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6. Verzoek van den Raad der gemeente Norg tot teruggave van te veel betaalde onderhoudskosten van 

den Norgervaartsweg. 

De voorzitter zegt, dat bedoeld adres voor de leden heeft ter visie gelegen en vertrouwt dat de leden 

daarvan kennis hebben genomen. 

De heer de Vries zegt het adres te hebben ingezien, doch kan in deze zaak nog geen juist oordeel 

vellen; zoover hem bekend, heeft het meerendeel der Raadsleden er nog geen kennis van genomen en 

geeft alzoo in overweging het adres te stellen in handen eener commissie tot onderzoek en advies. 

De voorzitter geeft zijn leedwezen te kennen, dat niet alle leden het adres hebben ingezien, hetgeen 

toch noodzakelijk is, wil men een juist besluit nemen. Om de leden alsnog inzage van het adres te 

doen nemen en een goed onderzoek in deze zaak te bevorderen, zal hij met het voorstel van den heer 

de Vries medegaan tot benoeming eener commissie. 

Conform wordt besloten. 

De voorzitter benoemt tot leden dier comm. de heeren Pot, Tonckens en de Vries. 

7. Af- en overschrijving  van eenige posten op de begrooting van 1889. 

Zonder hoofdelijke  stemming wordt daartoe besloten. 

8. De voorzitter brengt ter tafel een concept-instructie voor een bode in het gemeentehuis. 

Na eene kleine gedachtenwisseling wordt deze zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Daar niemand meer het woord verlangt sluit de voorzitter de vergadering. 
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SMILDE. 

De BURGEMEESTER der  gemeente Smilde brengt ter algemeene kennis, dat, ter gelegenheid van de 

aanstaande Jaarmarkt, de Zandweg aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart tusschen de Koop 

Bakkersdraai en de Veenhoopsbrug, voor Rij- en Voertuigen is afgesloten van en met den 10den 

September tot en met den 12den September 1889. 

Smilde, 4 September 1889.      De Burgemeester voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 
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Kennisgeving. 

Ter Gemeente-Secretarie van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd: het verzoek van S.N. 

MAGNUS te Smilde, om vergunning tot oprichting van eene Slachterij, in het perceel wijk B, nummer 

35, aan de noordwestzijde der Hoofdvaart, in de nabijheid van de Koop Bakkersdraai. 

Op Zaterdag den 21sten September 1889, des morgens ten 9½ ure, zal ten Gemeentehuize gelegenheid 

worden gegeven om tegen het oprichten dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling en 

schriftelijk toe te lichten. 

Smilde, 7 September 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd.,  

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

Smilde, 7 Sept. het Bestuur van de afd. Smilde van den Ned. Prot. bond heeft besloten, om, onder 

nadere goedkeuring der leden, het houden van categesatiën op te dragen aan den heer K. Supheert 

alhier. 


