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De voorzitter zegt, dat aangaande het armwezen de Raad het dagelijksch bestuur gemachtigd heeft 

ééne maand op dezelfde wijze voort te gaan; die tijd is kort en daarom geeft hij in overweging de 

machtiging met eene maand te verlengen. 

De heer Hoogerbrugge deelt een eigenaardig geval mede, deze week op het gebied van armwezen 

ondervonden, dat hem echter meer en meer in de overtuiging versterkt, dat op het gebied van 

armwezen groote wijzigingen behooren aangebracht te worden. Niet alleen hij, maar alle leden van 

het dagelijksch bestuur zijn van dat gevoelen, doch hebben nog geen voorstel gereed. Hij voor zich 

is voor geheele opheffing van het werkhuis, omdat door de wijziging der armwet het doel, waarvoor 

het werkhuis opgericht werd, vervallen is. Echter kan hij thans wel met het voorstel medegaan en 

waarschuwt tegen overijlde stappen. 

De heeren Homan Kijmmell, P. Wessemius en J.W. de Vries dringen ook aan op wijziging. 

Het voorstel van den voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen en daarna de 

vergadering gesloten. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1888 
 
Smilde, 21 Aug. De aannemer, de heer Visser, vordert met het werk ter verbetering der Drentsche 

Hoofdvaart goed en het is verrassend, te zien, hoe met de uitkomende specie de stuwen in het 

waterschap “de Zeven Blokken” van de heeren S. Gratama te Assen, Cohen en andere 

grondeigenaren worden verbeterd; de heer mr. H. van Lier heeft alleen 3000 M3 van die specie 

besteld. 

De heer M.A. Hoogerbrugge laat ook geen wind door de hekken gaan, als men ziet hoe hij de laatste 

hand legt, om een 20 hectaren ondergrond in vruchtbaren bouwlanden of weelderige bosschen te 

herscheppen. 

WATERSCHAP 

“DE MOLENWIJK”. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat van af den 

27sten Augustus a.s., gedurende acht dagen, ten huize van den Secretaris voorliggen: de Kohieren 

van Omslag over de Gronden een van de gestoken en gebaggerde Turf, dienst 1888, alsmede de 

Kohieren van de reparatie’s der Bruggen en Draaien. 

Smilde, 21 Aug. 1888.       Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

SMILDE. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, 

Gezien de artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95) tot regeling van het toezicht bij het 

oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, 

DOEN TE WETEN: 

dat op heden ter Gemeente-Secretarie ter inzage is gelegd een verzoek met bijlagen van C. VISSER 

GZ., Aannemer van publieke werken te Smilde, om vergunning tot het oprichten van eene Smederij, 

op het pand aan de Hoofdvaart kadastraal bekend in sectie K onder nummer 351; 

dat op Dinsdag den 4den September 1888, des morgens ten 10½ ure, ten Gemeentehuize gelegenheid 

zal worden gegeven om tegen het oprichten bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk 

toe te lichten, en 

dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór 

evengenoemd tijdstip op de Secretarie der gemeente van de ingekomen schrifturen kunnen kennis 

nemen. 

Smilde, 21 Aug. 1888.    Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, bij ontstentenis,  

de oudste Wethouder, H.P. SICKENS. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

 


