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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 MAART 1882 
 

-vervolg van blad 1882e3 

Op dat biljet zullen de hoofden van gezinnen moeten vermelden: 

1. de tegen brandschade verzekerde goederen in de gemeente: 

a. waarvan zij of de leden van hun gezin eigenaars zijn: 

b.  bij hen of de leden van hun gezin in beheer of gebruik en waarvan de eigenaars buiten de 

gemeente woonachtig zijn; 

2. het bedrag waarvoor en de maatschappij waarbij de verzekering is geschied. 

Door de bij anderen inwonende personen worden op het biljet dezelfde bijzonderheden vermeld ten 

opzigte van de tegen brandschade verzekerde goederen in de gemeente, waarvan zij eigenaars, 

beheerder of gebruikers zijn. 

Art. 3. In geval van verhuizing binnen- of van vestiging in de gemeente zijn de in art. 2 bedoelde 

hoofden van gezinnen en de bij anderen inwonende personen verpligt, binnen 14 dagen nadat die 

verhuizing of vestiging heeft plaats gehad, ter gemeente-secretarie die inlichtingen en gegevens te 

verstrekken, welke voor de rigtige bijhouding van het register, in art. 1 bedoeld, worden gevorderd. 

Art. 4. Bij elke verandering, die de verzekering nà de in artt. 2 en 3 bedoelde opgave mogt 

ondergaan of bij het sluiten van nieuwe verzekeringen op goederen, als in art.1 bedoeld, zijn de 

betrokken hoofden van gezinnen en bij anderen inwonende personen verpligt, binnen 14 dagen 

nadat die verandering of nieuwe verzekering is tot stand gekomen, ter gemeente-secretarie daarvan 

gelijke opgaaf, als in art. 3 bedoeld, te doen. 

Art. 5. Burgemeester en wethouders, bijgestaan door eene commissie, uit en door den gemeenteraad 

te benoemen, houden een gestadig toezigt over de verzekering der goederen in het in art. 1 

genoemde register ingeschreven. Wanneer het hun voorkomt, dat het bedrag van eenig verzekerd 

pand of los goed te hoog is, geven burgemeester en wethouders van dat gevoelen onmiddelijk 

kennis aan de betrokken maatschappij en de belanghebbende geassureerde. 

Besturen van maatschappijen van verwaarborging tegen brandschade, die zich bereid verklaren 

telkens bij het aangaan van verzekeringen in de gemeente het gevoelen van het gemeentebestuur 

over het bedrag dier verzekeringen in te winnen, zullen den ingezetene jaarlijks bij publicatie 

worden bekend gemaakt. 

Art. 6 De weigering of het verzuim van het doen der opgaven, voorgeschreven in de artt. 2, 3 en 4 

deze verordening, en het doen van valsche opgaven wordt, voor zoover daartegen niet is voorzien 

bij het wetboek van strafregt, gestraft met eene boete van f 3 tot f 25 en gevangenisstraf van 1 tot 3 

dagen, te zamen of afzonderlijk. 

 

Dit stuk zal aan Gedep. Staten worden medegedeeld, en, zoo deze daartegen geene bedenkingen 

hebben, afgekondigd worden ingevolge de wet. 

De openbare zitting wordt hierna opgeheven, om met gesloten deuren te worden voortgezet. 

 

 

 

 

Kiezerslijsten - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat in den gang van ’t 

Gemeentehuis zijn aangeplakt, zoomede dat op de Gemeente-Secretarie van en met Donderdag den 

9den tot en met Vrijdag den 24sten Maart 1882 ter inzage zullen liggen: 

1. de LIJSTEN van kiezers voor den Gemeenteraad, voor de Provinciale Staten en voor de 2de 

Kamer der Staten-Generaal, en 

2. eene OPGAVE der personen, die bij de herziening, ingevolge de bepalingen der Kieswet, van die 

Lijsten zijn geschrapt. 

Smilde, 7 Maart 1882.   

       Burgem. en Weth. voornoemd:  

       BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 


