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Art. 6. Behoorlijk bewezen ziekte  of andere wettige verhindering, alles ter beoordeeling van de 

daartoe bevoegde macht, verschoonen van de diensten in de artt. 5 en 8 omschreven. 

Art. 7. Iemand, brand ontdekkende, is verplicht daarvan dadelijk kennis te geven aan den 

Burgemeester, aan één der brandmeesters of onderbrandmeesters en aan den naastbijwonende 

veldwachter. 

Art. 8. Bij het ontstaan van brand in den gemeente zijn de dienstplichtigen in art. 1 bedoeld of hunne 

plaatsvervangers volgens art. 2, verplicht, zich terstond te begeven òf naar de bewaarplaats der 

brandspuit waarbij zij zijn aangesteld, òf naar de plaats van den brand; zich aldaar onder de bevelen 

stellen van den Burgemeester of van de brandmeesters en die diensten te verrichten, die hun worden 

opgedragen. 

Art. 9. Ieder, die bij gelegenheid van brand, goederen in bewaring  ontvangt, is verplicht daarvan 

binnen 24 uren aangifte te doen bij den Burgemeester. 

Art. 10. Wanner het blusschen van brand het noodzakelijk maakt zullen de ingezetenen den vrijen 

toegang in- en op hunne huizen en eigendommen moeten gedoogen. 

Ter uitvoering dezer bepaling wordt aan den  Burgemeester, de beambten van politie en de personen 

bedoeld in art. 1 dezer verordening, den last verstrekt on de woningen der ingezetenen, hun ondanks, 

ten alle tijde binnen te treden, met inachtneming der formaliteiten bij de wet van 31 Augustus 1853 

(Stbl. no. 83) voorgeschreven. 

Art. 11. Het is een ieder verboden bij brand binnen het afgezette terrein te komen of zich daarbinnen 

op te houden, tenzij door de politie toegelaten. 

Art. 12. Van brandende gebouwen mag niets worden omvergehaald zonder bevel van de  

Burgemeester of een der brandmeesters, of de overheid bedoeld in art. 73, 1ste lid, der wet van 28 

Augustus 1853 (Stbl. no. 125) en wel met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van art. 

73 en in art. 74 en de volgende wet. 

Art. 13. De overtreding van eene der bepalingen dezer verordening wordt gestraft, als volgt: 

die van art. 5 met eene boete van ten hoogste f 1,-; 

die van de artt. 7, 9 en 11 met eene boete van ten hoogste f 5.-; 

die van artt. 2, 8 en 12 met een boete van ten hoogste f 10.-; en 

die van art. 10 met een boete van ten hoogste f 25.-. 

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

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

De Secretaris:(get.) S. KOOGER. 

Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe, volgens hun bericht van den 

16den November 1888 no. 45, in afschrift medegedeeld. 

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 28sten November 1888. 

Burgemeester en Wethouders van Smilde: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris 
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Op Donderdag den 17 Januari 

hopen onze geliefde Ouders 

JAKOB KIEWIET 

EN 

ANNIGJE VISSCHER 

hun 30jarige Echtvereeniging 

te herdenken. 

Hoogersmilde, 13 Jan. 1889 

Hunne dankbare kinderen. 


