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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 6 OCTOBER 1888 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 3 Oct. Aanwezig alle leden. 

Voorzitter de burgemeester, de heer M.A. Hoogerbrugge. 

De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der beide vorige vergaderingen worden 

gelezen en na eene kleine opmerking van het lid de Vries worden goedgekeurd. 

1. Ingekomen eene issive van Ged. Staten, houdende goedkeuring tot verhuring van een huis. 

2. Ingekomen eene missive van den commissaris des Konings, inhoudende mededeeling, dat door het 

optreden van den heer M.A. Hoogerbrugge als burgemeester, de heer Martinus Hofman als lid van 

het college van zetters is benoemd. 

3. Ingekomen een diti missive, inhoudende mededeeling, dat de hh. J. Homan Kijmmell en P. 

Wessemius weder zijn benoemd als leden van  het college van zetters. 

boven vermelde missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

4. Ingekomen een request  van belanghebbenden bij de Vroomsdraai, inhoudende het verzoek om 

tegemoetkoming in de kosten van daarstelling. 

De voorzitter stelt voor aan adressanten eene tegemoetkoming van f 40 te verleenen. 

De heer Fernhout zal vóór het voorstel stemmen, indien de daarstelling van eikenhout geschiedt. 

De heer de Vries uit zich in dezelfden geest, en zou dan wel f 50 subsidie willen geven. 

De voorzitter zegt, dat alle soort hout, indien het gecreosoteerd is, zooals het voor deze draai moet 

zijn, volgens het inzicht van deskundigen zeer lang kan duren, en zijn de informatiën juist, dan is het 

hout voor deze draai reeds door den ingenieur van den waterstaat gekeurd, zoodat in het soort van 

hout wel geen verandering zal zijn te brengen. 

De heer Sickens is tegen subsidie; men mag niet de eene draai subsidiëeren en de andere niet. 

De heer Pot meent, dat, als men het subsidie weigert, men stiefmoederlijk handelt. 

De voorzitter doet uitkomen, dat men heeft gesubsidiëerd aan den Koob-Bakkers- en aan de 

Tentigerdraai, en uit dien hoofde stelt hij voor, hiertoe ook f 40 bij te dragen. 

Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 7 tegen 4 stemmen. Tegen de hh. 

Sickens, Fernhout, de Vries en van Veen. 

5. Ingekomen een verzoek van H. Hovingh om een vergunning te mogen uitoefenen in het pand 

thans door hem bewoond. 

De voorzitter meent, met het oog op het desbetreffend artikel in de drankwet, dat de Gemeenteraad, 

waar de wet zoo duidelijk spreekt, afwijzend moet beschikken, waartoe wordt besloten met 9 tegen 2 

stemmen. Tegen de hh. de Vries en Sickens. 

6. Ingekomen een adres van J. v.d. Velde, houdende het verzoek, dat de gemeente een lantaarn 

plaatst bij de bat van J. Smit. 

De voorzitter zegt, dat het raadsbesluit aanleiding geeft om van de gemeente petroleum en bediening 

te vragen, doch belanghebbenden moeten zelf voor den paal en lantaarn zorgen, en stelt voor aan 

adressanten in dien geest te antwoorden. Conform besloten. 

7. Ingekomen een schrijven van B. Spijkman, brugafdraier van de Jonkersbrug, om behalve vrije 

woning daarenboven eene tegemoetkoming te erlangen. 

De voorzitter stelt voor eene toelage ad. f 15 per jaar te verleenen. 

De heer de Vries stelt voor de  toelage op f 20 te stellen; dit voorstel wordt verworpen met 7 tegen 4 

stemmen, Vóór de hh. Tonckens, Sickens, Wessemius en de Vries, en daarna het voorstel van den 

voorzitter aangenomen met 9 tegen 2 stemmen, tegen de hh. Fernhout en Pot. 

8. Ingekomen een verzoek van Th. v.d. Leij, om evenals zijn collega veldwachter Hoogenberk, een 

huis van de gemeente te mogen huren, voor f 30, of in evenredigheid daarvan zijn tractement een 

weinig te verhoogen. Wordt besloten dit bij de begrooting te behandelen. 

9. Ingekomen een 16tal reclames tegen den hoofdelijken omslag. 

De voorzitter stelt voor eene commissie van onderzoek te benomen, waartoe wordt besloten, waarna 

de voorzitter de hh. Homan Kijmmell, Pot en Wessemius als leden dier commissie benoemt. 

10. Ingekomen een request van een 50tal landbouwers, om van gemeentewege pogingen aan te 

wenden tot verkrijging van een rijks-veearts in deze gemeente. Conform het voorstel van den 

voorzitter wordt besloten dit bij de begrooting te behandelen. 

11. Behandeling der begrooting dezer gemeente, dienst 1889. 

De voorzitter deelt mede, dat, behalve de begrooting welke door de meerderheid van burg. en weth. 

is ingediend, hij zoo vrij is geweest eene nota bij te voegen betreffende een paar posten. 
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