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4. Een missive van kerkvoogden van Hijkersmilde, verzoekende uitbetaling van de rente der 

hypotheek van f 3300, verschenen primo mei l.l. 

De voorzitter stelt voor de rente uit te betalen. 

De heer Hoogerbrugge wenscht de gronden te weten waarop burg. en weth. de rente niet hebben 

uitbetaald. 

De secretaris leest de notulen, waaruit blijkt, dat burg. en weth., op rechtskundig advies, èn kapitaal 

èn rente niet hebben uitbetaald, aangezien de procedure nog aanhangig was, waarin de wettigheid 

der kerkvoogden werd bestreden. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat, daar het rechtskundig advies op voorstel van den Raad is 

genomen, men in dezen het besluit van den burgemeester dient te handhaven. 

Door de heeren Wessemius, de Vries en den voorzitter wordt de zaak nog nader besproken en 

vervolgens met 6 ten 1 stem, die van den voorzitter, afwijzend op het verzoek beschikt. 

5. Brief van den heer A.D. Pot, het verzoek behelzende dat de Gemeenteraad besluite den 

afkoopsom voor de Vroomsdraai in plaats van f 300 op f 230 te stellen, aangezien de ingenieur het 

in het belang der gemeente, als toekomstige onderhoudsplichtige, achtte, dat het hout tot het 

daarstellen van die draai gecreosoteerd werd, hetwelk p. m.  f 70 zoude kosten. 

De voorzitter en de heer Wessemius verklaren er zich bepaald tegen, aangezien voor de vorige 

draaien ook f 300 afkoopsom is moeten worden betaald. 

De heer Hoogerbrugge gelooft, dat men in dezen voor een andere vraag staat, nl. of de Raad het in 

het belang der gemeente acht zich die kosten te getroosten, aangezien de onderhoudskosten 

daardoor minder zullen zijn. Hij is geen deskundige en durft daarom niet aanraden de proef te 

nemen, want mislukt zij, dan is het bestuur niet voldoende gevrijwaard. 

Na eenige discussie wordt met 5 tegen 1 stem (die van den heer Homan Kijmmell, terwijl de heer 

Pot zich buiten stemming had gehouden), afwijzend op het verzoek beschikt. 

Niet meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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Smilde, 5 Aug. Bij de heden plaats gehad hebbende verkiezing voor twee leden van den kerkeraad 

der Israëlietische gemeente alhier, wegens periodieke aftreding van de heeren S. Polak (die in no. 

182 van dit blad had verzocht niet weder in aanmerking te willen komen) en H. Elshof zijn 

uitgebracht 17 geldige stemmen. Laatstgenoemde verkreeg 16, de heer S. Polak 7 en M. Polak 7 

stemmen, terwijl op den heer S. Magnus zich 2 vereenigden, zoodat de heer H. Elshof met 

volstrekte meerderheid is herkozen. Tusschen de heeren S. Polak en M. Polak zal dus eene 

herstemming moeten plaats hebben.  
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Getrouwd:     HEIKO KNOT 

en 

KLAASJE ZWIERS. 

Smilde, 9 Aug. 1888. 

SCHOUW. 

Waterschap de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de SCHOUW 

over Wijken en Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 27sten en 31sten Augustus a.s. 

Smilde, 10 Aug. 1888.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

 


