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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 MAART 1888 
 

 
Godsdienstoefening te Smilde 

op Donderdag 22 Maart a.s., in het Kerkgebouw der Chr. Ger. Gem., ’s avonds te 7 ure. 

Voorganger: Ds. K. FERNHOUT, Pred. bij de Ned. Ger. Kerk te Zwartsluis. 

Eigenaars van Zitplaatsen worden, mede namen den Kerkeraad, vriendelijk verzocht voor 

dien avond  hun recht op de Zitplaatsen niet te doen gelden. 

Te koop een echte 

Yorkshire-Beer (wit), 

ruim 10 maanden oud.    Te bevragen bij J.H. BOERMA, Leembrug, Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 24 MAART 1888 
 

 
RAADSVERGADERING. 

Smilde, 23 Maart. Tegenwoordig alle leden. De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der 

vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd. 

1. Voor kennisgeving worden aangenomen drie resolutiën van Ged. Staten. 

2. Het verslag omtrent den toestand de gemeente over 1887 wordt op voorstel des voorzitters 

gedeponeerd ter secretarie, ter inzage van de leden. 

3. Een voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1887 wordt goedgekeurd. 

4. Aan de orde komt het voorstel tot verhuring eener woning aan H. Hendriks, waarover in de vorige 

vergadering de stemmen staakten. 

De voorzitter vraagt, of iemand over deze zaak nog het woord verlangt, daarbij er aan herinnerende, 

dat de discussiën er over in de vorige vergadering waren gesloten. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat het niet in zijne bedoeling ligt over dit onderwerp het woord te voeren, 

hij wenscht alleen zijne stem te motiveeren. In de vorige vergadering behoorde hij tot de 

tegenstemmers, doch thans zal hij vóór stemmen; aangezien Hendriks geene andere woning konde 

machtig worden en de tijd Mei tot zoo kort meer is, acht hij het billijk de verhuring voor een jaar toe te 

staan. 

Alzoo wordt met algemeene stemmen besloten. 

5. De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een adres van B. Bos e.a., die daarbij te kennen geven 

dat de gemeente-architect, in strijd met zijne instructie, hout heeft geleverd ten behoeve der gemeente. 

De voorzitter stelt voor, het bezwaarschrift aan burg. en weth. te renvoieeren, om later te dienen tot 

consideratie en advies. 

Conform besloten. 

De heer Hoogerbrugge geeft aan burg. en weth. in overweging de wegen naar de begraafplaatsen te 

Boven- en Hijkersmilde in een beteren toestand te laten brengen, daar deze veel te wenschen overlaten. 

6. De behandeling van het kohier van de hoofdelijken omslag dienst 1888 wordt op schriftelijk voorstel 

van 7 leden van den Raad met 7 tegen 3 stemmen verdaagd tot na de voorziening in de vacature van 

wijlen G. de Jonge. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS : Gezien de artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no, 95) 

tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen 

veroorzaken. 

DOEN TE WETEN: 

dat op heden ter gemeentesecretarie ter inzage is gelegd een verzoek met bijlagen van ROELF UBELS te 

Smilde, om vergunning tot het oprichten van eene SMEDERIJ in het pand aan de N.W. der 

Hoofdvaart, wijk B nommer 138, kadastraal bekend in sectie H onder no. 400; dat op Vrijdag 6 April 

1888, des morgens ten 10 ure, ten gemeentehuize gelegenheid zal worden gegeven om tegen het 

oprichten dezer inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, en 

dat zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór 

evengenoemd tijdstip op de Secretarie der gemeente van de ingekomen schrifturen kunnen kennis 

nemen. 

Smilde, 6 Januari 1888.    Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, BOELKEN. 

De Secretaris, S. KOOGER. 


