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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 3 MEI 1883

Raadsvergadering.
Smilde, 1 Mei. Afwezig de heer Homan Kijmmell.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Voor informatie worden aangenomen:
a. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeenteontvanger in dato 9 April j.l.;
b. een schrijven van mej. A. Vissinga geb. van Houten te Eenrum, houdende bericht, dat zij de
benoeming tot gemeentevroedvrouw alhier aanneemt;
c. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het primitief kohier van den hoofd. omslag,
dienst 1883;
d. een schrijven van Ged. Staten, waarbij wordt te kennen gegeven, dat de toelage voor een derden
kweekeling in de school te Hoogersmilde, waartoe de Raad in zijne vergadering van 8 Maart l.l. heeft
besloten niet in rekening kan worden verantwoord, omdat de benoeming van dien kweekeling niet
vóór 1 januari 1883 heeft plaats gehad.
2. Tot onderwijzers aan de school te Hoogersmilde worden benoemd de heeren J. Ulehake en P.H.
van Gestel, en tot onderwijzer aan de school te Hijkersmilde de heer H. Kramer, wordende de
bepaling van den dag der infunctie-treding overgelaten aan burg. en weth.
3. De voorzitter deelt mede dat zich 13 sollicitanten voor de betrekking van gemeente-architect
hebben aangemeld en dat daaruit door burg. en weth. een drietal is opgemaakt, bestaande uit de
heeren H.T. Hoogeveen te Appelscha, G. van Ankum te Loon, bij Assen, en H. Haaijeme te Vries.
Na eenige besprekingen wordt uit dit drietal met algemeene stemmen, minus één, benoemd de heer
H.T. Hoogeveen, met bepaling dat hij in functie zal moeten treden op het door burg. en weth. te
bepalen tijdstip.
4. Wordt gelezen een schrijven van heeren burgemeesters van Assen, Smilde, Ooststellingwerf en
Opsterland, waarin het groote belang wordt gewezen van het tot stand komen van een stoomtramweg
van Assen naar Heerenveen of Gorredijk en de Raad wordt uitgenoodigd twee leden uit zijn midden
te willen committeeren ter nadere bespreking dezer zaak op eene vergadering, die zij wenschen te
houden te Makkinga of te Oldeberkoop.
Na eenige besprekingen worden door den voorzitter tot leden dezer commissie benoemd de
wethouder Homan en de heer Hoogerbrugge.
5. Vervolgens wordt nog, op voorstel van den heer Wessemius, met algemeene stemmen besloten
zich op nieuw te wenden tot den Minister van Waterstaat, met dringend verzoek, zoo spoedig
mogelijk de noodige maatregelen te nemen tot verbetering van het bovenpand der Drentsche
Hoofdvaart.
De vergadering wordt hierna gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 MEI 1883

Getrouwd:
Smilde, 5 Mei 1883.

JAN HOLST en AALTJE KNORT.

DE VEREENIGING “Vooruitgang” te Smilde
heeft in eene gehoudene vergadering tot CANDIDATEN voor het Lidmaatschap der Provinciale
Staten van Drente gesteld de Heeren:
Mr. W. ALINGH,
Mr. H. PELINCK,
Mr. J. LINTHORST HOMAN,
Mr. A.J. TONCKENS,
Mr. J.D. DIBBITS,
Jhr. Mr. L.A.S.J. DE MILLY VAN HEIDEN REINESTEIN,
Mr. W. O. SERVATIUS,
J. Meursing
en in plaats van Dr. DAMMAN DE WITT
R. ABBINGH ALINGH te Gasselterboerveen.
Namens het Bestuur: H.E. PRINS, Voorzitter.
J. HOOGERBRUGGE, Secretaris

