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4. op de openbare wegen, voetpaden of pleinen aan eene natuurlijke behoefte te voldoen; 

5. vuilnis, krengen, doode dieren of dergelijke op openbare wegen of voetpaden of in wateren te 

werpen, of dieren in vaarten of wijken te verdrinken. 

6. secreten  te hebben in de open lucht of buitende gebouwen op minderen afstand dan van 20 Meter 

van openbare wegen of voetpaden, tenzij de plaatsing en inrichting door burgemeester en Wethouders 

is goedgekeurd; 

7. hengsten, stieren of andere gevaarlijke dieren langs openbare wegen te vervoeren anders dan 

behoorlijk gebonden en vastgehouden; 

8. te klimmen  op of te hangen aan rijtuigen of bruggen; 

9. te spelen met kaarten, dobbelsteenen of geld op openbare wegen of voetpaden; 

10. beldeur te spelen of schel te trekken; 

11. binnen den afstand van 20 Meter langs wegen of voetpaden, korven met bijen te plaatsen; 

12. het kladden, snijden, schrijven of krassen op eens anders gebouwen, muren, hekken, palen, 

heiningen, leuningen, rijtuigen of dergelijke; 

13. zakpistolen en verborgen wapenen op oberbare plaatsen te dragen; 

14. aan ieder, die daartoe niet bevoegd of daarvoor niet aangesteld is, de bruggen of draaivonders, 

over wijken of vaarten liggende, af te draaien of af te stooten en dan in geopenden stand te laten 

staan; 

15. paarden, rundvee of ezels te laten loopen over de gemeentelijke draaivonders; 

16. de op of aan de openbare wegen of over vaarten gelegen of geplaatste eigendommen der 

gemeenten van welken aard ook, op eenige wijze te beschadigen of te schenden of daaraan of 

daarmede iets te verrichten, waarvoor zij niet kennelijk bestemd zijn. 

Art. 2. Kooplieden of andere personen, die de jaarmarkten bezoeken zijn verplicht, hunne tenten, 

kramen, tafels, karren of andere stellaadjes, koopwaren, paarden, koeien of ander vee te plaatsen, 

waar en zooals hun door de beambten van politie wordt aangewezen. 

Art. 3. Ieder gebruiker van gebouwde of ongebouwde eigendommen is verplicht, het voetpad, bij 

gladheid, ten minste ter breedte van één meter met zand, asch of turfmolm te bestrooien, zoodra dit 

door of namens den Burgemeester wordt aangezegd. 

Art. 4. Ieder, die iets op eene openbare plaats vindt, dat vermoed wordt, eene waarde van ten minste 

één gulden te hebben, is verplicht, daarvan binnen 24 uren aangifte te doen aan den Burgemeester. 

Art. 5. De Burgemeester is bevoegd, onverminderd het bepaalde bij de artt. 426 en 453 van het 

Wetboek van Strafrecht, om beschonken personen, die op openbare wegen en voetpaden worden 

aangetroffen op te sluiten of te doen opsluiten en in verzekerde bewaring te doen houden tot zij weder 

nuchteren zijn geworden. 

Art. 6. De overtreding of niet nakoming van de artt, 1, 2, 3 en 4 dezer verordening, voor zoover 

daarin niet is voorzien bij de wet, algemeene maatregel van bestuur of provinciaal reglement, wordt 

gestraft met een boete van ten hoogste f 3.- 

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 

 

 

 

Ingezonden stuk. 

BELASTING – SMILDE. 

Nu de gemeenteraad van Smilde in zijn bezuinigingsplan, waarvan de onderwijzers de offers zouden 

worden, niet is geslaagd, zal de vraag: wat nu? stellig aan de orde moeten komen. Verzwaring van 

den hoofdelijken omslag staat waarschijnlijk voor de deur; toch meenen velen, dat verhooging van 

het eindcijfer zeer wel en op volkomen billijke wijze kan geschieden, zonder dat men van de burgerij 

meer dan nu behoeft te vragen.       – vervolg op blad 1889d1 
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