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1. Inleiding 
 

1.1. Deel 1: De Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, gezeteld te Heerlen, 1902-1933 

 
Bij K.B. van 25 juni 1902, nr.551, bij de wijziging van de Gezondheidswet, wordt in artikel 23 dier en wet 
bepaald, dat er in Nederland districtsgewijs een aantal Gezondheidscommissies worden ingesteld. Onder 
het district "Limburg" vinden we onder III de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken vermeld, die de 
navolgende gemeenten in alfabetische volgorde omvatte: Amstenrade, Brunssum, Eygelshoven, Heerlen, 
Hoensbroek, Kerkrade, Klimmen, Merkelbeek, Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, Schinnen, Spaubeek, 
Ubach over Worms, Voerendaal en Wijnandsrade. In genoemd K.B. van 25 juni 1902 wordt tevens bepaald, 
dat bij een inwonersaantal van 18.000 een gemeente een zelfstandige Commissie kan instellen. Dit heeft tot 
gevolg, dat er voor de gemeente Kerkrade bij K.B. van 16 april 19152 een aparte Commissie wordt gevormd, 
daar deze gemeente de minimumgrens had overschreden. Ook heeft de gemeente Klimmen in de jaren 
1915-1916 getracht zich los te maken van het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken en toe te treden tot het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Gulpen en Omstreken3. 
 
Deze pogingen zijn niet gelukt. Door de zware lasten en in verband met de bezuiniging door de 
gemeentebesturen werd bij K.B. van 14 december 1933, Staatsblad 6784, bepaald dat alle in Nederland 
gevestigde Gezondheidscommissies geliquideerd zullen worden. De Heer Mr. U.D. Onland, toenmalig 
Secretaris van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken heeft voor de afwikkeling van de 
Commissie zorg gedragen.5 Uit de stukken van de gemeente Heerlen betreffende de 
Gezondheidscommissie blijkt, dat het batig saldo bij de opheffing naar evenredigheid onder de aangesloten 
gemeenten werd verdeeld.6. De taak van de ingestelde Gezondheidscommissies wordt in het K.B. van 25 
juni 1902, Nr. 55, niet nader omschreven. Daar er voorts in het archief geen instructies of voorschriften 
aangetroffen waren, zal deze moeten blijken uit aanwezige stukken. De Commissie is een zuiver adviserend 
lichaam geweest, zonder verordende bevoegdheid. 
 
Zij heeft gemeentebesturen alleen bij het vaststellen van verordeningen en het uitvoeren van instructies, 
rakende de Volksgezondheid, van advies gediend. Voor de financiën werd naar evenredigheid door de 
aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken zorg 
gedragen.7. Bij iedere begroting wordt daarom als bijvoegsel een "staat van verdeling" aangetroffen, 
inhoudende het aantal inwoners van ee gemeente. Daarvandaan natuurlijk ook, dat zowel de begrotingen 
als de rekeningen en verantwoording door de gemeentebesturen moesten worden goedgekeurd.8. Het 
Dagelijks Bestuur van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken werd gevormd door 5 leden en wel 
voorzitter, secretaris en 3 leden. Het gehele bestuur (lees: de gehele commissie) bestond uit 12 leden, die 
op ongeregelde tijden ter vergadering in het Raadhuis te Heerlen bijeenkwamen.9. 
 
De benoeming van de leden van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken werd bij besluit van het 
Dagelijks Bestuur en door de tussenkomst van de Hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid van district 
"Zuid", gezeteld te Den Bosch.10. De zittingsperiode was gesteld op 4 jaar en de aftreding was volgens 
vastgestelde lijsten van "periodieke aftreding" geregeld.11. De Heer G.J.H. Grootjans werd op 3 januari 1903 
door Gedeputeerde Staten van Limburg benoemd tot Secretaris van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken.12. Tot aan zijn overlijden op 7 juli 1932 heeft hij deze functie, naast het ambt van 

                                                      
1 Luttenbergs Chronologische Verzamelingen 1902, blz 234 en 237 e.v. 
2 Luttenbergs Chronologische Verzamelingen 1915, blz 18. 
3 Zie inventarisatienummer 12. 
4 K.B. van 14 december 1933, Staatsblad 687 
5 Dossier samenstelling der Gezondheidscommissie. 1919-1947. 1 omslag (Gemeentearchief Heerlen) 
6 Dossier opheffing der Gezondheidscommissie. 1923-1935. 1 omslag (Gemeentearchief Heerlen) 
7 Zie stukken betreffende het vaststellen van de begrotingen en de rekeningen en verantwoording van de Gezondheidscommissie 

Heerlen en Omstreken. Inventarisnummers 42-73 
8 Zie goedgekeurde exemplaren van de begroting en de rekeningen en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken. Inventarisnummers 42- 73 
9 Zie notulen van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken Inventarisnummer 3 En Presentieregister van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken Inventarisnummer 2 
10 Zie Provinciaal Blad van Limburg, o.a. 1912 nr 126, 1913 nr 76, 1918 nr60, 1920 nr 75, 1921 nr 64, 1923 nr 71, 1924 nr 53, 1925 nr 

42 enz. 
11 Zie inventarisnummers 22 en 23 
12 Zie inventarisnummer 33 
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Gemeentesecretaris van Heerlen, vervuld.13 . Met ingang van 1 juli 1933 werd hij opgevolgd door Mr. U.D. 
Onland, die tevens met de afwikkeling van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken werd belast. 
Deze heeft het secretariaat tot 18 januari 1934 waargenomen.14. 
 
Omtrent het vervullen van de functie van secretaris gedurende de periode van 7 juli 1932 tot 1 juli 1933 zijn 
geen nadere gegevens bekend. De stukken zijn reeds door de secretaris tot dossiers gevormd. 
Oorspronkelijk (1903- 1911) werden de uitgaande stukken doorlopend genummerd. Wat er met de 
uitgaande stukken gebeurde, is uit de aanwezige stukken over die jaren niet te concluderen, daar er maar 
zeer weinig stukken over deze periode aanwezig zijn. In 1912 werd een nieuw systeem uitgevoerd. Sinds 
1912 wordt een stempel gebruikt waarin de datum van binnenkomst en het nummer vermeld staan. Alle 
ingekomen stukken krijgen thans een doorlopend nummer, doch de uitgaande stukken worden ook onder dit 
nummer geboekt. Iedere zaak draagt zodoende zijn eigen nummer. Eventueel later ingekomen stukken, 
betrekking hebbend op die zaak, worden ook weer onder datzelfde nummer geagendeerd en bij de overige 
stukken van dat nummer opgeborgen. 
 

1.2. Deel 2: Inventarisatie der archieven 

 
De inventarisatie van het archief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is volgens de 
beginselen van de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven geschied.15. De secretaris 
heeft na 1912 de stukken geordend volgens het dossierstelsel. Deze dossiers werden in vrij goede staat per 
jaar in de 27 mappen aangetroffen. De oude ode is waar mogelijk hersteld en de verstoorde dossiers zijn 
weer bijeengebracht. Het archief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is onderbracht in 
het Gemeentearchief van Heerlen. Uit de aan het gemeentebestuur van Heerlen ingediende jaarverslagen 
blijkt, dat deze zijn opgemaakt van 1903-1932. (opheffing 1933)16. 
 
In het archief worden zeer weinig stukken aangetroffen over de jaren 1903-1911 en geen stukken over de 
jaren 1926-1933. Naar de ontbrekende bescheiden werd bij de Gemeentelijke Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst voor de Gemeente Heerlen navraag gedaan, daar deze dienst enkele competenties van 
de voormalige Gezondheidscommissie heeft overgenomen. Omtrent de aanwezigheid van deze stukken 
was hier niets bekend. Wat er met deze bescheiden gebeurd is, of waar ze zich alsnog bevinden, moet een 
open vraag blijven. Merkwaardig is verder nog het ontbreken van de concepten of de goedgekeurde 
exemplaren van de jaarverslagen van de Commissie. Wel zijn ze in het gemeentearchief van Heerlen 
aanwezig. 
 
Er worden in het archief van de Commissie alleen de minuten van uitgaande brieven over toezending en 
ingekomen brieven over aanvragen van het jaarverslag aangetroffen. Bij het samenstellen van de inventaris 
is ernaar gestreefd door de ordening een beeld te verkrijgen van het organisme van de 
Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken. De organische structuur tussen de bestanddelen van het 
archief is samengevat in bijgevoegd archivogram. De inhoudsopgave alsmede dit schema kunnen als 
systematische ingang op de inventaris dienst doen. 
 
Deze inventaris is door mij opgemaakt tijdens mijn opleiding tot wetenschappelijk archiefambtenaar der 
tweede klasse aan de Archiefschool te 's-Gravenhage, om te dienen als proefstuk ter beoordeling door de 
examencommissie. Het gemeentebestuur van Heerlen verleende in deze haar medewerking door het 
toekennen van studieverlof, een studietoelage en reiskostenvergoeding. Het werk is verricht onder 
supervisie van de Heer Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Algemeen Rijksarchivaris te Den Haag, terwijl de Heer 
Drs. L.E.M.A. van Hommerich, gemeentearchivaris van Heerlen mij het archief van de 
Gezondheidscommissie als werkobject toewees. 
 
Klimmen, juni 1952; N. Eussen 
 

                                                      
13 Zie personele stukken van G.J.H. Grootjans, gemeentesecretaris van Heerlen (Gemeentearchief Heerlen). 
14 Zie samenstelling van de Gezondheidscommissie.1919-1947 . 1 omslag (Gemeentearchief Heerlen) 
15 Muller Fz, S; Feith, J.A.; en Fruin, R.: Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. Tweede druk. Groningen 1920 
16 Zie jaarverslagen van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken. 1903-1932 (Gemeentearchief Heerlen) 
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2. Inventaris 
 

2.1. Stukken van algemene aard 

 

2.1.1. Convocaties en agenda's voor de vergaderingen 

 
 1 Oproepingsbrieven met agenda's voor de vergaderingen van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1912-1925.  1 omslag 
 

2.1.2. Notulen 

 
 2 Presentielijst voor de vergaderingen van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken, 1903- 1912.  1 deel 
 
 3 Notulen van de vergaderingen van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken. 1912-1925 1 omslag 
 

2.1.3. Correspondentie van algemene aard 

 
 4 Ingekomen stukken van algemene aard, 1903-1925.  1 omslag 
 

2.1.4. Jaarverslagen 

 
 5 Stukken betreffende de samenstelling van de jaarverslagen van de 

Gezondheidscommissie voor Heerlen en Omstreken, 1912-1924.  1 omslag 
N.B. Ontbreken alle concept jaarverslagen.  
Voorts de correspondentie van 1903-1910, 1912, 1917, 1922, 1924-1932 

 

2.1.5. Statistieken 

 
 6 Staten van geboorten, sterften, en voorkomende ziekten in de aangesloten 

gementen bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1915-1924 8 omslagen.  
N.B. De opgaven over 1923 ontbreken 

 

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. 

 

2.2.1. Ambtsgebied 

 
 7 Stukken betreffende het vaststellen van het reglement van orde voor de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1903.  1 omslag 
N.B. Het reglement ontbreekt 

 
 8 Brief van Mr. J. Mortier Hijmans te Den Haag i.z. vertegenwoordiging van de 

commissie naar het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, 1914-mei.  1 stuk 
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 9 Oproepingsbrieven voor de vergaderingen van de voorzitters van de 
Gezondheidscommissies van district Zuid te Roermond, 1913-1914.  1 omslag 

 
 10 Stukken betreffende het instellen van een afzonderlijke Gezondheidscommissie 

voor de gemeente Kerkrade, 1914-1915.  1 omslag 
 
 11 Stukken betreffende het afstaan en overdragen van archiefbescheiden aan de 

Gezondheidscommissie Kerkrade in verband met het vormen van en eigen 
commissie, 1915.  1 omslag 

 
 12 Stukken betreffende aanvrage tot afscheiding van het ambtsgebied van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken en toetreding tot het ambtsgebied 
van de Gezondheidscommissie Gupen door het gemeentebestuur van Klimmen, 
1915-1916.  1 omslag 

 
 13 Brief van de Hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid te 

Den Bosch i.z. het afvoeren van de randgemeenten van het ambtsgebied van de 
Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1915 juli 23.  1 stuk 

 
 14 Provinciaalblad van Limburg, 1916 Nr 3, houdende benoeming van de heer 

R.N.M. Eykel tot inspecteur van de Volksgezondheid, 1916 januari 7.  1 stuk 
 
 15 Circulaire van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch, 

houdende mededeling van de standplaats van de Inspecteur der 
Volksgezondheid, de Heer R.N.M. Eykel, 1916 januari 28.  1 stuk 

 
 16 Circulaire van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch, 

houdende ambtelijke mededelingen, 1916 januari 2 stukken.  
 
 17 Stukken betreffende toezending van het reglement van orde voor de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan de Hoofdinspecteur van 
Volksgezondheid te Den Bosch, 1918 mei 29- mei 31.  1 omslag 

 
 18 Stukken betreffende het wijzigen van de bestaande Gezondheidswet door de 

regering, 1919 februari- maart 8.  1 omslag 
 
 19 Brief van Gedeputeerde Staten van Limburg, houdende mededeling van het adres 

van de Hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid en Volkshuisvesting, 1920 
december 10.  1 stuk 

 
 20 Brief aan het Gemeentebestuur van Heerlen i.z. urgentie van de 

Gezondheidscommissie voor Heerlen en Omstreken, 1923 januari 13 minuut.  1 stuk 
 
 21 Stukken betreffende bijeenkomst van de gezamenlijke Gezondheidscommissie in 

Nederland, 1925 juli.. - juli 22.  1 omslag 
 

2.2.2. Personeel 

 

2.2.2.1. Leden 

 
 22 Stukken betreffende overlijden, benoemen en opgave periodieke aftreding van de 

leden van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1906- 1920.  1 omslag 
 
 23 Roosters van periodieke aftreding en herbenoeming van de leden van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1912.  1 omslag 
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 24 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan de Inspecteur 
voor de Volksgezondheid te Den Bosch met verzoek om de deelneming van de 
commissie bij het overlijden van de heer P.G.J.J. Joosten, aan diens familie te 
willen overbrengen, 1912 maart 2 minuut.  1 stuk 

 
 25 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan de heren 

Hendriks en Panhuysen, leden van de Commissie, i.z. het vertegenwoordigen van 
de Commissie op de lijkdienst van wijlen het lid E.L. Prevoo, 1912 april 16 minuut.  1 stuk 

 
 26 Brief aan de burgemeester van Hoensbroek i.z. het voorzien in een vacature bij de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1912 april 25 minuut.  1 stuk 
 
 27 Brief van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch aan alle 

Gezondheidscommissies in district IV i.z. voorzieningen in vacaturen voor leden 
van de Gezondheidscommissies, 1914 april 11.  1 stuk 

 
 28 Stukken betreffende biografische gegevens van de leden van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1914-1916.  1 omslag 
 
 29 Stukken betreffende ontslagaanvrage van de heer V.A.H. Panhuyzen te Kerkrade 

als lid van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1914 juni 11- 
augustus 19.  1 omslag 

 
 30 Stukken betreffende benoeming van de leden van de Gezondheidscommissie 

Heerlen en Omstreken, 1912-1925.  1 omslag 
 
 31 Beschikking van de commissaris der Koningin in de provincie Limburg, houdende 

ontslag als voorzitter van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken van 
de heer Dr. F.C.A. de Wever te Nuth, 1916 maart 4.  1 stuk 

 
 32 Stukken betreffende het toekennen van vakantiegelden aan de leden van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1921 juli 3- juli 24.  1 omslag 
 

2.2.2.2. Secretaris 

 
 33-36 Benoemingsbesluiten van de heer G.J.H. Grootjans, gemeentesecretaris van 

Heerlen, tot secretaris van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 
1903-1922.  1 omslag 

 33 besluit van 3 januari 1903 
 34 besluit van 12 november 1912 
 35 besluit van 24 november 1917 
 36 besluit van 15 december 1922 

 
 37 Brief van de Secretaris van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan 

de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg te Maastricht, houdende 
dankbetuiging voor de herbenoeming als Secretaris van de Commissie, 1912 
november 16 minuut.  1 stuk 

 
 38 Brieven van de Gedeputeerde staten van Limburg aan de Secretaris van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, houdende mededeling van zijn 
vastgestelde pensioengrondslag, 1916-1918.  1 omslag 

 
 39 Stukken betreffende inkoop pensioen van de heer G.J.H. Grootjans, secretaris van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1917-1918.  1 omslag 
 
 40 Brief van het ministerie van Arbeid aan de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken, houdende voorschriften voor uitbetaling van een toelage aan de 
secretaris, 1919 maart 12.  1 stuk 



 12

 
 41 Brief van Gedeputeerde Staten van Limburg aan de Secretaris van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, houdende mededeling van de 
voorlopige pensioengrondslag van genoemde functionaris, 1919 juni 13.  1 stuk 

 

2.2.3. Financiën 

 

2.2.3.1. Begrotingen 

 
 42-56 Begrotingen met bijlagen van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

1912-1926 15 omslagen.  
 42 Begroting 1912 
 43 Begroting 1913 
 44 Begroting 1914 
 45 Begroting 1915 
 46 Begroting 1916 
 47 Begroting 1917 
 48 Begroting 1918 
 49 Begroting 1919 
 50 Begroting 1920 
 51 Begroting 1921 
 52 Begroting 1922 
 53 Begroting 1923 
 54 Begroting 1924 
 55 Begroting 1925 
 56 Begroting 1926 

 

2.2.3.2. Rekeningen en verantwoording 

 
 57 Goedgekeurde rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie 

Heerlen en Omstreken over het jaar 1903 door het gemeentebestuur van 
Merkelbeek, 1904.  1 omslag 

 
 58 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1908, 1909.  1 omslag 
 
 59 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1911, 1912.  1 omslag 
 
 60 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1912, 1913.  1 omslag 
N.B. De goedkeuringen van de gemeenten Amstenrade, Brunssum, Hoensbroek, Klimmen, Ubach over 
Worms, Voerendaal en Wijnandsrade ontbreken 

 
 61 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1913, 1914.  1 omslag 
N.B. De goedkeuringen van de gemeenten Brunssum, Klimmen, Merkelbeek, Nuth, Ubach over 
Worms, Voerendaal en Wijnandsrade ontbreken 

 
 62 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1914, 1915.  1 omslag 
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 63 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken over het jaar 1915, 1916.  1 omslag 
N.B. De goedkeuringen van de gemeenten Brunssum, Eygelshoven, Nieuwenhagen, Ubach over 
Worms, Voerendaal en Wijnandsrade ontbreken 

 
 64 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1916, 1917.  1 omslag 
N.B. De goedkeuringen van de gemeenten Brunssum, Hoensbroek, Klimmen, Nuth, Ubach over 
Worms en Wijnandsrade ontbreken 

 
 65 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1917, 1918.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Amstenrade, Eygelshoven, Heerlen, Klimmen, 
Wijnandsrade 

 
 66 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1918, 1919.  1 omslag 
N.B. Ontbreekt de goedkeuring van de gemeente Brunssum 

 
 67 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1919, 1920.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Nuth, Ubach over Worms en Voerendaal 

 
 68 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1920, 1921.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Eygelshoven, Klimmen, Merkelbeek, Nuth, 
Schinnen, Ubach over Worms en Wijnandsrade 

 
 69 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1921, 1922.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Nuth, Ubach over Worms en Wijnandsrade 

 
 70 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1922, 1923.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Amstenrade, Eygelshoven, Hoensbroek 
Klimmen, Merkelbeek, Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, Schinnen, Spaubeek, Ubach over Worms, 
Voerendaal en Wijnandsrade 

 
 71 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1923, 1924.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Ubach over Worms en Wijnandsrade 

 
 72 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1924, 1925.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Amstenrade, Brunssum, Hoensbroek, Ubach 
over Worms en Wijnandsrade 

 
 73 Rekening en verantwoording van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken over het jaar 1925, 1926.  1 omslag 
N.B. Ontbreken de goedkeuringen van de gemeenten Amstenrade, Brunssum, Eygelshoven, Heerlen, 
Klimmen, Merkelbeek, Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, Schinnen, Spaubeek, Ubach over Worms, 
Voerendaal en Wijnandsrade 

 

2.2.4. Huishoudelijke zaken 

 
 74 Brief aan de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch i.z. bijdrage 

in de kosten voor het drukken van de notulen van de Voorzittersvergadering, 1912 
november 16 minuut.  1 stuk 

 
 75 Nota van de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch aan de 

Voorzitters van de Gezondheidscommissies in district Zuid, waarin hij nog eens 
extra aandacht vestigt op enkele punten, besproken op de op 13 augustus 
gehouden Voorzittersvergadering, 1914 augustus 24.  1 stuk 
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 76 Brief van de Redactie van "De Gezondheid" aan alle Gezondheidscommissies i.z. 

medewerking om van genoemd blad een contactorgaan voor alle 
Gezondheidscommissies te maken, 1916 mei.  1 stuk 

 
 77 Stukken betreffende aanbieding van het tijdschrift "Gemeentereiniging", 1917 

januari.  1 omslag 
 
 78 Circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken, nr 12204, afd A.S.C., 

betreffende het verzenden van dienststukken na ?s zaterdags 12.00 uur, 1917 
oktober 15.  1 stuk 

 
 79 Stukken betreffende opheffing van het recht van portvrijdom voor de 

correspondentie van de Gezondheidscommissies in Nederland, 1923-1924.  1 omslag 
 

2.2.5. Uitoefening van de taak 

 

2.2.5.1. Bevordering van de volksgezondheid in het algemeen. 

 

2.2.5.1.1. Algemeen 

 
 80 Stukken betreffende het verspreiden van leerrijke lectuur onder de bevolking en 

het verlenen van een voorschot voor de aanschaffing hiervan, 1912 maart 19-mei 
25.  1 omslag 

 
 81 Stukken betreffende het oprichten van een badinrichting, het aanschaffen van een 

sproeiwagen en het aanleggen van openbare wandelpaden en parken in de 
gemeente Heerlen, 1912 maart 2-maart 4.  1 omslag 

 
 82 Stukken betreffende het oprichten van een gemeentelijke wasserij door de 

gemeente Heerlen, 1918 september 27-oktober 8.  1 omslag 
 
 83 Stukken betreffende opgave van het aantal openbare bad- of zweminrichtingen in 

het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1922 juli 
14 - augustus 12.  1 omslag 

 

2.2.5.1.2. Politieverordeningen 

 

2.2.5.1.2.01. Algemeen 

 
 84 Opgave van de bestaande verordeningen, rakende de volksgezondheid en de 

volkshuisvesting, welke in de aangesloten gemeente van het rayon der 
Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken gedurende het jaar 1922 zijn 
vastgesteld, 1923.  1 omslag 
N.B. De opgave van de gemeenten Heerlen, Nuth en Schinnen ontbreken 

 

2.2.5.1.2.02. Amstenrade 

 
 85 Stukken betreffende het wijzigen van de Algemene Politieverordening voor de 

gemeente Amstenrade, 1920.  1 omslag 
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2.2.5.1.2.03. Brunssum 

 
 86 Stukken betreffende vaststelling van een verordening op de openbare reinheid en 

gezondheid voor de gemeente Brunssum, 1921-1922.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.04. Eygelshoven 

 
 87 Stukken betreffende vaststelling van de algemene Politieverordening voor de 

gemeente Eygelshoven, 1920.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.05. Heerlen 

 
 88 Stukken betreffende het wijzigen van de Algemene Politieverordening voor de 

gemeente Heerlen. (afval), 1915.  1 omslag 
 
 89 Stukken betreffende het wijzigen van de Algemene Politieverordening voor de 

gemeente Heerlen. (waterplaatsen), 1915.  1 omslag 
 
 90 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening door de gemeente 

Voerendaal i.z. het verblijven van woonwagens in de gemeente, 1917.  1 omslag 
 
 90 Stukken betreffende vaststelling van een Algemene Politieverordening voor de 

gemeente Heerlen, 1922.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.06. Hoensbroek 

 
 91 Stukken betreffende het vaststellen van een algemene Politieverordening voor de 

gemeente Hoensbroek, 1920.  1 omslag 
 
 92 Stukken betreffende het wijzigen van een algemene Politieverordening voor de 

gemeente Hoensbroek, 1924.  1 omslag 
 
 93 Stukken betreffende het vaststellen ven een verordening, aanwijzende de titels der 

nog geldende strafverordeningen voor de gemeente Hoensbroek, 1925.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.07. Kerkrade 

 
 94 Stukken betreffende het wijzigen van een algemene Politieverordening voor de 

gemeente Kerkrade, 1912.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.08. Merkelbeek 

 
 95 Stukken betreffende het wijzigen van een algemene Politieverordening voor de 

gemeente Merkelbeek, 1916.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.09. Nieuwenhagen 

 
 96 Stukken betreffende het wijzigen van een algemene Politieverordening voor de 

gemeente Nieuwenhagen, 1918.  1 omslag 
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 97 Stukken betreffende het vaststellen ven een verordening, aanwijzende de titels der 
nog geldende strafverordeningen voor de gemeente Nieuwenhagen, 1919.  1 omslag 

 

2.2.5.1.2.10. Nuth 

 
 98 Stukken betreffende het wijzigen van een algemene Politieverordening voor de 

gemeente Nuth, 1919.  1 omslag 
 
 99 Stukken betreffende samenstelling van de algemene Politieverordening voor de 

gemeente Nuth, 1924.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.11. Schaesberg 

 
 101-103 Stukken betreffende de vaststelling van de algemene politie3verordening voor de 

gemeente Schaesberg, 1912-1920.  3 omslagen 
 101 wijziging van 1912 
 102 wijziging van 1915 
 103 wijziging van 1920 

 

2.2.5.1.2.12. Schinnen 

 
 103 Stukken betreffende vaststelling van de Algemene Politieverordening voor de 

gemeente Schinnen, 1920.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.13. Spaubeek 

 
 104 Stukken betreffende het vaststellen ven een verordening, aanwijzende de titels der 

nog geldende strafverordeningen voor de gemeente Spaubeek. z.d. 1 omslag 
 

2.2.5.1.2.14. Ubach over Worms 

 
 105 Stukken betreffende het vaststellen van een Algemene Politieverordening voor de 

gemeente Ubach over Worms, 1924.  1 omslag 
 

2.2.5.1.2.15. Voerendaal 

 
 106 Stukken betreffende het vaststellen van een Algemene Politieverordening voor de 

gemeente Voerendaal, 1920.  1 omslag 
 

2.2.5.2. Volkshuisvesting. 

 

2.2.5.2.1. Algemeen 

 
 108 Stukken betreffende het aanwijzen van een lid van de Gezondheidscommissie 

Heerlen en Omstreken als vertegenwoordiger in het comité ter voorbereiding van 
het tiende Internationale Woningcongres, 1912.  1 omslag 
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 109 Circulaire van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, houdende richtlijnen 
voor wat betreft overbevolking, veroorzaakt door Belgische vluchtelingen 1 omslag 

 
 110 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de 

samenwerking, samenstelling en werkkring van de Raadscommissie voor de 
Volkshuisvesting in de gemeente Heerlen, 1919.  1 omslag 

 
 111 Brief van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting te Amsterdam i.z. 

uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering op 11 december 1920 te 14.00 
uur in café ?De Kroon? te ?s-Gravenhage, 1920 november 30 stencil.  1 stuk 
N.B. Als bijlage bij dit schrijven is het jaarverslag van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting 
over het jaar 1919 toegevoegd 

 

2.2.5.2.2. Bouwverordeningen 

 

2.2.5.2.2.01. Algemeen 

 
 112 Stukken betreffende het vaststellen van een modelbouwverordening voor het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1912-1913.  1 omslag 
 
 113 Stukken betreffende het samenstellen van een concept-bouwverordening door de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1914.  1 omslag 
 
 114 Stukken betreffende inzending van agendapunten voor het in februari 1918 te 

houden woningcongres, 1917-1918.  1 omslag 
 
 115 Stukken i.z. het bestaan van een Commissie voor Bouw- en Woningtoezicht in de 

aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken, 1920-1921.  1 omslag 

 

2.2.5.2.2.02. Amstenrade 

 
 116 Stukken betreffende aanvulling van de bestaande Bouwverordening voor de 

gemeente Amstenrade, 1922.  1 omslag 
 
 117 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Amstenrade, 1925.  1 omslag 
 

2.2.5.2.2.03. Brunssum 

 
 118 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Brunssum, 1914-1915.  1 omslag 
 
 119-121 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Brunssum, 1918- 1925.  3 omslagen 
 119 wijziging van 1918 
 120 wijziging van 1919 
 121 wijziging van 1925 

 

2.2.5.2.2.04. Eygelshoven 

 



 18

 122 Stukken betreffende weigering bouwvergunning ingevolge art. 51 van de 
Bouwverordening voor de gemeente Eygelshoven voor een te bouwen 
scheidingsmuur tussen perceel Laurastraat 90a en het aangrenzende pand, 1923.  1 omslag 

 

2.2.5.2.2.05. Heerlen 

 
 123 Stukken betreffende vaststelling van een verordening op de heffing en invordering 

van een bijzondere belasting wegens gebouwde eigendommen en hunne 
aanhorigheden, 1913.  1 omslag 

 
 124 Stukken betreffende vaststelling van een verordening op de heffing en invordering 

van een bijzondere belasting wegens aanleg van riolen in de gemeente Heerlen, 
1913.  1 omslag 

 
 125-128 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Heerlen, 1913-1919.  4 omslagen 
 125 wijziging 1913 
 126 wijziging 1918 
 127 wijziging augustus 1919 
 128 wijziging oktober 1919 

 
 129 Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen voor de te nemen maatregelen 

bij het niet voldoen van woningen aan de Bouwverordening voor de gemeente 
Heerlen, 1915.  1 omslag 

 
 130 Stukken betreffende het overtreden van de bepalingen van de bouwverordening 

voor de gemeente Heerlen door de heer Winkens, Heerlerheide, Heerlen. 1915.  1 omslag 
 
 131 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Heerlen, 1917.  1 omslag 
 
 132 Stukken betreffende het doen plaats vinden ven een woningteling in de gemeente 

Heerlen, 1919.  1 omslag 
 
 133 Stukken betreffende het leggen van een bouwverbod op de percelen langs de 

geprojecteerde verbindingweg Schinkelstraat - Geerstraat, gemeente Heerlen. 
1925.  1 omslag 

 
 134 Stukken betreffende het leggen van een bouwverbod op de terreinen bestemd 

voor het aanleggen van een weg in het verlengde van de Poststraat, gemeente 
Heerlen. 1925.  1 omslag 

 

2.2.5.2.2.06. Hoensbroek 

 
 135 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Hoensbroek, 1914.  1 omslag 
 
 136-140 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Hoensbroek, 1913- 1925.  5 omslagen 
 136 wijziging van 20 juli 1913 
 137 wijziging van 26 april 1921 
 138 wijziging van 26 mei 1921 
 139 wijziging van 27 mei 1924 
 140 wijziging van 23 oktober 1925 
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2.2.5.2.2.07. Kerkrade 

 
 141 Stukken betreffende het leggen van een bouwverbod op diverse percelen in de 

gemeente Kerkrade, 1912 augustus 29 - oktober 25.  1 omslag 
 
 142 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Kerkrade, 1912 oktober 10 - december 12.  1 omslag 
 
 143 Stukken betreffende het leggen van een bouwverbod op de percelen Sectie E. 

1596, 1476, 1289 en 538 in de gemeente Kerkrade, 1913 mei 10 - november 19.  1 omslag 
 
 144 Stukken betreffende het vaststellen van een bouwverordening voor de gemeente 

Kerkrade, 1913.  1 omslag 
 

2.2.5.2.2.08. Merkelbeek 

 
 145 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Merkelbeek, 1921.  1 omslag 
 

2.2.5.2.2.09. Nieuwenhagen 

 
 146 Stukken betreffende het vaststellen van een bouwverordening voor de gemeente 

Nieuwenhagen, 1920.  1 omslag 
 

2.2.5.2.2.10. Nuth 

 
 147 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Nuth. 1913 1 omslag 
 
 148-149 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Nuth, 1921.  2 omslagen 
 148 wijziging van 17 maart 1921 
 149 wijziging van 21 februari 1924 

 

2.2.5.2.2.11. Schaesberg 

 
 150 Stukken betreffende het samenstellen van voorschriften i.z. het bouwen nabij de 

begraafplaats te Schaesberg, 1914.  1 omslag 
 
 151 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening voor het aanwijzen van 

straten, 1914.  1 omslag 
 
 152-154 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Schaesberg, 1913- 1923.  3 omslagen 
 152 wijziging van 1913 
 153 wijziging van 1915 
 154 wijziging van 1923 

 
 155 Stukken betreffende het vaststellen van een bouwverordening voor de gemeente 

Schaesberg, 1924.  1 omslag 
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2.2.5.2.2.12. Schinnen 

 
 156 Stukken betreffende het leggen van een verbod op de percelen Sectie C. 1985 en 

2004 in de gemeente Schinnen. 1916-1917 1 omslag 
 
 157 Stukken betreffende de opheffing van het bouwverbod, gelegd op de percelen 

Sectie C. 1985 en 2004 in de gemeente Schinnen, 1922.  1 omslag 
 
 158 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Schinnen, 1917.  1 omslag 
 
 159 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op het onttrekken van 

woningen aan hunne bestemming in de gemeente Schinnen, 1920.  1 omslag 
 
 160 Brief van Burgemeester en Wethouders van Schinnen aan de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, houdende mededeling, dat de 
verordening op het onttrekken van woningen aan hunne bestemming, vastgesteld 
bij besluit van 20 december, ingetrokken is, 1921 juni 13.  1 stuk 

 

2.2.5.2.2.13. Spaubeek 

 
 161 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Spaubeek, 1916.  1 omslag 
 

2.2.5.2.2.14. Ubach over Worms 

 
 162 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Ubach over Worms, 1922.  1 omslag 
 

2.2.5.2.2.15. Voerendaal 

 
 163 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Voerendaal, 1913.  1 omslag 
 
 164 Brief van de Burgemeester van Voerendaal aan de Gezondheidscommissie 

Heerlen en Omstreken i.z. toezending van 3 exemplaren van de ?verordening op 
het bouwen en de bebouwing voor de gemeente Voerendaal?, 1914 mei 8.  1 stuk 

 
 165 Stukken betreffende het vaststellen van een Bouwverordening voor de gemeente 

Voerendaal, 1924.  1 omslag 
 

2.2.5.2.2.16. Wijnandsrade 

 
 166 Stukken betreffende het wijzigen van de Bouwverordening voor de gemeente 

Wijnandsrade, 1913.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3. Straten, wegen, rooilijnen 

 

2.2.5.2.3.01. Amstenrade 
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 167 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de Hommerterweg, 
1920-1925.  1 omslag 

 

2.2.5.2.3.02. Brunssum 

 
 168 Stukken betreffende vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente 

Brunssum, 1914-1916.  1 omslag 
 
 169 Stukken betreffende het vaststellen van een wegenplan voor de gemeente 

Brunssum, 1919.  1 omslag 
 
 170 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening houdende bepalingen 

voor het overnemen door de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud van 
gronden voor openbare straat bestemd in de gemeente Brunssum, 1920.  1 omslag 

 
 171 Stukken betreffende het vaststellen van de voorgevelrooilijnen van de 

Julianastraat, de Wilhelminastraat, de Kerkeveldstraat, de Tegelstraat en de 
Amstenradergrensweg, gemeente Brunssum, 1925 mei 1 - augustus 20.  1 omslag 

 
 172 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de Doorvaartsstraat, de 

Heuderstraat, de Kruisbergweg en de Wijenweg, gemeente Brunssum, 1925 
december 15 - december 23.  1 omslag 

 

2.2.5.2.3.03. Heerlen 

 
 173 Stukken betreffende het aanleggen van nieuwe straten in de gemeente Heerlen, 

1913 mei 10 - juli 30.  1 omslag 
 
 174 Stukken betreffende het vaststellen van een plan van uitbreiding voor de 

gemeente Heerlen, 1913 augustus 26 - augustus 29.  1 omslag 
 
 175 Stukken betreffende het aanleggen van de verbindingsweg Benzenraderweg - 

Pijnsweg, gemeente Heerlen, 1917 juni 4 -juni 5.  1 omslag 
 
 176-194 Stukken betreffende het vaststellen van rooilijnen in de gemeente Heerlen, 1918-

1922.  19 omslagen 
 176 Rooilijn Ambachtstraat 
 177 Rooilijn Voetpad nr. 230 
 178 Rooilijn Schinkelsteeg 
 179 Rooilijn hoekpunt Tempsstraat-Schoolstraat 
 180 Rooilijn Kerkpad 
 181 Rooilijn Meezenbroek 
 182 Rooilijn Wannerstraat 
 183 Rooilijn Keekstraat 
 184 Rooilijn Kempkensweg 
 185 Rooilijn Rukkersweg 
 186 Rooilijn Pijnsweg 
 187 Rooilijn Weltertuynstraat 
 188 Rooilijn Vullingsweg 
 189 Rooilijn Musschenbroekerweg 
 190 Rooilijn Kerkraderweg 
 191 Rooilijn Heesberg 
 192 Rooilijn Akerstraat vanaf Valkenhuizen tot Bovenste locht 
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 193 Rooilijn Gravenstraat 
 194 Rooilijn Schandelergats 

 
 195 Stukken betreffende verzoek van de N.V. "Tijdig" te Heerlen tot het doen 

aanleggen van wegen nabij de Molenberg en de Akerstraat in de gemeente 
Heerlen, 1919 juli 5- juli 14.  1 omslag 

 
 196 Stukken betreffende verzoek van C. Canter te Heerlen tot het doen aanleggen van 

wegen nabij de Oliemolenstraat en de Akerstraat in de gemeente Heerlen, 1919 
juli 5-juli 14.  1 omslag 

 
 197 Stukken betreffende het aanleggen van een verbindingsweg Lindweg - Akerstraat, 

gemeente Heerlen, 1919 juli 5-juli 14.  1 omslag 
 
 198 Stukken betreffende het verzoek van F. van Wersch te Heerlen i.z. het aanleggen 

van wegen in de gemeente Heerlen, 1919 juli 29 - september 4.  1 omslag 
 
 199 Stukken betreffende verzoek van de eigenaren van de percelen, uitkomende in de 

Kamergats te Heerlen, tot het doen verbreden van genoemde weg, 1919 augustus 
7 - september 4.  1 omslag 

 
 200 Stukken betreffende vaststelling van een stratenplan voor het Bekkerveld, 

gemeente Heerlen, 1920 februari 6 - februari 14.  1 omslag 
 
 201 Stukken betreffende vaststelling van een stratenplan voor Meezenbroek, 

gemeente Heerlen, 1920 februari 6 - februari 14.  1 omslag 
 
 202 Stukken betreffende het verlenen van vergunning aan J.C. Baar en V.H. van 

Leeuwen tot het aanleggen van wegen in de gemeente Heerlen, 1920 februari 26 - 
maart 20.  1 omslag 

 
 203 Stukken betreffende de verbetering van de Grasbroekerweg, gemeente Heerlen, 

1922 maart 17 - maart 23.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3.04. Hoensbroek 

 
 204 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de wegen Nr 28 en Nr 58 

in de gemeente Hoensbroek, 1913 mei 19 - juni 17.  1 omslag 
 
 205 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen in de gemeente Hoensbroek, 

1921 september 23 - november 5.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3.05. Kerkrade 

 
 206 Stuken betreffende het aanleggen van een nieuwe weg Markt- nieuwe weg 

Postkantoor tot aan de grens van de gemeente Kerkrade, 1913 augustus 28 
december 9.  1 omslag 

 

2.2.5.2.3.06. Merkelbeek 

 
 207 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de Douvendergats en de 

Welmerweg in de gemeente Merkelbeek, 1916 oktober 25 - november 25.  1 omslag 
 
 208 Stukken betreffende bestemming van grond voor de aanleg van een plein in de 

gemeente Merkelbeek, 1916 oktober 25 - november 25.  1 omslag 
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2.2.5.2.3.07. Nuth 

 
 209 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de Hommerterweg onder 

de gemeente Nuth, 1920 augustus 27- september 11.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3.08. Schaesberg 

 
 210 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de verbindingsweg 

Heugdensweg en Dormansweg, gemeente Schaesberg, 1920 augustus 13 - 
september 11.  1 omslag 

 
 211 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de Hoofdstraat, 

gemeente Schaesberg, 1920 augustus 24 - september 11.  1 omslag 
 
 212 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen in de gemeente Schaesberg, 

1921 mei 24 - juli 18.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3.09. Schinnen 

 
 213 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen voor de gemeente Schinnen, 

1916 december 16 - 1917 februari 17.  1 omslag 
 
 214-220 Stukken betreffende het vaststellen van rooilijnen in de gemeente Schinnen, 1920-

1925.  7 omslagen 
 214 Rooilijnen Hommerterweg 
 215 Rooilijnen Altaarstraat, Schinderdorpstraat 
 216 Rooilijnen Wolfhagender- en Keulenstraat 
 217 Rooilijnen Putherdorpsstraat en Kerkweg 
 218 Rooilijnen Dorpsstraat en Steenstraat 
 219 Rooilijnen Kerkweg, Koolweg, Molenweg, Heysterbruggerweg en 

Heynegats 
 220 Rooilijnen Nagelbeek 

 
 221 Stukken betreffende het onteigenen van gronden voor de verbreding van de 

Altaastraat, gemeente Schinnen, 1921 april 2 - april 11.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3.10. Provinciale weg Sittard - Heerlen - De Locht 

 
 222 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen van de provinciale weg 

Sittard-Heerlen - De Locht, 1917-1918.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3.11. Spaubeek 

 
 223 Stukken betreffende het vaststellen van de rooilijnen voor de weg Nr 24, gemeente 

Spaubeek, 1915-1920.  1 omslag 
 

2.2.5.2.3.12. Voerendaal 
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 224 Stukken betreffende het ophogen van de weg Nr 48, lopende langs de 
?Zevensprong?, gemeente Voerendaal, 1915 mei 14 - mei 15.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4. Bouwvoorschotten 

 

2.2.5.2.4.01. Algemeen 

 
 225 Brief van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam aan de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken betreffende samenstelling van een 
handleiding voor Woningbouwverenigingen, 1914 april 14.  1 stuk 

 
 226 Stukken betreffende indiening opgave van voorgenomen woningbouw gedurende 

het jaar 1919 in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken. 1919 januari 24 - februari 27 1 omslag 

 
 227 Stukken betreffende het vaststellen van een algemene regeling i.z. het verlenen 

van voorschotten, vennootschappen en stichtingen, uitsluitend in het belang van 
verbetering van de volkshuisvesting werkzaam en als zodanig toegelaten in de 
gemeente Heerlen, 1919 juli 5-juli 11.  1 omslag 

 
 228 Stukken betreffende het indienen van een lijst, vermeldende het aantal 

Woningverenigingen, welke werkzaam zijn in de aangesloten gemeenten van het 
ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1921.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.02. Brunssum 

 

2.2.5.2.4.02.1. Bouwvereniging "Brunssum" 

 
 229 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 219 woningen door de 

Bouwvereniging ?Brunssum? te Brunssum, 1914 december 10 - december 16.  1 omslag 
 
 230 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor de bouw van nioeuwe 

woningen door de Bouwvereniging ?Brunssum? te Brunssum, 1917 september 22 
- oktober 20.  1 omslag 

 
 231 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 60 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Brunssum? te Brunssum, 1919 april 10 - mei 3.  1 omslag 
 
 232 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 167 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Brunssum? te Brunssum, 1920 
oktober 22 - november 11.  1 omslag 

 
 233 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 600 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Brunssum? te Brunssum, 1920 
oktober 22 - november 11.  1 omslag 

 
 234 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 181 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Brunssum? te Brunssum, 1920 
november 26 - december 16.  1 omslag 

 
 235 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 540 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Brunssum? te Brunssum, 1920 
november 30 - december 16.  1 omslag 
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2.2.5.2.4.02.2. Gemeente Brunssum 

 
 236 Stukken betreffendenaanvrage voorschot voor de bouw van 219 

arbeiderswoningen door het Gemeente-bestuur van Brunssum, 1915 januari 11 - 
februari 6.  1 omslag 

 
 237 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 

middenstandswoningen door het Gemeentebestuur van Brunssum, 1920 maart 30 
- april 6.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.02.2.1. Bouwvereniging "Lada" 

 
 238 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 324 woningen en 5 

winkelhuizen door de Bouwvereniging ?Lada? te Brunssum, 1919 mei 13 - juni 12. 
 1 omslag 

 

2.2.5.2.4.03. Eygelshoven 

 

2.2.5.2.4.03.1. Bouwvereniging "Eygelshoven" 

 
 239 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 34 woningen door de 

Bouwvereniging ?Eygelshoven? te Eygelshoven, 1914 maart 26- april 23.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.03.2. Bouwvereniging "Steunt Elkander" 

 
 240 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 29 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereninging ?Steunt Elkander? te Eygelshoven, 1918 november 16 - 
1919 januari 17.  1 omslag 

 
 241 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 31 woningen door de 

Bouwvereniging ?Steunt Elkander? te Eygelshoven, 1919 november 20 - 1920 
januari 16.  1 omslag 

 
 242 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor woningbouw door de 

bouwvereniging ?Steunt Elkander? te Eygelshoven, 1921 mei 10 - mei 26.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.04. Heerlen 

 

2.2.5.2.4.04.1. Bouwvereniging "Elim" 

 
 243 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 99 arbeiderswoningen 

te Meezenbroek door de bouwvereniging ?Elim? te Heerlen, 1920 november 29 - 
december 16.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.04.2. Bouwvereniging "Glück auf" 

 
 244 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 65 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Glück Auf? te Heerlen, 1914 juli 27 - augustus 28.  1 omslag 
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 245 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor de bouw van 26 woningen 
door de bouwvereniging ?Glück Auf? te Heerlen, 1915 mei 14 - juni 9.  1 omslag 

 
 246 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 37 woningen door de 

Bouwvereniging ?Glück Auf? te Heerlen, 1916 augustus 24 - september 16.  1 omslag 
 
 247 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 82 woningen en 2 

winkelpanden door de Bouwvereniging ?Glück auf? te Heerlen, 1918 mei 28 - 
december 6.  1 omslag 

 
 248 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 84 woningen en 1 

winkelpand door de Bouwvereniging ?Glück Auf? te Heerlen, 1918 november 15 - 
december 12.  1 omslag 

 
 249 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 122 woningen door de 

Bouwvereniging ?Glück Auf? te Heerlen, 1919 januari 4 - maart 8.  1 omslag 
 
 250 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 159 wonignen en 1 

winkelhuis door de Bouwvereniging ?Glück Auf? te Heerlen, 1920 juni 15 - juli 3.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.04.3. Bouwvereniging "Heerlen" 

 
 251 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 130 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Heerlen? te Heerlen, 1914 april 30 - 
mei 12.  1 omslag 

 
 252 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 553 woningen door de 

Bouwvereniging ?Heerlen? te Heerlen, 1918 juli 9 - juli 20.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.04.4. Bouwvereniging "Heerlerbaan" 

 
 253 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 205 woningen door de 

Bouwvereniging ?Heerlerbaan? te Heerlen, 1918 november 11 - december 12.  1 omslag 
 
 254 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor het bouwen van woningen 

door de Bouwvereniging ?Heerlerbaan? te Heerlen, 1919 oktober 28 - oktober 30.  1 omslag 
 
 255 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 125 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Heerlerbaan? te Heerlen, 1920 
november 4 - december 16.  1 omslag 

 
 256 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor de bouw van woningen 

door de Bouwvereniging ?Heerlerbaan? te Heerlen, 1923 juni 20 - juli 3.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.04.5. Bouwvereniging "Heerlerheide" 

 
 257 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 50 woningen door de 

Bouwvereniging ?Heerlerheide? te Heerlen, 1914 februari 6 - april 24.  1 omslag 
 
 258 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 100 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Heerlerheide? te Heerlen, 1914 mei 
27 - juni 4.  1 omslag 

 
 259 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 100 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Heerlerheide? te Heerlen, 1916 
augustus 24 - september 12.  1 omslag 
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 260 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor de bouw van 96 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Heerlerheide? te Heerlen, 1917 
augustus 9 - september 19.  1 omslag 

 
 261 Stukken betreffende aanvrage voorschot tot dekking van de kosten van de 

elektrische verlichting van de 296 gebouwde arbeiderswoningen te Nieuw-Einde 
door de Bouwvereniging ?Heerlerheide? te Heerlen, 1918 november 6 - december 
12.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.04.6. Bouwvereniging "Het Goed Kosthuis" 

 
 262 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van woningen door de 

Bouwvereniging ?Het Goed Kosthuis? te Heerlen, 1919 oktober 28 - oktober 30.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.04.7. Bouwvereniging "Samenwerking" 

 
 263 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 28 woningen door de 

Bouwvereniging ?Samenwerking? te Heerlen, 1912 maart 20 - november 16.  1 omslag 
 
 264 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 8 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Samenwerking? te Heerlen, 1913 april 18 - mei 10.  1 omslag 
 
 265 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 42 woningen door de 

Bouwvereniging ?Samenwerking? te Heerlen, 1913 november 19 - december 22.  1 omslag 
 
 266 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 70 en de aankoop van 

4 arbeiderswoningen door de Bouwvereniging "Samenwerking" te Heerlen 
 
 267 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor de bouw van 79 woningen 

door de Bouwvereniging ?Samenwerking? te Heerlen, 1912 november 4 - 
december 2.  1 omslag 

 
 268 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 165 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Samenwerking? te Heerlen, 1920 
november ? - december 16.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.04.8. Bouwvereniging "De Volkswoning" 

 
 269 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van woningen door de 

Bouwvereniging ?De Volkswoning? te Heerlen, 1918 januari 5 - februari 12.  1 omslag 
 
 270 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor de bouw van 100 

woningen te Passart- Nieuwenhagen door de Bouwvereniging ?De Volkswoning? 
te Heerlen, 1918 september 3 - oktober 12.  1 omslag 

 
 271 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 66 woningen door de 

Bouwvereniging ?De Volkswoning? te Heerlen, 1918 september 17 - oktober 12.  1 omslag 
 
 272 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 200 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?De Volkswoning? te Heerlen, 1919 
mei 17 - juni 12.  1 omslag 

 
 273 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 248 woningen en 2 

winkelhuizen te Meezenbroek door de Bouwvereniging ?De Volkswoning? te 
Heerlen, 1920 november 27 - december 16.  1 omslag 
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 274 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 250 

arbeiderswoningen en 8 winkelpanden door de Bouwvereniging ?De 
Volkswoning? te Heerlen, 1921 januari 7 - januari 20.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.04.9. Bouwvereniging "De Voorzorg" 

 
 275 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 18 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?De Voorzorg? te Heerlen, 1920 oktober 4 - oktober 28.  1 omslag 
 
 276 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 152 woningen te 

Meezenbroek door de Bouwvereniging ?De Voorzorg? te Heerlen, 1920 november 
26 - december 16.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.05. Hoenbroek 

 

2.2.5.2.4.05.1. Bouwvereniging "Hoensbroek" 

 
 277 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 100 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Hoensbroek? te Hoensbroek, 1912 
oktober 12 - oktober 24.  1 omslag 

 
 278 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 68 woningen door de 

Bouwvereniging ?Hoensbroek? te Hoensbroek, 1914 april 7 - juli 23.  1 omslag 
 
 279 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 308 woningen door de 

Bouwvereniging ?Hoensbroek? te Hoensbroek, 1916 mei 26 - juli 1.  1 omslag 
 
 280 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 400 woningen door de 

Bouwvereniging ?Hoensbroek? te Hoensbroek, 1919 december 5 - december 10.  1 omslag 
 
 281 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 394 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Hoensbroek? te Hoensbroek, 1920 
juli 2 - juli 17.  1 omslag 

 
 282 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor uitbreiding van de lichtinstallatie van 

de door de Bouwvereniging ?Hoensbroek? te Hoensbroek gebouwde woningen, 
1920 juli 2 - juli 19.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.06. Kerkrade 

 

2.2.5.2.4.06.1. Bouwvereniging "Spekholzerheide" 

 
 283 Stukken betreffende het verlenen van een voorshot, groot f. 115.000,-- door de 

gemeente Kerkrade aan de Bouwvereniging ?Spekholzerheide? te Kerkrade voor 
het bouwen van woningen, 1913 (?).  1 omslag 

 
 284 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 12 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Spekholzerheide? te Kerkrade, 1914 maart 12 - april 17. 
 1 omslag 
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2.2.5.2.4.07. Klimmen 

 

2.2.5.2.4.07.1. Bouwvereniging "Klimmen" 

 
 285 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 36 woningen door de 

Bouwvereniging ?Klimmen? te Klimmen, 1920 maart 9 - augustus 18.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.08. Nieuwenhagen 

 

2.2.5.2.4.08.1. Bouwvereniging "Het Goede Huis 

 
 286 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 154 woningen door de 

Bouwvereniging ?Het Goed Huis? te Nieuwenhagen, 1921 oktober 18 - november 
28.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.09. Nuth 

 

2.2.5.2.4.09.1. Bouwvereniging "Nuth" 

 
 287 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 60 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Nuth? te Nuth, 1914 januari 8 - februari 5.  1 omslag 
 
 288 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 66 woningen door de 

Bouwvereniging ?Nuth? te Nuth, 1914 februari 10 - februari 26.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.09.2. Bouwvereniging "Nuth Vooruit" 

 
 289 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 69 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Nuth Vooruit? te Nuth, 1919 juni 17 - juli 10.  1 omslag 
 
 290 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 64 woningen door de 

Bouwvereniging ?Nuth Vooruit? te Nuth, 1920 januari 29 - februari 14.  1 omslag 
 
 291 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 40 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Nuth Vooruit? te Nuth, 1922 mei 6 - juni 6.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.10. Schaesberg 

 
 292 Stukken betreffende vaststelling van algemene voorwaarden voor het verlenen 

van voorschotten voor de bouw van woningen in de gemeente Schaesberg, 1920 
november 26 - december 31.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.10.1. Bouwvereniging "Schaesberg" 

 
 293 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 155 

arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Schaesberg? te Schaesberg, 1920 
december 10 - december 31.  1 omslag 
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2.2.5.2.4.10.2. Bouwvereniging "Schaesberg Vooruit" 

 
 294 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 15 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Schaesberg Vooruit? te Schaesberg, 1920 september 
26 - december 31.  1 omslag 

 
 295 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 19 woningen door de 

Bouwvereniging ?Schaesberg Vooruit? te Schaesberg, 1922 december 1 - 1923 
januari 2.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.11. Schinnen 

 

2.2.5.2.4.11.1. Bouwvereniging "Schinnen" 

 
 296 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van woningen door de 

Bouwvereniging ?Schinnen? te Schinnen, 1913 januari 1 - juli 10.  1 omslag 
 
 297 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 22 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Schinnen? te Schinnen, 1920 augustus 23 - augustus 
24.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.12. Spaubeek 

 

2.2.5.2.4.12.1. Bouwvereniging "Spaubeek" 

 
 298 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 12 woningen door de 

Bouwvereniging ?Spaubeek? te Spaubeek, 1920 april 23 - mei 6.  1 omslag 
 

2.2.5.2.4.13. Ubach over Worms 

 

2.2.5.2.4.13.1. Bouwvereniging "Ubach over Worms" 

 
 299 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan de 

Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch i.z. de bouw van een 
arbeiderskolonie door de Bouwvereniging ?Ubach over Worms? aldaar te stichten, 
1912 maart 28 minuut.  1 stuk 

 
 300 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 44 woningen door de 

Bouwvereniging ?Ubach over Worms? te Ubach over Worms, 1921 juni ?. - juni 
20.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.14. Voerendaal 

 

2.2.5.2.4.14.1. Gemeente "Voerendaal" 
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 301 Stukken betreffende aanvrage voorschot door de gemeente Voerendaal voor de 
bouw van 107 arbeiderswoningen, 1913 november 29 - december 20.  1 omslag 

 

2.2.5.2.4.14.2. Bouwvereniging "Voerendaal" 

 
 302 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van woningen door de 

Bouwvereniging ?Voerendaal? te Voerendaal, 1913 december 27.  1 omslag 
N.B. de uitgaande brief van B. en W. van Voerendaal aan de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken ontbreekt 

 
 303 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor de bouw van 27 arbeiderswoningen 

door de Bouwvereniging ?Voerendaal? te Voerendaal, 1920 april 10 - april 24.  1 omslag 
 

2.2.5.2.5. Grondvoorschotten 

 

2.2.5.2.5.1. Eygelshoven 

 

2.2.5.2.5.1.1. Bouwvereniging "Eygelshoven" 

 
 304 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de geschiktheid van 

terreinen voor de bouw van 200 woningen door de Bouwvereniging 
?Eygelshoven? te Eygelshoven en aanvrage voorschot voor aankoop van deze 
terreinen, 1920 januari 21 - januari 26.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.2. Heerlen 

 

2.2.5.2.5.2.1. Bouwvereniging "Elim" 

 
 305 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop grond voor de bouw van 

100 woningen door de bouwverenigingen ?Elim? te Heerlen, 1920 februari 6 - 
september 7.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.2.2. Bouwvereniging "Glück auf" 

 
 306 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de geschiktheid van 

terreinen voor de bouw van woningen door de Bouwvereniging ?Glück Auf? te 
Heerlen en aanvrage voorschot voor aankoop van deze terreinen, 1919 januari 15 
- september 4.  1 omslag 

 
 307 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van gronden voor de bouw 

van 159 woningen en 1 winkelpand door de Bouwvereniging ?Glück Auf? te 
Heerlen, 1920 april 14 - september 7.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.2.3. Bouwvereniging "Heerlen" 

 
 308 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van gronden voor de bouw 

van 200 woningen door de Bouwvereniging ?Heerlen? te Heerlen, 1913 augustus 
29.  1 omslag 
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 309 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de geschiktheid van 

terreinen voor de bouw van woningen door de Bouwvereniging ?Heerlerheide? te 
Heerlen en aanvrage voorschot voor aankoop van deze terreinen, 1916 augustus 
2 - augustus 5.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.2.4. Bouwvereniging "De Volkswoning" 

 
 310 Stukken betreffende aanvragen door de Woningvereniging "De Volkswoning" te 

Heerlen aan het gemeentebestuur van Heerlen om afstand van gemeentegronden 
te doen voor de bouw van woningen, 1919 oktober 28 - oktober 30.  1 omslag 

 
 311 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van gronden voor de bouw 

van 250 arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?De Volkswoning? te 
Heerlen, 1920 februari 6 - september 7.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.2.5. Bouwvereniging "De Voorzorg" 

 
 312 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van gronden voor de bouw 

van 150 arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?De VoorZorg? te Heerlen, 
1920 februari 6 - september 7.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.3. Hoensbroek 

 

2.2.5.2.5.3.1. Bouwvereniging "Hoensbroek" 

 
 313 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van gronden voor de bouw 

van woningen door de Bouwvereniging ?Hoensbroek? te Hoensbroek, 1919 
oktober 7 - november 8.  1 omslag 

 
 314 Stukken betreffende aanvrage verhoogd voorschot voor aankoop van 

bouwterreinen voor de bouw van 402 arbeiderswoningen door de Bouwvereniging 
?Hoensbroek? te Hoensbroek. 1921 mei 9 - mei 26 1 omslag 

 

2.2.5.2.5.4. Nieuwenhagen 

 

2.2.5.2.5.4.1. Bouwvereniging "Het Goede Huis" 

 
 315 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van bouwterreinen voor 

woningbouw door de Bouwvereniging ?Het Goede Huis? te Nieuwenhagen, 1919 
juni 2 - juni 27.  1 omslag 

 
 316 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de geschiktheid van 

bouwterreinen en aanvrage voorschot voor aankoop van deze terreinen voor 
woningbouw door de Bouwvereniging ?Het goede Huis? te Nieuwenhagen, 1920 
mei 31 - juni 3.  1 omslag 

 
 317 Stukken betreffende aankoop terreinen voor de bouw van woningen door de 

Bouwvereniging ?Het Goede Huis? te Nieuwenhagen, 1920 september 9 - 
november 3.  1 omslag 
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2.2.5.2.5.5. Nuth 

 

2.2.5.2.5.5.1. Bouwvereniging "Het Goede Huis" 

 
 318 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van bouwterreinen voor 

het bouwen van 35 arbeiderswoningen door de Bouwvereniging ?Nuth Vooruit? te 
Nuth, 1922 mei 26 - september 17.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.6. Schaesberg 

 

2.2.5.2.5.6.1. Bouwvereniging "Schaesberg" 

 
 319 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van bouwterreinen voor 

woningbouw door de Bouwvereniging ?Schaesberg? te Schaesberg, 1919 oktober 
21 - november 8.  1 omslag 

 

2.2.5.2.5.7. Schinnen 

 

2.2.5.2.5.7.1. Bouwvereniging "Schinnen" 

 
 320 Stukken betreffende aanvrage voorschot voor aankoop van bouwterreinen voor 

het bouwen van woningen door de Bouwvereniging ?Schinnen? te Schinnen, 1920 
juli 2 - juli 31.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6. Klachten over en onderzoek naar woningtoestanden. 

 

2.2.5.2.6.01. Algemeen 

 
 321 Ingekomen klachten bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken i.z. de 

Woning- en Gezondheidswet en verbetering hiervan in de aangesloten 
gemeenten, 1914 februari 26 - maart 16.  1 omslag 

 
 322 Klachten bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken ingedoend 

betreffende woningtoestanden door diverse bewoners uit de aangesloten 
gemeenten, 1912 januari 30 - 1918 december 12.  1 omslag 

 
 323 Stukken betreffende woontoestanden in de gemeenten Amstenrade, Merkelbeek, 

Klimmen, Spaubeek en Wijnandsrade, 1919 januari 6 - januari 10.  1 omslag 
 
 324 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken door 

bewoners van de aangesloten gemeenten met betrekking tot de Woningwet en de 
Volksgezondheid, 1924 maart 13 - november 25.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.02. Brunssum 
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 325 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 
ingediend door bewoners van de gemeenten Brunssum, met betrekking tot de 
verbetering van woontoestanden in de gemeente Brunssum, 1914 - 1923.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.03. Eygelshoven 

 
 326 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Eygelshoven, met betrekking tot de 
verbetering van woontoestanden in de gemeente Eygelshoven, 1920 - 1924.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.04. Heerlen 

 
 327-329 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Heerlen, met betrekking tot de 
verbetering van woontoestanden in de gemeente Heerlen, 1914 - 1926.  3 omslagen 

 327 1914-1919 
 328 1920-1923 
 329 1924-1926 

 

2.2.5.2.6.05. Hoensbroek 

 
 330 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Hoensbroek, met betrekking tot de 
verbetering van woontoestanden in de gemeente Hoensbroek, 1913 - 1925.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.06. Kerkrade 

 
 331 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Kerkrade, met betrekking tot de 
verbetering van woontoestanden in de gemeente Kerkrade, 1912.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.07. Merkelbeek 

 
 332 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Merkelbeek, met betrekking tot het 
instellen van een onderzoek naar en verbetering van woningtoestanden in de 
gemeente Merkelbeek, 1922 - 1924.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.08. Nieuwenhagen 

 
 333 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de woontoestand van 

de woningen Gatestraat 25 en 27, gemeente Nieuwenhagen, 1920 september 22 - 
november 3.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.09. Nuth 

 
 334 Stukken betreffende klachtschrijven van M. Offermans, Vaesrade, Nuth, i.z. 

bewoning van een pand te Vaesrade, gemeente Nuth, 1921 juli 11 - juli 19.  1 omslag 
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2.2.5.2.6.10. Schaesberg 

 
 335 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Schaesberg, met betrekking tot de 
verbetering van woontoestanden in de gemeente Schaesberg, 1918 - 1926.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.11. Schinnen 

 
 336 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Schinnen, met betrekking tot het 
instellen van een onderzoek naar woontoestanden in de gemeente Schinnen, 
1919 - 1926.  1 omslag 

 

2.2.5.2.6.12. Ubach over Worms 

 
 337 Stukken betreffende klachtschrijven over de woningtoestanden van de woning 

Groenstraat 8, gemeente Ubach over Worms, 1917 augustus 30 - augustus 31.  1 omslag 
 

2.2.5.2.6.13. Voerendaal 

 
 338 Klachten ingekomen bij de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 

ingediend door bewoners van de gemeenten Voerendaal, met betrekking tot de 
verbetering van wontoestanden in de gemeente Voerendaal, 1913-1923.  1 omslag 

 

2.2.5.2.7. Onbewoonbaarverklaringen 

 

2.2.5.2.7.01. Amstenrade 

 
 339 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen nr. 55, 85 en 

86 in de gemeente Amstenrade, 1919 november 17 - 1920 maart 17.  1 omslag 
 
 340 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen en sloping van de woning 

Putstraat 103, gemeente Amstenrade, 1925 augustus 25 - september 12.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.02. Brunssum 

 
 341 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning Nr. A. 26, 

gemeente Brunssum, 1919 maart 29 - juni 7.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.03. Heerlen 

 
 342 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning Vrusschemig Nr. 

34, gemeente Heerlen, 1914 april 23 - juni 4.  1 omslag 
 
 343 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen Euren nrs. 78, 

79, en 80, gemeente Heerlen, 1916 juli 11 - september 26.  1 omslag 
 
 344 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van een woning, gelegen aan de 

Willemstraat, gemeente Heerlen, 1922 mei 13 - september 26.  1 omslag 
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 345 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen en afbraak van de woning Klein 

Schandelen 56, gemeente Heerlen, 1923 januari 24 - juni 21.  1 omslag 
 
 346 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning Benzenrade 40, 

gemeente Heerlen, 1924 juli 11 - oktober 11.  1 omslag 
 
 347 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woonkeet, gelegen aan 

de Gringel, gemeente Heerlen, 1925 februari 21.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.04. Hoensbroek 

 
 348 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning Sectie B. Nr. 

1667, gemeente Hoensbroek, 1918 januari 24 - februari 7.  1 omslag 
 
 349 Brief van B & W van Hoensbroek aan de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken i.z. toezending afschrift van het besluit van de gemeente Raad d.d. 14 
augustus 1919, betreffende het onbewoonbaar verklaren van de woning Muisberg 
C 38, gemeenten Hoensbroek, 1919 augustus 21.  1 stuk 

 

2.2.5.2.7.05. Merkelbeek 

 
 350 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning A. Nr. 57, 

gemeente Merkelbeek, 1912 januari 5 - januari 20.  1 omslag 
 
 351 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning A. Nr. 25, 

gemeente Merkelbeek, 1916 september 1 - 1917 februari 22.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.06. Nieuwenhagen 

 
 352 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning Dorpsstraat 2, 

gemeente Nieuwenhagen, 1924 oktober 25 - 1925 maart 9.  1 omslag 
 
 353 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning Dorpsstraat 45, 

gemeente Nieuwenhagen, 1925 december 7 - december 29.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.07. Schaesberg 

 
 354 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning A. Nr. 56, 

gemeente Schaesberg, 1912 augustus 23 - november 26.  1 omslag 
 
 355 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woning Hoofdstraat 122, 

gemeente Schaesberg, 1916 augustus 22 - oktober 27.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.08. Schinnen 

 
 356 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen in de gemeente 

Schinnen, 1913 juni 20 - juli 10.  1 omslag 
 
 357 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen Dorp 54 en 55 

en Nagelbeek 72, gemeente Schinnen, 1914 augustus 18 - oktober 27.  1 omslag 
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 358 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen Daneken 10, 
gemeente Schinnen, 1915 november 22 - 1916 januari 15.  1 omslag 

 
 359 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen Thull 39, 

gemeente Schinnen, 1917 april 28 - augustus 23.  1 omslag 
 
 360 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen Puth 111 en 

112, gemeente Schinnen, 1923 juli 17 - augustus 9.  1 omslag 
 
 361 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen Nagelbeek 14 

en 15, gemeente Schinnen, 1925 augustus 4 - september 7.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.09. Voerendaal 

 
 362 Stukken betreffende onbewoonbaar verklaringen van de woningen Kunrade B. 71, 

gemeente Voerendaal, 1924 augustus 7 - augustus 24.  1 omslag 
 

2.2.5.2.7.10. Wijnandsrade 

 
 363 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de wijze van 

plaatsing van kentekens voor de onbewoonbaar verklaarde woningen in de 
gemeente Wijnandsrade, 1914 juli 4 - augustus 28.  1 omslag 

 

2.2.5.2.8. Verslagen inzake de Volkshuisvesting. 

 
 364 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1912, 1913.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Hoensbroek, Klimmen, Merkelbeek, Nuth, Spaubeek en 
Voerendaal ontbreken 

 
 365 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1913, 1914.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Hoensbroek, Merkelbeek, Nuth en Spaubeek ontbreken 

 
 365.a Id. over 1914 
 
 366 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1915, 1916.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Eygelshoven, Hoensbroek, Klimmen, 
Nieuwenhagen, Nuth, Spaubeek en Voerendaal ontbreken 

 
 366.a Id. over 1916 
 
 367 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1917, 1918.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Eygelshoven, Heerlen, Hoensbroek, Klimmen, Nuth 
en Voerendaal ontbreken 

 
 368 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1918, 19189.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Hoensbroek, Nuth en Wijnandsrade ontbreken 
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 369 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 
de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1919, 1920.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Brunssum, Eygelshoven, Heerlen, Hoensbroek, 
Klimmen, Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, Schinnen, Spaubeek, Ubach over Worms, Voerendaal en 
Wijnandsrade ontbreken 

 
 370 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1919, 1920.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Eygelshoven, Heerlen, Hoensbroek, Klimmen, 
Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, Schinnen, Ubach over Worms en Voerendaal ontbreken 

 
 371 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1921, 1922.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Eygelshoven, Hoensbroek, Klimmen, 
Nieuwenhagen, Nuth, Schinnen, Ubach over Worms en Voerendaal ontbreken 

 
 372 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1922, 1923.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Brunssum, Eygelshoven, Hoensbroek, Klimmen, 
Merkelbeek, Nieuwenhagen, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Ubach over Worms, Voerendaal en 
Wijnandsrade ontbreken 

 
 373 Verslagen van hetgeen er in de aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken is geschied met betrekking tot 
de verbetering van de Volkshuisvesting over het jaar 1923, 1924.  1 omslag 
N.B. De verslagen van de gemeenten Amstenrade, Eygelshoven, Hoensbroek, Klimmen, 
Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, Schinnen, Spaubeek, Ubach over Worms en Voerendaal ontbreken 

 

2.2.5.3. Volksvoeding. 

 

2.2.5.3.1. Algemeen. 

 
 374 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de samenstelling van 

het aardewerk, vervaardigd in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken, 1912 september 30 - oktober 11.  1 omslag 

 
 375 Rondschijven aan de burgemeester van de aangesloten gemeenten bij het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken i.z. het 
verspreiden van de brochures ?Waarschuwing tegen de abdijstroop?, 1913 
februari 7 minuut.  1 stuk 

 
 376 Brief van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch aan alle 

Gezondheidscommissies betreffende het gevaar van arscenicumvergiftiging, 1914 
april 15.  1 stuk 

 
 377 Aanbieding van het rapport, uitgebracht door een commissie van de Centrale 

Gezondheidsraad te Utrecht, aan alle Gezondheidscommissies in Nederland 
betreffende voorschriften voor de volksvoeding, 1916 mei 8.  1 stuk 

 
 378 Stukken betreffende afgifte van ziekenbonnen voor levensmiddelen in de 

gemeente Heerlen, 1918 september 19 - september 25.  1 omslag 
 
 379 Stukken betreffende het verstrekken van extra voeding aan zieken en zwakken in 

het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1918 
oktober 12 - oktober 25.  1 omslag 
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2.2.5.3.2. Drinkwatervoorziening en drinkwateronderzoeken. 

 

2.2.5.3.2.01. Algemeen 

 
 380 Stukken betreffende diverse onderzoeken naar het drinkwater gedaan in het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1903 - 1904. 
 1 omslag 

 
 381 Stukken betreffende drinkwateronderzoeken, gedaan in de aangesloten 

gemeenten bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1911 - 1912.  1 omslag 

 
 382 Stukken betreffende het houden van een voordracht over "Wat verstaat men onder 

rioolwaterzuivering en hoe wordt die verkregen", 1914 maart 26 - april 1.  1 omslag 
 
 383 Stukken betreffende aanbieding van het jaarverslag van het Centraal Laboratorium 

te Utrecht over het jaar 1913, 1914 mei 28.  1 omslag 
 
 384 Waarschuwing van de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg i.z. het 

gebruik van Maaswater als drinkwater i verband met de oorlogshandelingen in 
België en het Maasdal, 1914 augustus 12.  1 stuk 

 
 385 Brief van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch aan de 

voorzitters van alle Gezondheidscommissies in district Zuid i.z. het verstrekken 
van een lijst van betrouwbare putten voor de drinkwatervoorziening van de 
Nederlandse militairen, 1914 augustus 31.  1 stuk 

 
 386 Stukken betreffende nadere toelichting op de circulaires van de Centrale 

Gezondheidsraad te Utrecht i.z. formaline en zuivering van drinkwater langs 
scheikundige weg, 1914 september 3 - september ?.  1 omslag 

 
 387 Verslag van de Centrale Commissie en Rijksbureau voor de drinkwatervoorziening 

te Den Haag over het jaar 1913, 1914 oktober 1.  1 deel 
 
 388 Stukken betreffende gedane drinkwateronderzoeken in de aangesloten 

gemeenten bij het Ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1916 februari 24 - november 25.  1 omslag 

 
 389 Circulaire van de Centrale Gezondheidsraad te Utrecht houdende algemene 

richtlijnen voor het doen van drinkwateronderzoeken, 1916 november 21.  1 stuk 
 
 390 Brief van het Waterleidingscomité voor Zuid-Limburg te Maastricht aan de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken betreffende toezending van een 
uittreksel uit het jaarverslag van de Gezondheidscommissie Gulpen i.z. 
waterleiding in Zuid-Limburg, 1917 maart.  1 stuk 

 
 391 Stukken betreffende opgave van gebieden binnen het ambtsgebied van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, die bij eventuele aanhoudende 
droogte gebrek aan drinkwater zullen hebben, 1922 juni 16 - juni 22.  1 omslag 

 
 392 Stukken betreffende uitgebracht rapport over de drinkwaterleiding in het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1923 mei 25 
- oktober 20.  1 omslag 

 
 393 Stukken betreffende het instellen van een drinkwateronderzoek in het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1925 
december 31 - 1926 januari 27.  1 omslag 
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2.2.5.3.2.02. Amstenrade 

 
 394 Stukken betreffende drinkwatervoorziening uit de put van de familie Leunissen te 

Amstenrade, 1918 augustus 16 - september 30.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.03. Brunssum 

 
 395 Stukken betreffende aanvrage vergunning tot het mogen doen van een 

drinkwateronderzoek in de gemeente Brunssum in verband met enkele 
voorkomende gevallen van besmettelijke ziekten, 1914 september 10 - november 
5.  1 omslag 

 
 396 Stukken betreffende het drinkwateronderzoek, gedaan in de gemeente Brunssum 

naar aanleiding van voorkomende gevallen van besmettelijke ziekten, 1916 
december 1 - 1917 maart 12.  1 omslag 

 
 397 Berichtgeving aan de Directeur van het Centraal Laboratorium te Utrecht i.z. 

verzonden monsters van drinkwater, genomen te Rumpen, gemeente Brunssum, 
1916 december 23 minuut.  1 stuk 

 
 398 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening voor de tarieven van de 

waterlevering in de gemeente Brunssum, 1917 november 28 - december 21.  1 omslag 
 
 400-401 Stukken betreffende drinkwateronderzoeken in de gemeente Brunssum, 1918-

1923.  2 omslagen 
 400 onderzoek van 1918 
 401 onderzoek van 1923 

 
 402 Stukken betreffende aansluiting van de woningen Rumpenderstraat 27, 

Dorpsstraat 21 en Kloosterstraat 21, gemeente Brunssum aan het 
waterleidingsnet van de gemeente Brunssum, 1923 september 27 - oktober 18.  1 omslag 

 

2.2.5.3.2.04. Eygelshoven 

 
 403 Brief van J.J. Nueberg, Schaesbergerweg 35, Heerlen aan de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken houdende verzoek om een 
onderzoek te willen instellen naar het drinkwater, zich bevindende op de terreinen 
van de bruinkoolontginningen ?Herman? en ?Vilder? te Eygelshoven, 1920 
september 19.  1 stuk 

 

2.2.5.3.2.05. Heerlen 

 
 404 Stukken betreffende klachtschrijven van de bewoners van Rukker, gemeetne 

Heerlen i.z. drinkwatervoorziening, 1913 mei 23 - juni 10.  1 omslag 
 
 405 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater en de 

melk in de gemeente Heerlen, 1913 augustus 1 - september 9.  1 omslag 
 
 406 Verslag van de toestand en de exploitatie van de drinkwaterleiding van de 

gemeente Heerlen gedurende het jaar 1913, 1914 maart.  1 stuk 
 
 407 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan het Centraal 

Laboratorium te Utrecht i.z. nader advies op het drinkwateronderzoek, gedaan in 
de gemeente Heerlen, 1914 juli 13 minuut.  1 stuk 
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 408 Stukken betreffende aankoop terrein voor uitbreiding van het waterleidingsnet in 
de gemeente Heerlen, 1914 juli 28 - 1915 april 13.  1 omslag 

 
 409 Stukken betreffende het nemen en onderzoeken van watermonsters in de 

gemeente Heerlen, 1916 december 4 - 1917 januari 26.  1 omslag 
 
 410 Stukken betreffende klachten over en onderzoek naar het drinkwater in de 

gemeente Heerlen, 1917 oktober 3 - december 29.  1 omslag 
 
 411 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater in 

perceel Wijk nr. 100 te Heerlerheide, gemeente Heerlen, 1918 november 10 -1919 
maart 24.  1 omslag 

 
 412 Stukken betreffende drinkwatervoorzieningen te Molenberg en Heerlerheide, 

gemeente Heerlen, 1918 november 10 - 1919 maart 24.  1 omslag 
 
 413 Rapport uitgebracht door het Centraal Laboratorium te Utrecht over een te Heerlen 

gedaan drinkwateronderzoek, 1920 november 2.  1 stuk 
 
 414 Stukken betreffende het instellen van een chemisch onderzoek naar de 

waterleidingen in de gemeente Heerlen, 1923 december 21 - 1924 april 25.  1 omslag 
 
 415 Stukken betreffende waterleidingonderzoek in de gemeente Heerlen, 1924 

september 26 - december 20.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.06. Hoensbroek 

 
 416 Stukken betreffende aanleg drinkwaterleidingen in de gemeente Hoensbroek, 

1920 augustus 24 - september 11.  1 omslag 
 
 417 Stukken betreffende drinkwateronderzoek in de gemeente Hoensbroek, 1920 

december 9 - december 14.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.07. Kerkrade 

 
 418 Stukken betreffende bacteriologisch onderzoek van het mijnwater te Kerkrade, 

1912 maart 28 - mei 6.  1 omslag 
 
 419 Stukken betreffende het wijzigen van de voorwaarden en de tarieven van de 

gemeentelijke waterleidingen te Kerkrade, 1912 december 24 - september 15.  1 omslag 
 
 420 Stukken betreffende het wijzigen van de voorwaarden en de tarieven van de 

gemeentelijke drinkwaterleiding in de gemeente Kerkrade, 1914 april 18 - mei 1.  1 omslag 
 
 421 Klachtschrijven van Ferd. Alberts te Kerkrade, Markt 38 wegens het door N. 

Alberts onbruikbaar maken van zijn put voor de drinkwatervoorziening, 1915 juli 
16.  1 stuk 

 

2.2.5.3.2.08. Klimmen 

 
 422 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater in de 

gemeente Klimmen in verband met voorkomende gevallen van Typhus, 1915 
februari 5 - maart 27.  1 omslag 

 
 423 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater 

afkomstig uit de put Ransdaal, gemeente Klimmen, 1918 april 9 - juni 21.  1 omslag 
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 424 Stukken betreffende het instellen van een bacteriologisch onderzoek naar het 

drinkwater te Craubeek, gemeente Klimmen, 1922 mei 12 - november 15.  1 omslag 
 
 425 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater, 

afkomstig uit put Ransdaal, 1923 oktober 25 - december 13.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.09. Nieuwenhagen 

 
 426 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan het 

Gemeentebestuur van Nieuwenhagen houdende mededeling van een onderzoek 
naar het drinkwater in de gemeente Nieuwenhagen, 1912 september 21 - 
november 19 minuut.  1 stuk 

 
 427 Stukken betreffende klachten omtrent de drinkwatervoorziening in de gemeente 

Nieuwenhagen, 1913 mei 10 - september 11.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.10. Nuth 

 
 428 Stukken betreffende drinkwateronderzoek van een pomp nabij het station in de 

gemeente Nuth, 1918 maart 30 - juli 1.  1 omslag 
 
 429 Stukken betreffende het instellen van een drinkwateronderzoek in de gemeente 

Nuth, 1919 december 12 - 1920 januari 26.  1 omslag 
 
 430 Stukken betreffende het onderzoek van de monsters van het drinkwater genomen 

te ?Leeuw?, gemeente Nuth, 1923 februari 1 - maart 5.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.11. Schaesberg 

 
 431 Stukken betreffende het vaststellen van de voorwaarden en de tarieven van de 

gemeentelijke waterleiding in de gemeente Schaesberg, 1913 januari 24 - februari 
21.  1 omslag 

 
 432 Stukken i.z. de concessievoorwaarden voor de aan te leggen waterleiding in de 

gemeente Schaesberg, 1913.  1 omslag 
 
 433 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater in de 

gemeente Schaesberg, 1914 december 1 - 1915 oktober 5.  1 omslag 
 
 434 Stukken betreffende het vaststellen van de voorwaarden en de tarieven voor de 

levering van water in de gemeente Scahaesberg, 1914 december 24 - 1915 
januari 1.  1 omslag 

 
 435 Stukken betreffende het opnieuw vaststellen van de tarieven voor de levering van 

water in de gemeente Schaesberg, 1915 november 30 - december 6.  1 omslag 
 
 436 Stukken betreffende het verslag van de toestand van de gemeentelijke 

drinkwaterleiding in de gemeente Schaesberg over het jaar 1915, 1916 februari 
29.  1 omslag 

 
 437 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater in de 

gemeente Schaesberg, 1919 oktober 21 - december 19.  1 omslag 
 
 438 Stukken betreffende het wijzigen van de voorwaarden en de tarieven voor de 

waterleiding in de gemeente Schaesberg, 1920 september 28 - oktober 22.  1 omslag 
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 439 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek van het water op lood in de 

gemeente Schaesberg, 1920 augustus 30 - 1921 maart 5.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.12. Schinnen 

 
 440 Stukken betreffende het oprichten van een Coöperatieve 

Watervoorzieningsvereniging te Puth, gemeente Schinnen, 1922 juni 11 - juni 28.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.13. Spaubeek 

 
 441 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater in de 

gemeente Spaubeek in verband met het voorkomen van enkele gevallen van 
Typhus, 1913 september 15 - oktober 1.  1 omslag 

 
 442 Stuken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater van de put 

van de zuivelfabriek te Spaubeek, 1920 juli 12 - juli 22.  1 omslag 
 

2.2.5.3.2.14. Ubach over Worms 

 
 443 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater in de 

gemeente Ubach over Worms, 1921 april 4 - september 21.  1 omslag 
 
 444 Stuken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater te 

Rimburg, gemeente Ubach over Worms, 1921 september 24 - (?).  1 omslag 
 
 445 Stukken betreffende het inwinnen van advies voor de te gebruiken 

waterleidingsbuizen door het gemeentebestuur van Ubach over Worms, 1906 
januari 8 - 1923 april 14.  1 omslag 

 

2.2.5.3.2.15. Voerendaal 

 
 446 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het drinkwater op 

kasteel Cortenbach te Voerendaal, 1917 oktober 7 - oktober 8.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3. Warenkeuring 

 

2.2.5.3.3.1. Algemeen 

 
 447 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek en het keuren van de 

levensmiddelen in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1912 maart 2 - september 2.  1 omslag 

 
 448 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de prijzen en de 

kwaliteit van de levensmiddelen in het ambtsgebied van de 
Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1913 januari 28 - 1914 januari 31. 
 1 omslag 

 
 449 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de voedingsmiddelen in 

het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1914 
januari 22 - april 9.  1 omslag 
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 450 Stukken betreffende het oprichten van een provinciale Keuringsdienst voor 

levensmiddelen, 1915 oktober 13 - november 11.  1 omslag 
 
 451 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over leden van het dagelijks 

bestuur van de gemeente, aangesloten bij het ambtsgebied van de 
Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1916 november 1 - november 11.  1 omslag 

 
 452 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op het keuren van waren 

voor de gemeente Schinnen, 1920 mei 28 - juli 3.  1 omslag 
 
 453 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op het keuren van waren 

voor de gemeente Hoensbroek, 1920 september 9 - oktober 2.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2. Zuivelprodukten 

 

2.2.5.3.3.2.1. Melk 

 
 454 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de handeling 

en de verkoop van melk in de gemeente Heerlen, 1911 augustus 14 - augustus 
24.  1 omslag 

 
 455 Brief van J.H.C. Nievergeld te Maastricht aan de Gezondheidscommissie Heerlen 

en Omstreken houdende voorwaarde voor het door de Gezondheidscommissie 
gedane aanbod i.z. de keuring van de melk, 1912 februari 28.  1 omslag 

 
 456 Stukken betreffende het nemen van melkmonsters voor een onderzoek in de 

gemeente Kerkrade, 1912 maart 6 - (?).  1 omslag 
 
 457 Stukken betreffende het vaststellen van voorwaarden waaraan de stallen van de 

melkverkopers moeten voldoen, 1912 maart 3 - maart 28.  1 omslag 
 
 458 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan het 

gemeentebestuur van Heerlen houdende mededeling i.z. voortdurende controle op 
de levering van melk in de gemeente Heerlen, 1916 maart 3 minuut.  1 omslag 

 
 459 Stukken betreffende overtreding van de melkverordening voor de gemeente 

Heerlen door de melkvenster Sogelee te Heerlen, 1916 maart 21.  1 omslag 
 
 460 Stukken betreffende het bereiden en controleren van melk en melkproduktie in het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1916 
september 8 - oktober 21.  1 omslag 

 
 461 Stukken betreffende het wijzigen van de bestaande melkverordening voor de 

gemeente Heerlen, 1917 maart 16 - april 3.  1 omslag 
 
 462 Stukken betreffende het vaststellen van een melkverordening voor de gemeente 

Voerendaal, 1917 april 28 - mei 21.  1 omslag 
 
 463 Stukken betreffende het verstrekken van melk in de aangesloten gemeente bij het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1917 
december 7 - december 21.  1 omslag 

 
 464 Stukken betreffende het stopzetten van de levering van melk aan particulieren 

door de Coöperatieve Heerlener Melkinrichting te Heerlen, 1918 september 19 - 
november 2.  1 omslag 
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 465 Verordening op de handel in en verkoop in melk in de gemeente Hoensbroek, 
1920 januari 14.  1 stuk 

 
 466 Stukken betreffende het vaststellen van een melkverordening voor de gemeente 

Brunssum, 1920 maart 1 - maart 20.  
 
 467 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening houdende het verbod tot 

verkoop van melk op Zondag in de gemeente Brunssum, 1924 oktober 15 - 
december 24.  1 omslag 

 

2.2.5.3.3.2.2. Boter 

 
 468 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de boter in de 

gemeente Heerlen, 1918 augustus 31.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.3. Kaas 

 
 469 Stukken betreffende het instellen van een bacteriologisch onderzoek op kaas in de 

gemeente Heerlen, 1920 juli 22 - juli 27.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.4. Brood 

 
 470 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het brood in de 

gemeente Heerlen, 1913 juni 14 - juli 3.  1 omslag 
 
 471 Stukken betreffende advies i.z. het vaststellen van een verordening voor het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken met 
betrekking tot het gebruik van rogge, 1915 februari 12 - februari 22.  1 omslag 

 
 472 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende het 

broodgewicht in de gemeente Schaesberg, 1917 februari 28 - april 3.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.5. Suikergoed 

 
 473 Stukken betreffend het instellen van een onderzoek naar en op het suikergoed in 

het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1916 
april 8 - mei 26.  1 omslag 

 

2.2.5.3.3.2.6. Vis 

 
 474 Stukken betreffende bestaande verordeningen voor het gebruik van ijs uit 

openbaar water voor het verpakken van vis, 1913.  1 omslag 
 
 475 Circulaire van de Hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 

voor Noord- Brabant, Gelderland en Limburg i.z. huisarbeid bij het pellen van 
garnalen en mosselen. Den Bosch, 1917 januari 13.  1 stuk 

 

2.2.5.3.3.2.7. Vlees 
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2.2.5.3.3.2.7.1. Verordeningen vleeskeuring 

 

2.2.5.3.3.2.7.1.1. Algemeen 

 
 476 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op de keuringsdienst 

voor vee en vlees in de aangesloten gemeenten van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken, en het indienen van een opgave van het aantal slagerijen 
in de aangesloten gemeenten gevestigd, 1922.  1 omslag 
N.B. de opgaven van de gemeenten Nieuwenhagen, Schinnen en Wijnandsrade ontbreken 

 
 477 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op de keuringsdienst van 

slachtdieren, vlees en vleeswaren in het ambtsgebied van de P.T.C. Heerlen, 
omvattende de gemeenten Nieuwenhagen, Eygelshoven, Ubach over Worms, 
Schaesberg, 1924 oktober 4 - december 10.  1 omslag 

 

2.2.5.3.3.2.7.1.2. Heerlen 

 
 478 Brief van Burgemeester en Wethouders van Heerlen aan de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken i.z. aanbieding van de door de 
Raad van Heerlen ddo. 12 november 1919 afgekondigde en in werking getreden 
verordening betreffende wering tot de verkoop en het gebruik van ondeugdelijk 
vlees in de gemeente Heerlen, 1919 december 4.  1 stuk 
N.B. Als bijlage hierbij is bedoelde verordening toegevoegd 

 
 479 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op de keuring van 

vleeswaren voor de gemeente Heerlen, 1924 maart 5 - maart 10.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.7.1.3. Kerkrade 

 
 480 Stukken betreffende het wijzigen van de verordening op de keuring van vee en 

vlees in de gemeente Kerkrade, 1914 februari 16 - februari 26.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.7.1.4. Voerendaal 

 
 481 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de keurmeesters in de 

gemeente Voerendaal, 1919 december 19 - 1920 januari 12.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.7.2. Slachthuizen 

 

2.2.5.3.3.2.7.2.1. Heerlen 

 
 482 Stukken betreffende wenselijkheid tot het oprichten van een openbaar slachthuis 

voor het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken in de 
gemeente Heerlen, 1913 januari 8 - 1914 januari 6.  1 omslag 

 
 483 Stukken betreffende het oprichten van een slachthuis in de gemeente Heerlen, 

1918 oktober 4 - oktober 8.  1 omslag 
 
 484 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op het gebruik van het 

Openbaar Slachthuis, op de heffing van rechten voor het gebruik van het 
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Openbare Slachthuis en tot werking van verkoop en gebruik van ondeugdelijk 
vlees in de gemeente Heerlen, 1919 augustus 23- augustus 25.  1 omslag 

 

2.2.5.3.3.2.7.2.2. Kerkrade 

 
 485 Stukken betreffende het oprichten van een slachthal door de gemeente Kerkrade, 

1914 maart 26 - april 17.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.7.3. Keuren van vlees 

 
 486 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de slagerijen in de 

aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken. 1912 maart 6 -november 5 1 omslag 

 
 487 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar gezouten vlees in de 

gemeente Heerlen, 1918 september 19 - oktober 18.  1 omslag 
 

2.2.5.3.3.2.7.4. Veemarkten 

 
 488 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op de veemarkten door 

de gemeente Heerlen, 1922 december 11 - december 19.  1 omslag 
 

2.2.5.4. Genees- en verloskundige hulp 

 

2.2.5.4.1. Artsen, apothekers, vroedvrouwen 

 

2.2.5.4.1.01. Algemeen 

 
 489 Stukken betreffende klacht van de Duitse Regering i.z. het leveren van 

geneesmiddelen door Nederlandse artsen aan Duitse patiënten, 1913 juni 6 - juli 
2.  1 omslag 

 
 490 Stukken betreffende het geven van een cursus in kraamverzorging door de 

Gezondheidscommissie Meppel. december 19 - december 27 1 omslag 
 
 491 Stukken betreffende geneeskundige en verloskundige hulp in de gemeente 

Klimmen en Voerendaal, 1913 december 19 - december 27.  1 omslag 
 
 492 Stukken betreffende het verlenen van rijks- en provinciale subsidie aan de 

vroedvrouwen, werkzaam in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken, 1913 - 1915.  1 omslag 

 
 493 Stukken betreffende het door Mr. Van houten, Jhr. Mr. Van Holte tot Echten en Mr. 

Van Hamel aan H.M. de Koningin uitgebrachte bezwaarschrift i.z. de wetgeving op 
de uitoefening van de geneeskunst, 1914 februari 16.  1 omslag 

 
 494 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Gezondheidscommissie Heerlen en 

Omstreken bij de Nederlandse Bond tot bescherming van zuigelingen, 1915 
september - 1916 maart 4.  1 omslag 
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 495 Stukken betreffende aanbieding van de brochure "Praktische wenken voor de 
verpleging der kraamvrouw en haar kind op het platteland", samengesteld door 
C.S. Cammaert, 1916 februari 10.  1 omslag 

 
 496 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan alle aangesloten 

gemeenten bij hun ambtsgebied i.z. het doen verspreiden van de uitgave 
?Wenken voor moeders?, 1916 november 29 minuut.  1 omslag 

 
 497 Stukken betreffende het aankopen van zuigspenen voor zuigelingen door de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken en de instellingen van 
weldadigheid tegen gereduceerde prijzen, 1918 februari 14 - februari 28.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.02. Lijsten van geneesheren, apothekers en vroedvrouwen 

 
 498-506 Stukken betreffende opgave van de gevestigde geneesheren, apothekers, 

vroedvrouwen, tandmeesters, oficieren van gezondheid en drogisten in de 
aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken, 1912 - 1925.  9 omslagen 

 498 opgaven van 1912 
 499 opgaven van 1913 
 500 opgaven van 1914 
 501 opgaven van 1915 
 502 opgaven van 1919 
 503 opgaven van 1920 
 504 opgaven van 1921 
 505 opgaven van 1922 
 506 opgaven van 1924-1925 

 

2.2.5.4.1.03. Amstenrade 

 
 507 Stukken betreffende genees,- heel- en verloskundige armenverzorging in de 

gemeente Amstenrade, 1918 september 12 - september 21.  1 omslag 
 

2.2.5.4.1.04. Brunssum 

 
 508 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de geneeskundige, 

belast met de armenverzorging in de gemeente Brunssum, 1918 mei 6 - mei 28.  1 omslag 
 
 509 Stukken betreffende het samenstellen van een instructie voor de vroedvrouw, 

belast met de armenverzorging in de gemeente Brunssum, 1918 mei 6 - juni 8.  1 omslag 
 
 510 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de 

armenverzorging in de gemeente Brunssum, 1918 oktober 29 - november 7.  1 omslag 
 

2.2.5.4.1.05. Eygelshoven 

 
 511 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de genees-, 

heel- en verloskundige armenpraktijk en de instructies voor de geneesheer en de 
vroedvrouw in de gemeente Eygelshoven, 1919 mei 10 - mei 16.  1 omslag 
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2.2.5.4.1.06. Heerlen 

 
 512 Stukken betreffende aanvrage subsidie voor een nieuw benoemde vroedvrouw 

voor de kolonie Vrusschemich en Boersdal door de gemeente Heerlen, 1915 
september 13 - oktober 13.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.07. Hoensbroek 

 
 513 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening voor de genees-, heel- 

en verloskundige armenverzorging en de instructie voor de geneesheer hiermede 
belast in de gemeente Hoensbroek, 1918 juli 12 - juli 10.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.08. Klimmen 

 
 514 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening voor de genees-, heel-, 

en armenverzorging en de instructie voor de geneesheer hiermede belast in de 
gemeente Klimmen, 1918 juli 12 - juli 20.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.09. Merkelbeek 

 
 515 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening voor de genees- en 

verloskundige hulp en een instructies voor de vroedvrouw hiermede belast in de 
gemeente Merkelbeek, 1918 juni 18 - juni 25.  1 omslag 

 
 516 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de geneesheer belast 

met de armenpraktijk in de gemeente Merkelbeek, 1918 oktober 14 - oktober 18.  1 omslag 
 

2.2.5.4.1.10. Nieuwenhagen 

 
 517 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de geneesheer en de 

vroedvrouw, belast met de armenpraktijk in de gemeente Nieuwenhagen, 1918 
juni 28 - juli 1.  1 omslag 

 
 518 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de genees- en 

verloskundige armenverzorging in de gemeente Nieuwenhagen, 1918 september 
12 - september 19.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.11. Nuth 

 
 519 Stuken betreffende het samenstellen van een verordening regelende de genees- 

en verloskundige armenverzorging in de gemeente Nuth, 1918 augustus 10 - 
augustus 27.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.12. Schaesberg 

 
 520 Stukken betreffende het vaststellen van de voorwaarden en instructies voor de 

vestiging van vroedvrouwen in de gemeente Schaesberg, 1914 maart 20 - maart 
23.  1 omslag 
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 521 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de gemeentelijke 
vroedvrouw in de gemeente Schaesberg, 1914 mei 5 - juni 23.  1 omslag 

 
 522 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de genees- en 

verloskundige armenverzorging in de gemeente Schaesberg, 1918 juni 21 - juli 1.  1 omslag 
 
 523 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de geneesheer belast 

met de armenverzorging in de gemeente Schaesberg, 1918 juni 21 - juli 1.  1 omslag 
 
 524 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de vroedvrouw belast 

met de armenverzorging in de gemeente Schaesberg, 1918 juni 21 - juli 1.  1 omslag 
 

2.2.5.4.1.13. Schinnen 

 
 525 Stukken betreffende het samenstellen van een verordening regelende de genees- 

en verloskundige hulp en de instructies voor de geneesheer en vroedvrouw, die 
hiermede belast zijn in de gemeente Schinnen, 1918 januari 6 - juni 6.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.14. Spaubeek 

 
 526 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de genees- en 

verloskundige armenverzorging in de gemeente Spaubeek, 1918 augustus 16 - 
augustus 24.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.15. Ubach over Worms 

 
 527 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de genees- en 

verloskundige armenpraktijk en de instructies voor de geneesheer en de 
vroedvrouw hiermede belast in de gemeente Ubach over Worms, 1919 maart 22 - 
maart 31.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.16. Voerendaal 

 
 528 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de geneesheer belast 

met de armenpraktijk in de gemeente Voerendaal, 1918 september 3 - september 
5.  1 omslag 

 
 529 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de genees- en 

verloskundige armenverzorging in de gemeente Voerendaal, 1918 september 20 - 
september 21.  1 omslag 

 

2.2.5.4.1.17. Wijnandsrade 

 
 530 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de genees-, 

heel- en verloskundige armenverzorging en de instructies voor de geneesheer en 
de vroedvrouw, hiermede belast in de gemeente Wijnandsrade, 1920 april 12 - 
april 24.  1 omslag 

 

2.2.5.4.2. Ziekenhuizen 

 



 51

 531 Stukken betreffende het bouwen van een ziekenhuis in de gemeente Kerkrade, 
1912 maart 5 - 1913 februari 2.  1 omslag 

 
 532 Beschikkingen van de Ministers van Staat en Binnenlandse Zaken ddo. 25 juli 

1913 en 30 oktober 1916, houdende mede bepalingen waaraan verplaatsbare 
ziekenbarakken moeten voldoen, 1913 juli 25 - 1916 november 11.  1 omslag 

 
 533 Stukken houdende verzoek van de Raad van Toezicht van het St. Josefziekenhuis 

te Heerlen om gemeentelijke bijdrage in de verplegingskosten van de derde klas 
patiënten 1918 juli 10 - juli 20 1 omslag 

 

2.2.5.4.3. Kruisverenigingen, ziekenfondsen en ondersteuningsfondsen 

 

2.2.5.4.3.1. Groene Kruis 

 
 534 Stukken betreffende het aanbieden van het jaarverslag van de R.K. Vereniging 

"Het Groene Kruis" te Heerlen over het jaar 1915, 1916 maart 24.  1 omslag 
 
 535 Stukken betreffende het aanvragen van subsidie voor de afdeling Treebeek van 

het Limburgse Groene Kruis, 1918 mei 21 - mei 28.  1 omslag 
 
 536 Stukken betreffende het aanstellen van een lid van de Gemeenteraad van Heerlen 

in het bestuur van het R.K. Groene Kruis te Heerlen, 1919 februari 19 - maart 8.  1 omslag 
 

2.2.5.4.3.2. Rode Kruis 

 
 537 Stukken betreffende het uitoefenen van maatschappelijk werk door het Comité 

Rode Kruis in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1915 maart 8 - maart 27.  1 omslag 

 

2.2.5.4.3.3. Ziekenfondsen 

 
 538 Stukken betreffende opgave van het aantal werkende ziekenfonsen in het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1916 mei.. - 
1927 januari 25.  1 omslag 

 

2.2.5.4.3.4. Ondersteuningsfonds voor de mijnen 

 
 539 Stukken betreffende het uitbrengen van advies aan de hoofdinspecteur van de 

Volksgezondheid te Den Bosch op de ingediende rekeningen van Dr. Ekel en 
anderen betreffende het Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen in Limburg, 
1915 februari 3 - 1916 april 8.  1 omslag 

 

2.2.5.5. Bestrijding van bepaalde bedreigingen voor de volksgezondheid 

 

2.2.5.5.1. Bestrijding van besmettelijke ziekten 
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2.2.5.5.1.1. Algemeen 

 
 540 Stukken betreffende het opgeven van gevallen van besmettelijke ziekten in de 

aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken. 1912 februari .. - oktober 25 1 omslag 

 
 541 Stukken betreffende het opgeven van verordeningen uitgevaardigd en 

afgekondigd in de aangesloten gemeente bij het ambtsgebied van de 
Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken betreffende inkoopplaatsen van 
lompen, 1913 september 29 - december 17.  1 omslag 
N.B. De opgaven van de gemeenten Amstenrade, Brunssum, Merkelbeek, Schaesberg en Ubach over 
Worms ontbreken 

 
 542 Request van de Centrale Commissie ter bevordering en de oprichting van 

stierhouderijen en fokvereningen in Limburg aan de Provinciale Staten van 
Limburg i.z. het verlenen van subsidie voor genoemde instellingen i.v.m. de 
bestrijding van tuberculose onder het rundvee. Jabeek, Sittard, 1914 juni afschrift.  1 omslag 

 
 543 Brief van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch, houdende 

mededeling en richtlijnen voor de aangifte van gevallen van besmettelijke ziekten, 
1915 april 26.  1 stuk 

 
 544 Stukken betreffende gehouden enquête bij de aangesloten gemeenten van het 

rayon van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken i.z. bestrijding van 
besmettelijke geslachtsziekten, 1917 februari 12 - maart 31.  1 omslag 

 
 545 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen de schurft in het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1918 mei 8 - 
mei 28.  1 omslag 

 
 546 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen de geslachtsziekten in het 

ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1918 mei 11 
- juni 3.  1 omslag 

 
 547 Stukken betreffende gevallen van typhus in de gemeente Brunssum, 1918 oktober 

7 - (?).  1 omslag 
 
 548 Staat, houdende opgave van het aantal gevallen van besmettelijke ziekten in 

Nederland over het tijdvak 28 november - 4 december 1920, gespecificeerd naar 
de provincies en verzonden en opgemaakt door de Gezondheidscommissie te 
Utrecht, 1920 december 7 gedrukt.  1 stuk 

 
 549 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening voor beteugeling van de 

besmettelijke ziekten in de gemeente Brunssum, 1921 november 2 - november 8.  1 omslag 
 
 550 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de heffing van 

de bijdragen tot voorziening tegen besmettelijke ziekten in de gemeente 
Voerendaal, 1923 februari 1 - februari 9.  1 omslag 

 

2.2.5.5.1.2. Opname in Ziekenhuizen 

 
 551 Stukken betreffende opgaven van opgenomen patiënten met besmettelijke ziekten 

in het St. Jozefziekenhuis te Heerlen, 1913 - 1921.  1 omslag 
 

2.2.5.5.1.3. Ontsmettingsdienst 
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 552 Stukken betreffende het opgeven van bestaande ontsmettingsdiensten in de 
aangesloten gemeenten bij het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken. 912 maart 13 - maart 28 1 omslag 

 
 553 Stukken betreffende het oprichten van een intercommunale ontsmettingsdienst in 

het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1913 
februari.  1 omslag 

 
 554 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening tot heffing van 

ontsmettingsrechten in de gemeente Schaesberg, 1913 augustus 12.  1 omslag 
 
 555 Stukken betreffende het instellen van een ontsmettingsdienst in de gemeente 

Kerkrade. 1915 februari 7 1 omslag 
 
 556 Stukken betreffende het inrichten van een ontsmettingsdienst in de gemeente 

Heerlen. 1918 maart 21 - juni 16 1 omslag 
 
 557 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de heffing van 

bijdragen in de kosten van de ontsmetting in de gemeente Brunssum, 1918 
oktober 18 - november 7.  1 omslag 

 
 558 Stukken betreffende het ontsmetten van de bioscopen en theaters in het 

ambtsgebied van de Gezondheidsdienst Heerlen en Omstreken, 1918 december 
12.  1 omslag 

 

2.2.5.5.2. Bestrijding van verontreiniging va het water, de bodem en de lucht 

 

2.2.5.5.2.01. Algemeen 

 
 559 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen het verontreinigen van het 

water, de bodem en de lucht in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie 
Heerlen en Omstreken, 1922 juni 16 - juli 10.  1 omslag 

 

2.2.5.5.2.02. Amstenrade 

 
 560 Stukken betreffende het aanleggen van een bijzondere begraafplaats in de 

gemeente Amstenrade, 1919 juli 11 - augustus 1.  1 omslag 
 

2.2.5.5.2.03. Brunssum 

 
 561 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening voor het vervoer van 

lijken in de gemeente Brunssum, 1919 maart 24 - september 25.  1 omslag 
 
 562 Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere begraafplaats in de 

gemeente Brunssum, 1921 november 20 - december 14.  1 omslag 
 

2.2.5.5.2.04. Heerlen 

 
 563 Stukken betreffende het aanleggen van algemene begraafplaatsen in de 

gemeente Heerlen en Kerkrade, 1912 maart 5 - september 18.  1 omslag 
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 564 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan het 
gemeentebestuur van Heerlen i.z. het uitbreiden van de route voor het ophalen 
van huisafval, 1912 september 2 minuut.  1 stuk 

 
 565 Stukken betreffende het aanleggen van een bijzondere begraafplaats in de 

gemeente Heerlen, 1915 januari 15 - januari 25.  1 omslag 
 
 566 Stukken betreffende het aanleggen van een bijzondere begraafplaats te Welten, 

gemeente Heerlen, 1915 augustus 25 - september 1.  1 omslag 
 
 567 Stukken betreffende het aanleggen van een bijzondere begraafplaats te 

Heerlerbaan, gemeente Heerlen, 1919 februari 25 - april 4.  1 omslag 
 
 568 Stukken betreffende het aanleggen van een algemene begraafplaats te 

Heerlerheide, 1921 november 3 - november 5.  1 omslag 
 

2.2.5.5.2.05. Kerkrade 

 
Zie inventarisnummer 563. 
 

2.2.5.5.2.06. Klimmen 

 
 569 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan het 

Gemeentebestuur van Klimmen i.z. het verontreinigen van Kerkhofgats aldaar, 
1916 maart 4 minuut.  1 stuk 

 

2.2.5.5.2.07. Merkelbeek 

 
 570 Stukken betreffende het verontreinigen van de waterpoel in de gemeente 

Merkelbeek. 1924 april 30 - mei 15 1 omslag 
 

2.2.5.5.2.08. Nuth 

 
 571 Stukken betreffende het dempen van 2 waterpeelen in de gemeente Nuth, 1916 

juli 10 - juli 31.  1 omslag 
 

2.2.5.5.2.09. Schaesberg 

 
 572 Stukken betreffende het aanleggen van een begraafplaats in de gemeente 

Schaesberg. 1925 december 4 - december 17 1 omslag 
 

2.2.5.5.2.10. Schinnen 

 
 573 Stukken betreffende klacht van het raadslid Diederen te Schinnen i.z. gemis aan 

een lijkenhuisje bij de algemene begraafplaats in de gemeente Schinnen, 1914 
juni 30 - juli 11.  1 omslag 

 
 574 Stukken betreffende het dempen van een gracht tegenover het station Schinnen, 

gemeente Schinnen, 1922 september 1 - september 26.  1 omslag 
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 575 Stukken betreffende het vervuilen van de Rode Beek te Schinveld, gemeente 
Schinnen, 1922 december 9 - januari 9.  1 omslag 

 

2.2.5.5.3. Bestrijding nadelige gevolgen van beroepsarbeid 

 
 576 Brief van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken aan de Commissie tot 

onderzoek naar de sociaal hygiënische toestanden in Limburg i.z. aanvrage 
gegevens omtrent jet aantal mijnwerkers van de verschillende mijnen en hunne 
woonplaatsen, 1918 september 2 minuut.  1 stuk 

 
 577 Stukken betreffende toezending van de door de Raad van de gemeente 

Hoensbroek vastgestelde verordening i.z. de winkelsluiting in de gemeente 
Hoensbroek, 1919 augustus 27 - oktober 11.  1 omslag 

 
 578 Stukken betreffende toezending door de Minister van Arbeid van de lijsten met 

aanvullingen van de drukkers- en binderspatroons, die gebonden zijn door de 
collectieve arbeidsovereenkomst, 1919 oktober 15 - december 8.  1 omslag 

 

2.2.5.5.4. Bestrijding van kinderziekten en nadelige gevolgen van het schoolbezoek 

 
 579 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen het groot aantal 

kindersterften in de gemeente Kerkrade, 1913 september 24.  1 omslag 
 
 580 Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter bestrijding van de 

kindersterften in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1922 juni 27 - juni 30.  1 omslag 

 
 581 Stukken betreffende het samenstellen van een instructie voor het reinigen van de 

schoollokalen in de gemeente Schaesberg, 1912 januari 19 - februari 5.  1 omslag 
 
 582 Stukken betreffende het treffen van een uniforme regeling voor het verlenen van 

vakantie van de lagere scholen bij hogere temperatuur, 1912 februari 4 - maart 2.  1 omslag 
 
 583 Stukken betreffende het wijzigen van de instructie betreffende het reinigen van de 

schoollokalen in de gemeente Schaesberg, 1914 februari 13 - maart 20.  1 omslag 
 
 584 Stukken betreffende het doen aanbrengen van verbeteringen aan de speelplaats 

van de School nr. 1 te Heerlen, gelegen aan de Akerstraat, 1915 februari 13 - 
1919 juni 6.  1 omslag 

 
 585 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening en instructie voor de 

schoolarts in de gemeente Heerlen, 1915 september 22 - oktober 13.  1 omslag 
 
 586 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening en instructie voor de 

schoolarts van de gemeente Schaesberg, 1916 november 28 - 1917 februari 17.  1 omslag 
 
 587 Stukken betreffende de schoolhygiëns op de lagere scholen in het amtsgebied van 

de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1918 december 12.  1 omslag 
 
 588 Stukken betreffende het verblijf van de schoolkinderen tussen de schooltijden, 

1918 december 12 - december 18.  1 omslag 
 
 589 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening houdende voorwaarden 

voor de verlening van bijdragen in het bijzondere bewaarschoolonderwijs en 
wijziging van de verordening regelende de aanstelling en de werkzaamheden van 
de schoolarts in de gemeente Heerlen, 1919 februari 20 - maart 8.  1 omslag 
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 590 Stukken betreffende opgave van het aantal kinderbewaarplaatsen in het 
ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1922 maart 
16 - maart 18.  1 omslag 

 
 591 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening regelende de aanstelling, 

werkzaamheden en instructie voor de schoolarts in de gemeente Voerendaal, 
1925 maart 27 - april 15.  1 omslag 

 
 592 Inlichtingenstaten betreffende de verpleging en de geneeskundige verzorging van 

de leerlingen van de Kostschool Bleyerheide, gemeente Kerkrade, z.d..  1 omslag 
 

2.2.5.5.5. Bestrijding van ongedierte 

 
 593 Stukken betreffende het verspreiden van de bruchure ?waarschuwing tegen 

vliegengevaar? in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1914 juni 1 - 1915 april.  1 omslag 

 
 594 Brief van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Den Bosch aan alle 

Gezondheidscommissies in district Zuid i.z. de bestrijding en het instellen van een 
onderzoek naar ratten, 1915 februari 21.  1 stuk 

 
 595 Stukken betreffende het bestrijden van muggen in het ambtsgebied van de 

Gezondheidscommissie Heerlen en Omstreken, 1916 juni .. - (?).  1 omslag 
 
 596 Stukken betreffende het verspreiden van de brochure ?waarschuwing tegen 

luizengevaar? in het ambtsgebied van de Gezondheidscommissie Heerlen en 
Omstreken, 1919 februari 21 - maart 13.  1 omslag 

 

2.2.5.5.6. Bestrijding van roken en drinken door jeugdig personen 

 

2.2.5.5.6.1. Brunssum 

 
 597 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening i.z. het rookverbod oor 

jeugdige personen in de gemeente Brunssum, 1918 februari 19 - mei 14.  1 omslag 
 

2.2.5.5.6.2. Eygelshoven 

 
 598 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening betreffende het roken 

door jeugdige personen in de gemeente Eygelshoven, 1917 mei 26 - mei 30.  1 omslag 
 
 599 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening betreffende het roken en 

het bezoeken van herbergen door jeugdige personen in de gemeente 
Eygelshoven, 1919 augustus 14 - september 4.  1 omslag 

 

2.2.5.5.6.3. Merkelbeek 

 
 600 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening betreffende het roken 

door jeugdige personen in de gemeente Merkelbeek, 1917 maart 13 - april 3.  1 omslag 
 

2.2.5.5.6.4. Nieuwenhagen 
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 601 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening betreffende het roken 
door jeugdige personen in de gemeente Nieuwenhagen, 1917 juni 20 - juli 14.  1 omslag 

 
 602 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening betreffende het bezoeken 

van herbergen door jeugdige personen in de gemeente Nieuwenhagen, 1917 
augustus 21 - augustus 30.  1 omslag 

 

2.2.5.5.6.5. Schaesberg 

 
 603 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening betreffende het 

herbergbezoek door jeugdige personen in de gemeente Schaesberg, 1917 
februari 28 - april 3.  1 omslag 

 
 604 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening houdende rookverbod 

voor jeugdige personen in de gemeente Schaesberg, 1918 februari 22 - april 19.  1 omslag 


