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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 4 APRIL 1884 
 

Herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen. 

Polders Waterschappen: 

De Zeven Blokken en Waterleiding- 

Hoogersmilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde, 

Gelet op het laatste lid van art. 33 en op de tweede zinsnede van art. 19 der Wet van den 25sten 

April 1879 (Staatsblad No. 89); 

Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene opgaaf van het totaal bedrag, waarmede de 

belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen in bovengemeld Waterschap wegens kosten 

van onderhoud der waterkeerende en waterlozende werken behoort te worden verminderd, op de 

Secretarie der gemeente, gedurende dertig dagen, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. 

Te Smilde, 3 April 1884.    De Burgemeester voornoemd, 

BOELKEN. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 7 APRIL 1884 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 4 April. Afwezig de h.h. Drenthen, G. de Jonge en Homan Kijmmell. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

1. Overeenkomstig daartoe gedaan verzoek wordt aan den heer D.H. Fledderus, met ingang van den 

5den dezer, eervol ontslag verleend als plaatselijk geneesheer. 

2. Naar aanleiding van dit ontslag deelt de voorzitter mede, dat burg. en weth. nu voorstellen om 

een nieuwen plaatselijken geneesheer aan te stellen en daartoe een med. doctor of arts op te roepen, 

tegen eene jaarwedde van f 1200. 

De heer Wessemius komt dit tractement wel wat hoog voor en geeft in overweging om eerst met een 

minder cijfer te beginnen, daar men later gemakkelijker kan verhoogen dan verlagen. 

De voorzitter meent, dat dit cijfer het eenige middel en de eenige waarborg is, dat zich een 

bekwame doctor in de gemeente vestigt. 

De heer Sickens zegt in de vergadering van burg. en weth. in de minderheid te zijn geweest en dat 

zijn wensch was om eerst f 700 uit te loven; die som werd ook aan dr. Fledderus betaald, voor wien 

hij het dan wel wat stuitend vindt om den nieuwen doctor dadelijk f 1200 te geven. 

De heer Hoogerbrugge ondersteunt gaarne het voorstel van burg. en weth.; het geldt een doctor, een 

man, waar wij allen belang bij hebben; ’t is dus geen zaak van weelde, maar eene noodzakelijkheid; 

hij meent, dat men niet te karig moet zijn. 

De heer van Veen stelt voor om de jaarwedde op f 1000 vast te stellen en dan tevens te bepalen, dat 

hij de diaconie-armen gratis moet behandelen.  

De voorzitter geeft den heer van Veen te kennen, dat de gemeente voor de diaconie-armen niet  kan 

of mag zorgen, waarna deze dat gedeelte van zijn voorstel intrekt. 

Bij de daarna gehouden stemming wordt het voorstel van burg. en weth. aangenomen met 6 tegen 2 

stemmen (tegen: de h.h. Sickens en van Veen.) 

3. In verband met het voorgaande wordt vervolgens, zonder stemming, vastgesteld: een nieuwe 

instructie voor den plaatselijken geneesheer, zooals deze was ontworpen door het dagelijksch 

bestuur. 

4. Verder deelt de voorzitter nog mede, dat hij met dr. van der Scheer te Assen heeft gesproken 

over de tijdelijke waarneming der alhier thans bestaande vacature van plaatselijke geneesheer en dat 

deze genegen is zich daarmede te belasten, voor zooveel de armen-practijk en de vaccinatie betreft, 

tegen een billijk tarief en wat aangaat de doodschouw tegen eene belooning van f 5 voor iedere 

schouwing. Op zijn voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan burg. en weth. machtiging 

verleend om op deze voorwaarden de bediening van een en ander aan dr. van der Scheer 

voornoemd op te dragen. 

De vergadering wordt gesloten. 


