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Raadsvergadering.
SMILDE, 2 Julij. Tien leden tegenwoordig.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1.Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. een resolutie van Ged. Staten houdende goedkeuring van de aan den hoofdonderwijzer te
Hoogersmilde toegekende toelage voor het door hem aangesteld hulppersoneel tijdens de
vacature van hulponderwijzer aan zijne school.
en b. twee resolutiën van datzelfde collegie waarbij worden goedgekeurd de besluiten tot
toevoeging van en af- en overschrijving op verschillende posten der gemeentebegrooting over
1876 en 1877.
2. Overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek wordt, zonder stemming,
goedgekeurd de rekening van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, over 1876,
en mitsdien vastgesteld:
de ontvangsten op
f 4726.505
de uitgaven op
f 4035.065
en het batig saldo op
f 691.44.
3. Komt ter tafel een missive van den Minister van Financiën betreffende het alhier op te rigten
post- en telegraafkantoor, waaruit blijkt dat Z. Exc. inzending verzoekt van het door ’t
gemeentebestuur ontworpen bouwplan, alsmede naauwkeurige opgave van de plaats waar het
gebouw zal worden gesticht, terwijl de Minister verder mededeelt, dat de waarborgsom voor het
telegraafkantoor op niet minder dan f 600 kan worden vastgesteld.
Ten gevolge van dit schrijven geeft de voorzitter te kennen:
a. dat er op ’t oogenblik twee geschikte gelegenheden zijn om het postkantoor te plaatsen; ten
eerste: bij den heer Wind (lid dezer vergadering). die aangeboden heeft om een gedeelte van zijn
tuin voor dit doel af te staan en wel 14 meter in de breedte (te rekenen vanaf het eigendom van
den bakker Punter) en 78 meter in de lengte, voor de som van f 650.00, en ten tweede: in de tuin
bij de school en onderwijzerswoning te Kloosterveen, dat evenwel niet zal kunnen geschieden
zonder dat de onderwijzer op billijke wijze wordt schadeloosgesteld,
en b. dat burg. en weth. aan het terrein van het raadslid Wind de voorkeur geven en
dientengevolge voorstellen om hun te magtigen met den heer Wind in nadere onderhandeling te
treden, en, des geraden oordeelende, met hem accoord te sluiten.
Uit de daarna gevoerde discussiën blijkt, dat de hh. van der Veen, Sickens en de Vries, met het
oog op de bevolking te Boven-Smilde, het gebouw liever bij de school te Kloosterveen zouden
wenschen opgerigt te zien, terwijl de hh. Fledderus, Wessemius en Homan Kijmmell zich aan de
zijde van het dag. bestuur scharen, voornamelijk op grond, dat, wanneer aan het postkantoor ook
nog een telegraafkantoor verbonden wordt, het dan nader bij de gemeente Ooststellingwerf is,
alsook dat dan het gebouw meer in het midden, en in het fraaiste gedeelte, der gemeente zou
komen te staan.
Bij de daarop gevolgde stemming wordt het voorstel van B. en W. met 5 tegen 4 stemmen
aangenomen. - Hebbende de heer Wind zich op grond van art. 46 der gemeentewet van
medestemmen onthouden.
Vervolgens wordt overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur de beslissing omtrent het
telegraafkantoor op nieuw verdaagd tot eene volgende vergadering; zijnde tot ondersteuning van
de oprigting daarvan twee adressen ingekomen, één van E.A. Dijk en 30 anderen, allen
ingezetenen van Oosterwolde, en één van A.P. van der Scheer en 28 anderen, allen ingezetenen
van Appelscha. De vergadering wordt gesloten.
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-Het ”russchensnijden” is hier tegenwoordig in vollen loop, zoodat velen hiermede een flink
dagloon verdienen. De opbrengst is echter niet zoo groot als wel het geval is geweest; koude en
droogte hebben daarop hoogst ongunstig gewerkt.

