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- vervolg van blad 1874m 

Nadat de heer Hoogerbrugge verklaard heeft zich hiermede te kunnen vereenigen, wordt de 

begrooting goedgekeurd. 

De voorzitter vraagt of nog iemand het woord verlangt, waarop de heer Hoogerbrugge zulks 

verzoekt en bekomt. Hij brengt hulde aan het dagelijksch bestuur en de politie voor het afnemen 

van de zoogenaamde Tenterige draai, daar zulks ongelukken kan voorkomen, maar zou gaarne 

willen weten, of er geen middel bestaat om de communicatie op dat punt weder te herstellen, omdat 

er veel belang bij is, met het oog op de schoolkinderen, die de draai moesten passeeren, als ook 

voor de neringdoenden en voor het algemeen. 

De voorzitter antwoordt, dat het dagelijksch bestuur de draai heeft laten wegruimen, omdat ze 

gevaarlijk was, maar dat in de Smilde een ongelukkigen toestand wat betreft draaijen en bruggen 

bestaat, omdat de onderhoudpligtigen niet gemakkelijk te vinden zijn en deze, bekend zijnde, de 

beurs niet gaarne willen openen, terwijl de gemeentekas niet toelaat, de kosten tot het leggen van 

eene nieuwe draai of brug te bestrijden. 

De heer P. Wessemius zegt den Raad ten dezen aanzien eenige nadere inlichting te kunnen geven. 

Hij is zelf onderhoudpligtige en wil gaarne bijdragen, om eene nieuwe draai of vonder daar te 

stellen, maar vindt tegenwerking van andere belanghebbenden. Hij noemt verscheidene 

onderhoudpligtigen op en de eigendommen waarop de verpligting rust, en zegt dat er bij Otte 

Bruins nog een stuk berustende is, welligt van honderdjarigen datum, omtrent de 

onderhoudpligtigheid en hij noodigt den voorzitter uit als regtsgeleerde inzage van dat stuk te 

nemen en daarover zijn oordeel te zeggen. Spreker heeft reeds middelen aangewend, om het 

noodige fonds, onder ruime bijdrage uit eigen beurs, te verkrijgen, maar is nog niet geslaagd. 

De voorzitter wil gaarne aan het verzoek van den heer Wessemius voldoen. Hij acht het goed met 

onderhoudspligtigen tot een afloop te geraken en zoodoende het fonds te bekomen, met welk 

gevoelen de Raad zich wel kan vereenigen. 

Nadat nog het woord is gevoerd door de heeren H. van Veen, J. de Vries en Hoogerbrugge, sluit de 

voorzitter de vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 JULIJ 1874 
 
+ Kloosterveen en Hijkersmilde, 29 Junij. Het geheel van binnen verwen van de kerk dezer 

Hervormde gemeente is aangenomen door den heer B. Meibergen, aannemer te Zwolle. 
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De slagter N. MAGNUS 

te Smilde slagt in het begin der volgende week een puik vet 

Zoetemelks-Kalf, 

gemest door den Heer H. FLEDDERUS te Smilde. 
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VEENSCHAP: 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

te Smilde. 

De BEGROOTING voor het dienstjaar 1874 ligt ter visie te Smilde bij WIND en te Hooghalen bij de 

Erven ELEVELD, van af heden tot 19 Julij 1874. 

Smilde, 11 Julij 1874. 
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