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De voorzitter is genegen tot aanneming van dit verzoek mede te werken, doch onder voorwaarde, dat 

de lantaarn op den berm aan den Rijksstraatweg wordt geplaatst, in gerelde orde als de anderen. 

De heer de Vries meent dat vroeger besloten is, dat aan den straatweg geen andere als ijzeren 

lantaarnpalen door de gemeente mogen worden overgenomen, en zoo hij zich niet vergist is de paal 

bij de kerk te Boven-Smilde van hout. 

De heer Fernhout zegt, dat toen vroeger bij de kerk te Kloosterveen een lantaarn is gezet, 

uitdrukkelijk is bepaald dat de lantaarn van ijzer zijn moest. 

De heer Sickens meent namens de kerkvoogden van Boven-Smilde wel te kunnen verklaren, dat aan 

de voorwaarden omtrent de lantaarnpaal en plaats wel zal worden voldaan. 

De voorzitter stelt voor ingevolge de besproken voorwaarden petroleum en bediening toe te staan. 

Conform wordt daartoe besloten. 

b. Een verzoek van kerkvoogden der Ned. Ger. gemeente, om petroleum-bediening van wege de 

gemeente van de voor haar kerkgebouw geplaatste lantaarn.  

De voorzitter meent, dat, zooals de lantaarn nu staat, er bezwaar is het verzoek toe te staan; de 

lantaarn bij de Bijnema’s brugje is er zeer kort bij; hij geeft in overweging of het niet beter was de 

lantaarn aan de overzijde recht tegenover den ingang van het kerkgebouw te plaatsen. 

De heer Fernhout beaamt dat de andere lantaarn er niet ver af is, doch die staat zoo tusschen de 

boomen, dat er des avonds op het pad bij dat kerkgebouw geen lichtstralen vallen. 

De voorzitter is van oordeel om dit punt tot een volgende vegadering aan te houden, ten einde dee 

zaak in loco te onderzoeken. 

De heer Wessemius kan zich daarmede zeer goed vereenigen. 

Alzoo wordt besloten. 

6. Instructie voor een bode-concierge. 

De voorzitter stelt voor den tegenwoordigen titularis met 1 april a.s. eervol te ontslaan en tegen dien 

tijd een titularis op te roepen ingevolge een vroeger genomen besluit en vastgestelde instructie. 

Conform wordt besloten. 

7. Wijziging van twee politie-verordeningen. 

Deze wijziging betreffen een paar woorden in de verordening der persoonlijke diensten en het 

blusschen van brand, benevens de bepaling dat hondekarren des avonds van een helder branden licht 

moeten voorzien zijn. 

Zonder hoofdelijke stemming worden deze wijzigingen aangenomen. 

De heer de Vries wenscht nog de aandacht van den voorzitter te vestigen op het slecht branden van 

een paar lantaarns in de gemeente. 

De voorzitter zegt, dat dit zijne aandacht niet is ontgaan en reeds de noodige maatregelen in deze 

zaak zijn genomen. 

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de openbare vergadering, om over te gaan 

in eene met gesloten deuren, ter behandeling van eenige reclames, betreffende den Hoofdelijken 

Omslag. 
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SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen op SOLLICITANTEN naar de betrekking van   

Gemeente-Bode,               

tevens CONCIERGE in het Gemeentehuis, tegen eene jaarlijksche bezoldiging van f 75.-, benevens 

vrije woning met tuin. 

Belanghebbenden kunnen zich in persoon aanmelden bij den Burgemeester van Smilde vóór of op 15 

December 1889. 

Smilde, 26 November 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 


