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-vervolg van blad 1875j1 

Daarna wordt voorlezing gedaan van een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 

Raad der gemeente Stad-Ommen, waarbij eene wijziging in het voorstel Kappeijne van de Copello 

c.s. als wenschelijk wordt betoogd. De wijziging betreft de verandering van de voorgestelde lijn 

Zwolle-Almelo in Meppel-Almelo met een zijtak van Ommen naar Zwolle. Bij dit adres is gevoegd 

een schrijven van burgemeester en wethouders van Ommen met verzoek hun wensch krachtdadig te 

ondersteunen. 

De voorzitter zegt dat het dagelijksch bestuur adviseert aan dat verzoek niet te voldoen, omdat niet 

anders dan het belang der gemeente Ommen schijnt te zullen worden bereikt wanneer ooit die lijn 

tot stand komt. 

De raad vereenigt zich hiermede. 

4
e
. Aanvulling der kiezerslijsten. 

Er is ingekomen een adres van D. Schrage alhier, waarbij hij verzoekt, onder overlegging van een 

aanslagbiljet, alsnog op de kiezerslijst te worden geplaatst. 

Overeenkomstig het advies van burgemeester en wethouders wordt het verzoek toegestaan. 

5
e
. Verkoop van boomen, op de algemeene begraafplaats staande. 

Het dagelijksch bestuur verzoekt daartoe de noodige magtiging van den raad. 

De heer Servatius merkt op dat de boomen de vochtigheid op de begraafplaats bevorderen. 

De heer Hoogerbrugge vraagt wanneer men plan heeft de boomen te doen kappen. 

De heer Servatius acht het tijdstip ’t meest geschikt wanneer het eikenhout tevens geschild kan 

worden. Wanneer de Raad magtiging verleend zou de heer Hoogerbrugge gaarne willen dat het 

dagelijksch bestuur in overleg treedt met het collegie van kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente 

alhier, om zamen een verkooping van hout te doen plaats hebben. 

De gevraagde magtiging wordt daarop verleend. 

6
e
. Vertimmering de school te Kloosterveen. 

De voorzitter herinnert dat vroeger de slechte toestand dier school is besproken en burgemeester en 

wethouders is opgedragen om te onderzoeken op welke wijze en tegen welken prijs eene 

deugdelijke verandering zou kunnen verkregen worden. Hij deelt vervolgens mede dat de zolder 

vernieuwd, verhoogd en van luchtkokers kan voorzien worden, waarvan de kosten f 235 zullen 

bedragen. 

De heer Wind zou een gewelf prefereeren, maar vreest dat de kosten te hoog zullen worden. 

De voorzitter zegt, dat ook met den bouwkundige over een gewelf is gesproken, maar dat het 

schooltoezigt daartegen groote bezwaren heeft. 

Wordt, zonder stemming, besloten tot de vertimmering over te gaan, mits bij uitbesteding de som 

niet blijkt hooger te zijn dan het geraamde bedrag. 

7
e
. De aanbieding van het verslag omtrent den toestand der gemeente over 1874. 

Wordt gedurende 14 dagen ter visie gelegd voor de leden. 

8
e
. Vaststelling van het kohier van de hondenbelasting over 1875. 

Dit kohier wordt vastgesteld tot een bedrag van f 181.75. 

Daarna wordt deze vergadering gesloten. 
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Smilde, 8 april. Bij beschikking van den Minister van Financien is J.A. Dijkstra, conducteur op de 

postkar van Assen op Heerenveen, met 1 Julij e.k. verplaatst op de kar, rijdende van Heerenveen 

naar Dragten. Van eerstgemelden postrid is, te beginnen op genoemd tijdstip, aannemer geworden 

Jorissen van Heerenveen. 


