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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1887 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 6 Sept. Tegenwoordig de heeren Pot, Hoogerbrugge, Wessemius, Drenthen, de Jonge, 

Homan Kijmmell en de voorzitter. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. 

Als eerste punt der agenda komt aan de orde de beëdiging der nieuwgekozen raadsleden; op voorstel 

des Voorzitters wordende heeren W. van Veen, H.P. Sickens, J.W. de Vries en E.J. Tonckens ter 

vergadering binnengeleid. Nadat door den secretaris de bij de wet voorgeschreven eedsartikelen zijn 

voorgelezen, leggen de genoemde heeren in handen van den voorzitter den eed af en worden door 

dezen geluk gewenscht met het door de kiezers in hen gestelde vertrouwen, waarna hij hen 

uitnoodigt plaats te nemen. 

Thans komt aan de orde de benoeming van twee wethouders en worden tot stemopnemers benoemd 

de heeren van Veen en de Vries. 

De heer Hoogerbrugge vraagt en krijgt het woord. Hij zegt, door een drietal leden te zijn aangezocht 

zich verkiesbaar te stellen voor de betrekking van wethouder, maar na rijp beraad heeft besloten 

geene dusdanige benoeming te aanvaarden, daar hij thans evenmin als vroeger genegenheid tot die 

betrekking gevoelt, weshalve hij, onder dankzegging voor het in hem gestelde vertrouwen, verzoekt 

dat op hem geene stemmen worden uitgebracht, teneinde alle stemversnippering te voorkomen. 

tot stemming wordt overgegaan, met den uitslag, dat ter vervulling der vacature-Sickens 10 

stembriefjes zijn ingeleverd (de heer Sickens verklaart zich buiten stemming te hebben gehouden). 

Uitgebracht zijn op den heer Sickens 7 stemmen, 2 personen bekomen ieder 1 stem, terwijl 1 briefje 

blanco is ingeleverd. 

De heer Sickens is dus verkozen en antwoordt op de hem door den Voorzitter gedane vraag, of hij 

genegen is de betrekking te aanvaarden, toestemmend. 

Voor de vacature-Homan zijn 11 stemmen uitgebracht, waarvan 6 op den heer Homan en 5 op 

verschillende andere personen. 

De heer Homan alzoo verkozen zijnde, verklaart zich eveneens bereid de benoeming aan te nemen. 

Met meerderheid van stemmen worden vervolgens tot ambtenaren van den burgerlijken stand 

benoemd de heeren Sickens en Homan Kijmmell, die zeggen zich die keuze te laten welgevallen. 

De gemeenterekening, dienst 1886, wordt, overeenkomstig het in de vorige vergadering door de 

commissie van onderzoek uitgebracht advies, bij acclamatie goed gekeurd. 

Op de vraag van den Voorzitter, of nog iemand iets heeft in het midden te brengen, zegt de heer 

Hoogerbrugge in overweging te geven, of het niet wenschelijk zoude zijn, dat de heer Homan 

Kijmmell, nu deze de benoeming tot wethouder heeft aangenomen, bedankte als lid van de 

commissie tot onderzoek der begrooting, dienst 1888, daar hij anders soms in de noodzakelijkheid 

zou kunnen geraken, om de proef te moeten leveren, twee heeren te dienen en dit acht spreker niet 

wenschelijk. 

De voorzitter verenigt zich geheel met het gevoelen van den heer Hoogerbrugge en vraagt den heer 

Homan Kijmmell of hij genegen is laatstgenoemde betrekking neder te leggen, waarop deze een 

toestemmend antwoord gaf. 

De Voorzitter benoemt alsnu tot lid van bedoelde commissie den heer J.W. de Vries, die deze 

benoeming aanneemt. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1887 
 
Bovensmilde, 9 Sept. Als leden van het kerkelijk kiescollege zijn herkozen de hh. H.P. Sickens, H. 

Post en A. Boer; gekozen werden de hh. H.O. Vrij en T. de Boer. 

WATERSCHAP de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat naar aanleiding 

van de goedgekeurde wijzigingen van het Waterschapsreglement de TABEL der Stuwen en 

Waterkeeringen is genoemd Waterschap van af den 15den September a.s., ten kantore van het 

Waterschap, dertig dagen voorligt. 

Smilde, 3 September 1887.     Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 


