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De voorzitter zegt, dat dit protest hem hedenmiddag om 3 uur is bezorgd, doch dat het hem eerst om 5 

uur in handen is gekomen en dientengevolge hem de gelegenheid heeft ontbroken  het aan het oordeel 

van burg. en weth. te onderwerpen; aangezien het echter naar zijn oordeel wenschelijker is, dat de 

Raad en niet burg. en weth. daarover advies uitbrengen, geeft hij de vergadering in overweging dit 

protest in handen van dezelfde commissie te stellen, aan wie heden het onderzoek der begrooting 

dienst 1891 zal worden toevertrouwd. 

Spreker wenscht er nog een enkel woord bij te voegen, namelijk dat hij geen woord terug neemt van 

hetgeen hij in bedoelde vergadering heeft gezegd; hij laat een ieder vrij in het maken van 

gevolgtrekkingen, doch hij protesteert er tegen, dat in zijne bewering de bedoeling gelegen heeft een 

blaam te leggen op het onderwijzerspersoneel. Hij zal als hoofd der gemeente onpartijdig de belangen 

van het openbaar onderwijs blijven behartigen en wenscht met het onderwijzerspersoneel zoo 

mogelijk in eene goede verstandhouding te blijven; voorts zal hij zich in zake het bijzonder onderwijs 

in deze gemeente naar zijne godsdienstige overtuiging noch door gevolgtrekkingen, noch door 

insinuatiën, van welke zijde ook, van zijne roeping en plicht laten afbrengen. Hij hoopt, dat het 

rapport der commissie hem de gelegenheid zal schenken, op zijne bewering van 28 Juli ll. terug e 

kunnen komen. 

2. Indiening begrooting 1891. 

De voorzitter dient namens burg. en weth. de begrooting dienst 1891 in en stelt voor, deze te stellen in 

handen eener commissie van onderzoek. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter benoemt als leden dier commissie de heeren: Drenthen, Fernhout en de Vries. 

De voorzitter vraagt daarna of nog een der leden een voorstel te doen heeft, of iets in het midden heeft 

te brengen. 

De heer de Vries vraagt of burg. en weth. geen pogingen zouden willen aanwenden tot het doen 

daarstellen van een brievenbus bij de Jonkersbrug. 

De voorzitter zegt, dat er vroeger al eens pogingen zijn aangewend daar een bus geplaatst te krijgen, 

doch twijfelt niet of burg. en weth. zullen weder genegen zin die pogingen te hernieuwen. 

De heer Pot vraagt of de draaien in de gemeente en ook de Koopbakkersdraai ten dienste mogen zijn 

voor koeien en paarden. 

De voorzitter antwoordt daarop, dat burg. en weth. van het denkbeeld zijn, dat zij bestemd zijn voor 

voetgangers en klein vee, doch niet voor koeien en paarden, maar wenscht een der leden een voorstel 

te doen ter nadere bepaling in deze, indien dit niet reeds bij gemeente-verordening is omschreven, dan 

kan dat in behandeling genomen worden. 

De heer Pot stelt voor dat de draaien enkel mogen worden gebruikt voor voetgangers klein vee, doch 

niet voor koeien en paarden. 

De heer de Vries zegt, dat, indien draaien sterk genoeg zijn, hij er niet tegen is dat er koeien en 

paarden overgaan. 

De voorzitter antwoordt aan den vorigen spr., dat de nieuw gelegde Koopbakkersdraai sterk genoeg is, 

doch twijfelt of de andere draaien voldoende kracht zullen hebben voor de passage van zware dieren. 

De heer Fernhout zegt, dat het wel een groot gemak zou zijn zoo alle soorten vee er over mocht, doch 

indien dan alle draaien veranderd en vernieuwd zullen moeten worden, zal dit voor de gemeente te 

bezwarend zijn. 

Het voorstel van den heer Pot, om te bepalen, dat de passage over de draaien der gemeente is 

toegelaten voor  voetgangers en klein vee, is daarop aangenomen met 6 stemmen tegen 1 (die van den 

heer de Vries). 

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering. 

Heden overleed, zacht en kalm, mijn dierbare Echtgenoot en der Kinderen zorgdragende Moeder 

DIEKJE DE VRIES. 

Smilde, 5 Augustus 1890.      Mede namens Kinderen, 

A.E. HOVING. 

Eenige en algemeene kennisgeving. 


