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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 30 NOVEMBER 1888 
 
Smilde, 29 Nov. gisteren werd hier de hulp ingeroepen van dr. Rotgans bij den schippersknecht W. 

de Vries, die zijnen rechterarm op vreeselijke wijze verminkt heeft gekregen, men meent zelfs op 

twee plaatsen gebroken, doordien deze tusschen twee schepen werd geklemd. 

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in 

zijne vergadering van 20 October 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING betreffende de IJsbanen. 

Art. 1. De zorg voor de veiligheid en bruikbaarheid der openbare IJsbanen in deze gemeente is 

opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. 

Art. 2. Zoodra naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders het ijs in de kanalen binnen de 

gemeente sterk genoeg is, om zonder gevaar gebruikt te worden, kunnen namens hen daarop banen 

worden aangewezen ten gebruike van schaatsenrijders en anderen ten dienste van sleden of dergelijke 

vervoermiddelen. 

Art. 3. Niemand zal van de aangewezen banen in de lengte derzelve een ander gebruik mogen maken 

dan waarvoor zij bestemd zijn; terwijl het verder een ieder verboden is om daarop zand, steenen of 

andere hinderlijke voorwerpen te werpen of neder te leggen. 

Art. 4. Een vereischt aantal Baanvegers wordt met het onderhoud der IJsbanen belast. Zij worden 

door den Burgemeester benoemd en ontslagen en van een door dezen te bepalen 

onderscheidingsteeken voorzien. Zonder daartoe te zijn benoemd is het aan niemand geoorloofd op 

eene der openbaren IJsbanen in deze gemeente de betrekking van Baanveger uit te voeren. 

Art. 5. De Baanvegers zijn verplicht: 

a. de banen voor de schaatsenrijders aan te leggen en te onderhouden op eene door Burgemeester en 

Wethouders aan te wijzen breedte; 

b. de banen des morgens 9 uur schoon te hebben en minstens driemaal per dag geheel schoon te 

vegen. 

c. bij wakken of plaatsen, waar zulks noodzakelijk is, bakens te zetten en te onderhouden en verder 

zoodanige maatregelen te nemen als kunnen strekken ter voorkoming van ongelukken. 

Art. 6. Het is verboden de bakens, ter voorkoming van ongelukken, op gevaarlijke plaatsen of ook die 

tot aanwijzing der banen, alsmede de planken en andere voorwerpen voor opene of gevaarlijke 

plaatsen gelegd, geheel weg te nemen, te verplaatsen of daaraan schade toe te brengen.  

Art. 7. Het is verboden andere bijten te maken dan om water te halen. Burgemeester en Wethouders 

kunnen daartoe echter vergunning verleenen. Zij mogen niet grooter zijn dan één meter is doorsnede 

en worden zoo na mogelijk aan den wal gemaakt. Zij worden met houtwerk of op andere wijze zoo 

voorzien, dat zij geen gevaar opleveren voor hen, die zich op het ijs bevinden. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing, voor zooverre die in strijd zijn met het 

algemeen reglement van politie voor de rijkskanalen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 5 Februari 

1879 (Staatsblad no. 30) en het bijzonder reglement voor de Drentsche Hoofd-, Kolonie- en 

Beilervaarten, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 15 November 1882 (Staatsblad no. 145). 

De Rijksambtenaren van den Waterstaat worden vrijgesteld van het vragen van vergunning, bedoeld 

bij art. 7 dezer verordening. 

Art. 8. De overtreding van vorenstaande bepalingen wordt, voor zoover daartegen elders geen straf is 

bedreigd, gestraft als volgt: 

die van art. 3 met een geldboete van ten hoogste vijf gulden; 

die van art. 4 met eene geldboete van ten hoogste drie gulden; 

die van artt. 6 en 7 met een geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden of hechtenisstraf van ten 

hoogste vijf dagen. 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 20 October 1888. 

De Voorzitter:(get.) M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris:(get.) S. KOOGER. 

Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe, volgens hun bericht van den 2den 

November 1888 no. 27, in afschrift medegedeeld. 

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 15den November 1888. 

Burgemeester en Wethouders van Smilde: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

 


