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Raadsvergadering 
Smilde, 14 Oct. Tegenwoordig de heeren N.E. Servatius, J.H. Kijmmell, E.R. Homan, J.H. Wind, Cs. 

Fledderus, J. Joffers, M.A. Hoogerbrugge, J. Drenthen en mr. P. van der Veen. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.  

Aan de orde zijn : 

1
e
. Ingekomen stukken, die voor kennisgeving worden aangenomen. 

2
e
. Een adres van de gemeenteveldwachters om verhooging van wedde. De voorzitter, de heer N.E. 

Servatius, schetste hun ijver en daartegenover hunne onvoldoende belooning en stelt dientengevolge 

voor hun tractement met f 50 te verhoogen en alzoo op f 350 te brengen. De heer Hoogerbrugge 

wenscht hun tractement op f 400 gebragt te zien, onder voorwaarde, dat zij geene andere betrekkingen 

mogen bekleeden. Dat voorstel werd na eenige discussiën met algemeene stemmen aangenomen. 

3
e
. Een adres van de hoofdonderwijzers om verhooging van jaarwedde. De voorzitter stelt voor hunne 

jaarwedde met f 50 te verhoogen, met inbegrip van de avondschool. Nadat een voorstel van mr. P. van 

der Veen, om het tractement met nog f 25 te verhoogen, met 8 tegen eene stem was verworpen, werd 

het voorstel van burgemeester en wethouders met algemeene stemmen aangenomen. 

4
e
. Een adres van de kweekelingen Soer en de Jonge, met verzoek om vermeerdering van belooning. 

Met algemeene stemmen werd besloten aan adressanten te kennen te geven, dat het adres niet bij den 

Raad behoort. 

5
e
. Het reglement van het burgerlijk armbestuur. Met 7 tegen 2 stemmen besloten de door de 

commissie voorgestelde wijziging niet aan te nemen. Tegen de hh. J. Joffers en M.A. Hoogerbrugge. 

6e. Begrooting van het burgerlijk armbestuur voor het dienstjaar 1874. Op voorstel van den heer 

Hoogerbrugge wordt die begrooting acht dagen voor de leden van den Raad ter inzage gelegd. 

7e. Een conceptadres aan den Koning, houdende verzoek tot toepassing van art. 36 der wet op het 

lager onderwijs op deze gemeente. Dit concept wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. 

Daar er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

+ Smilde, 18 Oct. Met genoegen kunnen wij meedeelen, dat de grond en metselwerken voor het op te 

rigten stoomgemaal aan de Molenwijk te Smilde met een paar dagen gereed zullen zijn, terwijl de 

stoommachine met centrifugaalpomp den 1sten Nov. a.s. door de aannemers, de Commercie 

Compagnie te Middelburg, per Staatsspoor naar Assen wordt verzonden, zoodat Dingsdag 4 Nov. met 

het stellen der machine aan de Molenwijk zal worden begonnen en het werk dus bij tijds kan worden 

opgeleverd. Bij het houden van laat open water bestaat dus voor verveeners nog de kans om de massa 

turf, die thans nog aan de Molenwijk staat, te kunnen afschepen. 

VEENSCHAP 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

te Smilde. 

De PASSAGE langs de Molenwijksweg is heropend. 

Smilde, 18 Oct. 1873. 

’t Veenschaps-Bestuur,  

P.J.L. EEKHOUT, voorzitter, 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

Veenschap 

MOLENWIJK EN AANHOORIGHEDEN 

te Smilde. 

OPENBARE BESTUURSVERGADERING op Vrijdag 24 October 1873, des voordemiddags om 12 uur, ten 

huize van J.H. WIND te Smilde. 

Te behandelen punt: 

Uitloting der AANDEELEN in de GELDLEENING groot f 7000. 

De Veenschaps-Secretaris,  

M. OLDENHUIS GRATAMA 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 OKT. 1873 
 


