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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 4 DECEMBER 1888 
 

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 verblijven binnen de gemeente in schepen, voertuigen, karren en andere 

vervoerbare voorwerpen. 

Art. 1. Het is verboden, na door de Politie tot verwijdering te zijn aangemaand, in de gemeente verblijf 

te houden in schepen, voertuigen, karren en andere vervoerbare voorwerpen, tot bewoning dienden. 

Art. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen tijdelijk ontheffing verleenen van de verbodsbepaling van 

art. 1. 

Art. 3. Wegens overtreding van het verbod, vervat in art. 1 dezer verordening, is strafbaar de 

hoofdbewoner van het voorwerp waarin hij of zij verblijf houdt. 

Art. 4. Overtreding van eene der bepalingen dezer verordening zal worden gestraft met hechtenis van 

ten hoogste drie dagen of eene geldboete van ten hoogste vijf gulden. 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 9 November 1888. 

De Voorzitter: (get.) M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris: (get.) S. KOOGER. 
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Art. 8. Wanneer door of vanwege Burgemeester en Wethouders hooi of andere brandbare stoffen, in 

schuren of ander gebouwen, bevonden wordt in een staat van broeiing, die voor brand doet vreezen, 

wordt het op hunnen last door den eigenaar of bewaarder uitgehaald en gespreid, of worden door hem 

de middelen aangewend welke Burgemeester en Wethouders tot afwering van gevaar dienstig 

oordeelen. 

Art. 9. De hoofden van huisgezinnen, wier woningen aan de hoofdvaart of aan één der wijken 

uitkomen, zijn verplicht des winters bij bevrozen water, vóór hunne woningen en de vaart of wijk eene 

bijt open te houden van één meter in de lengte en 9 decimeter in de breedte. 

Art. 10. Voor zoover hierin niet bij het wetboek van strafrecht is voorzien, wordt de overtreding van 

vorenstaande bepalingen gestraft, als volgt: 

die van artt. 1 en 2 met eene boete van ten hoogste f 10; 

die van artt. 4, 5 en 6 met een boete van ten hoogste f 3; 

die van artt. 7, 8 en 9 met eene boete van ten hoogste f 5; 

die van de niet voldoening aan den last, volgens art. 3 gegeven, met eene boete van ten hoogste f 25; 

bij overtreding van de artt. 1, 2 en 6 (voor zoover het aanwezig zijn van de aschkolk betreft) is de 

eigenaar strafbaar en overigens de gebruiker of bewoner, met uitzondering evenwel van art. 7 lett. i 

(eerste gedeelte), k, m en n, bij welker overtreding de dader strafbaar is. 

Art. 11. Op Burgemeester en Wethouders en de personen met de uitvoering hunner bevelen belast, op 

den Burgemeester, de brandmeester, de gemeente-veldwachters en de beambten van ’s rijks politie in 

de gemeente woonachtig wordt de last verstrekt om, ieder voor zooveel hem aangaat, ter verzekering 

van de nakoming der in deze verordening opgenomen bepalingen en voorschriften, vervat is de 

artikelen, 2, 3, 4, 5, 6, 7b, d, g, i, k, l en o en 8, de woningen en alle andere gebouwen der ingezeten, 

huns ondanks binnen te treden volgens de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853 (Staatsblad no. 

83). 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 9 November 1888. 

De Voorzitter: (get.) M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris: (get.) S. KOOGER. 
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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 DECEMBER 1888 
 

 
Heden overleed, in den ouderdom van bijna vijf en zeventig jaren, onze innig geliefde broeder 

WOUTER NIJMEIJER. 

Smilde, 4 December 1888.     HARM NIJMEIJER. 

ROELOF NIJMEIJER. 

H. VAN VEEN-NIJMEIJER. 

Algemeene kennisgeving. 


