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Kadaster – Smilde. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter Gemeente-

Secretarie, gedurende dertig dagen, te rekenen van en met den 4den dezer maand, ter inzage zullen 

liggen: vijf Staten betrekkelijk meting en schatting bedoeld bij de artt. 15, 23, en 43 der wet op de 

Grondbelasting. 

Smilde, 2 Febr. 1889.      De Burgemeester voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 6 Febr. De jaarwedde van den organist bij de Ned. Herv. gemeente 

alhier is van f 75 tot f 50 verlaagd, terwijl die van den voorzanger van f 45 op  f 30 is gebracht. 

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

in zijne vergadering van 9 November 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op het voorkomen der verspreiding van besmettelijke ziekten en op het 

begraven van lijken. 

Art. 1. Voor besmettelijke ziekten worden gehouden: die, welke zijn opgenoemd in de eerste alinea 

van art. 1 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134) en die, welke daaraan later zijn of 

worden toegevoegd, of aangewezen bij den algemeenen maatregel van inwendig bestuur, bedoeld in 

de tweede alinea van art. 1 dier wet. 

Art. 2. Niemand mag zich zonder volstrekte noodzakelijkheid, waarvan door een schriftelijke bewijs 

van den Burgemeester moet blijken, in een woning of vaartuig begeven, waarin eene besmettelijke 

ziekte bestaat of bestaan heeft, zoolang het in art. 20 der wet van 4 december 1872 (Staatsblad no. 

134) bedoelde kenmerk niet is weggenomen. 

Van dit verbod zijn evenwel uitgezonderd de practiserende geneesheeren, de naaste bloedverwanten 

van den lijder of de lijderes, en, in geval hun bijstand wordt gevorderd, de geestelijken en de naaste 

buren. 

Art. 3. Een ieder moet gedoogen, dat op privaatputten, riolen, zinkputten of andere dergelijke 

verzamelplaatsen van vuil worde toegepast wat Burgemeester en Wethouders ter voorkoming van 

ontwikkeling van smetstof noodig oordeelen en tot die verzamelplaatsen den vrijen toegang 

verleenen aan de daartoe door Burgemeester en Wethouders aangestelde personen. 

Mocht ter uitvoering van die bepaling het binnentreden der woningen der ingezetenen noodig zijn, 

dan wordt daartoe huns ondanks aan Burgemeester en Wethouders, zoomede aan bovenbedoelde 

door hen aangestelde personen, de last verstrekt. 

De uitvoering van dien last zal plaats hebben met inachtneming der formaliteiten bij de wet van 31 

Augustus 1853 (Staatsblad no. 83) voorgeschreven. 

Art. 4. De tijd voor het begraven van lijken wordt bepaald op elken dag van ’s namiddags één tot vijf 

uur in de maanden Januari, Februari, Maart, October, November en December en van ’s namiddags 

één tot zeven uur in de overige maanden des jaars, behoudens dat, bij toepassing van het 2e of 3e lid 

van art. 6 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad no. 65) ook op andere tijden kan begraven worden. 

Art. 5. De Burgemeester is bevoegd om, met afwijking van het bepaalde bij art 4, vergunning te 

verleenen tot het begraven op buitengewone uren, tegen betaling der rechten die daarvoor zijn of 

later mochten worden vastgesteld. 

Art. 6. De lijken worden langs den korten weg naar de begraafplaatsen vervoerd, hetzij per rijtuig, 

hetzij op een ander wijze en op de begraafplaats door een voldoend aantal personen gedragen. 

De lijken, die op kosten der gemeente worden begraven, worden per rijtuig derwaarts gebracht, 

terwijl telkens door Burgemeester en Wethouders de personen worden aangewezen om ze op de 

begraafplaatsen te dragen. 
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