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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 11 OCTOBER 1887 
 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR geeft aan Ingelanden kennis, dat de TABEL der Stuwen en Waterkeeringen van af 

den 17den October a.s. veertien dagen voorligt ten kantore van het Waterschap. 

Smilde, 10 October 1887.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 14 OCTOBER 1887 
 

Tolverpachting – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens op Vrijdag den 4den November 

1887, des voormiddags te 10 uur, ten Gemeentehuize aldaar, bij enkele inschrijving, in het openbaar, 

te VERPACHTEN: 

Het recht van Tolheffing op den Norgervaartsweg voor den tijd van drie jaren, ingaande den 

eersten Mei 1888. 

De voorwaarden liggen van af heden ter lezing ter Gemeente-Secretarie. 

Smilde, 8 October 1887.     Burgemeester en Wethouders, 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 15 OCTOBER 1887 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 13 Oct. De vergadering werd door alle leden bijgewoond, uitgenomen de heeren J. W. de 

Vries en H.P. Sickens, de laatste met kennisgeving. 

De voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en 

goedgekeurd. 

Aan de orde zijn: 

1. Eenige ingekomen stukken en proces-verbaal van opname van de gemeentekas op 1 Oct. jl. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

2. Wijziging van het plan van geldleening tot conversie, welk voorstel zonder beraadslaging en 

zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. 

3. Vaststelling van besluit en plan van geldleeening voor kosten van aankoop van een huis. 

Nadat het plan door den voorzitter is toegelicht, geeft de heer Hoogerbrugge in overweging, dit punt 

der agenda te behandelen na de vaststelling der gemeentebegrooting voor 1888. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

4. Vaststelling van het 1ste suppletoir kohier der hondenbelasting over 1887. 

Wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 

5. Voorstel tot verkoop van opgaande boomen en hakhout. 

Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

6. Vaststelling der gemeentebegrooting voor 1888. 

De voorzitter geeft het woord  aan de commissie van onderzoek. 

De heer Wessemius zegt, dat de commissie met haar verslag gereed is en de heer J. W. de Vries het 

rapport zoude uitbrengen. Aangezien deze echter niet ter vergadering is en het rapport niet aan een 

van de andere leden der commissie heeft ter hand gesteld, staan deze nu onbeslagen op het ijs. 

De heer Hoogerbrugge geeft in overweging dit punt der agenda tot eene volgende vergadering te 

verdagen. Daar gene bedenkingen hiertegen worden ingebracht, wordt aldus besloten. 

Nadat door de heeren A.D. Pot en Wessemius nog eenige opmerkingen zijn gemaakt omtrent sommige 

kunstwerken van de gemeente, wordt door den voorzitter de vergadering gesloten. 

 


