zoo Z.Ed. heen wil gaan, Z.Ed. het niet om mij, maar om
zich zelven moet doen, daar mij niemand in den weg staat, om, als belangstellend ingeland, mijn
roeping te behartigen en mijne regten te handhaven.
Smilde, 6 Februarij 1871.
M.A. HOOGERBRUGGE

