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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1883 
 

Smilde – Openbaar Onderwijs. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brenngen ter kennis van de ingezetenen dier gemeente: 

1. dat van af 15 October 1883 tot en met 31 Maart 1884 op de vier openbare scholen voor lager 

onderwijs gelegenheid zal worden gegeven tot het genieten van herhalings-onderwijs; 

2. dat het herhalings-onderwijs zal worden gegeven op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 

van ieder week van ‘s avonds 6 tot 8 uur, en slechts toegankelijk  is voor hen die het gewoon 

schoolonderwijs genoten hebben; 

3. dat nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Hoofden der scholen te Bovensmilde, 

Kloosterveen, Hijkersmilde en Hoogersmilde. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 OCTOBER 1883 
 

 
De GEDEPUTEERDE STATEN van Drente doen te weten, dat door de Staten dier provincie in hunne 

vergadering van 10 Juli 1883 is vastgesteld hetgeen volgt: 

De STATEN der provincie Drente besluiten: 

A. In te trekken hun besluit van 20 Juli 1867 no. 5 tot oprichting van het veenschap Molenwijk en 

aanhoorigheden en vaststelling van een reglement voor dat veenschap, goedgekeurd bij Koninklijk 

besluit van 21 December 1867 no. 64, benevens hunne besluiten van 5 November 1868 no. 4, 4 en 5 

November 1869 nos. 8 A en 9 A, 9 November 1871 no. 12 en 7 November 1879 no. 10 tot wijziging 

van voormeld veenschapsreglement, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 3 Januari 1869, no. 8, 

2en 20 Maart 1870 nos. 4 en 12, 22 December 1871 no. 35 en 22 Januari 1881 no. 16; 

B. de gronden, omschreven in artikel 1 van het hierna onder C vermeld reglement te vereenigen tot 

een waterschap, onder de benaming de Molenwijk; 

C. voor dat waterschap vast te stellen navolgend 

Reglement voor het Waterschap 

de Molenwijk. 

Art. 1. Het waterschap bestaat uit de gronden, begrensd ten noordoosten door den Witterweg, zoover 

die ligt in sectie G der gemeente Smilde, en verder door de gemeente Assen, ten oosten door de 

zoogenaamde Bulten en het Witteveen, gemeente Beilen, ten zuiden door ’t Laaghalerheideveld, ten 

zuidwesten door de grens der gemeente Smilde en Beilen, door de sectiescheiding van de sectiën E en 

F der gemeente Smilde en door die van de sectiën G en E derzelfde gemeente, tot op het zuidwestelijk 

eind van perceel 736 van sectie G, en van daar door de zuidelijke grens der perceelen 899, 1180 en 

1178 van sectie E, en eindelijk ten noordwesten door het voetpad, loopende bijlangs den weg langs de 

Hoofdvaart, zooals een en ander is aangeduide op eene bij dit reglement gevoegde, door den griffier 

der Staten gewaarmerkte kaart. 

Art. 2. Het bestuur bestaat uit vijf leden, van welke althans één moet gekozen worden uit hen, die 

voor de hoeveelheid grond en naar de onderscheiding in het volgend artikel bedoeld gerechtigd zijn in 

het in de gemeente Beilen gelegen gedeelte van het waterschap. 

Art. 3. Onverminderd de vereischten bij art. 13 van het algemeen reglement voor de waterschappen 

bepaald, moet men, om tot lid van het bestuur te kunnen worden benoemd, op den legger der gronden, 

bij art. 6 van ’t algemeen reglement bedoeld, voorkomen als eigenaar, beklemde meier, erfpachter os 

vruchtgebruiker van ten minste twee hectaren. 

Art. 4. Jaarlijks, op den eersten Januari, treedt een lid af, volgens een door het bestuur bij loting op te 

maken rooster. 

Die rooster wordt aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 

Art. 5. De leden van het bestuur genieten geene bezoldiging, doch deelen in een presentiegeld voor 

het bijwonen der vergaderingen, ’t geen voor allen te zamen per jaar vijftig gulden bedraagt en naar 

gelang van de door ieder bijgewoonde vergaderingen onder het verdeeld wordt. 

Uitschotten worden hun vergoed. 

Art. 6. De werken zijn: 

1. Werken van het waterschap, waarvan alzoo de aanleg en het onderhoud geschieden door het 

bestuur, en wel: 
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