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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 29 DECEMBER 1883 
 

-vervolg van blad 1883w3 

“6. dat behalve deze twee treinen dagelijks minsten één trein van Smilde naar Assen vice versa moet 

rijden; 

“7. dat het getal en de plaatsing der stations of halten zal moeten geschieden in overleg met burg. en 

weth.” 

De heer Homan Kijmmell vindt eene subsidie van f 20000 veel te hoog; hij zou wenschen om eerst te 

laten uitmaken of er subsidie zal worden verleend, en, zoo ja, dan stelt hij voor om f 10000 te geven, 

te storten in 10 jaren. 

De heer Hoogerbrugge kan met het voorstel van burg. en weth. niet meegaan; het voorstel van den 

voorzitter lacht hem beter toe, doch misschien is dat nog te weinig. Spreker zegt: wij hebben kracht, 

maar daartoe moeten wij ons vereenigen en doen wat wij kunnen, en geene ondoordachte voorstellen 

ter tafel brengen. Ik zou wel willen voorstellen om de behandeling dezer zaak uit te stellen tot eene 

volgende vergadering, ten einde ieder van ons gelegenheid te geven goed nà te denken. 

De heer Sickens kan niet inzien dat f 12000 eene geringe som is, vooral wanneer hij ziet op Assen 

waar f 25000 wordt voorgesteld. Assen toch heeft grooter voordeelen van deze zaak en veel meer 

draagkracht. 

De heer Hoogerbrugge gelooft niet dat hij zich zoo even over Assen reeds heeft uitgelaten, maar nu 

de heer Sickens de gemeente Assen tot voorbeeld neemt, kan hij wel mededeelen dat hij reeds aan 

ingezetenen van Assen heeft te kennen gegeven: gij zijt nog  niet op de helft, gij moet meer doen, 

ook Ged. Staten schijnen het gewicht dezer zaak goed te begrijpen. Volgens sprekers inlichtingen 

zullen deze voorstellen, om f 50000 uit de Provinciale kas toe te staan. 

De voorzitter kan zich wel vereenigen met het denkbeeld van den heer Hoogerbrugge om de zaak uit 

te stellen tot eene volgende vergadering, en daar niemand zich er tegen verzet, wordt zonder 

stemming alzoo besloten. 

Nu komt weder in behandeling het voorstel van burg. en weth. omtrent de subsidie van f 300 voor 

den omnibusdienst van den heer Wind. 

De heer Sickens is voor het verleenen der subsidie; de omnibus geeft aan menigeen gemak en is het 

eenige vervoermiddel naar ’t spoor. 

De heer Hoogerbrugge kan wel met het voorstel meêgaan, ofschoon hij zich wel de vraag heeft 

gedaan of de raad eene dergelijke onderneming, die toch  maar voor een beperkt publiek is, kan 

steunen. De zaak gaat echter geregeld en men kan er op aan, en daarom zal hij voor het voorstel 

stemmen. 

De heeren Pot en Wessemius vinden dit een geheel persoonlijke zaak en geen gemeente-belang, 

althans niet in die mate om subsidie toe te staan. 

De heer van Veen is van oordeel, dat wanneer de omnibus-dienst subsidie krijgt, dan ook zeer 

spoedig de snikkevaarders zich tot den raad zullen wenden om eene toelage uit de gemeentekas. Bij 

de daarop gehouden stemming wordt het voorstel verworpen met 7 tegen 4 stemmen. (vóór de 

heeren Sickens, Hoogerbrugge, Homan Kijmmell en Boelken.) 

De vergadering wordt gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 
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Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat het Nieuwjaar-wenschen door personen buiten 

de gemeente wonende, is verboden en aangemerkt zal worden als bedelarij. 

BOELKEN, Burgem. 


