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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1889 

 
Raadsvergadering. 

Smilde, 5 Aug. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de burgemeester. 

1. Onderzoek van de geloofsbrieven met bijbehoorende stukken van de herkozen leden. 

De voorzitter benoemt als leden tot onderzoek dier geloofsbrieven de heeren Homan Kijmmell, de 

Vries en van Veen. 

De voorzitter draagt het presidium op aan den oudsten wethouder, den heer Sickens, en verlaat met 

de andere herkozene leden Wessemius en Pot de vergaderzaal. 

Na onderzoek der geloofsbrieven brengt de heer de Vries rapport uit en concludeert  tot toelating der 

herbenoemde leden. 

Conform wordt daartoe besloten. 

nadat de nieuwe leden zijn binnengeleid ontvangen zij de gelukwenschen van den tijdelijken 

voorzitter, welke thans het presidium weder aan den burgemeester overdraagt. 

De notulen der vorige vergadering d.d. 17 Juli worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

2. Ingekomen stukken: 

a. Een schrijven van Ged. Staten, waarbij  zij mededeelen dat adressant G. Ringenaldus behoort te 

worden geplaatst in de derde klasse van den hoofdelijken omslag; 

b. Eene missive van Ged. Staten, waarbij zij goedkeuring verleenen aan het suppletoire kohier van 

den hoofdelijke omslag dienst 1889. 

Beide missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

c. Adres van W. de Boer, verzoekende vermindering van schoolgeld voor zijne drie schoolgaande 

kinderen. 

Conform het voorstel van den voorzitter wordt na eene korte bespreking besloten later op het verzoek 

te zullen letten. 

d. Adres van de wed. J.K. Homan, verzoekende dat de Raad moge besluiten om de andere maand de 

varkens- en schapenmarkt bij haar logement te doen plaats hebben. 

De voorzitter deelt mede, dat dit adres zoo even is ingekomen en hij alzoo niet in de gelegenheid is 

geweest dit punt eerst met de wethouders te bespreken, doch indien zij geen bezwaar maken, stelt 

spreker voor het dadelijk in behandeling te nemen. 

Naar sprekers overtuiging kan en mag de Raad aan dit verzoek geen gevolg geven, omdat het nog 

maar kort geleden is dat de Raad met eenparige stemmen op het verzoek van de leden der Landbouw-

Vereeniging besloot een maandelijksche varkens- en schapenmarkt in te stellen en tevens met 

eenparige stemmen het begin van de Molenwijksweg als marktplaats aanwees. De hotelhouder Wind 

heeft voor eigen rekening een waag daargesteld, die elk goedkeuring wegdraagt; de Landbouw-

Vereeniging heeft ten hare kosten hokken doen maken, en indien er door de landbouwers en 

handelaars geen gegronde bezwaren worden ingebracht, gelooft spreker dat het niet opgaat aan het 

verzoek van adressant gevolg te geven, en stelt mitsdien voor op het adres afwijzend te beschikken. 

De heer de Vries kan zich volkomen bij het advies van den voorzitter nederleggen. De landbouwers 

en handelaars beschouwen de tegenwoordige plaats als de geschiktste, terwijl de plaats welke de 

adressante aanwijst veel te klein is; met evenveel recht kunnen de herbergiers te Boven-, Hijker- en 

Hoogersmilde verplaatsing vragen en wat zou men hun moeten antwoorden, indien wij deze 

verplaatsing inwilligden? Spreker acht de tegenwoordig plaats de doelmatigste en is tegen het 

verzoek. 

De heer Wessemius deelt geheel het gevoelen van de vorige sprekers. 

De voorzitter vraagt of nog iemand omtrent dit punt het woord verlangt, anders stelt jij voor op het 

adres afwijzend te beschikken. 

Daartoe wordt conform besloten. 

3. Vaststelling van het suppletoire kohier van de hondenbelasting. 

Conform het voorstel van burg. en weth. wordt dat kohier op f 32.80 vastgesteld. 

4. Vaststelling van wijzigingen in de tabellen van voetpaden. 

wordt zonder hoofdelijk stemming aangenomen. 
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