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Aan den Heer Markte Rigter van het Carspel Goor 
Goor den 30 october 1815. 
Bij het doen der schouw over de wegen en waterleidingen heb ik bevonden dat het water 
komende van de Burgerskamp en de zoogenaamde Mod over de weg door de Scholte steege 
loopt, het geen veroorzaakt dat laatstgemelde weg bij de minste vloed van water onder staat en 
onbruikbaar is; gemelde Scholte steege een buurschapsweg zijnde en waar van het onderhoud de 
markte regardeerd, zoo heb ik de eer u mijn heer de markte rigter, hier van bij deeze te 
informeeren en verzoekende dat UwWelGebGestr de goedheid gelief te hebben, om voor de 
Scholte steege een kom van vereischte lengte, breedte en wijdte te laten leggen, terwijl dit 
noodzakelijk en het eenigste middel is, om den weg in goede en bruikbare staat te brengen; dat 
van een groot belang is voor veele ingezetenen dezer markte. 
De burgemeester van Goor  W. Gotte 
 
Aan den Heer Verwalter Marken Rigter van het Karspel Goor. 
Markelo den 16 september 1820. 
Ik heb de eer UWEdele te informeren dat de commissie uit Heeren Gedeputeerden Staten dezer 
provincie, belast met de inspectie der wegen, bruggen, enz mij hare ontevredenheid heeft te 
kennen gegeven over de slegte gesteldheid waar in den weg de Scholte stege genaamd, is 
bevonden en ben belast met u mijn heer de verwalter marken rigter uit te nodigen om voor zoo 
verre die weg de markte aangaat, ten spoedigsten in den volgenden staat te willen doen brengen, 
te weten: vanaf het point bij de zoogenaamde Haaxbergerdijk, tot daar denzelven in de steeg 
loopt, tot meer distinctie des wegs en bevordering van den afloop des waters aan beide zijden een 
sloot te doen graven.       
Door gepaste middelen te beletten dat deze weg door het graven van zand niet verder ondermijnd 
word. De steeg door het doen opsnoeyen van het hout, afhouwen der struwelen en afsteken der 
wallen, die tersluik van den weg zijn opgeworpen, zoo veel mogelijk op die breedte te brengen, 
dat aldaar zich twee rijtuigen elkander kunnen passeren. En eindelijk op dat het water in deze 
steeg niet zal blijven staan langs dezelve gruppen te doen graven. 
Voords diend tot UwEd informatie dat door de zorg van den heer burgemeester van Goor het 
gedeelte onder de stad behorende en daar is aangrenzende, mede in den vereischten staat zal 
worden gebragt. 
Ik acht het onnodig bij u mijn heer de verwalter marken rigter op de spoedige in stand brenging 
van meergemelden weg aan te dringen en vertrouw dat ik in staat zal worden gesteld een gunstig 
verslag der verbetering van denzelven bij mijn rapport van de maand october aanstaande aan 
heeren gedeputeerde staten te kunnen maken. 
De schout van Markelo  W. Gotte 
 
Aan den heer erfmarktenrigter van het Kerspel Goor. 
Onderwerp: onverdeelde grond tot onderhoud der wegen 
Markelo den 15 January 1836. 
Daar ik ontdekt heb dat langs de zoogenaamde Oude Postweg bij Grootbruggink in het Kerspel 
Goor de verdeelde veldgrond wordt afgegraven en aangezien ik vermeen dat in het plan van 
verdeeling der marktegronden dd 5 november 1821 bepaald is om aan weerszijde van de groote 
wegen, op de kaart als zoodanig voorkomende, zes Rijnlandsche voeten tot verbetering en 
onderhoud derzelven onverdeeld te laten en tot op welke distantie de eigenaren des verkiezende 



hunne perceelen zouden kunnen opgraven of afsluiten. 
Zoo is deze dienende UHoogWelGeb beleefdelijk te verzoeken om mij wel een authentiek extract 
op zegel uit gemeld plan van verdeeling, voor zoo verre het bovengezegde betrefd, te willen doen 
toekomen ten einde de overtreders daarvan in regten te kunnen vervolgen. 
De burgemeester van Markelo   W. Gotte 


