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Smilde, 27 Dec. Gisterenavond schepten een paar belhamels er blijkbaar groot genoegen in de kracht
hunner armen te oefenen op de vensterruiten van de weduwe H. Klok. Een zeer aanzienlijk getal
glazen werd verbrijzeld, terwijl ook de weduwe, toen ze zich buiten waagde, werd mishandeld.
Natuurlijk laat onze ijverige politie geen middel onbeproefd om de daders op te sporen.
Smilde, 27 Dec. Met 7 tegen 4 stemmen heeft de gemeenteraad besloten aan den heer J.H. Wind,
ondernemer van den omnibusdienst Smilde-Assen v.v., geen subsidie te verleenen.
Smilde, 27 Nov. In de zitting van den Gemeenteraad van heden werd de zaak van den tramweg
Assen-Heerenveen behandeld. Door burg. en weths. werd voorgesteld f 12.000 subsidie te verleenen,
terwijl de heer Boelken, als lid van den Raad, hetzelve op f 20.000 wilde bepaald zien. Op voorstel
van den heer Hoogerbrugge werd dit punt tot de volgende vergadering verdaagd, daar deze geen van
beide voorstellen kon ondersteunen, omdat hij de subsidiën voor deze zaak, die hij niet alleen voor de
gemeente Smilde maar voor de geheele provincie van het grootste belang achtte, te laag rekende. Hij
had gehoopt, dat Assen (doch ook daar was men nog in de gelegenheid) nog beter van het belang der
zaak doordrongen was, daar die gemeente het eind der fuik is en daar wordt de paling gevangen. Hij
hoopte een nader voorstel in te leveren, teneinde de leden in de gelegenheid te stellen te overwegen
van hoe groot belang deze zaak voor de gemeente en het gewest is.
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Raadsvergadering.
Smilde, 27 Dec. Alle leden tegenwoordig.
Na opening der vergadering legt de heer W. van Veen de bij art. 83 der grondwet en bij art. 39 der
gemeentewet voorgeschreven eeden af en neemt zitting.
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld.
Voor kennisgeving wordt aangenomen de mededeeling van Ged. Staten, dat bij Koninklijk besluit van
8 December j.l. no 33 is goedgekeurd het raadsbesluit van 29 October 1883, tot heffing van
schoolgeld voor ’t herhalings-onderwijs.
Overeenkomstig de ingekomen verzoeken wordt aan den onderwijzer E. Ketting te Bovensmilde en
aan den onderwijzer K. Vennik te Kloosterveen, eervol ontslag verleend, beide met ingang van 1
Februari 1884, wegens benoeming te Groningen.
Daarop komt in behandeling: het adres van den heer C.R. de Jonge en 35 andere ingezetenen dezer
gemeente, houdende verzoeke om het onderhoud van de bruggen en draaivonders, liggende over de
hoofdvaart en over de monden der wijken (voor zooverre deze niet door de waterschappen of door het
Rijk worden hersteld of vernieuwd) ten laste der gemeente te brengen, en deelt de voorzitter mede,
dat daarop door burg. en weth. het volgende wordt voorgesteld:
om aan de adressanten te kennen geven, dat de Raad genegen is het onderhoud van de
Kikkertjesdraai, de Pieter-Feijendraai, de Klaas-Bakkersdraai, de Vroomsdraai, de Tentigerdraai, de
draai tegenover het Oranjekanaal en de Hendrik Oostdraai voor rekening der gemeente te nemen,
onder voorwaarde: 1. dat deze draaivonders vooraf in goeden staat worden gebracht, ter beoordeeling
van burg. en weth., en 2. dat bovendien door de onderhoudplichtingen ten behoeve van ieder vonder
in de gemeentekas worde gestort de som van f 300.
De heer Sickens is van meening dat de gemeente hierin niet moet treden; ’t geeft niets dan moeite en
zorg, ook wat de bediening er van betreft; z. i. beloopt dit wel f 700 ’s jaars. Hij noemt de bewering
van adressanten ook overdreven, daar toch op dat oogenblik alleen de Pieter-Feijendraai onbruikbaar
is.
De heer Hoogerbrugge is het volkomen eens met den heer Sickens, voor zooveel de bezwaren voor de
gemeente betreft, maar zou liever een middel hebben hooren aangeven, tot wegneming daarvan. Hij
meent dat de weg door het dagelijksch bestuur aangegeven, het eenige middel is om in een geregelden
toestand te geraken. Het voorstel van burg. en weth. zou echter z. i. nog eene bepaling moeten
inhouden omtrent de doorvaart-wijdte. De voorzitter oordeelt dat de som, door den heer Sickens
genoemd, voor de bediening der vonders te hoog is; hij zou meenen dat dit wel voor de helft dier som
zal kunnen geschieden.
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