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Inleiding 
 

1.1. Omschrijving van de gemeente 

 
De voormalige gemeente Gulpen was centraal gelegen in het zuidelijk deel van Zuid-Limburg. Zij had een 
oppervlakte van ongeveer 2120 hectare en grensde in het noorden aan de gemeente Wijlre, in het westen 
aan de gemeenten Margraten en Mheer, in het zuiden aan de gemeenten Noorbeek en Slenaken en in het 
oosten aan de gemeente Wittem. De bewoning in de gemeente was verspreid over de kern Gulpen en de 
gehuchten Euverem, Reijmerstok, Waterop, Billinghuizen, Terlinden, Ingber, De Hut, Pesaken, Landsrade, 
Crapoel en Berghem. Over het grondgebied van de gemeente Gulpen stroomden de Gulp, Geul, 
Ingbergrachtgrub, Pesakerdalgrub en Vosgrub. Gelegen in het Zuid-Limburgse heuvelland met zijn unieke 
flora en fauna, kende de gemeente veel natuurschoon 
 

1.2. Geschiedenis van de gemeenteraad 

 
De gemeenteraad van Gulpen telde in de periode 1937-1941 zeven leden. Vanwege maatregelen van de 
Duitse bezetter vergaderde de raad niet meer vanaf 1 september 1941. Na de bevrijding kwam de 
gemeenteraad op 23 augustus 1945 voor het eerst weer in vergadering bijeen. Zij telde toen elf leden. Dit 
aantal bleef gehandhaafd tot de herindeling van de gemeente in 1981. Het aantal wethouders in de periode 
1937-1981 is altijd twee geweest 
 
In vele gemeenten trok de burgemeester zich in het najaar van 1941 terug uit zijn functie vanwege de eis 
van de Duitse bezetter tot uitvoering van zijn maatregelen. Burgemeester van Rijckevorsel van Gulpen koos 
een andere lijn. Hij bleef zitten en poogde om door 'uitstellen, ingewikkeld maken, rekken en omzeilen' tot 
voordeel van de gemeente en de inwoners te kunnen werken. In de eerste raadsvergadering na de 
bevrijding dankte hij de secretaris en de ambtenaren voor hun steun om deze positie mogelijk te maken. 
Echter, in 1943 zag de burgemeester zich voor problemen gesteld waarbij hij vanwege gewetensbezwaren 
zijn ontslag indiende. De gemeente kreeg vervolgens een N.S.B.-burgemeester.Inventarisnummer 1: 
notulen van de vergadering van 23 augustus 1945.  Na de bevrijding hernam van Rijckevorsel het 
burgemeestersambt en werd een tijdelijke gemeenteraad benoemd. Na de verkiezingen van 1946 werd een 
nieuwe gemeenteraad benoemd en was het democratisch bestuur hersteld 
 
In 1939 schreven zich vijf lijsten in voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de verkiezingen 
van 1946 en 1949 was het aantal deelnemende lijsten vier. In 1953 en 1958 namen respectievelijk vijf en 
zes lijsten deel. Vervolgens was er een toename bij de verkiezingen van 1962 en 1966 naar zeven lijsten. In 
1970 namen maar liefst acht lijsten deel. Bij de verkiezingen van 1974 was dit aantal weer afgenomen naar 
vijf. In 1978 tenslotte, schreven zeven lijsten in voor deelname aan de verkiezingen. Met uitzondering van 
een lijst van de Partij van de Arbeid die deelnam in de jaren 1958-1970, hadden deze lijsten geen naam en 
waren zij niet gelieerd aan een landelijke partij. Inventarisnummers 429-433 
 

1.3. Geschiedenis van de gemeente 

 

1.3.1. OORLOGSPERIODE 

 
De inval van de Duitse troepen in mei 1940 ging gepaard met slechts geringe schade in Gulpen. Gemeente-
eigendommen ondervonden geen schade van de oorlogshandelingen. Het normale leven hernam min of 
meer zijn loop na de bezetting. Geleidelijk aan kreeg de bevolking meer te maken met de maatregelen van 
de bezetter. Enkele malen werden de inwoners van Gulpen opgeschrikt door bominslagen en een 
neerstortend vliegtuig. Hierbij vielen enkele slachtoffers. De joodse inwoners van de gemeente vormden de 
grootste groep van oorlogsslachtoffers. Van oudsher kende Gulpen een kleine joodse gemeenschap. In 
1940 woonden negentien joodse inwoners in de gemeente. Tijdens de bezettingsjaren werden zij 
weggevoerd of vertrokken zij uit de gemeente. De steeds striktere maatregelen van de Duitse bezetter 
jegens hen, en hun uiteindelijk droevig lot, zijn na te lezen in de correspondentie van de burgemeester met 
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diverse instanties en personen. De gemeente werd bevrijd in september 1944. Door het vele militaire 
verkeer hadden de wegen, vooral de druk bereden Rijksweg, zwaar te lijden. Na de bevrijding werden 
ongeveer 100.000 man troepen gelegerd in en rond Gulpen. In bijna elk huis waren soldaten ingekwartierd. 
De troepen vertrokken tussen kerstmis en nieuwjaar. De gemeente kon vervolgens beginnen aan haar 
belangrijkste naoorlogse taken: het herstellen van de schade aan de wegen en het oplossen van het 
woningnoodprobleem. De schade aan woningen viel mee. In totaal waren tien woningen en boerderijen 
getroffen. Inventarisnummers 37, 664, 1316, 1483 
 

1.3.2. ONTWIKKELING EN BEVOLKING 

 
De landbouw was oorsponkelijk de belangrijkste bestaansbron voor de inwoners van Gulpen. Sinds de jaren 
dertig kwam de bedrijfsnijverheid op. De bedrijven die de meeste werkgelegenheid boden waren de 
bierbrouwerij, azijnabriek, chocoladefabriek en leerlooierij. Inventarisnummers 37, 892 
 
In de jaren vijftig verdween het agrarische karakter van de gemeente. Minder dan 20 % van de 
beroepsbevolking was toen nog in de agrarische sector werkzaam. Het merendeel van de inwoners vond 
zijn bestaan in de industrie, zij het buiten de gemeentegrenzen. Vanaf de jaren vijftig en zestig ontwikkelde 
het toerisme zich snel. De activiteiten in de recreatiesector gingen ook steeds meer het aanzien van de 
gemeente bepalen. Inventarisnummer 890 
 
Van oudsher was Gulpen een handelscentrum voor de bevolking in de omtrek. Die centrumfunctie kwam tot 
uiting in een sterk ontwikkelde middenstand, een omvangrijke boter- en eiermarkt en vee- en warenmarkten. 
Na 1945 was de aantrekkingskracht van de markten bijna volledig ingezakt, kwamen er bijgevolg minder 
klanten naar de winkels in Gulpen en zakte de centrumfunctie in. Het gemeentebestuur trachtte de 
centrumfunctie te herwinnen op een ander gebied, namelijk onderwijs. Daartoe voerde zij een doelbewuste 
politiek en zette zij ook geldmiddelen in. In de jaren vijftig werden zo twee lagere scholen, een lagere 
landbouwschool, een landbouwhuishoudschool en een U.L.O.-school in de gemeente gesticht. In de jaren 
zestig en zeventig werd de regionale onderwijsfunctie nog uitgebreid door de vestiging van een 
huishoudschool, MAVO en BLO-school.   Inventarisnummers 50, 496 
 
De bevolking is in de periode 1937-1981 met 38 % toegenomen. In 1937 telde de gemeente 3130 inwoners. 
Dit aantal nam toe van 3215 inwoners in 1940 naar 3698 inwoners in 1945, 3937 in 1950, 4111 in 1960, 
4278 in 1970 en 4333 in 1981. Inventarisnummers 655-657 
 
In de gemeente waren verscheidene kerkgenootschappen gevestigd. De overgrote meerderheid van de 
bevolking was Rooms-Katholiek en lid van de parochies H. Petrus te Gulpen en H. Franciscus van Assissi te 
Reijmerstok en Terlinden. Daarnaast bestond in Gulpen van oudsher een kleine protestante gemeente. Voor 
de oorlog kende Gulpen ook een joodse gemeenschap met een eigen synagoge. In 1945 deelde de 
burgemeester aan de Nederlands Israelitische hoofdsynagoge te Amsterdam mee dat in de gemeente 
Gulpen geen synagoge meer was. De uitkomst van de volkstelling in 1947 vermeldt dat de gemeente in dat 
jaar geen joodse inwoners meer had. Inventarisnummers 654, 664, 1479 
 

1.3.3. HERINDELING 

 
Eind 1940 ontwierp de Secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken plannen voor de 
samenvoeging van kleine gemeenten met gemeenten van een grotere omvang. In deze plannen wilde hij de 
gemeente Slenaken aan de gemeente Gulpen toevoegen. Het gemeentebestuur stond aanvankelijk huiverig 
tegenover deze plannen vanwege de financiële toestand van de gemeente Slenaken. Uiteindelijk gaf het 
aan Gedeputeerde Staten te kennen geen bezwaar te hebben tegen de samenvoeging. De plannen gingen 
evenwel niet door. In 1950 stelde de provincie opnieuw een samenvoeging van de gemeenten Slenaken en 
Gulpen in een nieuwe gemeente voor. Ook ditmaal ging het gemeentebestuur van Gulpen akkoord met de 
plannen en ook ditmaal gingen zij uiteindelijk niet door. Inventarisnummer 30 
 
Aan het eind van de jaren zestig wilde de provincie opnieuw een herindeling van het gemeentelijk bestuur in 
Zuid-Limburg doorvoeren. In 1968 ontwierp zij een plan voor de samenvoeging van de gemeenten Gulpen, 
Wittem, Slenaken en Wijlre. De belangrijkste reden voor deze herindeling was het vormen van één grote 
toeristische gemeente in het Mergelland. De gemeenteraad berichtte in juni 1968 aan Gedeputeerde Staten 
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dat zij in principe akkoord ging met de herindelingsplannen. Zij vroeg daarbij wel om kleine kernen aan één 
gemeente toe te delen en ook de gemeenten Margraten, Mheer en Noorbeek te betrekken bij de vorming 
van één gemeente in het Mergelland. Na dit eerste voorstel stelde Gedeputeerde Staten nog twee 
gewijzigde plannen voor een herindeling op. Omdat tegelijkertijd plannen voor gewestvorming in Zuid-
Limburg werden ontwikkeld, staakte de Minister van Binnenlandse Zaken eind 1971 de voorbereiding van 
de herindeling omdat hij de plannen te ingrijpend vond. Vanaf 1977 werden nieuwe plannen opgesteld 
waarna de herindeling uiteindelijk wel doorging. Opnieuw was de inzet van de provincie om een toeristische 
gemeente te vormen in het Mergelland. De gemeenteraad ging opnieuw akkoord met de plannen met 
dezelfde opmerkingen die in 1968 waren aangegeven. Uiteindelijk besloot de Minister tot een samenvoeging 
van de gemeenten Gulpen en Wijlre. Per 1 januari 1982 werd de oude gemeente Gulpen opgeheven en 
ging zij met de voormalige gemeente Wijlre op in de nieuwe gemeente Gulpen. Inventarisnummers 31-33 
 
In verband met de herindeling vond in 1981 een grenscorrectie met de gemeente Margraten plaats waarbij 
de kern Ingber geheel binnen de gemeente Gulpen kwam te liggen. Inventarisnummer 36.  De grenzen van 
de gemeente zijn verder in de periode 1937-1981 niet veranderd.  
 

1.3.4. RUIMTELIJKE ORDENING 

 
Na de bevrijding in 1945 was het oplossen van de woningnood een belangrijke taak voor de gemeente. Om 
te voorzien in de woonbehoefte bouwde zij woningen op het voormalig tramemplacement, in het Rijckerveld, 
op 'Op de Rus', op het marktterrein en aan de Nieuwstraat. Om de bouw van woningen mogelijk te maken 
stelde de gemeente verscheidene uitbreidings- en bestemmingsplannen vast. Aan het eind van de jaren 
dertig werd een uitbreidingsplan voor het voormalig tramemplacement vastgesteld. Vervolgens werd in 1958 
een uitbreidingsplan in hoofdzaken voor het hele grondgebied van de gemeente ontworpen en vastgesteld. 
Daarin werden gronden nabij de kernen Gulpen en Reijmerstok bestemd voor de bouw van ongeveer 
vijfhonderd woningen, een drietal terreinen aan de rand van de kern Gulpen aangewezen als industrieterrein 
en werden natuurgebieden en terreinen waarop kloosters, kastelen en bijzondere landgoederen stonden 
beschermd tegen ongewenste bebouwing. Vanaf 1960 werden vervolgens een uitbreidingsplan in 
onderdelen en de bestemmingsplannen Reijmerstok, Oude Rijksweg-Oude Akerweg, Ingbergracht, 
Gulpenerberg, Kern Gulpen, Omgeving Beksweg-Zonweg vastgesteld. Begin jaren zeventig werd een 
structuurplan ontworpen en vastgesteld. Deze plannen maakten het mogelijk dat het woningbestand in de 
gemeente toenam van 723 woningen in 1946 naar 764 woningen in 1960 en 1051 woningen in 1970. De 
belangrijkste groei vond plaats in de jaren zestig. Inventarisnummers 496, 891-892, 1069 
 

1.3.5. ONDERWIJS 

 
Op het grondgebied van de gemeente waren in de hier beschreven periode vele onderwijsinstellingen 
gevestigd. De lagere scholen waren van Rooms-Katholieke signatuur en gevestigd in de kernen Gulpen en 
Reijmerstok; de openbare lagere scholen in de gemeente waren in 1926 opgeheven. Om te voorzien in de 
eventuele behoefte aan openbaar lager onderwijs sloot de gemeente in 1933 een overeenkomst met de 
gemeente Maastricht inzake toelating van kinderen uit Gulpen op de openbare scholen aldaar. Deze 
overeenkomst werd in 1940 vernieuwd. In 1947 begon in Gulpen een school voor uitgebreid lager onderwijs, 
voorlopig gevestigd in het patronaat. In 1954 kreeg deze school een eigen gebouw aan de Kiebeukel. 
Eveneens in 1947 startte een landbouwhuishoudschool in Villa Cremers. In deze jaren begon ook de 
Avondnijverheidsschool. In de jaren zestig en zeventig vestigden zich enkele onderwijsvoorzieningen met 
een regionale functie in Gulpen: MAVO St Petrus, BLO-school St Bernardus en scholengemeenschap 
Sophianum. Vele gegevens over het onderwijs in de gemeente vanaf 1815 zijn te vinden in een door 
secretaris J.J. Heereveld in 1965 opgesteld geschrift. Een beschrijving van de ontwikkeling van het 
onderwijs in de gemeente in de jaren zestig en zeventig is te vinden in de in 1979 door de Stichting 
Samenlevingsopbouw Zuidelijk Limburg opgestelde structuurschets van de gemeente. Inventarisnummers 
38, 1316, 1326, 1332-1333, 1336, 1351 
 

1.3.6. MONUMENTEN EN HISTORISCHE BOUWWERKEN 
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Op het grondgebied van de gemeente lagen vele monumenten en historische bouwwerken. De 
monumentenlijst vermeldt de kerktoren te Gulpen, de papiermolen aan de Molenweg, de kastelen Neubourg 
en Carsveld, de brouwerij aan de Rijksweg en een groot aantal hoeven. Inventarisnummers 890, 1376 
 

1.3.7. NATUUR, SPORT EN RECREATIE 

 
Gelegen in het Zuid-Limburgse heuvelland kende de gemeente veel natuur- en landschapsschoon: het dal 
van de Gulp met aan weerszijden hoog oprijzende heuvelruggen, hellingbossen, holle wegen, kastelen, 
kloosters, oude boerderijen, vakbouw en oude boomgaarden. Het landschap had een grote 
aantrekkingskracht op toeristen. Ter bescherming van het natuur- en landschapsschoon wees het Rijk een 
omvangrijk gebied in Zuid-Limburg aan als nationaal landschapspark. In 1981 stelde zij een subsidie ter 
beschikking voor het instandhouden van kleine landschapselementen. Inventarisnummers 1405, 1412 
 
Om sportbeoefening mogelijk te maken legde de gemeente in de kernen Reijmerstok en Gulpen 
verscheidene voorzieningen aan: een sportterrein aan de Ringweg, zwembad De Kampbron, sporthal 
Gulpdal en zwembad De Koning van Spanje aan de Landsraderweg. Zie de paragraaf  'Sport en spel' 
 
In de tweede helft van de jaren zeventig verleende de gemeente medewerking aan het Recreatieschap bij 
de ontwikkeling van een wandelpadenplan. Het bloeiende verenigingsleven in de gemeente werd in 1973 
middels een enquête in kaart gebracht. Inventarisnummers 468-470, 1411 
 

1.4. Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen 

 
In 1937 verkocht de gemeente na enkele maanden van onderhandelingen het gemeentelijke 
electriciteitsbedrijf aan de Provinciale Electriciteits Maatschappij voor een bedrag van F 89.000. Hoewel dit 
bedrijf altijd winstgevend was geweest verwachtte het gemeentebestuur dat een verkoop op een later tijdstip 
een veel lager bedrag zou opleveren. Inventarisnummer 457 
 
Tot 1955 deelde de gemeente met de gemeente Wijlre een gemeente-opzichter. Vanwege de toenemende 
werkzaamheden besloot de raad in dat jaar om een eigen Technische Dienst in te stellen. Inventarisnummer 
463 
 
Een aantal taken voerde de gemeente in samenwerking met andere gemeenten en overheidsorganen uit. 
Deze gemeenschappelijke regelingen betroffen het Limburgs Welstandstoezicht, het Woonwagencentrum 
Zuidelijk Zuid-Limburg, het Samenwerkingsverband Brandweren Oostelijk Zuid-Limburg, de Regionale 
Vuilstortplaats Berg en Terblijt, de Distributiekringen Maastricht en Vaals, de Vleeskeuringsdienst kring 
Gulpen en de Intergemeentelijke Sociale Dienst kring Gulpen. Inventarisnummers 45-48, 611, 703, 729, 
1107, 1252 
 
In 1966 telde de secretarie buiten de secretaris zeven ambtenaren. In dat jaar liet de gemeente het Bureau 
Personeelsbeheer en organisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een onderzoek uitvoeren 
naar de organisatie van de secretarie. Ter verbetering van de bestaande situatie stelde dit bureau voor om 
een afdelingenstructuur in te voeren, vaste procedures te ontwerpen en regelmatige werkbesprekingen te 
introduceren. In 1971 droeg de gemeente het bureau op om een nader oriënterend onderzoek uit te voeren. 
Naar aanleiding van het advies in het daaruit volgende rapport werd een afdelingstructuur ingevoerd. In 
1972 was de secretarie verdeeld in drie afdelingen met de volgende taakverdeling: afdeling I: Financiën, 
belastingen en onderwijs, afdeling II: Gemeentwerken, afdeling III: Algemene zaken, interne zaken, 
bevolking, Burgerlijke Stand en militaire zaken. Inventarisnummers 406-408 
 

1.5. Geschiedenis van het archief 

 
Omtrent de lotgevallen van het archief zijn enkele gegevens te vinden in het secretariearchief. Op advies 
van de Provinciaal Archiefinspecteur sloot de gemeente zich in 1937 aan bij het Registratuurbureau van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met hulp van dit bureau voerde zij met ingang van 1937 het 
registratuurstelsel van zaaksgewijze ordening in. Vanwege personeelstekort was de zorg voor het archief 
niet optimaal in de jaren veertig en vijftig. Het Registratuurbureau berichtte in de jaren 1952-1955 enkele 
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malen hierover aan de gemeentesecretaris. Het bureau concludeerde dat in het archief classerings- en 
ordeningsfouten waren geslopen en een algehele revisie nodig was. In de jaren zeventig leidde een 
personeelstekort enkele malen tot achterstanden in bewerking. Deze situatie werd steeds opgelost door het 
inhuren van de heer G. Notermans. In 1960 liep het archief waterschade op. De omvang van de schade 
staat niet in de stukken vermeld. In 1969 stelde de gemeenteraad een regeling inzake de zorg voor en het 
beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden vast. Uit het archief zijn regelmatig stukken verwijderd en 
vernietigd. Processen-verbaal van deze handelingen zijn bewaard uit de jaren 1941-1983. De Provinciaal 
Archiefinspecteur drong vanaf 1936 herhaaldelijk aan op de bouw van een brandvrije archiefbewaarplaats. 
De gemeente zag pas in 1973 een mogelijkheid om tot de bouw ervan over te gaan. Inventarisnummers 
378-379, 383-384 
 
De herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg per 1 januari 1982 ging gepaard met enkele correcties van 
gemeentegrenzen. Een gevolg van deze grenswijzigingen was dat in sommige gevallen archiefbescheiden 
aan andere gemeenten moesten worden overgedragen, conform de voorschriften in de Wet gemeentelijke 
herindeling van Zuid-Limburg 1981. Uit het archief van de gemeente Gulpen zijn derhalve archiefbescheiden 
overgedragen aan de gemeente Margraten. Dit is gebeurd tijdens de herindeling in 1982 en ook nog enkele 
malen in de jaren daarna. De overdrachten zijn vastgelegd in verklaringen van vervreemding, te vinden in 
het archief van de per 1 januari 1982 nieuw ontstane gemeente Gulpen. De overgedragen bescheiden 
betreffen verleende bouwvergunningen, alsook een dossier inzake een verleende Hinderwetvergunning 
betreffende een perceel gelegen te Terlinden. In de registratie van het bestand bouwvergunningen in het 
programma Microsoft Excel � waarvan een uitdraai is opgenomen onder inventarisnummer 1636 �zijn de 
overgedragen bouwvergunningdossiers nader vermeld met aantekening van de gemeente waaraan zij zijn 
overgedragen 
 

1.6. Verantwoording van de inventarisatie 

 
In 2003 gaf de gemeente Gulpen-Wittem aan Doxis Informatiemanagers opdracht om de semi-statische 
archieven van de gemeente te saneren en te inventariseren. Tot deze archieven behoorde ook het semi-
statische secretariearchief van de voormalige gemeente Gulpen over de periode 1937-1981. In april 2004 is 
begonnen met de bewerking. De werkzaamheden zijn voltooid in december 2004. De gemeente Gulpen-
Wittem heeft geen gemeentearchivaris. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overleg met mevrouw A. 
Schreurs van het bureau Facilitaire Zaken van de gemeente 
 
Het in deze inventaris beschreven bestand loopt over de periode 1937-1981. De eerste termijn vloeide voort 
uit de eindtermijn van de inventaris van het voorgaande archiefblok. De tweede termijn vloeide voort uit de 
herindeling van de gemeente per 1 januari 1982 
 
Volgens de bewerkingsovereenkomst diende Doxis de archieven te bewerken volgens de in 1994 
vastgestelde normen van het Landelijk Overleg van Provinciale Archief-Inspecteurs. Dit is gebeurd met 
gebruikmaking van het archiefschema met de indeling stukken van algemene aard - stukken betreffende 
afzonderlijke onderwerpen 
 
De semi-statische archieven van de gemeente Gulpen bestonden voor aanvang van de bewerking uit de 
volgende bestanden: 
 
·correspondentie-archief, beschreven in een dossierinventaris, numeriek geplaatst, met een omvang van 67 
strekkende meter 
·correspondentie-archief, geordend in dossiers, niet beschreven in een inventaris, met een omvang van 12 
strekkende meter 
·een serie bouwvergunningen met een omvang van 19 strekkende meter,  beschreven in een 
geautomatiseerd bestand in het programma Microsoft Excel 
·een serie woningkaarten met een omvang van een halve meter 
·een serie registers van de Burgerlijke Stand met een omvang van een meter 
 
Tijdens de bewerking bleken de dossiers inzake de monumenten en de milieuvergunningen uit de in deze 
inventaris beschreven periode, zich nog in het dynamisch archief van de gemeente Gulpen-Wittem te 
bevinden. Zij zijn daar uit gelicht, door medewerkers van de afdeling DIV van de gemeente in zuurvrije 
materialen verpakt en beschreven, en in de inventaris opgenomen 
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Het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bestaande in registers van akten van geboorte, 
huwelijk en overlijden, is als een zelfstandig archiefonderdeel beschreven na het secretariearchief. De 
ambtenaar van de burgerlijke stand legt voor zijn werkzaamheden ten behoeve van deze registers immers 
geen verantwoording af aan de gemeentesecretaris, maar aan de officier van justitie 
 
Onder de semi-statische archieven van de gemeente Gulpen bevonden zich ook de gedeponeerde 
archieven van burgemeester R.A.Th.M. van Rijckevorsel, het Burgerlijk Armbestuur, de Bescherming 
Bevolking kring Gulpen, de Vleeskeuringsdienst kring Gulpen, de Intergemeentelijke Sociale Dienst kring 
Gulpen en het bestuur van de Stichting Trefcentrum Gulpen 
 
Ten aanzien van dossiers met bescheiden daterende van na 1981 is als volgt gehandeld. Het toewijzen van 
het dossier aan een archiefblok is gebeurd aan de hand van de datum van het besluit. Viel dit besluit in of 
voor 1981 dan is het dossier in zijn geheel bij het archiefblok 1937-1981 gehouden; viel het besluit na 1981 
dan is het dossier in zijn geheel doorgeschoven naar het volgende archiefblok 
 
De serie bouwvergunningen is geschoond. Het bestand bouwvergunningen staat apart geplaatst 
 
Elk inventarisnummer vormt een aparte materiële eenheid in de vorm van een omslag. Alleen in die gevallen 
dat er geen sprake is van een omslag, is dat in de omschrijving van het nummer aangegeven 
 

1.7. Materiële verzorging 

 
De permanent te bewaren archiefbescheiden zijn ontdaan van nietjes en paperclips. Vervolgens zijn ze 
omgepakt in nieuwe, zuurvrije omslagen of dossiermappen en verpakt in nieuwe, zuurvrije archiefdozen. 
Stempels op de mappen en de dozen vermelden het archief. De inventarisnummers zijn met potlood 
aangegeven. 
 De dozen zijn op volgorde van de inventarisnummers in de stellingen geplaatst. Gedurende de bewerking 
zijn de archiefstukken ook gecontroleerd op eventuele materiële schade door bijvoorbeeld vocht, schimmels 
of ongedierte. Er is geen schade geconstateerd 
 

1.8. Selectie voor vernietiging 

 
Bij de start van de bewerking was de totale omvang van de bestanden circa 99,5 strekkende meter. Na de 
sanering is de omvang van het archief nog circa 62 meter 
 
De selectie is uitgevoerd aan de hand van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende 
bescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850', vastgesteld door 
de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken en in werking getreden 
op 1 december 1983. Bescheiden die van belang zijn voor de geschiedenis van de gemeente en de streek 
zijn van vernietiging uitgezonderd 
 

1.9. Openbaarheid 

 
Alle beschreven archiefbestanden berusten in de archiefbewaarplaats van de gemeente Gulpen-Wittem. 
Aldaar zijn zij voor geïnteresseerden raadpleegbaar 
 
Met betrekking tot de openbaarheid van de in deze inventaris beschreven stukken zijn beperkende 
bepalingen gesteld. Stukken of dossiers met een einddatum van 1984 of later worden pas na het verstrijken 
van de officiële termijn van 20 jaren openbaar. Dus dossiers met de einddatum 1984 in 2005, stukken met 
de einddatum 1985 in 2006 en zo verder. De in deze inventaris beschreven bescheiden kunnen - indien zij 
jonger zijn dan 20 jaar - uitsluitend worden geraadpleegd na schriftelijke toestemming van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem 
 
Ten aanzien van gegevensverstrekking uit de beschreven bevolkingsregisters gelden de regels van de Wet 
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (art. 136, lid 3 en 4, Wgba). Voor de registers van de 
burgerlijke stand gelden de bepalingen in art. 1 lid 17a.4 van het Burgerlijk Wetboek en worden de 



 13

geboorteregisters in principe 100 jaar na het afsluiten openbaar, de huwelijksregisters na 75 jaar en de 
overlijdensregisters na 50 jaar 
 
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van een aantal 
archivalia beperkt. Het gaat hierbij om archiefbescheiden die gegevens van nog levende personen bevatten 
conform de Archiefwet 95 art. 15, lid a en de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor 
deze dossiers geldt een termijn van 75 jaar na afsluiten van het dossier. Van de stukken waarvan de 
openbaarheid is beperkt, is door de gemeente onderstaande lijst opgesteld 
 
inventarisnummer  openbaar in 
406  2048 
474  2044 
475  2016 
476  2014 
477  2047 
478  2026 
479  2043 
480  2031 
481  2058 
482  2048 
483  2032 
484  2043 
485  2018 
486  2049 
487  2057 
488  2045 
489  2039 
490  2019 
491  2037 
492  2038 
493  2052 
494  2033 
495  2036 
497  2053 
498  2033 
500  2034 
515  2026 
516  2044 
662  2027 
663  2027 
665  2026 
666  2026 
1185  2063 
1303  2021 
1549  2055 
1550  2055 
1551  2058 
1552  2058 
1553  2058 
1554  2058 
1555  2058 
1562  2058 
1579  2038 
1602  2038 
1603  2017 
1604  2026 
1625  2061 
1626  2061 
1627  2054 
1628  2061 
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De in de bovenstaande lijst genoemde bescheiden kunnen - indien zij jonger zijn dan 75 jaar - uitsluitend 
geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders 
 

1.10. Handleiding voor gebruikers 

 
De hoofdindeling van de beschrijvende inventaris van de archieven van de gemeente Gulpen 1937-1981 is 
als volgt: 
1  Secretariearchief (1897) 1937-1981 (1994) 
 2  Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 1933-1981 
 3  Archief van de Bescherming Bevolking kring Gulpen 1956-1964 
 4  Archief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst kring Gulpen 1971-1982 (1983) 
 5  Archief van burgemeester R.A.Th.M. van Rijckevorsel 1937-1962 
 6  Archief van het Burgerlijk Armbestuur (1918) 1932-1964 
 7  Archief van de Vleeskeuringsdienst kring Gulpen (1950) 1956-1986 
 8  Archief van het bestuur van de Stichting Trefcentrum Gulpen 1975-1977 
 
In de voor u liggende inventaris is voor het secretariearchief de zaaksgewijze ordening gehanteerd conform 
het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De ordening volgens het 
registratuurstelsel is aangepast in die zin, dat er een scheiding is aangebracht tussen de stukken van 
algemene aard en de stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Het registratuurstelsel kent die 
scheiding niet 
 
De term 'stukken van algemene aard' heeft betrekking op die stukken die niet aan een specifiek onderwerp 
zijn toe te delen. Hierbij moet men denken aan de notulen van de gemeenteraad en van het college van 
burgemeester en wethouders. In de inventaris zijn deze stukken vooraan geplaatst. Daarna volgen de 
'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen'. Deze zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: 
 ·  organisatie van het bestuur, waaronder zaken behoren als instelling en ontwikkeling van het 
organisme, eigendommen, financiën en hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak. 
 ·  personeel 
 ·   uitvoering van de taak, onderverdeeld naar zaken als bijvoorbeeld belastingheffing, 
openbare orde, maatschappelijke zorg en onderwijs. 
 
De gedetailleerde indeling van de verschillende delen waaruit de in deze inventaris beschreven 
archiefbestanden van de gemeente Gulpen bestaan, vindt u in de inhoudsopgave. Na de beschrijvingen 
volgt in bijlage I een personen- en zakenindex 
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Inventaris 
 

2. Secretariearchief 

 

2.A. Stukken van algemene aard 

 

2.A.2.1. Notulen 

 
 1-15 Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 1936-1981.  15 delen 

 1 , 1936-1950 
 2 , 1951-1955 
 3 , 1956-1958 
 4 , 1959-1960 
 5 , 1961-1964 
 6 , 1965-1967 
 7 , 1968-1970 
 8 , 1971-1973 
 9 , 1974-1975 
 10 , 1976 
 11 , 1977 
 12 , 1978 
 13 , 1979 
 14 , 1980 
 15 , 1981 

 
 16-17 Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1922-1975. 1 deel en 1 omslag 

 16 , 1922-1955  
 17 , 1955-1975 

 
 18-29 Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 

1948-1981.  12 
 18 , 1948-1954 
 19 , 1955-1960 
 20 , 1961-1964 
 21 , 1965-1970 
 22 , 1971-1973 
 23 , 1974-1975 
 24 , 1976 
 25 , 1977 
 26 , 1978 
 27 , 1979 
 28 , 1980 
 29 , 1981 
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2.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.B.2.2. Organisatie 

 

2.B.2.2.1. Indeling en ontwikkeling 

 

2.B.2.2.1. Indeling 

 
 30 Dossiers inzake het bekendmaken van het standpunt betreffende plannen van het 

rijk en de provincie tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Slenaken, 
1940-1953.  
N.B. met tekening 

 
 31-33 Stukken betreffende het innemen van een standpunt ten aanzien van de plannen 

tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg door het provinciaal bestuur, 1968-
1972.  3 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 31 , 1968 
 32 , 1969-1975 
 33 , 1977-1979 

 
 34 Tekeningen behorende bij de plannen voor de herindeling, 1977.  
 
 35 Stukken betreffende de organisatie van de secretarie na de herindeling, 1981.  
 
 36 Stukken betreffende grenscorrecties in verband met de herindeling, 1981.  

N.B. met tekeningen 
 

2.B.2.2.2. Ontwikkeling 

 
 37 Stukken betreffende de sociaal-economische ontwikkeling van de gemeente in de 

periode 1945-1950 en de structuur van de beroepsbevolking in 1960, 1950, 1960.  
 
 38 'Structuurschets Gulpen', opgesteld door de Stichting Samenlevingsopbouw 

Zuidelijk Limburg, 1979.  
 

2.B.2.2.3. Voorrechten en kenmerken 

 
 39 Stukken betreffende het niet instellen van een gemeentevlag, met calques van het 

gemeentewapen, 1972-1981.  
 

2.B.2.2.4. Grondgebied, bevolkingsstructuur 

 
 40 Rapport 'sociogram gemeente Gulpen', opgesteld door de Stichting 

Samenlevingsopbouw Zuidelijk Limburg, 1974.  
 

2.B.2.4.1. Wijkindeling en straatnaamgeving 
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 41 Stukken betreffende straatnaamgeving en toekenning van de verzamelnaam Op 
de Berg aan de gehuchten Berghem, Crapoel, Landsrade, Lockerlei en 
Gerardushoeve, 1951-1964.  
N.B. met tekeningen 

 
 42 Stukken betreffende straatnaamgeving, 1972-1981.  

N.B. met tekeningen 
 
 43 Stukken betreffende wijk- en buurtindeling, 1980.  

N.B. met tekeningen 
 

2.B.2.2.2. Betrekkingen tot andere lichamen en organen 

 
 44 Stukken betreffende de oprichting van en deelname aan de Stichting 

Streekontwikkeling Zuidelijk-Limburg, 1962-1969.  
 
 45-46 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg, 1963-1977.  2 omslagen 
 45 , 1963-1969 
 46 , 1971-1977 

 
 47-48 Dossiers inzake de integratie van de regeling Samenwerkingsverband Heuvelland 

en de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg en 
deelname aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 
Heuvelland, 1974-1980.  2 omslagen 

 47 , 1974-1977 
 48 , 1979-1980 

 
 49 Dossier inzake de instemming met de verdere voorbereiding van samenwerking 

van gemeenten in Oostelijk Zuid-Limburg door de Hoensbroek-groep, 1977-1981.  
 

2.B.2.2.2.1. Bezoeken van de Commissaris der Koningin 

 
 50-51 Dossiers inzake de administratieve bezoeken van de Commissaris der Koningin, 

1957-1972.  2 omslagen 
 50 , 1957-1964 
 51 , 1972 

 

2.B.2.2.2.2. Financiële verhouding tot hogere overheidsorganen 

 
 52 Stukken betreffende het aandeel in de zuivere opbrengst van het recht op de 

mijnen, 1937-1961.  
 

2.B.2.2.3. Economische en rechtspositie 

 

2.B.2.2.3.1. Eigendom en bezit 

 
 53 Stukken betreffende de grenzen tussen percelen van de gemeente en percelen 

van de families Bogers, van Hooydonk, Van der Weijden-van Helden, Rouwette en 
Cox, 1964-1965.  
N.B. met tekeningen 
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 54 Stukken betreffende de inventarisatie van gemeente-eigendommen en het 
beschikbaar stellen van krediet voor het verkrijgen van informatie ten behoeve van 
de te voeren grondpolitiek, 1980-1981.  

 

2.B.2.2.3.1.1. Bosbezit 

 
 55 Stukken betreffende het beheer van de gemeentebossen en de beplanting langs 

straten en wegen, 1948-1959.  
 

2.B.2.2.3.1.2. Aankoop, verkoop, ruiling 

 
 56-73 Dossiers inzake aankoop, verkoop en ruiling van onroerende zaken, 1937-1986. 18 omslagen 

 56 Aankoop van percelen grond van Mengelers, P.J. en de familie 
Pinckers en ruiling van percelen grond met Lemmens, J.H.A. en 
Fouarge, M. ten behoeve van de aanleg van de Gulperbergweg, 
1937-1949 
N.B. met tekeningen 

 57 Aankoop van perceel sectie B 4793 van en verkoop van perceel 
sectie B 4794 aan familie Janssen, 1955 

 58 Verkoop van percelen grond aan diverse particulieren ten behoeve 
van woningbouw op het Rijckerveld en grondruil met Henssen, 
A.H.A., 1956-1957 

 59 Aankoop van gedeeltes van percelen van Jacobse, E.B., ruiling van 
gedeeltes van percelen met Buijsen, M.P.H., Buijsen, P.J., Fijen, 
T.A.F. en Kuipers, J.H., verkoop van gedeeltes van percelen aan 
Dodemont, N.J., Fijen, T.A.F., Kuipers, J.H. en Vooren, A.H. van der 
en overname om niet van een gedeelte van een perceel van 
Savelberg, H.W. ten behoeve van de aanleg van een 
verbindingsweg tussen de Parallelweg en de Oude Akerweg, 1957-
1958 

 60 Aankoop en ruiling van gronden ten behoeve van de aanleg van de 
Ringweg, 1957-1964 

 61 Aankoop van gedeeltes van percelen sectie B 3150 en B 4771 van 
Lacroix-Huijnen, M.B. en B 4773 van Kroonen, A. en verkoop van 
gedeelten van percelen B 3150 aan Kroonen, A. en B 5163 aan de 
Provincie Limburg, 1959 

 62 Aankoop van percelen grond sectie A 2564 van St. 
Aloisiuscongregatie, sectie A 1119 van Kockelkoren, J.H., sectie A 
1895 van Hick, Gebrs., sectie A 2614 van de Zusters van Liefde te 
Tilburg, sectie A 2595 van Akkermans, J., verkoop van sectie A 
2624, 346, 1895 en 2564 aan de Katholieke Arbeidersbeweging 
afdeling Heerlen en sectie A 2624 en 2201 aan Woningvereniging 
Gulpen, ruiling sectie A 346 en sectie A 344 met de B-kring 
Bescherming Bevolking, 1959-1960 

 63 Verkoop van bouwgrond sectie B 4736 aan Collin, M. en Vliegen, 
J.H. en grondruil met Lemmens, J.H.A. en consorten, 1959-1961 

 64 Aankoop perceel grond sectie A 33 en 34 van Peerboom, J.M.H. en 
sectie A 3054 van Brocheler, M.I.H. en verkoop van grond sectie A 
33 en 34 aan Brocheler, M.I.H. ten behoeve van woningbouw in het 
Diepenbroek, 1959-1964 

 65 Grondtransacties ten behoeve van de verbreding van de 
Reijmerstokkerdorpstraat, 1960-1976 

 66 Aankoop perceel grond A 2542 van en verkoop van perceel grond 
sectie 2135 aan Akkermans, H.J., 1962-1964 
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 67 Verkoop en ruiling van percelen grond sectie B 8819 met C 2788, 
2797 en 2803 met de Staat der Nederlanden, 1963-1969 

 68 Verkoop en ruil sectie C 741 tot en met 746 met Lacroix, L.H.H.A. 
ten behoeve van de omlegging van de weg Houbenstraat naar 
Heijenrath, 1966-1971 

 69 Verkoop en ruiling van percelen grond sectie 2623 met sectie C 
2917 met NV Gulpenerberg Panorama, 1967-1986 

 70 Grondtransacties ten behoeve van de verbetering van de Oude 
Akerweg en Gulpenerbergweg, 1968-1971 

 71 Aankoop van een perceel grond van Pinckaers-Hendriks, M.H.F.en 
verkoop van een perceel grond aan Rijkswaterstaat in verband met 
de aansluiting Slenakerweg op de Ringweg, 1969-1972 

 72 Grondtransacties ten behoeve van de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan Reijmerstok, 1973-1975 

 73 Aankoop van grond van de Nederlands Hervormde gemeente en 
ruiling van grond met het kerkbestuur van de R.K. parochie H. 
Petrus te Gulpen ten behoeve van de bouw van het trefcentrum 
Timpaan, 1974-1976 

 

2.B.2.2.3.1.2.1. Aankoop 

 
 74-78 Dossiers inzake de aankoop van onroerende goederen in de jaren 1938-1969, 

geordend op achternaam van de wederpartij, 1938-1969.  5 omslagen 
 74 Aankopen in de jaren 1938-1949, 1938-1951 
 75 Aankopen in de jaren 1950-1959: A-K, 1952-1959 
 76 Aankopen in de jaren 1950-1959: L-Z, 1948-1959 
 77 Aankopen in de jaren 1960-1969: A-K, 1956-1969 
 78 Aankopen in de jaren 1960-1969: L-Z, 1958-1969 

 
 79-115 Dossiers inzake de aankoop van onroerende goederen, 1956-1981.  37 omslagen 

 79 Perceel grond van Akkermans, H.J. ten behoeve van het 
uitbreidingsplan op de Rus, 1957-1959 

 80 Diverse percelen grond ten behoeve van verbetering van de weg 
achter kasteel Neubourg naar Pesaken en Euverem, 1959-1962 

 81 Pand Kapelaan Pendersplein 7 van Koerts-Vluggen, A.K., 1967-
1968 

 82 Grond van de families Roex-Sogelee en Steijns en de Limburgse 
Tramweg Maatschappij ten behoeve van de bouw van een 
zwembad te Gulpen, 1968-1969 

 83 Pand Kapelaan Pendersplein 6 van Zink, W. ten behoeve van de 
sanering van het plein, 1968-1972 

 84 St Josefgesticht aan de Kiebeukel 30 van het provincialaat Zusters 
van Liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid, 1968-1973 
N.B. Zie ook inventarisnummer 393 

 85 Percelen grond ten behoeve van de realisering van het 
bestemmingsplan Ingbergracht-Zuid, 1968-1973 

 86 Perceel grond van Conraads, G.H.J. ten behoeve van de verbreding 
van de Kampsweg, 1970-1971 

 87 Perceel grond sectie C 2674 van Hoche, J.J.H. ten behoeve van het 
maken van een vangput, 1970-1971 

 88 Percelen grond van Debets, J.W.J. ten behoeve van het verbreden 
van de weg te Crapoel, 1970-1971 
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 89 Openbare weg Wilhelminastraat en Wilhelminaplein van de 
Woningvereniging Gulpen, 1972-1975 

 90 Twee percelen gelegen aan de Beversbergweg van Zink, J.M. ten 
behoeve van de ontwikkeling van het bestemmingsplan 
Ingbergracht-Noord, 1973-1974 

 91 Perceel grond sectie B 5809 en 5808 van Gebrs Jongen, 1973-1975 
 92 Perceel grond sectie A 3410 van Peerboom, W.J.H., 1973-1975 
 93 Perceel grond gelegen langs de Dorpstraat van de Rabobank te 

Gulpen, 1973-1975 
 94 Percelen grond ten behoeve van de reconstructie van de 

Slenakerweg, 1973-1978 
 95 Pand Rijksweg 2 van Hick, M.J. en consorten, 1974 
 96 Perceel grond sectie A 3403 van Simons, J.M.J., 1974 
 97 Percelen grond ten behoeve van de aanleg van een stamriool en 

omlegging van de Vosgrub, 1974-1975 
 98 Perceel grond van Cremers, M.J.C.E. ten behoeve van een    
 99 Perceel grond van Dautzenberg, J. ten behoeve van de aanleg van 

trottoirs in de Prinses Christinastraat, 1974-1975 
 100 Percelen grond sectie A 2141 ten behoeve van de bouw van een 

magazijn voor Gemeentewerken, 1974-1978 
 101 Perceel grond sectie A 3202 ten behoeve van de vestiging van het 

woonwagencentrum en de uitbreiding van de sportaccommodatie, 
1975-1976 

 102 Percelen grond van Steyns, J. en Vleugels, G.F. ten behoeve van 
de realisering van het bestemmingsplan Kern Gulpen, 1975-1977 

 103 Percelen grond ten behoeve van de bouw van het trefcentrum 
Timpaan, 1976 

 104 Percelen grond ten behoeve van het verbeteren van de Kampsweg, 
1976-1977 

 105 Perceel grond sectie C 3099 ten behoeve van de verbetering van 
Oude Akerweg, 1976-1977 

 106 Perceel grond sectie C 2911 van Prevoo, J.H.A.M., 1976-1979 
 107 Grond gelegen aan de Burggraverweg en Nieuwstraat van de 

Woningvereniging Gulpen, 1977 
 108 Perceel grond van Peerboom, W.H.A. ten behoeve van de 

bochtverbetering Kiebeukel-Julianastraat, 1977-1978 
 109 Perceel grond sectie A 3578 van Eurowoningen BV ten behoeve 

van de aanleg van de C.A.I.-installatie, 1977-1978 
 110 Percelen grond ten behoeve van de aanleg van het sportterrein 

Reijmerstok, 1977-1979 
 111 Percelen grond sectie A 3626 van Rietrae, P.A.M., sectie A 3504 

van Bastings, J.G.L. , sectie A 3395 van Hutschemaekers, J.F., 
sectie A 3396 van Vluggen, J.X. ten behoeve van de reconstructie 
van de kern van Gulpen, 1977-1981 

 112 Perceel grond sectie B 6165 van Goessens, N.N. ten behoeve van 
bouwterrein voor het bestemmingsplan Reijmerstok, 1978-1981 

 113 Perceel grond van Austen, J.A.M.A. en Olischlagers, P.G.J. ten 
behoeve van de reconstructie van de Cobbejennegats, 1980 

 114 Perceel grond sectie B 5940 van mej. Goessens, N.N., 1980-1981 
 115 Perceel grond van Lemlijn-Narinx, N.N. ter plekke van het 

kermisterrein Reijmerstok, 1980-1981 
 
 116 Dossiers inzake de aankoop van stroken grond ten behoeve van de verbetering 

van de Wesselderstraat, met tekeningen, 1976-1977.  
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 117 Dossiers inzake de afwikkeling van de aankoop van een strook grond uit het 

perceel sectie A 3307 gelegen achter het woonhuis Prins Bernhardstraat 14 te 
Gulpen van de familie Boumans-Vrösch ten behoeve van de aanleg van de Willem 
Vliegenstraat en de uiteindelijke eigendomslevering door Tillij, A.A.J., 1977-1993.  

 

2.B.2.2.3.1.2.2. Verkoop 

 
 118-120 Dossiers inzake de verkoop van bomen, 1937-1964.  3 omslagen 

 118 , 1937-1940 
 119 , 1941-1954 
 120 , 1955-1964 

 
 21 Stukken betreffende de berekening van grondprijzen, 1944-1965.  
 
 22-29 Dossiers inzake de verkoop van onroerende goederen in de jaren 1946-1979, 

geordend op achternaam van de wederpartij, 1949-1979.  8 omslagen 
 22 Verkopen in de jaren 1946-1959: A-J, 1946-1962 
 23 Verkopen in de jaren 1947-1959: K-Z, 1950-1959 
 24 Verkopen in de jaren 1960-1966: A-He, 1961-1972 
 25 Verkopen in de jaren 1960-1966: Ho-Pa, 1959-1966 
 26 Verkopen in de jaren 1960-1966: Pe-Z, 1959-1966 
 27 Verkopen in de jaren 1966-1970, 1965-1969 
 28 Verkopen in de jaren 1971-1974, 1969-1974 
 29 Verkopen in de jaren 1975-1979, 1970-1979 

 
 130-152 Dossiers inzake de verkoop van onroerende goederen, 1945-1983.  23 omslagen 

 130 Strook grond aan de Wijnweg aan Provinciale Waterstaat, 1945-
1946 

 131 Strook grond gelegen op de Gulperberg aan A.M.G. Merks-
Sanders, 1947-1948 

 132 Gedeelte van het voormalig tramemplacement aan Hoppermans, H. 
ten behoeve van de bouw van een zakenpand, 1949-1959 
N.B. Koop ontbonden vanwege niet realiseren van de bouw 

 133 Percelen bouwgrond gelegen aan het voormalig tramemplacement 
aan diverse personen, 1954-1955 

 134 Percelen bouwgrond langs de Oude Akerweg aan Austen, J.G.H., 
Brouns, A.A., Lemmens, P.H. en Snellen, P.H., 1955-1956 

 135 Percelen bouwgrond aan de Dr Poelsstraat aan Beucken, J.E., 
Steijns, H.J., Stroucken, H.L.J. en Vluggen, J., 1956-1955 

 136 Gedeelte van het voormalige tramemplacement aan Klinkenberg, 
J.J.H., 1957-1960 

 137 Bouwgrond ten behoeve van de bouw van een nieuwe politiepost 
met twee dienstwoningen aan de Schoolstraat aan de Staat der 
Nederlanden, 1958-1961 

 138 Bouwgrond sectie A 2882, 2296 en 2297 aan Cordewener, J. en 
Vliegen, F.H., 1959-1960 

 139 Perceel grond sectie C 2683 aan Dacier, J.H.G., Houwen, P.M. en Cobbenhagen, F.M.J.J. en 
 140 Bouwgrond Op de Rus aan de firma Limburgia, 1959-1968 
 141 Bouwkavels gelegen Op de Rus, Prins Bernhardstraat aan diverse 

personen, 1964-1965 
 142 Percelen grond aan Woningvereniging Gulpen ten behoeve van de 

bouw van woningen en garages in het Diepenbroek, 1971-1976 
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 143 Pand Kiebeukel 77 aan Savelsberg, 1972-1974 
 144 Percelen grond aan Woningvereniging Gulpen in verband met de 

bouw van woningen in het uitbreidingsplan Ingbergracht, 1972-1977 
 145 Oude gemeentehuis aan de Dorpstraat aan Samenwerkende 

Winkeliers, 1973 
 146 Bouwkavels sectie B 5811 gelegen aan de 

Reijmerstokkerdorpstraat aan Schaft, J.J.M. van de en Verheij, M.A. 
en Verlinden, J.M.J., 1974-1976 

 147 Perceel grond sectie A 365 aan de Staat der Nederlanden in 
verband met de bouw van een postkantoor, 1976 

 148 Gedeelten van de voormalige veldweg sectie C 2554 aan de Staat 
der Nederlanden en Skol brouwerijen, 1976-1977 

 149 Perceel grond sectie C 3096 aan scholengemeenschap Sophianum 
ten behoeve van de bouw van een nieuwe school, 1977-1978 

 150 Bouwgrond aan Hegger, L.A. en Ubachs, J.W. ten behoeve van de 
bouw van twee garages, 1978-1979 

 151 Perceel grond sectie C 3096 aan scholengemeenschap Sophianum, 
1981-1982 

 152 Landbouwgronden in de gemeente Wittem aan Mullenders, B.J., 
1981-1983 

 
 153 Dossiers inzake de verkoop van percelen grond te Reijmerstok, Op de Rus, 

Rijckerveld en aan de Dr Poelsstraat aan Woningvereniging Gulpen, 1957-1963.  
 
 154 Dossier inzake de vaststelling van algemene regels voor de verkoop van 

bouwterreinen, 1964-1981.  
 
 155 Dossier inzake de verkoop van een houten noodwoning te Reijmerstok, 1973-

1974.  
N.B. met tekening 

 
 156-159 Dossiers inzake de verkoop van bouwkavels in het bestemmingsplan 

Ingberggracht-Zuid - Schuttersveld - Zesbundersveld, geordend op achternaam 
van de wederpartij, 1973-1976.  4 omslagen 

 156 Voorbereiding, delegatiebesluit en verstrekken van inlichtingen, 
1973-1976 

 157 A-H, 1973-1976 
 158 I-N, 1973-1976 
 159 O-Z, 1973-1976 

 
 160 Dossier inzake de verkoop van stroken grond aan bewoners van de Oude 

Akerweg en de Beksweg, 1973-1979.  
 
 161-163 Dossier inzake de verkoop van 24 bouwkavels in het bestemmingsplan 

Reijmerstok, 1974-1980.  3 omslagen 
 161 Vaststelling van kavelprijzen, 1974-1978 
 162 Verkoop, geordend op achternaam van de wederpartij: A-J, 1976-

1980 
 163 Verkoop, geordend op achternaam van de wederpartij: K-Z, 1976-

1980 
 
 164 Dossiers inzake de verkoop van onroerende goederen in de jaren 1980-1981, 

geordend op achternaam van de wederpartij, 1978-1981.  
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 165 Dossiers inzake de vaststelling van de grondprijs van percelen aan de 
Ingbergracht, Kapelaan Pendersplein, Aan het Veld en de Deken Schneiderstraat, 
1980-1981.  

 

2.B.2.2.3.1.2.3. Ruiling 

 
 166-167 Dossiers inzake de ruiling van onroerende goederen in de jaren 1954-1981, 1938-

1981.  2 omslagen 
 166 Jaren 1954-1966, 1938-1966 
 167 Jaren 1967-1981, 1967-1981 

 

2.B.2.2.3.1.3. Verwerving en verlies om niet 

 
 168 Dossier inzake de overname om niet van twee stroken grond aan de Verlengde 

Nieuwstraat van H.L. Smeets en P.J.H. van Kerff, met tekeningen, 1955-1956.  
 
 169 Dossiers inzake de aanvaarding van schenkingen, 1958-1965.  
 

2.B.2.2.3.1.4. Onteigeningen 

 
 170 Dossier inzake de niet doorgegane onteigening van percelen grond sectie A    33
 
 171 Dossiers inzake de onteigening van onroerende goederen, 1978-1981.  
 

2.B.2.2.3.1.5. Verkrijging en verlies op andere wijze 

 
 172 Dossier inzake verkrijging van puin uit de afbraak van de woning Smeets in de 

Cobbejennegats, 1957-1959.  
 
 173 Dossier inzake het verlies van een gedeelte van het perceel sectie Buurtwegen nr 

5163 aan P.H. Jacobs door verjaring, met tekening, 1959.  3 stukken 
 

2.B.2.2.3.1.6. Zakelijke en persoonlijke rechten 

 
 174 Dossiers inzake het verlenen van een recht van erfpacht betreffende een gedeelte 

van het perceel sectie C 2895 gelegen op de Gulperberg aan de A-kring 
Bescherming Bevolking Limburg ten behoeve van de bouw van een radiobunker, 
overname van dit recht door achtereenvolgens de Dienst der Domeinen en de 
Regionale Brandweer Zuid-Limburg en aanvaarden van een recht van erfpacht 
betreffende het voetpad rondom de kerk te Gulpen van het kerkbestuur van de 
R.K. parochie H. Petrus te Gulpen, 1968-1994.  

 

2.B.2.2.3.1.7. Verhuur 

 
 175 Dossiers inzake de verhuur van houten noodlokalen van de voormalige    
 
 176 Dossier inzake het verhuren van het openluchtzwembad De Kampbron aan de 

Landsraderweg aan N.V. Sportfondsenbad-Gulpen, 1971-1972, 1978.  
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2.B.2.2.3.1.8. Beheer van eigendommen 

 
 177 Dossiers inzake oorlogsschade aan gemeente-eigendommen, 1946-1958.  
 
 178 Dossier inzake de exploitatie van de kiezelgroeve Ingber, 1951.  
 

2.B.2.2.3.2. Financiën 

 
 179 Stukken betreffende de uitvoering van het tijdelijk politiekostenbesluit, 1944-1949.  
 
 180 Dossier inzake het verkrijgen van toestemming van Gedeputeerde Staten om de 

staten J en K in enkelvoud te mogen overleggen, 1950.  
 

2.B.2.2.3.2.1. Begrotingen, grootboeken en rekeningen 

 
 181-235 Begrotingen, met wijzigingen, 1937-1981.  55 omslagen 

 181 , 1937 
 182 , 1938 
 183 , 1939 
 184 , 1940 
 185 , 1941 
 186 , 1942 
 187 , 1943 
 188 , 1944 
 189 , 1945 
 190 , 1946 
 191 , 1947 
 192 , 1948 
 193 , 1949 
 194 , 1950 
 195 , 1951 
 196 , 1952 
 197 , 1953 
 198 , 1954 
 199 , 1955 
 200 , 1956 
 201 , 1957 
 202 , 1958 
 203 , 1959 
 204 , 1960 
 205 , 1961 
 206 , 1962 
 207 , 1963 
 208 , 1964 
 209 , 1965 
 210 , 1966 
 211 , 1967 
 212 , 1968 
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 213 , 1969 
 214 , 1970 
 215 , 1971 
 216 , 1972 
 217 Begroting, 1973 
 218 Begrotingswijzigingen, 1973 
 219 Begroting, 1974 
 220 Begrotingswijzigingen, 1974 
 221 Begroting, 1975 
 222 Begrotingswijzigingen, 1975 
 223 Begroting, 1976 
 224 Begrotingswijzigingen, 1976 
 225 Begroting, 1977 
 226 Begrotingswijzigingen, 1977 
 227 Begroting, 1978 
 228 Begrotingswijzigingen, 1984 
 229 Begroting, 1979 
 230 Begrotingswijzigingen, 1979 
 231 Begroting, 1980 
 232 Begrotingswijzigingen, 1980 
 233 Begroting, 1981 
 234 Begrotingswijzigingen, 1 t/m 46, 1981 
 235 Begrotingswijzigingen, 47 t/m 75, 1981 

 
 236-310 Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1937-1981.  75 omslagen 

 236 , 1937 
 237 , 1938 
 238 , 1939 
 239 , 1940 
 240 , 1941 
 241 , 1942 
 242 , 1943 
 243 , 1944 
 244 , 1945 
 245 , 1946 
 246 , 1947 
 247 , 1948 
 248 , 1949 
 249 , 1950 
 250 , 1951 
 251 , 1951 
 252 , 1952 
 253 , 1952 
 254 uitgaven, 1953 

N.B. Grootboek van inkomsten 1953 is niet aangetroffen 
 255 inkomsten, 1954 
 256 uitgaven, 1954 
 257 inkomsten, 1955 
 258 uitgaven, 1955 
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 259 inkomsten, 1956 
 260 uitgaven, 1956 
 261 inkomsten, 1957 
 262 uitgaven, 1957 
 263 inkomsten, 1958 
 264 uitgaven, 1958 
 265 inkomsten, 1959 
 266 uitgaven, 1959 
 267 inkomsten, 1960 
 268 uitgaven, 1960 
 269 inkomsten, 1961 
 270 uitgaven, 1961 
 271 inkomsten, 1962 
 272 uitgaven, 1962 
 273 inkomsten, 1963 
 274 uitgaven, 1963 
 275 inkomsten, 1964 
 276 uitgaven, 1964 
 277 inkomsten, 1965 
 278 uitgaven, 1965 
 279 inkomsten, 1966 
 280 uitgaven, 1966 
 281 inkomsten, 1967 
 282 uitgaven, 1967 
 283 inkomsten, 1968 
 284 uitgaven, 1968 
 285 inkomsten, 1969 
 286 uitgaven, 1969 
 287 inkomsten, 1970 
 288 uitgaven, 1970 
 289 inkomsten, 1971 
 290 uitgaven, 1971 
 291 inkomsten, 1972 
 292 uitgaven, 1972 
 293 inkomsten, 1973 
 294 uitgaven, 1973 
 295 inkomsten, 1974 
 296 uitgaven, 1974 
 297 inkomsten, 1975 
 298 uitgaven, 1975 
 299 inkomsten, 1976 
 300 uitgaven, 1976 
 301 inkomsten, 1977 
 302 uitgaven, 1977 
 303 inkomsten, 1978 
 304 uitgaven, 1978 
 305 inkomsten, 1979 
 306 uitgaven, 1979 
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 307 inkomsten, 1980 
 308 uitgaven, 1980 
 309 inkomsten, 1981 
 310 uitgaven, 1981 

 
 311-367 Rekeningen, 1937-1981.  57 omslagen 

 311 , 1937 
 312 , 1938 
 313 , 1939 
 314 , 1940 
 315 , 1941 
 316 , 1942 
 317 , 1943 
 318 , 1944 
 319 , 1945 
 320 , 1946 
 321 , 1947 
 322 , 1948 
 323 , 1949 
 324 , 1950 
 325 , 1951 
 326 , 1952 
 327 , 1953 
 328 , 1954 
 329 , 1955 
 330 , 1956 
 331 , 1957 
 332 , 1958 
 333 , 1959 
 334 , 1960 
 335 , 1961 
 336 , 1962 
 337 , 1963 
 338 rekening, 1964 
 339 verzamelstaten, 1964 
 340 rekening, 1965 
 341 verzamelstaten, 1965 
 342 rekening, 1966 
 343 verzamelstaten, 1966 
 344 rekening, 1967 
 345 verzamelstaten, 1967 
 346 rekening, 1968 
 347 verzamelstaten, 1968 
 348 rekening, 1969 
 349 verzamelstaten, 1969 
 350 rekening, 1970 
 351 verzamelstaten, 1970 
 352 rekening, 1971 
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 353 verzamelstaten, 1971 
 354 rekening, 1972 
 355 verzamelstaten, 1972 
 356 rekening, 1973 
 357 verzamelstaten, 1973 
 358 rekening, 1974 
 359 verzamelstaten, 1974 
 360 , 1975 
 361 rekening, 1976 
 362 verzamelstaten, 1976 
 363 , 1977 
 364 , 1978 
 365 , 1979 
 366 , 1980 
 367 , 1981 

 

2.B.2.2.3.2.2. Financieel beheer 

 
 368 Stukken betreffende een schadegeval wegens fraude van de gemeente-

ontvanger, 1938-1950.  
 
 369 Stukken betreffende de abonnements-overeenkomst met het Centraal Bureau 

voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de vaststelling van regelen met betrekking tot de controle op het 
geldelijk beheer en de - boekhouding van de ontvanger en andere rekenplichtige 
ambtenaren, met wijziging, 1938-1972.  

 
 370 Stukken betreffende de deelname aan de Frauderisico-Onderlinge van 

Gemeenten, 1938-1980.  
 
 371 Dossier inzake de vaststelling van de verordening ter uitvoering van artikel 122 

van de Gemeentewet tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de 
inkomsten en uitgaven van de gemeente, voorzover die in contanten plaatsvinden, 
1963.  2 stukken 

 
 372 Stukken betreffende benoeming, ontslag en vergoedingen van de kassier, 1963-

1968.  
 
 373 Instructie inzake bewaring van sleutels van kluizen, brandkasten en saves na 

kantoortijd, 1973-1982.  
 
 374 Dossier inzake de vaststelling van het meerjarenplan 1979-1981, 1977-1981.  
 

2.B.2.2.3.2.3. Geldleningen 

 
 375-376 Registers van aangegane geldleningen, 1949-1963.  2 delen 

 375 , 1949-1963 
 376 , 1952-1963 

 
 377 , Stukken betreffende het opgeven van statistische gegevens inzake schulden.  1937 
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2.B.2.2.3.3. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 

2.B.2.2.3.3.1. Archief en registratuur 

 
 378 Stukken betreffende de toetreding tot het registratuurbureau van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten, 1936-1937.  
 
 379 Dossier inzake de bouw van een brandvrije archiefbewaarplaats, 1936-1941.  

N.B. met tekeningen 
 
 380-382 Register van ingekomen en verzonden stukken, 1937-1947.  3 delen 

 380 , 1937-1940 
 381 , 1940-1943 
 382 , 1944-1947 

 
 383 Stukken betreffende het archiefbeheer, met tekeningen, 1947-1983.  
 
 384 Dossier inzake de vaststelling van een archiefverordening, 1968-1971.  
 

2.B.2.2.3.3.2. Publiciteit 

 
 385 Register van openbare bekendmakingen, 1938-1948.  1 deel 
 
 386 Dossier inzake het indienen van een klacht bij dagblad De Nieuwe Limburger 

inzake een publicatie over raadsvergaderingen, 1955.  1 stuk 
 

2.B.2.2.3.4. Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd 

 

2.B.2.2.3.4.1. Gemeentehuis 

 
 387 Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, 1937-1964.  

N.B.  met tekeningen 
 
 388 Stukken betreffende de voorbereiding van de verbouwing c.q. bouw van een nieuw 

gemeentehuis, met tekeningen, 1948-1961.  
 
 389-392 Dossier inzake de verbouwing en inrichting van een pand aan de Kiebeukel tot 

nieuw gemeentehuis, 1969-1975.  4 omslagen 
 389 Opstellen van plannen, 1969-1975 
 390 Inrichting, met tekeningen, 1973 
 391 Opening op 30 november 1973, 1973-1974 
 392 Verbouwing van de te verhuren ruimten in het nieuwe 

gemeentehuis, 1973-1975 
N.B. met tekeningen 

 
 393 Stukken betreffende de aankoop van het voormalig bejaardenhuis St Jozef aan de 

Kiebeukel van de Vereniging Zusters van Liefde te Tilburg ten behoeve van de 
vestiging van het gemeentehuis, 1970-1973.  
N.B. Met tekeningen. Zie ook inventarisnummer 84 

 
 394-399 Dossiers inzake de verbouwingen van het gemeentehuis aan de Kiebeukel, 1974-

1980.  6 omslagen 
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 394 Verbetering van de entree in de linkervleugel en verbouwen en 
inrichten van de ruimte boven de raadszaal tot vergaderruimte, met 
tekeningen, 1974-1976 

 395 Verbouwen van het souterrain in de middenvleugel ten behoeve van 
huurder Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Maastricht en 
omgeving, 1974-1979 
N.B. met tekeningen 

 396 Verbouwing van de rechtervleugel ten behoeve van huurder 
Intergemeentelijke Sociale Dienst, 1976-1980 
N.B. met tekeningen 

 397 Verbouwing van de voormalige keuken in het souterrain tot 
kantoorruimten ten behoeve van de huurders Stichting 
Samenlevingsopbouw Zuidelijk Zuid-Limburg, Stichting Gezinszorg 
en Maatschappelijk Werk en het Regionaal Pedagogisch Centrum, 
1978-1979 
N.B. met tekeningen 

 398 Bouw van een centrale hoofdingang aan de Willem Vliegenstraat 
ten behoeve van het dienstencentrum, met tekeningen, 1978-1980 

 399 Verbouwing van ruimtes in de middenvleugel van het 
dienstencentrum tot leslokalen ten behoeve van de huurders 
Stichting Samenlevingsopbouw te Gulpen en de Streekschool voor 
beroepsbegeleidend onderwijs te Heerlen en uitbreiding van de 
ruimte van de Technische Dienst in dit gedeelte, 1979 

 

2.B.2.2.3.4.2. Dienstwoningen 

 
 400 Raadsbesluit inhoudende aanwijzing van het voormalig gemeentehuis aan de 

Dorpstraat als bodewoning en vaststelling van de maandhuur, 1937.  1 stuk 
 
 401 Dossier inzake de bouw van een dienstwoning aan het Kapelaan Pendersplein, 

1951-1953.  
N.B. met tekeningen. Het adres is later gewijzigd in Ingbergracht 18 

 
 402 Dossier inzake de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester aan de 

Parallelweg 43, 1953-1957.  
 

2.B.2.2.3.4.3. Dienstgebouwen en -terreinen 

 
 403 Dossier inzake de bouw van een garage voor de brandweerwagen en de 

motorspuit, 1947.  4 stukken 
N.B. met tekeningen 

 
 404 Raadsbesluit tot aankoop van gedeeltes van de percelen sectie A 1861 en 2953 

van H. Fouarge en J. H. van Loo gelegen aan de Ringweg ten behoeve van de 
realisering van een opslagterrein voor materialen en de aansluiting van de 
Ringweg op de Rosgats, 1960.  1 stuk 

 
 405 Dossier inzake de bouw van een magazijn ten behoeve van de dienst 

Gemeentewerken   en brandw
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.2.3.5. Uitoefening van de dienst 

 
 406 Stukken betreffende de inventarisatie van functies ten behoeve van de invoering 

van werkclassificatie, onderzoeken naar de organisatie van het gemeentelijk 
apparaat en verslagen van de besprekingen van het college van burgemeester en 
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wethouders met de hoofden van dienst, 1951-1972.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 
 407 Stukken betreffende dienstvoorschriften, procedures en taakverdeling van de 

secretarie en de technische dienst, 1959-1974.  
 
 408 Stukken betreffende het nader oriënterend organisatie-onderzoek van het 

gemeentelijk apparaat van Gulpen, 1971-1972.  
 
 409 Dossier inzake de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsinstituut voor Automatisering Limburg, 1971-1973.  
 
 410 Stukken betreffende de verwerping door de gemeenteraad van de tweede 

wijziging van de gewone dienst van de begroting 1972, betreffende de jaarwedden 
van de per 1 januari 1972 benoemde opzichter B en het hoofd van publieke 
werken, 1972.  

 
 411 Stukken betreffende het onderbrengen van de geautomatiseerde verwerking van 

de belastingadministratie bij het Computer Centrum Limburg, 1978-1981.  
 

2.B.2.2.4. Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen 

 
 412-414 Processen-verbaal van de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van 

Limburg, 1939-1978.  3 omslagen 
 412 , 1939-1962 
 413 , 1966, 1970 
 414 , 1974, 1978 

 
 415-420 Processen-verbaal van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, 1946-1981.  6 omslagen 
 415 , 1946-1963 
 416 , 1967 
 417 , 1971 
 418 , 1972 
 419 , 1977 
 420 , 1981 

 
 421 Stukken betreffende de mechanisatie van het kiezersregister, 1952-1953.  
 
 422 Stukken betreffende stemdistricten en stemlokalen, 1974-1981.  
 
 423 Stukken betreffende de presentiegelden voor de leden van de stembureaus, 1974-

1981.  
 
 424 Stukken betreffende aanplakborden met verkiezingsreclame, 1976-1981.  
 
 425 Processen-verbaal van de verkiezingen voor de leden van het Europees 

Parlement, 1979.  
 

2.B.2.2.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 

 

2.B.2.2.5.1. Vertegenwoordigende lichamen 
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2.B.2.2.5.1.1. Gemeenteraad 

 
 426 Stukken betreffende de vaststelling van de presentiegelden van de raadsleden, 

het klachtschrijven van raadslid W.J. Rouwette en oproepen voor vergaderingen, 
1921, 1947-1974.  

 
 427-428 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gem

 427 , 1934-1962 
 428 , 1970-1981 

 
 429-433 Processen-verbaal van de verkiezingen van de gemeenteraad, 1935-1978.  5 omslagen 

 429 , 1935-1962 
 430 , 1966 
 431 , 1970 
 432 , 1974 
 433 , 1978 

 
 434 Stukken betreffende de verkiezing van een tijdelijke gemeenteraad, 1945.  
 
 435 Register vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, commissiën, 

instellingen en stembureau�s, houdende gegevens over de jaren 1924-1968, 
1958-1968.  

 
 436-438 Stukken betreffende benoemingen van de leden van de gemeenteraad, 1966-

1974.  3 omslagen 
 436 , 1966 
 437 , 1970 
 438 , 1974 

 
 439 Dossier inzake de vaststelling van de vergoeding van reiskosten voor het bijwonen 

van raads-, afdelings- en commissievergaderingen, 1971.  
 
 440 Dossiers inzake de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad, 

1971-1981.  
 
 441 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening geldelijke 

voorzieningen raads- en commissieleden, 1976-1980.  
 

2.B.2.2.5.1.2. Commissies uit de gemeenteraad 

 
 442 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening regelende het 

getal, de samenstelling en de werkkring van de vaste commissies van bijstand, 
1958-1962.  

 
 443 Stukken betreffende de instelling en benoeming van de leden van de commissies 

voor financien en onderwijs, sport, jeugdzaken en cultuur, recreatie en toerisme, 
openbare werken en de tijdelijke commissie voor het opstellen van een nieuw 
reglement van orde voor de gemeenteraad en verslagen van vergaderingen van 
deze commissies, 1960-1979.  

 

2.B.2.2.5.2. Voorbereidende en/of uitvoerende colleges 
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 444 Stukken betreffende de vaststelling van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van burgemeester en wethouders en de taakverdeling van 
burgemeester en wethouders, 1935-1979.  

 
 445 Stukken betreffende de tijdelijke voorziening in de wethoudersfunctie na de 

bezettingstijd, 1944-1945.  
 
 446 Stukken betreffende de benoeming van wethouders en vaststelling van hun 

jaarwedderegeling, 1944-1971.  
 
 447-448 Uitkerings- en pensioenverordeningen voor de wethouders, 1963-1981.  2 omslagen 

N.B. met wijzigingen 
 447 , 1963-1969 
 448 , 1970-1981 

 
 449 Stukken betreffende het tussentijds ontslag van wethouder Kikken, vaststelling van 

jaarwedden en een vakantie- en uitkeringsregeling voor de wethouders en 
uitbreiding van het college van burgemeester en wethouders, 1969-1976.  

 
 450 Stukken betreffende de vaststelling van jaarwedderegelingen voor de wethouders, 

1977-1981.  
 

2.B.2.2.5.3. Functionarissen 

 
 451 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de rechtstoestandverordening en 

instructie voor de secretaris, cumulatie van de functies secretaris en ontvanger en 
processen-verbaal van de eedsaflegging van de secretarissen, 1934-1965.  

 
 452 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de rechtstoestandverordening en 

instructie voor de ontvanger en benoeming van ontvangers, 1934-1966.  
 
 453 Dossiers inzake bezoldiging, benoeming en ontslag van de plaatsvervangend 

burgemeester, 1937-1953.  
 
 454 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van jaarwedderegelingen voor 

burgemeester, secretaris en ontvanger, 1940-1949.  
 
 455 Stukken betreffende het standpunt inzake de provinciale verordening plaatselijk 

vervoer burgemeesters Limburg en bepaling van de profielschets van de nieuwe 
burgemeester in verband met de herindeling, 1961-1981.  

 
 456 Dossier inzake het verstrekken van inlichtingen betreffende de ambtsketen van de 

burgemeester aan de Stichting Gemeentelijk Cultuurfonds, 1977, 1979.  4 stukken 
 

2.B.2.2.5.4. Diensten, bedrijven en afdelingen 

 

2.B.2.2.5.4.1. Electriciteitsbedrijf 

 
 457 Stukken betreffende de jaarrekening 1936 van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf 

en overdracht van het electriciteitsbedrijf aan de Provinciale Limburgse 
Electriciteits Maatschappij, 1936-1937.  

 

2.B.2.2.5.4.2. Politie 
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 458 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van veldwachtersverordeningen, 1934-
1943.  

 
 459 Stukken betreffende het verbeteren en onderhouden van de arrestantenlokalen, 

1936-1969.  
 
 460 Politionele maandrapporten, 1942-1944.  
 
 461-462 Stukken betreffende de bemoeienis van de burgemeester met het Korps 

Rijkspolitie, uitoefenende de politie-taak in de gemeente, 1946-1977.  2 omslagen 
 461 , 1946-1969 
 462 , 1970-1977 

 

2.B.2.2.5.4.3. Technische Dienst 

 
 463 Stukken betreffende de instelling, openstelling en huisvesting van de Technische 

Dienst Gulpen en de instructie voor het hoofd van de dienst, 1954-1963.  
 

2.B.2.2.5.5. Privaatrechtelijke lichamen, organen en instellingen 

 
 464 Stukken betreffende de enquete overheidsstichtingen en deelname in de 

oprichting van een welzijnsstichting voor de streek Zuidelijk Limburg, 1956-1964.  
 
 465 Stukken betreffende de deelname in het aandelenkapitaal van de N.V. Bank voor 

Nederlandse Gemeenten, 1960-1982.  
 

2.B.2.2.6. Plichten en bevoegdheden 

 
 466 Dossiers inzake de overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college 

van burgemeester en wethouders en mandatering van ambtenaren, 1953-1979.  
 

2.B.2.2.7. Beleidsbepaling. regeling, vaststelling en vastlegging van de bestuurs- en 
beheershandelingen 

 
 467 Dossier inzake de vaststelling van de verordening op de openbaarheid van 

bestuur, 1981.  
 

2.B.2.2.8. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak 

 
 468-470 Dossiers inzake het enqueteren van verenigingen ter voorbereiding van een 

nieuwe subsidieverordening, 1973.  3 omslagen 
 468 Muziekverenigingen, 1973 
 469 Schutterijen, carnavalsverenigingen, vrouwenvereniging, 

ouderenverenigingen, bibliotheek, jeugdverenigingen, VVV, 
Oranjecomité, 1973 

 470 Sportverenigingen, 1973 
 
 471 Dossier inzake de wijziging van de subsidieverordening, 1976-1980.  
 
 472 Dossiers inzake het verlenen van eenmalige subsidies, 1976-1981.  
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2.B.2.3. Personeel 

 
 473 Dossier inzake de aansluiting bij het Bureau Personeelsbeheer en Organisatie van 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1958.  
 

2.B.2.3.1. Persoonsdossiers personeel en functionarissen 

 
 474-501 Persoonsdossiers van het personeel en functionarissen, 1937-1981.  28 omslagen 

N.B. Openbaarheid beperkt, met uitzondering van de dossiers van de burgemeesters 
 474 Aa, W.G. van der: keuringarts veemarkt, 1968 
 475 Bartholomeus, J.J.: controleur steunverlening en werkverschaffing, 

1939-1940 
 476 Coenjaerts, G.H.H.: gemeenteontvanger, 1936-1938 
 477 Croonenberg, J.H.: gemeentebode, poetser, marktmeester en 

deurwaarder plaatselijke belastingen, 1963-1971 
 478 Daal, L.S.M.: geneesheer armenpraktijk, vaccinateur en 

lijkschouwer, 1942-1950 
 479 Delissen, J.J.H.G.: geneesheer armenpraktijk, 1937-1967 
 480 Eleveld, J.: kringhoofd Bescherming Bevolking, 1955 
 481 Heereveld, J.J. van: ambtenaar ter secretarie en 

gemeentesecretaris, 1951-1982 
 482 Heukelom, W.H.J. van: hoofd vleeskeuringsdienst, 1956-1972 
 483 Horbach, H.J.C.: keuringsveearts , 1945-1956 
 484 Horbach, H.M.H.L.: keuringsarts veemarkt, 1953-1967 
 485 Janssen, J.A.M.D.J.: geneesheer armenpraktijk, vaccinateur en 

doodschouwer, 1933-1942 
 486 Kengen, J.: controleur steunverlening en werkverschaffing, 1937-

1973 
 487 Ketel, M.J.J.: deurwaarder plaatselijke belastingen, 1976-1981 
 488 Larik, L.Th.: secretaris commissie wering schoolverzuim, 1951-1969 
 489 Leclerq, P.H.P.: gemeentesecretaris-ontvanger en ambtenaar 

Burgerlijke Stand, 1937-1963 
 490 Leerzem, G. van: gemeenteveldwachter, 1943 
 491 Lemmens, J.H.P.: secretaris commissie wering schoolverzuim, 

1951-1961 
 492 Medenbach, E.: kringhoofd Bescherming Bevolking, 1958-1962 
 493 Oostinde, K.: deurwaarder plaatselijke belastingen, 1973-1976 
 494 Renesse, J.E. van: geneesheer armenpraktijk, vaccinateur en 

doodschouwer, 1949-1957 
 495 Rietra, J.E.: geneesheer armenpraktijk, vaccinateur en 

doodschouwer, 1957-1960 
 496 Rijckevorsel, R.A.Th.M. van: burgemeester, 1937-1976 

N.B. met foto's 
 497 Smits, J.X.: deurwaarder plaatselijke belastingen, 1976-1977 
 498 Sprokel, G.H.J.: keurmeester, 1950-1957 
 499 Teheux, A.J.M.G.: burgemeester, 1972-1981 
 500 Zand, J.F.L. in 't: kringhoofd Bescherming Bevolking, 1955-1958 
 501 Zandern, W van der: burgemeester, 1943-1944 
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2.B.2.3.2. Karakter van de dienstbetrekking. verhouding tussen het personeel en het orgaan 

 
 502-504 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van ambtenarenreglementen, 1934-

1981.  3 omslagen 
 502 Ambtenarenreglement 1934, 1934-1940 
 503 Ambtenarenreglement 1953, 1951-1967 
 504 Ambtenarenreglement 1968, 1968-1981 

 
 505 Dossier inzake de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling inzake 

gemeenschappelijke behandeling van gemeentepersoneelsaangelegenheden, 
1941.  

 
 506 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van arbeidsovereenkomstenbesluiten, 

1955-1974.  
 
 507-508 Dossiers inzake de vaststelling van de verordening regelende het georganiseerde 

overleg en de aanwijzing van vertegenwoordigers in dit overleg, 1955-1976.  2 omslagen 
 507 , 1955-1956 
 508 , 1975-1976 

 
 509 Verslagen van de vergaderingen van de commissie georganiseerd overleg, 1976-

1981.  
N.B. met bijbehorende stukken 

 

2.B.2.3.3. Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking 

 
 510 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot aanwijzing van de ambten en 

betrekkingen in dienst der gemeente welke - met uitsluiting van andere 
gegadigden - slechts kunnen worden vervuld door militairen of gewezen militairen, 
die ingevolge een wettelijke regeling aanspraak hebben op benoeming tot 
ambtenaar in dienst van een der lichamen, genoemd in de artikelen 3 en 4 van de 
Pensioenwet 1922 (capitulantenverordening), 1937.  

 

2.B.2.3.4. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 

 
 511 Dossiers inzake de vaststelling van regelingen betreffende de werktijden en 

diensten van het personeel, 1897-1980.  
 
 512 Dossiers inzake de vaststelling van instructies voor het personeel, 1935-1980.  
 
 513 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verlof- en vakantieregelingen, 

1938-1980.  
 
 514 Stukken betreffende de tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland, 1943-

1944.  
 
 515 Stukken betreffende rechtsherstel en zuivering van het gemeentepersoneel in 

verband met gedragingen tijdens de Duitse bezetting, 1944-1950.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 
 516 Stukken betreffende het slecht functioneren van de kantonniers en de technische 

dienst, 1950, 1968.  3 stukken 
N.B. Openbaarheid beperkt 

 
 517 Dossiers inzake de huur, aanschaf en onderhoud en gebruik van een 

tijdregistratieklok, 1979-1980.  
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2.B.2.3.5. Categorieën van personeel. personeelsformatie 

 
 518 Stukken betreffende de personeelsbezetting en -formatie, 1946-1981.  
 

2.B.2.3.6. Ambtelijke bevoegdheden van het personeel 

 
 519 Dossiers inzake de machtiging van ambtenaren tot het uitvoeren van bepaalde 

handelingen, 1955-1970.  
 
 520 Stukken betreffende de aanstelling van onbezoldigde bijzondere 

opsporingsambtenaren, 1979-1980.  
 

2.B.2.3.7. Rechten van het personeel 

 

2.B.2.3.7.1. Loon. Bezoldiging 

 
 521-525 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van salarisverordeningen en 

toekennen van aanvullende vergoedingen en uitkeringen, 1937-1981.  5 omslagen 
 521 , 1937-1954 
 522 , 1955-1961 
 523 , 1962-1968 
 524 , 1969-1972 
 525 , 1973-1981 

 
 526 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van jaarwedderegelingen voor de 

kantonniers, chauffeur-monteur en overige werklieden, 1942-1972.  
 
 527 Dossier inzake het niet terugvorderen van in september 1944 verstrekte 

voorschotten   aan het p
 
 528 Stukken betreffende het vaststellen van salarisregelingen voor het personeel van 

de Vleeskeuringsdienst kring Gulpen, 1946-1951.  
 
 529 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van jaarwedderegelingen voor de 

gemeente-opzichter, 1946-1968.  
N.B. Vanaf 1963 was de naam van de functie: hoofd technische dienst 

 
 530 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van jaarwedderegelingen voor de    ge
 
 531 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van een regeling betreffende het   toepassen
 
 532 Dossiers inzake het aangaan en opzeggen van een overeenkomst betreffende 

werkzaamheden ten behoeve van de salarisadministratie met NV Dienstverlening 
Overheidsadministratie, 1962-1963, 1980-1981.  

 
 533 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van de verordening regelende de 

bevordering en toelagen op grond van diensttijd, 1965-1966, 1972.  
 
 534 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van jaarwedderegelingen voor de 

ambtenaren van de technische dienst, 1969-1980.  
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 535 Dossiers inzake de vaststelling en toepassing van maatregelen voor vuile, zware 
en ongezonde arbeid, 1970, 1979.  

 
 536 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van jaarwedderegelingen voor 

jeugdige en volwassen werknemers, 1973-1979.  
 
 537 Dossier inzake het verstrekken van gegevens betreffende het salaris en 

functieomschrijving van het personeel, 1978.  2 stukken 
 
 538 Dossier inzake de aansluiting bij het Computer Centrum Limburg voor de 

salarisadministratie, 1980-1981.  
 

2.B.2.3.7.2. Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 

 
 539-540 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van kindertoelageregelingen, 1930-

1972.  2 omslagen 
 539 , 1930-1957 
 540 , 1958-1972 

 
 541 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen regelende het verlenen van een 

tijdelijke toelage aan het personeel en de veldwachters, 1941.  
 
 542 Dossiers inzake de vaststelling van de verordening tot het verlenen van een 

uitkering ineens bij eerste huwelijk aan mannelijke leden van het personeel en het 
voeren van overleg met vakbonden inzake opname van deze regeling in de 
salarisverordening, 1944, 1954-1955.  

 
 543 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van wachtgeldverordeningen en 

uitkeringsverordeningen, 1946-1973.  
 
 544 Dossiers inzake de vaststelling en toepassing van verordeningen tot toekenning 

van een vacantietoelage aan het personeel, 1947-1957.  
 
 545 Dossiers inzake de vaststelling en verlenging van de verordening tijdelijke 

ziektekostenregeling gemeentepersoneel, 1950-1952.  
 
 546 Dossier inzake de vaststelling van de verordening regelende het verlenen van 

studiefaciliteiten aan ambtenaren, 1951-1976.  
 
 547 Dossiers inzake de vaststelling van regelingen betreffende vergoedingen wegens 

reisen verblijfkosten terzake dienstreizen, 1955, 1957-1958, 1971.  
N.B. De regeling van 1971 in concept 

 
 548 Dossier inzake het van toepassing verklaren van het Verplaatsingkostenbesluit 

1962 en wijzigen van deze verklaring, 1962, 1980.  
 

2.B.2.3.7.3. Pensioen en ziektekosten 

 
 549 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Instituut Ziektekostenvoo
 
 550 Dossier inzake het indienen van een verzoek bij de afdeling Limburg van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te willen bevorderen dat de 
premieheffing voor het I.Z.A. aan de hand van de pensioengrondslag wordt 
berekend, 1961-1962.  
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 551 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen regelende het 
toekennen van een  tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele 
groepen van I.Z.A.-deelnemers, 1963-1974.  

 

2.B.2.3.7.4. Andere personeelsaangelegenheden 

 
 552 Dossiers inzake de toetreding tot het Instituut voor Bestuurswetenschappen en 

inschrijving van deelnemers aan dit instituut, 1946, 1952, 1963.  
 
 553 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen inzake de tegemoetkoming in 

de studiekosten van het gemeentepersoneel, 1951-1969.  
 
 554 Dossiers inzake de vaststelling van spaarverordeningen voor het personeel, 1958-

1961.  
 
 555 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Limburgse 

Bestuursacademie, 1974.  
 

2.B.2.4. Verzorgingstaken. belangenbehartiging 

 

2.B.2.4.1. Eigendom en bezit 

 
 556-569 Kadastrale leggers, 1937-1981.  14 delen 

 556 Artikelnummers 12 -2845 
 557 Artikelnummers 2866 - 3167 
 558 Artikelnummers 3169 - 3501 
 559 Artikelnummers 3502 - 3837 
 560 Artikelnummers 3838 - 4150 
 561 Artikelnummers 4151 - 4458 
 562 Artikelnummers 4459 - 4779 
 563 Artikelnummers 4780 - 5113 
 564 Artikelnummers 5114 - 5450 
 565 Artikelnummers 5457 - 5786 
 566 Artikelnummers 5787 - 6129 
 567 Artikelnummers 6130 - 6170 
 568 Verwijzing van de nummers 
 569 Naamlijst 

 

2.B.2.4.2. Openbare werken 

 
 570 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het College van Algemene 

Commissarissen voor de Wederopbouw bij de onteigening van percelen grond ten 
behoeve van de verbetering van de weg van De Hut naar De Planck, 1946.  
N.B. Met tekeningen 

 
 571 Nota van de technische dienst inzake de vorm van aanbesteding van 

civieltechnische werken, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
1980.  1 stuk 
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2.B.2.4.3. Belastingen 

 
 572 Stukken betreffende de beantwoording van de vragenlijst 'belastingdruk' van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek, 1973-1981.  
 

2.B.2.4.3.1. Directe belastingen 

 

2.B.2.4.3.1.1. Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 

 
 573 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen op de heffing en invordering 

van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1921-1971.  
 
 574 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en 

invordering van rioolbelasting, 1932-1979.  
 
 575 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en 

invordering van straatbelasting, 1946-1977.  
 
 576 Dossier inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen tot heffing en 

vordering van de baatbelasting waterleiding, 1952-1978.  
 
 577 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing van een 

baatbelasting wegens het bouwrijpmaken van het Rijckerveld, 1955-1959.  
N.B. met tekeningen 

 
 578 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing en 

invordering van een baatbelasting wegens aanleg van een verbindingsweg tussen 
de Parallelweg en de Oude Akerweg op perceel sectie C 1830, 1957-1979.  
N.B. met tekeningen 

 
 579 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot heffing en invordering van 

een baatbelasting als bijdrage in de kosten van het asfalteren van de Oude 
Akerweg, 1961-1962, 1978-1979.  

 
 580 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing van een 

baatbelasting wegens het aanleggen van een riolering in de Groeneweg, 1963-
1965, 1976-1979.  

 
 581 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing van een 

baatbelasting wegens het aanleggen van een riolering in de Parallelweg en 
Landsraderweg, 1965-1979.  
N.B. met tekeningen 

 
 582 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen onroerend 

goedbelasting, 1973-1981.  
 

2.B.2.4.3.1.2. Belastingen naar de uiterlijke staat 

 
 583 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing van 

opcenten op de hoofdsom van de personele belasting, 1930-1977.  
 
 584 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en 

invordering van een belasting op vermakelijkheden, 1931-1967.  
 
 585 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing van 

een hondenbelasting, 1937-1980.  



 41

 
 586 Stukken betreffende de beantwoording van vragenlijsten inzake de belasting op 

vermakelijkheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1939-1948.  
 
 587 Dossier inzake de benoeming van J.H. Croonenberg tot controleur van de 

vermakelijkheidsbelasting en marktgelden en vaststelling van diens jaarwedde, 
1961-1962.  

 
 588 Stukken betreffende het afwijzen van bezwaren van de Nederlandse 

Forellenkwekerij N.V. tegen de heffing van vermakelijkheidsbelasting, 1964-1972.  
 
 589 Dossier inzake de vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van 

een logeergastenbelasting en nota van de afdeling Financiën inzake controle op 
de juiste toepasssing van de verordening, 1969, 1971.  

 
 590 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing en 

vordering van toeristenbelasting, 1972-1979.  
 

2.B.2.4.3.1.3. Belastingen naar het inkomen en vermogen 

 
 591 Dossiers inzake de vaststelling van de verordening betreffende de classificatie van 

de gemeente voor de heffing van de gemeentefondsbelasting en de verordening 
op de heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting, 1934-1940.  

 

2.B.2.4.3.2. Rechten van registratie 

 
 592 Verordening regelende het heffen van vergunningsrecht voor de verkoop van 

sterke drank, 1932-1951.  
N.B. met wijzigingen 

 
 593 Verordening regelende het heffen van verlofsrecht voor de verkoop van 

zwakalcoholische drank in het klein, 1932, 1950-1951.  
N.B. met wijziging 

 
 594 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van legesverordeningen, 1937-1981.  
 
 595 Verordening op de heffing en invordering van gelden voor het verstrekken van 

inlichtingen uit het bevolkingsregister en verblijfsregister, 1948-1950.  
N.B. met wijzigingen 

 
 596 Verordening op de drank- en horecabelasting, 1967-1979.  

N.B. met wijziging 
 

2.B.2.4.4. Openbare orde 

 
 597 Algemene Politieverordening, 1931-1947.  

N.B. met wijzigingen 
 
 598 Verordening tapverbod op dagen van mobilisatie, 1937.  
 
 599 Dossiers inzake de voorbereiding en wijziging van de Algemene Politieverordening 

1948, 1948-1964.  
N.B. De verordening ontbreekt 

 
 600 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de Algemene Politieverordening 

1967, 1967-1980.  
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2.B.2.4.4.1. Rechten en vrijheden 

 
 601 Stukken betreffende de bemoeienis van de burgemeester ten aanzien van 

maatregelen betreffende verenigingen, 1940-1943.  
 

2.B.2.4.4.2. Wapenen en munitie 

 
 602 Stukken betreffende de inlevering, teruggave en afwikkeling van vuurwapens en 

munitie in verband met de oorlogsomstandigheden, 1939-1943.  
 

2.B.2.4.4.3. Toezicht op openbare grond en openbaar water 

 
 603 Dossiers inzake het verlenen van terrasvergunningen, 1957-1979.  

N.B. met tekeningen 
 
 604 Dossier inzake de vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van 

precariorechten, 1970.  
 

2.B.2.4.4.3.1. Woonwagens 

 
 605 Dossier inzake de vaststelling van de gemeenschappelijke interimregeling 

woonwagencentrum Zuidelijk Zuid-Limburg, 1968-1969.  
 
 606 Stukken betreffende de oprichting en het beheer van het tijdelijke 

woonwagencentrum aan de Ringweg, met tekeningen, 1968-1976.  
 
 607-610 Dossier inzake de aanleg en inrichting van het woonwagencentrum aan de 

Ringweg, 1973.  4 omslagen 
 607 Bezwaarschriften van omwonenden, voeren van overleg met 

omwonenden en toekomstige bewoners, aanwijzing van de 
definitieve lokatie, verkrijgen van ontheffing van Gedeputeerde 
Staten van de verplichting tot het hebben van een centrumgebouw, 
verstrekken van inlichtingen aan derden, 1973-1978 

 608 Bestek, begroting, beschikbaar stellen van krediet, 
begrotingswijziging, opdrachtverlening aan aannemers, 1973-1978 

 609 Aansluiting op nutsvoorzieningen, 1976-1981 
N.B. met tekeningen 

 610 Verkrijgen van een rijksbijdrage, meerwerk in verband met 
realisering sloopterrein en aanbrengen afrastering, eindafrekening, 
verlenen van schadevergoeding aan L. Jacobs, 1976-1983 

 
 611 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

woonwagencentrum Zuidelijk Zuid-Limburg, 1974-1978.  
 
 612 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen voor het 

woonwagencentrum, 1974-1979.  
 
 613 Stukken betreffende de aansluiting van woonwagens op nutsvoorzieningen via individuele bemetering, 19
 
 614 Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen bij Gedeputeerde Staten 

betreffende de wijziging van het provinciaal woonwagenplan, 1981.  
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2.B.2.4.4.4. Maatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen 

 

2.B.2.4.4.4.1. Burgerlijke Stand 

 
 615 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijziging van het reglement op de 

rechtstoestand van de ambtenaren van de burgerlijke stand, 1934, 1940.  2 stukken 
 
 616 Stukken betreffende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand, 

1947-1966.  
 
 617 Register betreffende aangiften van overlijden van vermisten, 1949-1961.  1 deel 
 
 618 Stukken betreffende onderzoeken van de Officier van Justitie naar de registers 

van de burgerlijke stand, 1950-1981.  
 
 619 Stukken betreffende de benoeming en ontslag van de ambtenaren van de 

burgerlijke stand, 1950-1973, 1981.  
 
 620 Dossier inzake de behandeling van het verzoek van H.L. Beeren om doorhaling 

van de kantmelding in het huwelijksregister betreffende zijn erkenning, 1951-1952.  
 
 621 Verordening, bepalende de uren, waarop het bureau van de burgerlijke stand 

dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, 1959-1965.  
N.B. met wijzigingen 

 
 622 Stukken betreffende de aanschaf van een ambtstoga voor de ambtenaren van de 

burgerlijke stand, 1968-1969.  3 stukken 
 
 623 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen betreffende de ambtenaren 

van de burgerlijke stand aan Gedeputeerde Staten en de Consul van de 
Bondsrepubliek Duitsland, 1972-1973, 1979.  3 stukken 

 

2.B.2.4.4.4.2. Registratie van de bevolking 

 

2.B.2.4.4.4.2.1. Bevolkingsboekhouding 

 
 624 Dossier inzake de invoering van het persoonskaartenstelsel voor de 

bevolkingsboekhouding, 1937.  
 
 625 Register van ontvangen kennisgevingen van overlijden, 1937-1968.  1 deel 
 
 626-640 Bevolkingsregister, archiefbladen persoonskaarten, 1938-1981.  15 omslagen 

 626 A - Beij 
 627 Bie - Bijl 
 628 C - Dek 
 629 Del - F 
 630 G - Hek 
 631 Hel - I 
 632 J - Knu 
 633 Kob - Leij 
 634 Lhal - Mis 
 635 Mob - Peer 
 636 Peet - Roz 
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 637 Rub - Sle 
 638 Sli - T 
 639 U - Vuur 
 640 W - Z 

 
 641-644 Verblijfregisters, 1938-1981.  4 delen 

 641 , 1938-1946 augustus 1 
 642 , 1946 augustus 12-1947 september 11 
 643 , 1947 september 11-1948 
 644 , 1949-1981 

 
 645 Stukken betreffende opgenomen evacuées en statistiek inzake aantallen 

geregistreerde evacuées in de gemeente, 1943-1945.  
 
 646 Register van in de gemeente in 1945 (tijdelijk) opgenomen gerepatrieerden uit 

Duitsland en andere door de Duitsers bezette landen, 1945.  
 
 647 Dossier inzake de beantwoording van een enquête van de Rijksinspectie van de 

Bevolkingsregisters naar de toestand van de bevolkingsregisters, 1950.  4 stukken 
 
 648 Stukken betreffende de aanleg van het duplicaat-archiefregister, 1952-1953.  
 
 649 Stukken betreffende de bevolkingsboekhouding, het ponskaartenregister en het 

vermelden en onderzoeken van een titel, 1952-1971.  
 
 650 Stukken betreffende de mechanisatie van de bevolkingsboekhouding, 1953-1964.  
 
 651 Stukken betreffende de automatisering van de bevolkingsregisters, 1963-1972.  
 

2.B.2.4.4.4.2.2. Huisnummering 

 
 652 Stukken betreffende de huisnummering, 1959-1969.  

N.B. met tekeningen 
 
 653 Stukkende betreffende de wijziging van huisnummering en straatnamen, 1971-

1976.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.4.4.2.3. Bevolkingsstatistiek 

 
 654 Stukken betreffende bevolkingsstatistiek in de jaren 1880-1950,  'Uitkomsten van 

de   Volks- en 
 
 655-657 Stukken betreffende de uitkomsten van volks- en woningtellingen, 1947-1971.  3 omslagen 

 655 12e volkstelling annex woningtelling, 1947 
N.B. met tekeningen 

 656 13e algemene volkstelling, 1959-1960 
N.B. met tekening 

 657 14e algemene volkstelling annex woningtelling, 1970-1978 
N.B. met tekening 

 
 658-659 Stukken betreffende de leeftijdsopbouw van de bevolking en van de 

gestichtsbevolking, 1951-1981.  2 omslagen 
 658 , 1951-1969 
 659 , 1970-1981 
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 660-661 Stukken betreffende de loop der bevolking, 1952-1981.  2 omslagen 

 660 , 1952-1972 
 661 , 1973-1981 

 

2.B.2.4.4.4.3. Maatregelen ten opzichte van bepaalde groepen 

 
 662-663 Persoonskaarten houdende gegevens inzake overtredingen en misdrijven, 1933-

1951.  2 omslagen 
N.B. Waarschijnlijk afkomstig uit de administratie van de veldwachter en bij ontslag van de 
veldwachters in 1943 in handen van de politie gesteld. Openbaarheid beperkt 

 662 A-L 
 663 M-Z 

 
 664 Stukken betreffende de bemoeienis van de burgemeester met maatregelen ten 

aanzien van joden , 1941-1944.  
 
 665 Stukken betreffende maatregelen ten aanzien van politieke delinquenten, 1944-

1950.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 
 666 Persoonsdossiers van politieke delinquenten uit de jaren 1940-1944, 1944-1950.  

N.B. Openbaarheid beperkt 
 

2.B.2.4.4.5. Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen 

 
 667 Stukken betreffende de opdracht tot uitzetting van een vreemdeling en proces-

verbaal van overtreding van het Vreemdelingenbesluit, 1975-1979.  
 

2.B.2.4.4.6. Toezicht op openbare gelegenheden 

 
 668 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de nakeuringsverordening en de 

verordening tot het stellen van eisen betreffende inrichting, verlichting, 
zedelijkheid, gezondheid, toezicht en rookverbod als bedoeld in de Bioscoopwet, 
1928-1953.  

 
 669 Register ingevolge de Bioscoopwet, 1932-1960.  
 
 670 Stukken betreffende de controle van de naleving van de Bioscoopwet door 

bioscoop De Kroon, 1935-1960.  
N.B. met tekening 

 
 671 Stukken betreffende de samenstelling en de benoeming van de leden van de 

plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen, 1940-1964.  
 
 672 Stukken betreffende het verlenen van toestemming voor het geven van 

gelegenheid tot dansen aan dansgelegenheid De Kroon, 1967-1971.  
 
 673 Stukken betreffende het opgeven van dans- en muziekvergunningen aan de 

Inspectie der Directe Belastingen, 1973-1981.  
 

2.B.2.4.5. Openbare zedelijkheid 
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2.B.2.4.5.1. Alcohol en andere verdovende middelen 

 
 674 Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1904-

1958.  1 deel 
 
 675 Dossiers inzake het opgeven van gegevens als bedoeld in artikel 31 der Drankwet 

aan Gedeputeerde Staten, 1924-1967.  
 
 676 Register van verloven A, 1926-1966.  1 deel 
 
 677-678 Registers van verloven B, 1932-1962.  2 delen 

 677 , 1932-1954 
 678 , 1956-1962 

 
 679 Drank- en horecaverordening, 1968.  
 

2.B.2.4.5.2. Dierenbescherming 

 
 680 Register van houders van hondekarren, 1928-1942.  1 deel 
 
 681 Register van verzamelingen van kooivogels, opgezette vogels, eieren en nesten, 

1937-1938.  1 deel 
 
 682 Dossier inzake de aansluiting bij de Stichting Dierentehuis Mijnstreek, 1964-1977.  
 
 683 Stukken betreffende de aansluiting bij het dierentehuis Maastricht e.o., 1977-1978.  
 

2.B.2.4.6. Openbare gezondheid 

 

2.B.2.4.6.1. Gezondheidszorg 

 
 684 Stukken betreffende de vestiging van artsen in de gemeente, 1941-1959.  
 
 685 Dossier inzake de voorbereiding van en deelname aan de gemeenschappelijke 

regeling Districts-Gezondheidsdienst Zuidoost Limburg, 1969-1978.  
 

2.B.2.4.6.2. Toezicht op producten 

 
 686-687 Verordeningen op de keuring van waren, 1930-1977.  2 omslagen 

N.B. met wijzigingen 
 686 , 1930 
 687 , 1956-1977 

 
 688 Destructieverordening, 1958-1980.  

N.B. met wijziging 
 
 689 Stukken betreffende de toepassing van de Destructiewet en de gemeentelijke 

destructieverordening op de forellenkwekerij te Gulpen en aanwijzen van vis, 
delen daarvan en visafvallen als materiaal dat uit een oogpunt van openbare 
gezondheid gevaar, schade of hinder oplevert, 1980.  
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2.B.2.4.6.2.1. Vleeskeuringsdienst 

 
 690 Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees, 1922-1936.  

N.B. met wijziging 
 
 691-692 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en   invorderin

 691 , 1922-1951 
 692 , 1957-1977 

 
 693 Dossiers inzake de vaststelling, wijziging en intrekking van de gemeenschappelijke 

regeling tot uitvoering van de Vleeskeuringswet in de gemeenten Bocholtz, 
Gulpen, Simpelveld, Slenaken, Vaals, Wijlre en Wittem, 1922-1951 .  

 
 694 Stukken betreffende het salaris van de administrateur, de reiskosten van 

hulpkeurmeesters en de instructie voor de keuringsveearts en de hulpkeurmeester 
in de kring Gulpen, 1922-1954.  

 
 695 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op het beheer van 

de keuringsdienst van vee en vlees van de gemeente Gulpen, 1926-1960.  
 
 696-697 Begrotingen van de Vleeskeuringsdienst kring Gulpen, 1936-1952.  2 omslagen 

 696 Over de jaren 1937-1941, 1936-1940 
 697 Over de jaren 1942-1952, 1940-1952 

 
 698-699 Jaarrekeningen van de Vleeskeuringsdienst kring Gulpen, met controlerapporten 

van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1936-1957.  2 omslagen 

 698 Over de jaren 1936-1946, 1936-1947 
 699 Over de jaren 1947-1955, 1948-1957 

 
 700 Stukken betreffende de bezoldiging,  instructie, sociale verzekering, benoeming en 

ontslag van personeel van de Vleeskeuringsdienst kring Gulpen, 1937-1939.  
 
 701 Stukken betreffende de keuring van huisslachtingen, 1942-1951.  
 
 702 Stukken betreffende de schaalvergroting en uitbreiding van de 

vleeskeuringskringen in Limburg, 1954-1970.  
 
 703 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

ter uitvoering van de Vleeskeuringswet in de kring Gulpen, 1954-1977.  
 
 704 Nota's inzake de bezoldiging van de hoofden en hulpkeurmeesters van de 

vleeskeuringskring Gulpen, [1955].  
 

2.B.2.4.6.3. Besmettelijke ziektenbestrijding 

 
 705 Dossier inzake de wijziging van de verordening op de heffing van besmettelijke 

ziektengelden, 1937.  
 
 706 Dossier inzake inenting tegen typhus en paratyphus, 1940.  
 
 707 Dossier inzake inenting tegen pokken in verband met het uitbreken van een 

epidemie in Luik, 1947.  
 
 708 Verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke ziektengelden, 

1947-1979.  
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 709 Dossiers inzake bevolkingsonderzoeken op longtuberculose, 1952-1957.  
 
 710 Stukken betreffende de resultaten van de bevolkingsonderzoeken op tuberculose, 

1961-1979.  
 

2.B.2.4.6.4. Aangelegenheden betreffende lijken 

 
 711 Stukken betreffende de benoemingen van de gemeentelijke geneesheer, belast 

met vaccinatie en doodschouw, 1942-1962.  
 
 712 Stukken betreffende het besluit om de Israelische begraafplaats te sluiten en het 

onderhoud van deze begraafplaats, 1943-1964.  
 
 713 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen betreffende in de gemeente 

begraven militairen, 1946-1951.  
 
 714 Stukken betreffende de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers, 1966-1981.  
 
 715 Stukken betreffende de begraafplaats van de Hervormde Kerk aan de Dr 

Ackensstraat te Gulpen, 1967-1978.  
 
 716 Dossier inzake de voorbereiding van de aanleg van een algemene begraafplaats, 

1971-1979.  
 
 717 Correspondentie met R. de Marchant et d'Ansembourg-de Loë inzake het 

begraven van haar zwager bij kasteel Neubourg, met tekening, 1976.  
 

2.B.2.4.6.5. Milieuhygiëne. Ruimtelijke ordening 

 

2.B.2.4.6.5.1. Verwijderen van afvalstoffen 

 
 718 Stukken betreffende de overeenkomst van aanneming met de Limburgse 

Reinigings Dienst met betrekking tot het ophalen van huisvuil en grofvuil, 1969-
1980.  

 
 719 Stukken betreffende het ophalen van huis- en grofvuil en industrieafval, 1969-

1981.  
 
 720 Dossier inzake wijzigingen van de verordening op de heffing en invordering van 

rechten betreffende het ophalen van huisvuil, 1978-1979.  
 
 721 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening afvalstoffenheffing, 

1980-1981.  
 

2.B.2.4.6.5.1.1. Inzamelen van afvalstoffen 

 
 722 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond van Van Leent, N.N. ten 

behoeve van de vuilstortplaats bij de Oude Geul, de gerechtelijke procedure 
wegens vermeende niet nagekomen afspraken aangaande de overeenkomst en 
de poging tot het verleggen van de vuilstortplaats, 1945-1955.  

 
 723 Verordeningen op de heffing en invordering van reinigingsrechten, 1952-1976.  

N.B. met wijziging 
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 724 Dossiers inzake de pogingen tot het oprichten van een gezamenlijke 
vuilnisophaaldienst met omliggende gemeenten en het aansluiten bij de 
vuilnisophaaldienst van de gemeente Vaals, 1955.  

 
 725 Dossier inzake het verkrijgen van een vergunning voor het oprichten van een 

vuilstortplaats gelegen aan de Groenendaals Bergerweg en Jonkers 
Boschveldweg en stukken betreffende de afwerking van de vuilstortplaats 
Reijmerstok, 1957-1966.  
N.B. met tekening 

 
 726 Dossiers inzake het verkrijgen en naleven van een vergunning van de provincie 

voor het hebben van een vuilstortplaats nabij de Hut, 1962-1978.  
N.B. met tekeningen 

 
 727 Dossiers inzake de overeenkomst met Huijnen, M.H.L. voor het gebruiken van het 

talud behorende bij perceel sectie B no. 5092 als stortplaats en het inrichten en 
beheren van de vuilstortplaats gelegen aan de Hut, 1969-1974.  

 
 728 Dossier inzake het aangaan van een overeenkomst met het gemeentebestuur van 

Berg en Terblijt betreffende het storten van huisvuil op de gemeentelijke 
stortplaats in Berg en Terblijt, 1974-1975.  

 
 729 Dossiers inzake de voorbereiding en deelname aan de gemeenschappelijke 

regeling Regionale stortplaats Berg en Terblijt, 1978-1979.  
 
 730 Dossiers inzake het plaatsen van glascontainers, 1978-1981.  
 

2.B.2.4.6.5.1.1.1. Rioleringen 
N.B. Zie ook de paragraaf 'Aanleg van wegen' 
 
 731-733 Dossier inzake de aanleg van riolering te Reijmerstok, 1941-1966.  3 omslagen 

 731 Opstellen van plannen en verkrijgen van toestemming van 
Gedeputeerde Staten, 1941-1963 

 732 Tekeningen en rioleringsplan, 1961 
 733 Besprekingsverslagen, aanleg en oplevering, 1963-1966 

 
 734 Dossiers inzake het verkrijgen van vergunningen van Rijkswaterstaat voor het 

aanleggen, kruisen en onderhouden van rioolleidingen, 1942-1981.  
N.B. met tekeningen 

 
 735 Dossiers inzake de aanleg van riolering in diverse straten, de overeenkomst met 

het St Josefgesticht voor het hebben van een riolering op hun terrein en het 
bouwrijpmaken en aanleggen van riolering in bestemmingsplan Beksteeg, 1950-
1971.  
N.B. met tekeningen 

 
 736 Dossiers inzake het aangaan van een overeenkomst met en het verkrijgen van 

een vergunning van Provinciale Waterstaat voor het leggen van rioolleidingen in 
provinciale wegen, 1952-1972.  
N.B. met tekeningen 

 
 737 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van riolering in diverse straten en 

doortrekken van de riolering in de Ingbergracht, 1953-1959.  
 
 738-744 Dossier inzake de aanleg van een stamriool, 1953-1977.  7 omslagen 

 738 Voorbereiding, 1953-1972 
 739 Aanleg fase 1, met tekeningen, 1966-1970 
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 740 Aanleg fase 2: begroting, offerte Aannemings- en Bouwbedrijf 
Baars, 1967-1969 

 741 Aanleg fase 2: pogingen tot het verkrijgen van subsidies en 
geldleningen, 1967-1973 

 742 Aanleg fase 2: aanbesteding, besprekingsverslagen, oplevering en 
tekeningen, 1970-1974 

 743 Aanleg fase 3: voorbereiding, aanbesteding, bestek en tekeningen, 
1973-1975 

 744 Aanleg fase 3: staat van grondaankopen, subsidie, afrekening, 
tekeningen, 1974-1977 

 
 745 Dossiers inzake de vaststelling en herziening van het rioleringsplan, 1960-1979.  

N.B. met tekeningen 
 
 746-747 Dossier inzake de aanleg riolering te Terlinden in samenwerking met de gemeente 

Noorbeek, 1970-1981.  2 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 746 Bestek, begroting, krediet, aanbesteding, gunning, subsidie, 
afrekening, 1970-1981 

 747 Tekeningen, 1975-1979 
 
 748 Bestek en voorwaarden voor het aanleggen van riolering en wegen in het 

uitbreidingsplan Ingbergracht-Zuid, met tekeningen, 1971.  
 
 749 Dossier inzake de aanleg van een stamriool in de kom Gulpen, 1971-1972.  

N.B. met tekeningen 
 
 750 Dossier inzake het beantwoorden van een enquete betreffende de aanleg van 

onrendabele rioleringen, 1973.  
 
 751 Stukken betreffende de aanleg van riolering en paden in het bestemmingsplan 

Ingbergracht-Zuid, 1974-1976.  
 
 752 Lozingsverordening riolering, 1974-1979.  

N.B. met wijziging en nadere regels 
 
 753 Dossiers inzake de aansluiting van de panden Slenakerweg 12 en 14 op het 

stamriool Slenaken-Gulpen en het behandelen van het verzoek van bewoners 
langs de provinciale weg de Hut-de Planck voor aansluiting op de riolering, 1974-
1982.  

 
 754 Dossier inzake de reconstructie van de riolering in een gedeelte van de Oude 

Akerweg en de Slenakerweg, met tekeningen, 1975-1976.  
 
 755 Dossiers inzake het verkrijgen van vergunningen voor het lozen van afvalwater, 

1975-1979.  
 
 756 Dossier inzake de vaststelling van het basisrioleringsplan ten behoeve van het 

bestemmingsplan Ingbergracht-Noord, 1977-1978.  
N.B. met tekeningen 

 
 757 Dossiers inzake het verlenen van toestemming aan het Waterschap 

Zuiveringschap Limburg voor het aansluiten van de rioolafvoer van de gemeente 
Noorbeek op het stamriool Slenaken-Gulpen, 1979-1980.  
N.B. met tekeningen 

 
 758 Revisie-tekeningen met betrekking tot de ligging van riolering- en mantelbuizen na 

de reconstructie van de kern van Gulpen, 1980.  
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 759 Dossiers inzake de aanleg van een riolering in het voetpad Achter 't Lofke, 1980-
1982.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.6.5.2. Geluidhinder 

 
 760 Nota geluidshinder, 1976.  
 
 761 Stukken betreffende de vaststelling van het Indicatief Meerjaren Programma 

Geluid, 1979-1982.  
 
 762 Dossiers inzake de inventarisatie van stiltegebieden en verkeerslawaai, 1979-

1982.  
N.B. met tekeningen 

 
 763 Correspondentie met het provinciaal bestuur inzake de uitvoering van de Wet 

Geluidhinder, 1980-1981.  
 

2.B.2.4.6.5.3. Bronnen van milieuhinder 

 
 764-882 Dossiers inzake het verlenen van milieuvergunningen, 1937-1981.  119 omslagen 

 764 Aan het Veld B 4004, Lemmens, S.: timmerwerkplaats, 1938 
 765 Aan het Veld B 4004, Loozen, P.J.B.: timmerwerkplaats, 1942 
 766 Aan het Veld 13, Caltex Petroleum NV: 

lichtpetroleumpompinstallatie, 1961 
 767 Berghem 9, Hautvast, E.: veehouderij, 1977-1984 
 768 Beversbergweg, Dolmans, W.H.: veeteeltbedrijf, 1973 
 769 Beversbergweg 4, A-kring Bescherming Bevolking Limburg: 

commandopost Bescherming Bevolking, 1968 
 770 Crapoel 5, Debets, A.C.J.: veehouderij, 1979-1980 
 771 Del E 20, Kusters, L.H.: zagerij, 1947 
 772 Del Euverem B 5011, Krans, J.A.P.: friture, 1969-1971 
 773 Dorpstraat C 20, Hoppermanns, H.: broodbakkerij, 1945-1946 
 774 Dorpstraat C 21, Zink, L.: bakkerij, winkel, 1954-1955 
 775 Dorpstraat 16, Kroese, A.J.A.: slagerij, 1980 
 776 Dorpstraat 25, Schiffelers, H.W.: friture, 1969 
 777 Dr Poelsstraat 12, Provinciale Limburgse Electriciteits 

Maatschappij,: kantoor, magazijn en werkplaats, 1978-1979 
 778 Euverem 1, Schuttebelt: forellenkwekerij Gulpen, 1970-1979 
 779 Euverem 3, Snellen, M.: restaurant, 1967-1969 
 780 Euverem 5, Schuttebelt: forellenkwekerij Gulpen, 1970 
 781 Euverem 24, Weyden, J.W. van de : vakantiebungalowpark, 1970 
 782 Euverem 47, Boormans, J.H.J.: gebouw voor het houden van 

dieren, 1980 
 783 Eynattenweg, Limagas: gasdrukregelinstallatie, 1973-1974 
 784 Gulpenerberg C 287, camping Gulperberg Panorama: camping, 

1968 
 785 Gulpenerstraat, Handelsvennootschap Huco: opslagplaats van 

butaan en propaangas, 1956 
 786 Haagstraat F 102, Vossen-Thevissen, J.L.M.: agrarisch bedrijf, 1938 
 787 Haagstraat 35, Huijnen, J.G.M.: varkensfokbedrijf, 1977 
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 788 Hommerig 1, Vanwersch, H.J.: landbouw- en veeteeltbedrijf, 1981 
 789 De Hut: schietbanen, 1950 
 790 De Hut 4, Jonge, H. de: varkensmesterij, 1970-1971 
 791 De Hut 4, Haartmans, H.M.: veehouderij en pluimveebedrijf, 1976 
 792 De Hut 12, Souren, W., : landbouwbedrijf, 1973-1974 
 793 Ingberdorpstraat 8, Brouwers, H.P.: veehouderij, 1970-1975 
 794 Ingberdorpstraat 28, Lipsch, W.G.J.: agrarisch bedrijf, 1980 
 795 Ingberdorpstraat 48, Peerboom, J.P.H.: landbouwbedrijf, 1973 
 796 Ingberdorpstraat 48, Peerboom, J. : veehouderij, 1980 
 797 Ingbergrachtweg A 324, Loo, J.P. van : houtzagerij, 1954 
 798 Ingberweg 15, Frijns, J.J.H.M.: melkveebedrijf en varkenshouderij, 

1974 
 799 Kampsweg B 5124, Lardinois, F.G.: friture, 1976 
 800 Kiewegracht 4, Jacobs, J.H.G.: veehouderij, 1979 
 801 Kiewegracht 7, Bormans, G.: veehouderij, 1976 
 802 Landsrade C 2458, C.V. Zuivelfabriek en Melkinrichting 't Land van 

Gulpen, zuivelfabriek, 1953-1957 
 803 Landsrade 1, Pinkers, L.J.G.: veehouderij, 1980 
 804 Landsraderweg, schutterij St Hubertus : schietterrein, 1974 
 805 Landsraderweg 1, Gulpener BV: bierbrouwerij, 1980-1981 
 806 Landsraderweg 3, bestuur van RK scholengemeenschap 

Atheneum-Havo Sophianum: schoolgebouw, 1979-1980 
 807 Lemmensstraat 18, Mager, J.: opslagplaats voor metalen, 1970-

1971 
 808 Looierstraat C 29, Herben, P.J.: rijwiel en motorenherstelbedrijf, 

1954-1955 
 809 Looierstraat C 118, Ploem-Piron, M.M.J.: lederfabriek, 1951-1955 
 810 Looierstraat 7, Lederfabriek W. Ploem NV: lederfabriek, 1967-1968 
 811 Looierstraat 7, Lederfabriek W. Ploem NV: lederfabriek, 1970-1971 
 812 Looierstraat 7, Lederfabriek W. Ploem NV: lederfabriek, 1971-1981 
 813 Looierstraat 15, Franck, P.H.: slagerij, 1980-1981 
 814 Markt C 94, Franck, H.: slagerij, 1948 
 815 Markt 1, Gennes, M.: confectieatelier, 1969 
 816 Nieuwstraat A 2912, Weijden, J.W.J. van der : timmerwerkplaats, 

1948 
 817 Nieuwstraat C 116, Aussems: friture, 1953 
 818 Oude Akerweg 114, Huver, J.M.R.: rundvee- en varkenshouderij, 

1973-1974 
 819 Oude Akerweg 114, Huver, J.M.R.: varkensfokbedrijf, 1980 
 820 Oude Maastrichterweg 1, Hollands, Gebrs F.J. en P.J.: 

landbouwbedrijf, 1971 
 821 Oude Rijksweg 20, Austen, A.M.: hotel-restaurant, 1974-1975 
 822 Oude Rijksweg 30, Stalenbouw Bogers BV: staal en 

aluminiumconstructies, 1977-1978 
 823 Parallelweg A 10, Limburgse Tramweg Maatschappij : 

autobusbedrijf, 1953-1954 
 824 Parallelweg C 2459: benzineopslaginrichting, 1942 
 825 Parallelweg C 2609, Standard Amerikaanse Petroleum Compagnie: 

benzinebewaarplaats, 1947 
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 826 Pesaken E 46, Schnackers, J.H.: tractorpetroleum-installatie, 1950-
1951 

 827 Pesaken 4, Jacobs, G.H.J.: landbouw- en veeteeltbedrijf, 1974 
 828 Pesaken 21, Gerrekens, Th.: landbouwbedrijf, 1973 
 829 Prinses Ireneweg C 2683, Cobbenhage, C.M.J.J. en Fr.: 

kaarsenfabriek, 1957 
 830 Provinciale weg F74, Cooperatieve zuivelfarbiek St Barbara : 

zuivelfabriek, 1951 
 831 Provinciale weg 10, Reynders-Royen: propaangasinstallatie, 1980 
 832 Provinciale weg 28, Shell Nederland: verkooppunt voor 

motorbrandstoffen, 1967 
 833 Provinciale weg 28, Shell Nederland: benzinepomp 
 834 Reijmerstok F 55, Cerfontaine, W: agrarisch bedrijf, 1938 
 835 Reijmerstokkerdorpstraat 7, Slenters, gebrs.: opslagplaats voor 

brandstoffen, 1968 
 836 Reijmerstokkerdorpstraat 12, Van Beuningen en Co NV: 

verkoopplaats voor motorbrandstoffen, 1967 
 837 Reijmerstokkerdorpstraat 59, Dusch, M.H.G.: veehouderij, 1980 
 838 Reijmerstokkerdorpstraat 73, Gerrekens, H.M.L.: varkens en 

pluimveehouderij, 1966-1967 
 839 Reijmerstokkerdorpstraat 73, Gerrekens, H.: veehouderij, 1976-

1977 
 840 Reijmerstokkerdorpstraat 74, Peerboom, L.J.H.: rundveehouderij en 

varkensfokkerij, 1980 
 841 Riehagervoetpad, Reuver, W.H.: propaantank, 1964-1965 
 842 Rijksweg A 77, Klinkenberg, H.: slagerij, 1937 
 843 Rijksweg A 93, NV American Petroleum Company: 

bezinebewaarplaats, 1938 
 844 Rijksweg A 136, Martinissen, G.J.J.: auto en 

rijwielreparatiewerkplaats, 1953-1955 
 845 Rijksweg A 136, Esso Nederland BV: benzinepomp-installatie, 

1954-1958 
 846 Rijksweg A 2749, Lemmerling, H. : slagerij, 1940 
 847 Rijksweg A 3200, Limagas: regelinstallatie, 1968 
 848 Rijksweg C 114, Shell Nederland: benzine-installatie, 1947-1948 
 849 Rijksweg C 114, Gulpener Bierbrouwerij: bierbrouwerij, 1951 
 850 Rijksweg C 121, Loo, J.H.H. van: benzineinstallatie, 1937 
 851 Rijksweg C 150, Loo, J.H.H. van :houtzagerij, 1955 
 852 Rijksweg C 156, Fouarge, W.H.A. : friture, 1959 
 853 Rijksweg C 162, Pijls-Coenen, J.: brood en banketbakkerij, 1955 
 854 Rijksweg C 191, Caltex Petroleum NV: benzinepompinstallatie, 

1953 
 855 Rijksweg C 191, Caltex Petroleum NV: benzinepompinstallatie, 

1953-1959 
 856 Rijksweg C 197, Chocoladefabriek �t Geuldal: chocoladefabriek, 

1952 
 857 Rijksweg C 2540, Heynen en Co : machine-reparatieinrichting, 1947 
 858 Rijksweg 16, Shell Nederland: benzinepompinstallatie, 1965 
 859 Rijksweg 31, Esso Nederland NV, autogasbewaarplaats, 1960 
 860 Rijksweg 46, Creusen, W.J.E.: slagerij, 1980 
 861 Rijksweg 57, Wu Wai Man: Chinees-Indisch restaurant, 1977-1984 
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 862 Rijksweg 61, Tri benzine BV: chemische wasserij, 1974-1975 
 863 Rijksweg 62, Jong, P.M.L. de: friture, 1976 
 864 Rijksweg 69, Alberts, P.: drukkerij en boekbinderij, 1967 
 865 Rijksweg 70, Esso Nederland BV: benzinebewaarplaats, 1970 
 866 Rijksweg 73, Ortmans, J.F.J.: bakkerij, 1947 
 867 Rijksweg 90A, Loo, H.J.G. van: taxibedrijf, 1980-1990 
 868 Rijksweg 103, Fa Graaf en Savelberg: haken- en beugelindustrie, 

1950 
 869 Rijksweg 107, Wijnen-Ploemen B.V.: meubel en timmerwerkplaats; 

Rijksweg 113, Loo, J.H. van: opslag- en verkoopinrichting 
motorbrandstoffen en reparatie-inrichting voertuigen, 1980-1981 

 870 Rosstraat B 86, Heijnen, E.: metaaldraaierij en reparatieinrichting, 
1945 

 871 Rosstraat 11, Bormans, A.J.H.: slagerij; Rotsgats, Nix, F.H.: 
ondergrondse petroleumtankinstallatie annex buitenopslag 
gasflessen, butaan- en propaanvulinstallatie, 1970, 1980 

 872 Schoolstraat, Rijkspolitie: politiebureau, 1972-1985 
 873 Slenakerweg 3, Pinkers, H.M.P.M.: rundveehouderij, 1980 
 874 Slenakerweg 14, Widdershoven, H.G.H.: rundveehouderij, 1975 
 875 Slenakerweg 14, Widdershoven, H.G.H.: veehouderij, 1980-1982 
 876 Slenakerweg 23, Lacroix, L.: agrarisch bedrijf, 1976 
 877 Terlinden F 86, Shell Nederland: benzinepomp, 1948-1963 
 878 Terlinden F 87, Custers, J.L.L.: garagebedrijf, 1953 
 879 Vakantiecentrum Euverem, Recreatiepark Euverem NV: 

vakantiecentrum, 1971-1972 
 880 Weg Slenaken-Billenhuizen B 4335, Collijn, H.J., 1937 
 881 Witteweg A 2796, Limagas NV,: gasdrulkregelinstallatie, 1979-1981 
 882 Witteweg 2, Parochiale schoolvereniging Heerlen: BLO-school, 

1968 
 

2.B.2.4.6.5.4. Bestrijding van ongedierte 

 
 883 Dossiers inzake de vaststelling en intrekking van de verordening ter bestrijding van 

ratten en muizen , 1959-1967.  
 
 884 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake ongediertebestrijding aan 

het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1976-1978.  
 

2.B.2.4.6.5.5. Lucht- en bodemhygiëne met betrekking tot bebouwde en te bebouwen plaatsen 

 

2.B.2.4.6.5.5.1. Planologie. Ruimtelijke ordening 

 
 885 Correspondentie met architektenburo Boosten inzake het stopzetten van de 

samenwerking, 1967-1969.  
 
 886 Stukken betreffende de aanstelling van bureau Ruyters en Haegens tot 

stedebouwkundig adviseur, 1973-1974.  
 
 887 Stukken betreffende de nota inzake het ruimtelijk beleid, 1974-1975.  
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2.B.2.4.6.5.5.2. Structuurplannen 

 
 888-890 Dossier inzake het vaststellen van het structuurplan, 1967-1974.  3 omslagen 

N.B. met tekeningen 
 888 Voorbereiding, 1967-1972 
 889 Voorbereiding, 1971-1972 
 890 Vaststelling , 1972-1974 

 

2.B.2.4.6.5.5.3. Uitbreidings- en bestemmingsplannen 

 
 891 Dossier inzake de vaststelling van een uitbreidingsplan voor het voormalig 

tramemplacement, 1938-1941.  
 
 892-893 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan in 

hoofdzaken, 1958, 1975-1977.  2 omslagen 
 892 Vaststelling en wijziging, 1958-1972 
 893 Partiële herziening, 1975-1977 

 
 894 Stukken betreffende de wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaken en in 

onderdelen en het uitbreidingsplan Reijmerstok, 1960-1969.  
N.B. met tekeningen 

 
 895 Stukken betreffende het voorbereiden van het ontwerp-bestemmingsplan Oude 

Rijksweg-Oude Akersweg, 1968-1971.  
N.B. met tekeningen 

 
 896-899 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van het bestemmingsplan 

Ingbergracht, 1968-1982.  4 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 896 Ontwerp en voorbereidingsbesluit, 1968-1970 
 897 Vaststelling, 1970-1972 
 898 Wijzigingen, 1972-1974 
 899 Wijziging in verband met de voorgenomen verkoop van een aantal 

stroken grond aan bewoners van het Schuttersveld, 1979-1982 
 
 900 Dossier inzake de vaststelling van bestemmingsplan Reijmerstok, 1969-1972.  

N.B. met tekeningen 
 
 901 Dossier inzake de vaststelling van bestemmingsplan Euverem, 1970-1972.  

N.B. met tekeningen 
 
 902-903 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Gulpenerberg, 1971-

1975.  2 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 902 Ontwerpfase , 1971-1972 
 903 Vaststelling, 1972-1975 

N.B. Het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring is vernietigd door de 
kroon 

 
 904-905 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Reijmerstok, 1973-1975. 2 omslagen 

N.B. met tekeningen 
 904 Voorbereiding, 1973-1975 
 905 Vaststelling, 1974-1975 

 
 906 Stukken betreffende het houden van een winkelonderzoek ten behoeve van het 

ontwerp bestemmingsplan Kern Gulpen, 1974-1975.  
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 907 Dossier inzake de luchtfotografie en fotogrammetrische kartering van de 
bebouwde kom der gemeente Gulpen in verband met de voorbereiding van een 
bestemmingsplan, 1974-1976.  
N.B. met tekeningen en foto�s 

 
 908 Stukken betreffende de kredietstelling ten behoeve van het bestemmingsplan 

Buitengebieden en het Algemeen Bestemmingsplan, 1974-1977.  
 
 909-910 Dossier inzake de herziening van bestemmingsplan Ingbergracht-Noord, 1975-

1982.  2 omslagen 
 909 Vaststelling , 1975-1978 
 910 Behandelen van bezwaarschriften en kennisnemen van het 

kroonberoep tegen de goedkeuring door de provincie, 1978-1982 
 
 911 Stukken betreffende de voorbereiding van de verbetering van de kern van Gulpen, 

1976-1981.  
 
 912-916 Dossiers inzake wijzigingen van het bestemmingsplan Reijmerstok, 1977-1984.  5 omslagen 

N.B. met tekeningen 
 912 Reijmerstokkerdorpstraat 61, 1977-1982 
 913 Bouw van drie woningen aan de Reijmerstokkerdorpstraat op 

verzoek van Wouters, W.A.H., 1977-1984 
 914 Percelen sectie B nr 4201 en 4202, 1978-1980 
 915 Reijmerstokkerdorpstraat 10 en 92 en Haagstraat 33, 1979-1981 
 916 Provinciale weg, 1980 

 
 917 Stukken betreffende de voorbereiding van het bestemmingsplan Omgeving 

Beksweg-Zonweg, 1979.  
N.B. met tekeningen 

 
 918 Dossier inzake de aanpassing van bestemmingsplan Omgeving Beksweg naar 

aanleiding van ingekomen bezwaren, 1980-1981.  
 
 919 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan gedeelte Oude Rijksweg, 1980-1984.  
 
 920 Dossier inzake de vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het 

bestemmingsplan Reijmerstok in verband met de aanleg van een plein en bouw 
van een tweetal woningen, 1981.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.6.5.5.4. Exploitatie van bestemmingsplannen 

 
 921-925 Dossiers inzake het bouwrijpmaken van terreinen, 1958-1972.  5 

 921 Uitbreidingsplan Op de Rus, 1958-1964 
 922 Uitbreidingsplan In het Diepe Broek, 1963-1972 

N.B. met tekeningen 
 923 Rijckerveld, 1961-1969 

N.B. met tekeningen 
 924 Gedeelte tussen Rijksweg en Prinses Ireneweg, 1962-1964 

N.B. met tekeningen 
 925 Bestemmingsplan Diepenbroek, 1973 

N.B. met tekeningen 
 
 926 Exploitatieverordening, 1971.  

N.B. met wijziging 
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 927 Stukken betreffende de vaststelling van de exploitatie-opzet voor het 
bestemmingsplan Ingbergracht-Zuid, 1972-1975.  

 
 928 Dossier inzake de exploitatie van bestemmingsplan Gulpenerberg, 1972-1976.  
 
 929 Stukken betreffende de exploitatie-opzet van bestemmingsplan Reijmerstok, 1973-

1981.  
 
 930 Dossier inzake de vaststelling van de exploitatie-opzet voor het bestemmingsplan 

Ingbergracht-Noord, 1975-1978.  
 
 931 Dossier inzake het aangaan van een overeenkomst met v.o.f. Ingbergracht-Noord 

inzake de uitvoering van het bestemmingsplan Ingbergracht-Noord, 1976.  
 
 932 Dossier inzake het bouwrijpmaken van bouwterreinen in het bestemmingsplan 

Ingbergracht-Noord, 1978.  
 

2.B.2.4.6.5.5.5. Streekplannen 

 
 933 Dossiers inzake het innemen van een standpunt ten aanzien van de streekplan 

voor Zuid-Limburg en de waterwingebieden, 1939-1956.  
 
 934 Stukken betreffende het kenbaar maken van opmerkingen ten aanzien van het 

streekplan Maas- en Mergelland bij het provinciebestuur, 1967-1968.  
N.B. met tekeningen 

 
 935 Stukken betreffende de reactie op en het overleg met provinciaal bestuur inzake 

het voorontwerp Streekplan Zuid-Limburg, 1972-1973.  
 

2.B.2.4.6.5.5.6. Rooilijnen 

 
 936 Dossiers inzake de vaststelling van rooilijnen, 1917-1948.  
 

2.B.2.4.6.5.5.7. Parken, plantsoenen en speelterreinen 

 
 937 Dossier inzake de aanleg van een speelterrein tussen de Eijnattenweg en de 

Velpenweg, 1975-1979.  
N.B. met tekening 

 
 938 Dossier inzake de aanleg van een wandelpark en speelterrein aan de Oude 

Maastrichterweg, 1977-1982.  
N.B. met tekeningen 

 
 939 Dossier inzake de verplaatsing van de kei te Reijmerstok, 1980-1981.  

N.B. met tekeningen 
 

2.B.2.4.6.6. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 

 

2.B.2.4.6.6.1. Drinkwatervoorziening 

 
 940 Dossier inzake de financiële afwikkeling van het repareren van een waterput te 

Landsrade, 1937-1940.  
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 941 Stukken betreffende de drinkwatervoorziening door middel van waterputten, 1941-
1951.  

 
 942-943 Stukken betreffende de aanleg van waterleiding in onrendabel gebied, 1946-1961. 2 omslagen 

 942 Op de Berg: Berghem, Crapoel en Landsrade, 1946-1952 
 943 Euverem, Pesaken, Billinghuizen en Waterop, 1950-1961 

N.B. met tekeningen 
 
 944-946 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van het waterleidingnet en 

aansluiting van individuele percelen op het waterleidingnet, 1946-1972.  3 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 944 , 1946-1960 
 945 , 1957-1967 
 946 , 1968-1972 

 
 947 Stukken betreffende de aanleg en subsidëring van waterleiding in super-

onrendabele gebieden, 1963-1976.  
 
 948 Dossier inzake de deelname in het aandelenkapitaal van de N.V. Waterleiding 

Maatschappij Limburg, 1972-1978.  
 

2.B.2.4.6.6.2. Zwemgelegenheden 

 
 949-967 Dossier inzake de bouw van openlucht zwembad De Kampbron, 1965-1973.  19 omslagen 

 949 Voorbereiding: richtlijnen en documentatie, programma van eisen, 
overleg met Provinciale Recreatiecommissie, Recreatieschap, 
Gedeputeerde Staten, Inspectie van de Volksgezondheid, 
D.A.C.W., nota over de wenselijke omvang, 1965-1971 

 950 Voorbereiding: besprekingsverslagen en nota�s aan burgemeester 
en wethouders, 1965-1972 

 951 Voorbereiding: exploitatieberekeningen, kostenramingen, offerte 
N.V. Sportfondsenbaden, oprichting N.V. Sportfondsenbad Gulpen, 
exploitatie kiosk, verhuur van het zwembad, notulen van de 
vergaderingen van de raad van beheer, 1968-1971 

 952 Subsidies en declaraties, 1968-1971 
 953 Bestek en begroting, 1969 
 954 Situatietekeningen, 1969 
 955 Tekeningen van het definitief ontwerp, 1969 
 956 Tekeningen van de badmeesterpost en filterkelder, 1969 
 957 Tekeningen van het matenplan en terreindoorsneden, 1969 
 958 Bestektekeningen: kiosk en principedetails, verzamelblad en 

kozijnen, springtoren, startblokken en kleedgebouwen, 1969 
 959 Tekeningen van gevels, 1969 
 960 Aanbesteding, begroting, meer-en minderwerk, oplevering, 

tekeningen, technische installaties, 1969-1971 
 961 Tekeningen van de riolering en waterleiding, 1969-1971 
 962 Rapport, opdrachten en afrekeningen, 1969-1973 

N.B. met tekening 
 963 Tekeningen van de bassins, 1970 
 964 Tekeningen van de filterkelder, badmeesterpost, kiosk en 

kleedgebouwen, 1970 
 965 Revisietekeningen, 1970 
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 966 Weekrapporten, bouwverslagen, aanbesteding, eindafrekening, 
schadegevallen, berekeningen, tekeningen, 1970-1971 

 967 Naamgeving, opening, verkeersmaatregelen, entreeprijzen, 1971-
1972 

 
 968-971 Dossiers inzake het beheer van openlucht zwembad De Kampbron, 1971-1981.  4 omslagen 

 968 Accountantsrapporten en exploitatieoverzichten, 1971-1977 
 969 Begrotingen, exploitatieoverzichten en rekeningen, 1978-1981 
 970 Vergaderstukken van de raad van beheer, 1977-1981 
 971 Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de raad 

van beheer, onroerendgoedbelasting, conceptvoorstel passe-
partout regeling tussen zwembaden en campings, viering van het 
10-jarig jubileum, 1978-1981 

 
 972-976 Dossier inzake de bouw van een overdekt zwembad De Koning van Spanje aan 

de Landsraderweg, 1967-1977.  5 omslagen 
 972 Voorbereiding: principebesluit, nota inzake de bouw, opdracht om 

een onderzoek in te stellen, verslagen van vergaderingen van 
deelnemende gemeenten en de werkgroep overdekt zwembad, 
medewerking van de gemeenten Wittem, Noorbeek, Margraten, 
Slenaken en Wijlre, 1967-1971 

 973 Voorbereiding: kostenberekening en exploitatie-begroting, 
vaststellen van de stichtingskosten, beschikbaarstellen van 
kredieten, verkrijgen van subsidie van het Ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk en de provincie, eindafrekening, 
1969-1977 

 974 Tekeningen, 1970-1972 
 975 Bestek en voorwaarden en omschrijving technische installaties, 

1971-1972 
 976 Aanbesteding, oplevering, inrichting en opening, 1971-1976 

 
 977-980 Dossiers inzake het beheer van het overdekt zwembad De Koning van Spanje aan 

de Landsraderweg, 1973-1982.  4 omslagen 
 977 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks en algemeen 

bestuur, 1973-1981 
 978 Exploitatiebegrotingen- en overzichten, jaarrekeningen, bijdragen 

van gemeenten, ontwikkelingsanalyse, 1978-1981 
 979 Invoeren van energiebesparende maatregelen, 1979-1982 
 980 Exploitatiebegrotingen, exploitatierekeningen en jaarrekeningen, 

1973-1979 
 

2.B.2.4.6.6.3. Volkshuisvesting 

 
 981 Dossiers inzake het verzamelen van onderzoekgegevens ten behoeve van de 

woningbouwprogrammering en het onderzoek naar de gemeentelijke 
grondpolitiek, 1957-1978.  

 
 982 Verordening, regelende het getal, de samenstelling en de werkkring van de vaste 

commissie van bijstand voor de woningbouw, 1958.  
 

2.B.2.4.6.6.3.1. Eisen aan bouwwerken en terreinen te stellen 

 
 983-985 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van bouwverordeningen, 1935-1982. 3 omslagen 
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 983 , 1935-1964 
 984 , 1968-1976 
 985 , 1977-1982 

 
 -- Dossiers inzake het verlenen van bouwvergunningen, 1937-1981.  

N.B. Het bestand bouwvergunningen is apart geplaatst. Een toegang op dit bestand is te vinden onder 
inventarisnummer 1636 

 
 986-988 Registers van bouwaanvragen, 1938-1973.  3 

 986 , 1938-1957 september 
 987 , 1957 oktober-1969 
 988 , 1970-1973 

 
 989 Stukken betreffende het aangaan en opzeggen van de overeenkomst met de 

Limburgse Streekplannendienst betreffende het welstandstoezicht en het toezicht 
op materialen, 1940-1955.  

 
 990 Dossier inzake de poging om de opzichter bouw- en woningtoezicht, werkzaam in 

de gemeenten Gulpen en Wijlre, voor 4 dagen per week in de gemeente Gulpen te 
werk te stellen, 1951.  

 
 991 Stukken betreffende de toetreding tot de stichting Het Limburgs 

Welstandstoezicht, 1951-1955.  
 
 992-993 Dossiers inzake de goedkeuring van ontheffingen ex. artikel 20 van de 

Wederopbouwwet, 1960-1970.  2 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 992 A-J, 1961-1970 
 993 K-Z, 1960-1970 

 
 994 Instructie voor de ambtenaren van bouw- en woningtoezicht en stukken 

betreffende de   poging tot
 
 995 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de voorgenomen bouw van een 

radio-ontvangststation ten behoeve van het Euro Control Centrum op de 
Gulperberg, 1964-1971.  
N.B. met tekeningen 

 
 996 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de 

recreatiewoonverblijven , 1967-1974.  
 
 997 Dossiers inzake vaststelling van nadere regelen behorende bij de 

bouwverordening, 1968-1981.  
 
 998 Dossiers inzake het verlenen van aanlegvergunningen, 1974-1981.  

N.B. met tekeningen 
 
 999 Dossier inzake het verlenen van toestemming voor het bouwen in afwijking van de 

verleende bouwvergunning betreffende hoeve de Wijngaard, Kieuwegracht 7, 
1979-1981.  
N.B. met tekeningen 

 
 1000 Bouwregistratieverordening, 1980-1981.  
 
 1001 Dossier inzake het verlenen van een woonvergunning aan J.M.J. Verstegen voor 

het pand Dorpstraat 19 te Gulpen, 1980-1981.  
 
 1002 Dossier inzake de sloop van het patronaatsgebouw aan de Kiebeukel in verband 

met nieuwbouw door de woningvereniging, 1980-1982.  
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2.B.2.4.6.6.3.2. Verbeteren van woontoestanden, bouwwerken en terreinen 

 
 1003 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake onbewoonbaar verklaarde 

woningen aan Gedeputeerde Staten, 1941-1963.  
 
 1004 Stukken betreffende de verkrijging en afbraak van de panden Kapelaan 

Pendersplein 6 en 7 en het aanbieden van vervangende woonruimte aan de 
familie Zink, 1968-1972.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.6.6.3.3. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw 

 
 1005 Stukken betreffende de bouw van 5 houten noodwoningen te Crapoel, 1946-1958.  
 
 1006-1008 Stukken betreffende het verkrijgen en verdelen van bouwvolumen, 1946-1981.  3 omslagen 

 1006 , 1946-1956 
 1007 , 1957-1977 
 1008 , 1978-1981 

 
 1009 Dossiers inzake het beantwoorden van enquetes inzake woningbouw, 

woningbehoefte en complexbouw, 1947-1955.  
 
 1010 Dossiers inzake pogingen om te komen tot woningbouw door de samenwerking 

met derden, 1947-1955.  
 
 1011 Stukken betreffende de verkoop van grond gelegen aan de Prinses Ireneweg aan 

Woningvereniging Gulpen ten behoeve van de bouw van 4 duplex-woningen , 
1949-1954.  

 
 1012 Correspondentie met verscheidene instanties inzake het verkrijgen van 

bouwvolume ten behoeve van nieuwbouw voor de Rijkspolitie, 1950-1951.  
 
 1013 Stukken betreffende de bouw en verbouwing van twee woningen op het voormalig 

tramemplacement aan de Prinses Ireneweg 28 en 30, 1950-1978.  
N.B. met tekeningen 

 
 1014 Dossier inzake de bouw van 8 middenstandswoningen aan de Prinses Ireneweg 

ingevolge de premieregeling 1950, 1953-1954.  
N.B. met tekening 

 
 1015 Dossier inzake de bouw van een onderwijzerswoning aan de Prinses Ireneweg, 

1953-1956.  
N.B. met tekeningen 

 
 1016 Dossier inzake de bouw van 28 woningen op verscheidene lokaties ingevolge het 

premie- en bijdragenbesluit 1953, 1954-1957.  
 
 1017 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan woningbouw door 

particulieren ingevolge het premie- en bijdragenbesluit woningbouw 1953, 1954-
1965.  

 
 1018 Stukken betreffende de bouw van twee landarbeiderswoningen te Reijmerstok, 

1955-1963.  
 
 1019 Dossier inzake de bouw van een woning aan het Rijckerveld ingevolge de 

premieregeling woningbouw 1953 en poging tot verkoop van de woning, 1956-
1973.  
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 1020 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling inzake het 
Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten en toetreding tot het Intercommunaal 
Hypotheekfonds te Geleen, 1959-1980.  

 
 1021 Staten houdende gegevens inzake woningbouw en woningvoorraad, 1961-1981.  

N.B. klad 
 
 1022 Dossier inzake het onderzoek naar de behoefte aan woningbouw voor bejaarden, 

1969-1971.  
 
 1023 Dossier inzake de poging tot het verkrijgen van de indeling in klasse 1 van de 

gesubsidieerde woningbouw in het bestemmingsplan Ingbergracht, 1971-1974.  
 
 1024 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de bouw van 16 

bejaardenwoningen in het plan Ingbergracht door Stichting Bejaardenwoningen 
Gulpen en de overdracht hiervan aan Woningvereniging Gulpen, 1972-1976.  
N.B. met tekeningen 

 
 1025 Rapport van de Technische Dienst inzake de woningbehoefte tot 1985, [1973?].  
 
 1026 Dossiers inzake de beantwoording en vaststelling van vragenlijsten betreffende 

nieuwbouw en vernieuwbouw en woningbouwperspectieven , 1978-1981.  
 
 1027 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Postgiro en 

Rijkspostspaarbank bij de controle op de stand van zaken van nieuwe of 
verbouwwoningen, 1981.  

 

2.B.2.4.6.6.3.3.1. Woningwetwoningen 

 
 1028 Stukken betreffende het toekennen van vergoedingen voor het herstel van 

oorlogsschade aan woningwetwoningen aan Woningvereniging Gulpen, 1945-
1956.  

 
 1029 Dossier inzake de bouw van 6 woningwetwoningen aan de Dr Poelsstraat, 1948-

1955.  
N.B. met tekeningen 

 
 1030 Dossier inzake de bouw van 12 woningwetwoningen aan de Dr Poelsstraat, 1951-

1958.  
N.B. met tekeningen 

 
 1031 Dossiers inzake de verkoop van woningwetwoningen aan de Prinses Ireneweg, 

1955-1961.  
N.B. met tekeningen 

 
 1032 Dossiers inzake de verkoop van woningwetwoningen aan de Dr Poelsstraat en de 

Nieuwstraat, 1964-1976.  
 
 1033 Dossier inzake de bouw van 27 woningwetwoningen in het Diepe Broek, 1965-

1970.  
 
 1034 Dossier inzake het innemen van een standpunt ten aanzien van de verkoop van 

woningwetwoningen , 1979.  
 

2.B.2.4.6.6.3.3.2. Woningverenigingen 

 
 1035-1038 Dossiers inzake het kennisnemen van begrotingen, balansen en 

exploitatierekeningen van Woningvereniging Gulpen, 1937-1980.  4 omslagen 
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 1035 , 1937-1946 
 1036 , 1951-1966 
 1037 , 1970-1974 
 1038 , 1975-1979 

 
 1039 Stukken betreffende de organisatie van Woningvereniging Gulpen, 1942-1980.  
 
 1040 Stukken betreffende het kennisnemen van de jaarrekeningen over 1978-1980 van 

Woningvereniging Gulpen en het verrekenen van annuïteiten met en het 
garanderen van geldleningen en betaling van de huur aan Woningvereniging 
Gulpen, 1952-1980.  

 
 1041 Nota inzake de wenselijkheid om voor de gemeenten Cadier en Keer, Gulpen en Margraten een gezamen
 
 1042 Dossier inzake de vaststelling van algemene regelen betreffende het verlenen van 

voorschotten aan en het houden van toezicht op verenigingen, vennootschappen 
en stichtingen, uitsluitend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting 
werkzaam en als zodanig toegelaten, 1972.  

 
 1043 Dossier inzake het verlenen van subsidie aan Woningvereniging Gulpen voor de 

renovatie van 22 woningen aan de Nieuwstraat en Looierstraat, 1979-1986.  
 

2.B.2.4.6.6.3.4. Bemoeiïngen met bestaande woningen 

 
 1044 Dossier inzake het opgeven van gegevens betreffende leegstaande woningen aan 

de Inspecties van de Volksgezondheid en Volkshuisvesting, 1937-1944.  
 
 1045 Dossier inzake de vaststelling van de verordening op de aangifte van 

woonruimten, 1944-1945.  
 
 1046 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening, regelende de 

werkkring en samenstelling van de commissie van advies, als bedoeld in artikel 8 
van de Woonruimtewet 1947 en het verkrijgen van een ontheffing van de 
verplichting tot het hebben van de commissie voor de periode mei 1949-januari 
1950, 1947-1966.  

 
 1047 Dossier inzake de vaststelling van regelen omtrent de toepassing van artikel 1 van 

de Woonruimtewet 1947, 1947.  
 
 1048 Dossiers inzake de vordering van woonruimte, 1948-1968.  
 
 1049 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de Stichting interlokale 

woningruilcentrale, 1950-1958.  
 
 1050 Stukken betreffende het toepassen van de Woonruimtewet 1947 en het innemen 

van   een stand
 
 1051 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen geldelijke 

steun bewoners bij krotontruiming, doorstroming en woningverbetering en 
vaststelling van de premieopbouw in verband met krotopruiming, 1962-1974.  

 
 1052 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening geldelijke steun 

bewoners bij krotontruiming, doorstroming en woningverbetering, 1972-1975.  
 
 1053 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bewoners van het 

onbewoonbaar verklaarde pand Dorpstraat 2 bij het verkrijgen van woonruimte , 
1980-1982.  
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2.B.2.4.6.6.3.5. Registratie en telling van woningen en andere gebouwen 

 
 1054-1063 Woningkaarten, 1937-1981.  10 omslagen 

N.B. Met aantekening van nummers van bouwvergunningen. Zie ook inventarisnummers 1066-1067 
 1054 Aan het Veld - Crapoel 
 1055 De Hut - Dwarsstraat 
 1056 Emile Hupperetzstraat - Gulperstraat 
 1057 Haagstraat - Ingberweg 
 1058 Jonkersbosweg - Koningin Julianastraat 
 1059 Landsrade - Nieuwstraat 
 1060 Osebos - Professor Cobbenhagenstraat 
 1061 Provinciale weg - Riehagervoetpad 
 1062 Rijckerveld - Rosstraat 
 1063 Schoolstraat - Zonweg 

 
 1064 Dossiers inzake de woningstatistiek, 1955-1957.  
 
 1065 Stukken betreffende de uitkomsten van de algemene woningtelling, 1956.  
 
 1066-1067 Woningkaarten, 1958.  2 omslagen 

N.B. Zie ook inventarisnummers 1054-1063 
 1066 Huisnummers A tot en met C, 1958 
 1067 Huisnummers D tot en met H, 1958 

 
 1068 Stukken betreffende het opgeven van statistische gegevens inzake bouwobjecten 

in voorbereiding, bouwwerken en arbeidersbezetting aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, 1960-1961.  

 
 1069 Nota Woningbouwperspectieven 1978 en dossiers inzake 

woningbehoeftenonderzoeken, 1972-1981.  
 
 1070 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake niet bewoonde woningen 

aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1974-1981.  
 

2.B.2.4.7. Openbare veiligheid 

 

2.B.2.4.7.1. Bescherming van de bevolking en objecten tegen (oorlogsgeweld) 

 
 1071 Stukken betreffende de organisatie van de luchtbeschermingsdienst, het 

luchtbeschermingsplan, voorschriften aan de bevolking, de bescherming van 
gastransportleidingen, het doven van de straatverlichting en 
verduisteringsoefeningen, 1937-1944.  

 
 1072 Stukken betreffende het aanschaffen en beheren van materialen en 

telefoonaansluitingen van de luchtbeschermingsdienst, 1939-1943.  
 
 1073 Stukken betreffende het personeel van de luchtbeschermingsdienst, 1940-1945.  
 
 1074 Dossier inzake de toekenning van herinneringsmedailles luchtbescherming 1940-

1945, 1949-1951.  
 
 1075 Stukken betreffende de voorbereiding van een eventuele evacuatie, 1951-1977.  
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 1076 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Bescherming 
Bevolking Limburg Zuid 3, 1954.  

 
 1077 Stukken betreffende het kenbaar maken van het standpunt ten aanzien van het 

rapport inzake de controle van materieel van de Bescherming Bevolking aan de 
voorzitter van de A-Kring Bescherming Bevolking Limburg-a, 1961-1963.  

 
 1078 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Bescherming 

Bevolking van de A-Kring Limburg, 1961, 1970.  
 
 1079 Stukken betreffende de aanwijzing van een gemeentelijke noodbestuurspost, 

1963-1969.  
 
 1080 Stukken betreffende de overstromingsramp op 26 augustus 1971 tengevolge van 

hevige regenval, met tekeningen 
 

2.B.2.4.7.2. Ontploffingen, ontbrandingen en dergelijke gevaren 

 
 1081 Routeringsverordening vervoer gevaarlijke stoffen, 1975.  

N.B. met tekeningen 
 

2.B.2.4.7.3. Brand 

 
 1082 Brandrapporten, 1943-1981.  
 
 1083-1084 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van brandveiligheidverordeningen, 

1967-1981.  2 omslagen 
 1083 , 1967-1968 
 1084 , 1972-1981 

 

2.B.2.4.7.3.1. Brandweer 

 
 1085 Reglement voor de vrijwillige brandweer, 1929.  1 stuk 
 
 1086 Dossiers inzake het opgeven van statistische gegevens betreffende branden en de 

organisatie en kosten van de brandweer aan de Rijksinspectie van het 
Brandweerwezen en het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1941-1980.  

 
 1087 Jaarverslagen van de vrijwillige brandweer over de jaren 1941-1944, 1942-1945.  
 
 1088 Dossier inzake de aanschaf en onderhoud van een motorbrandspuit klein 

vermogen, 1942-1947.  
 
 1089 Dossiers inzake de aankoop en onderhoud van een Ford V8 en de vordering van 

deze auto door de Duitsers, 1942-1948.  
 
 1090 Verordening regelende de verplichting tot het zuiver en ijsvrij houden van 

waterpoelen   ter verbet
N.B. met tekeningen 

 
 1091 Stukken betreffende de aanschaf van Engels brandweermaterieel, 1945-1960.  
 
 1092 Stukken betreffende de signalering en alarmering, 1946-1977.  
 
 1093 Dossiers inzake de pogingen tot het oprichten van een gemeenschappelijke 

brandweer voor de gemeenten Wittem, Wijlre en Gulpen en tot aanschaffing van 
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een nieuwe motorspuit in samenwerking met de gemeenten Wijlre, Margraten, 
Slenaken en Cadier en Keer, 1947-1960.  

 
 1094 Stukken betreffende de organisatie en het personeel van de gemeentelijke 

brandweer, 1947-1980.  
 
 1095 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening, regelende de 

organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer, 1953-1965.  
 
 1096 Instructie voor de commandant en het personeel van de brandweer en rapport 

betreffende de controle van de brandweergarage door de burgemeester, 1955-
1957.  

 
 1097 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen regelende de 

organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer, 1955-1973.  
 
 1098 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen inzake 

vergoedingen aan brandweerlieden en rechtspositieregelingen voor de vrijwillige 
brandweer , 1955-1981.  

 
 1099 Rapporten van brandweeroefeningen, 1956.  
 
 1100 Dossier inzake de aanschaf van een Fiat-brandweerwagen met motorbrandspuit, 

1958-1965.  
 
 1101 Stukken betreffende de trekker-manschappen-materieelwagen Fiat 1100 en de 

poging tot aanschaf van een nieuwe wagen, 1960-1972.  
 
 1102 Dossiers inzake het opgeven van statistische gegevens over branden, 

brandweeronderscheidingen en daglonen van de vrijwillige brandweer aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en de Limburgse Provinciale Brandweerbond, 
1965-1974.  

 
 1103 Stukken betreffende de regionalisatie van de brandweer, 1965-1978.  

N.B. met tekening 
 
 1104 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de vergoedingsregeling voor de 

vrijwilligers van de gemeentelijke brandweer , 1972-1981.  
 
 1105 Dossiers inzake de aankoop en het onderhoud van een Commer-

brandweervoertuig, 1974-1976.  
 
 1106 Dossier inzake de aankoop van een Mercedes Benz 1019 AF brandweerwagen, 

1979.  
 
 1107 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Brandweren Oostelijk Zuid-Limburg, 1980-1983.  
 

2.B.2.4.8. Waterstaat 

 
 1108-1109 Processen-verbaal van de schouw over de waterlossingen de Gulp, de Geul en de 

Vosgrub, 1946-1976.  2 omslagen 
 1108 , 1946-1969 
 1109 , 1970-1976 

 
 1110 Legger der waterlossingen, 1956-1957.  
 
 1111 Dossier inzake het beschikbaarstellen van een krediet voor de plankosten van de 

reconstructie en verbeteringen van de Gulp binnen de bebouwde kom van Gulpen 
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en aanvragen van D.A.C.W. �subsidie, 1974-1977.  
N.B. met tekeningen 

 
 1112 Dossier inzake het beschikbaarstellen van een krediet voor het opschonen van de 

Gulp onder en nabij de overkluizing, 1977.  
 
 1113 Dossier inzake het onderzoeken van de constructieve staat van de duiker in de 

Gulp, 1978-1979.  
 
 1114 Dossier inzake de instelling van de werkgroep Geul en Gulp, 1980.  
 
 1115 Dossiers inzake het opstellen van plannen voor het vernieuwen van de 

overkluizing van de Gulp, 1981.  
N.B. met tekening 

 
 1116 Dossier inzake het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van het 

opschonen van de Gulp, 1981-1982.  
 

2.B.2.4.9. Verkeer en vervoer 

 
 1117 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan Provinciale Waterstaat 

met betrekking tot aanleg, verbetering en onderhoud van wegen en 
waterlossingen, 1942-1981.  
N.B. (hiaten) 

 
 1118 Stukken betreffende de opgave van statistische gegevens inzake wegen en 

waterwegen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1969-1981.  
 

2.B.2.4.9.1. Verkeer en vervoer te land 

 

2.B.2.4.9.1.1. Zorg voor wegen 

 
 1119 Dossier inzake de overname in eigendom van een gedeelte van de provinciale 

weg Valkenburg-Gulpen van de provincie, 1935-1938.  
N.B. met tekeningen 

 
 1120 Correspondentie met de provincie inzake de vaststelling van de bebouwde 

kommen in de gemeente als bedoeld in de Wegenwet en de Wegenverkeerswet, 
1940-1974.  

 
 1121 Staten houdende gegevens betreffende verkeersongevallen op het in de 

gemeente gelegen gedeelte van Rijksweg 78, 1969-1981.  
 

2.B.2.4.9.1.1.1. Aanleg, reconstructie en verbetering van wegen 

 

Aanleg 

 
 1122 Stukken betreffende de aanleg van de Gulpenerbergweg, 1936-1949.  
 
 1123 Stukken betreffende de aanleg van de Ringweg, 1957-1960.  

N.B. met tekeningen 
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 1124 Dossier inzake de aanleg van wegen en riolering in uitbreidingsplan Op de Rus, 
1959-1964.  
N.B. met tekeningen 

 
 1125 Dossiers inzake de aanleg van trottoirs, terrassen en voetpaden, 1962-1981.  

N.B. met tekeningen 
 
 1126 Dossier inzake de aanleg van een weg en riolering nabij de BLO-school, 1964-

1966.  
N.B. met tekeningen 

 
 1127 Dossier inzake het bestraten van het nieuwe markt- annex kermisterrein aan de 

Schoolstraat te Gulpen, 1965-1966.  
 
 1128 Stukken betreffende de aanleg van de tweede toeristenweg/Panoramaweg, 1965-

1974.  
N.B. met tekeningen 

 
 1129 Dossier inzake de aanleg van wegen en riolering in het bestemmingsplan 

Ingbergracht-Zuid, 2e gedeelte: Schuttersveld en Zes Bundersveld, 1973-1974.  
 
 1130 Dossier inzake de aanleg van wegen en riolering in het bestemmingsplan 

Reijmerstok, 1975-1980.  
N.B. met tekeningen 

 
 1131 Dossier inzake de aanleg van het tweede gedeelte van de Beksweg, 1977-1980.  

N.B. met tekeningen 
 
 1132 Dossier inzake de reconstructie van de Landsraderweg vanaf de Parallelweg tot 

de Berghemergats, de verbetering van de parkeerplaats aan de Landsraderweg 
en de aanleg van een toegangsweg met riolering naar de VWO-HAVO 
scholengemeenschap en de sporthal, met tekeningen, 1979-1980.  

 
 1133 Dossier inzake de aanleg van riolering en wegen ten behoeve van 17 woningen 

achter het bejaardenhuis aan de Oude Maastrichterweg, 1980-1981.  
N.B. met tekeningen 

 
 1134 Dossier inzake de aanleg van het kermisterrein te Reijmerstok, 1981-1983.  

N.B. met tekeningen 
 

Verbetering en reconstructie 

 
 1135 Dossiers inzake de verbetering van wegen, 1937-1949.  

N.B. met tekeningen 
 
 1136 Dossiers inzake de verbetering van de weg Gulpen-Slenaken, de weg langs de 

Gulp, de weg De Hut-Scheulder en wegen te Ingber en Reijmerstok, 1950-1954.  
N.B. met tekeningen 

 
 1137 Dossiers inzake kleine verbeteringen aan wegen, 1955-1957.  

N.B. met tekeningen 
 
 1138 Dossier inzake de verbetering van de Gulperbergweg, 1955-1958.  
 
 1139 Stukken betreffende de verbetering van de aansluiting van de Eijsderweg op de 

Rijksweg bij de Hut, 1956-1962.  
N.B. met tekeningen 

 
 1140 Bestek met tekeningen inzake de verbetering van de Ingbergrachtweg, 1957.  
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 1141 Dossier inzake de verbetering van de weg Gulpen-Crapoel-Landsrade, 1957-1958.  
N.B. met tekeningen 

 
 1142 Dossier inzake de verbetering van de Dr Poelsstraat, 1959.  

N.B. met tekeningen 
 
 1143 Dossier inzake de verbetering van de Tramweg, 1959.  
 
 1144 Dossier inzake de verbetering van het Rijckerveld, 1959.  
 
 1145 Stukken betreffende de verbetering van de Gats, de Cobbejennegats en de hoek 

van de Nieuwstraat en Brug, 1959.  3 stukken 
 
 1146 Dossiers inzake de verrekening van kosten met de provincie betreffende de 

verbetering van tertiaire weg nr 97 De Hut-De Planck, 1959-1960.  
 
 1147 Stukken betreffende de verbetering van de weg Gulpen-Pesaken-Euverem, 1959-

1961.  
N.B. met tekeningen en foto's 

 
 1148 Dossier inzake de verbetering van de Oude Akerweg, 1959-1961.  

N.B. met tekeningen 
 
 1149 Dossier inzake de verbetering van het kruispunt Terlinden, 1959-1968.  

N.B. met tekeningen 
 
 1150 Stukken betreffende de reconstructie van de Beksweg, 1960-1962.  

N.B. met tekeningen 
 
 1151 Dossier inzake de verbetering van en aanleg van riolering in de Jonkersbosweg, 

1961-1962.  
 
 1152 Stukken betreffende de verbetering van de Wijnweg, 1961-1962.  

N.B. met tekeningen 
 
 1153 Stukken betreffende de verbetering van de Gulpenerbergweg vanaf de Bek naar 

de Gulpenerberg, 1962, 1967.  
N.B. met tekeningen 

 
 1154 Dossier inzake de verbetering van de weg Crapoel-Berghem-Panoramaweg, 

1964-1966.  
N.B. met tekeningen 

 
 1155 Dossier inzake de verbetering van de Oude Akerweg tot aan de grens met de 

gemeente Wittem, 1965-1968.  
N.B. met tekeningen 

 
 1156 Stukken betreffende de aansluiting van de weg TP 98 Gulpen-Slenaken op de 

Rijksweg, 1966-1969.  
N.B. met tekeningen 

 
 1157 Dossier inzake de verbetering van de aansluiting van de Slenakerweg op de 

Rijksweg Maastricht-Vaals, 1968-1973.  
N.B. met tekeningen 

 
 1158 Dossier inzake de verbetering van en aanleg van riolering in de Prinses Ireneweg, 

1969-1974.  
N.B. met tekeningen 

 
 1159 Dossier inzake de verbetering van de Dr de Beaufortstraat, 1971 .  
 
 1160 Dossier inzake de verbetering van de Slenakerweg, 1971-1974.  

N.B. met tekeningen 
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 1161 Dossier inzake de verbetering van het gedeelte in de kom van Ingber van de weg 

Gulpen-Ingber-Scheulder TP 45, 1972-1978.  
N.B. met tekeningen 

 
 1162 Dossiers inzake de verbetering van de Looierstraat, Rosstraat, Oude Markt en 

wegen in het bestemmingsplan Rijckerveld en reconstructie van de weg Slenaken-
Beutenaken-Gulpen, 1973-1976.  
N.B. met tekeningen 

 
 1163-1164 Stukken betreffende diverse kleine wegverbeteringen, 1973-1981.  2 omslagen 

N.B. met tekeningen 
 1163 , 1973-1976 
 1164 , 1977-1981 

 
 1165 Dossier inzake de reconstructie van de Beksweg en Oude Akerweg, 1973-1977.  

N.B. met tekeningen 
 
 1166 Dossier inzake de verbetering van de Wesselderstraat, 1975-1976.  

N.B. met tekeningen 
 
 1167 Dossier inzake de verbetering van de Kampsweg, 1975-1977.  

N.B. met tekeningen 
 
 1168 Dossier inzake de reconstructie van de Tramweg, 1975-1977.  

N.B. met tekeningen 
 
 1169-1170 Dossier inzake de reconstructie van de kern van Gulpen fase 1 en 2, 1975-1978. 2 omslagen 

 1169 Raadsbesluit, bestek, aanbesteding en gunning, verkrijgen van 
subsidie, oplevering en eindafrekeningen, 1975-1978 

 1170 Tekeningen, 1976-1978 
 
 1171 Dossier inzake de reconstructie en aanleg van riolering in een gedeelte van de 

Parallelweg en reconstructie van de verbindingsweg tussen de Parallelweg en de 
Dr L. Pinckersweg, 1976-1982.  
N.B. met tekeningen 

 
 1172 Dossier inzake de verbetering van de quartiaire wegen in Terlinden, 1977-1979.  

N.B. met tekeningen 
 
 1173 Dossier inzake de voorbereiding van de reconstructie van de Groenestraat te 

Reijmerstok, 1977-1982.  
 
 1174 Dossier inzake de reconstructie en aanleg van riolering in het gedeelte van de 

Kiebeukel van de Koningin Julianastraat tot de Dorpstraat, 1978.  
N.B. met tekeningen 

 
 1175 Dossier inzake de reconstructie van de Cobbejennegats, met tekeningen en foto's, 

1978-1979.  
 
 1176 Dossier inzake het verbeteren van het gedeelte van de Oude Maastrichterweg 

nabij het Dr Ackenshuis, 1980-1981.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.9.1.1.2. Straatverlichting 

 
 1177 Stukken betreffende maatregelen ten aanzien van de straatverlichting in verband 

met de luchtbescherming, 1939-1941.  
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2.B.2.4.9.1.1.3. Parkeergelegenheden 

 
 1178 Dossier inzake het beschikbaarstellen van krediet ten behoeve van de realisering 

van een stalling voor fietsen en bromfietsen bij het overdekte zwembad De Koning 
van Spanje en sporthal Gulpdal te Gulpen, 1980-1981.  

 

2.B.2.4.9.1.1.4. Bestemming voor of onttrekking aan het openbaar verkeer 

 
 1179-1181 Dossiers inzake het bestemmen voor of onttrekken van wegen aan het openbaar 

verkeer, 1955-1981.  3 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 1179 , 1955-1960 
 1180 , 1961-1975 
 1181 , 1977-1981 

 

2.B.2.4.9.1.1.5. Werken of voorwerpen van en ten behoeve van derden 

 
 1182 Stukken betreffende een geschil met de N.V. Waterleiding Maatschappij voor Zuid-

Limburg inzake onderhoud en herstel van de voetbrug over de oude trambaan 
nabij de kampbron, 1948-1953.  
N.B. Met retroacta d.d. 1920 en 1925 

 
 1183 Dossiers inzake het verkrijgen van vergunningen van Rijkswaterstaat inzake het 

aanleggen, behouden en onderhouden van verhoogde voetpaden langs 
rijkswegen, 1951-1972.  
N.B. met tekeningen 

 
 1184 Dossiers inzake de vaststelling van de verordening van het recht van uitweg en de 

verordening regelende het heffen van een bijdrage in de kosten van het maken 
van uitwegen, 1964, 1973.  

 
 1185 Stukken betreffende het verlenen van een recht van uitweg aan een bewoner van 

de Oude Akerweg en terugbetaling van dit recht aan betreffende na het 
raadsbesluit tot het niet meer toepassen van de verordening op het recht van 
uitweg, 1975-1987.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 
 1186 Dossier inzake het verkrijgen van toestemming van de Provincie voor het verlagen 

van trottoirs langs de provinciale weg Wijlre-Gulpen ten behoeve van invaliden, 
1980.  3 stukken 
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.9.1.2. Zorg voor waterovergangen 

 
 1187 Dossier inzake het verkrijgen van goedkeuring van de provincie voor de bouw van 

twee betonbruggen en keermuurtje over de Gulp aan het Veld, 1937.  3 stukken 
 
 1188 Dossiers inzake de nieuwbouw en herstel van oorlogsschade aan de bruggen in 

de Nieuwstraat, Molenstraat, Aan de Beck, het bruggetje Partij -Wittem en de 
voetbrug Gulpen-Cartils, 1945-1963.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.9.1.3. Zorg voor middelen van vervoer te land 
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 1189 Dossier inzake de aanleg van een centraal busstation aan de Rijksweg, 1958-
1962.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.9.1.4. Toezicht op wegen en waterovergangen 

 
 1190-1191 Correspondentie met de provincie inzake het opmaken, wijzigen en ter inzage 

leggen van de wegenlegger, 1940-1981.  2 omslagen 
 1190 , 1940-1942 
 1191 , 1947-1981 

 
 1192-1193 Wegenleggers, 1940-1941, 1975-1976.  2 

N.B. met tekeningen. groot formaat 
 1192 , 1940-1941 
 1193 , 1975-1976 

 

2.B.2.4.9.1.5. Voorschriften voor wegen en waterovergangen 

 
 1194 Register van betaalde nummer- en rijbewijzen volgens de Motor- en rijwielwet, 

1927-1939.  1 deel 
 
 1195 Besluit inzake de aanwijzing van de Looierstraat en een gedeelte van Aan het 

Veld tot speelstraat, 1957.  1 stuk 
 
 1196 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met Rijkswaterstaat 

inzake het plaatsen, onderhouden en exploiteren van een verkeerslichteninstallatie 
op het kruispunt op de Rijksweg en het beschikbaar stellen van een krediet voor 
de aanleg, 1974-1975.  

 
 1197 Dossier inzake het instemmen met de vaststelling van de bebouwde kommen door 

de provincie, 1978-1980.  
N.B. met tekeningen 

 
 1198 Dossier inzake het aanbrengen van een afsluitboom-installatie en het creëeren 

van een sluis op de Landsraderweg en de Parallelweg ten behoeve van de 
verkeersveiligheid nabij scholengemeenschap Sophianum, 1980-1981.  
N.B. met tekening 

 

2.B.2.4.9.1.6. Toezicht op middelen van vervoer 

 
 1199 Registers van afgegeven huurautovergunningen, 1937-1974.  
 
 1200-1201 Stukken betreffende het openbaar busvervoer van en naar de gemeente, 1949-

1979.  2 omslagen 
 1200 , 1949-1968 
 1201 , 1969-1979 

 
 1202 Stukken betreffende de deelname in het aandelenkapitaal van de N.V. Limburgse 

Tramweg Maatschappij, 1952-1981.  
 

2.B.2.4.9.2. Verkeer en vervoer door de lucht 
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 1203 Stukken betreffende de deelname in het aandelenkapitaal van de N.V. Luchthaven 
Zuid-Limburg en het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort, 
1948-1980.  

 

2.B.2.4.9.3. Telecommunicatie 

 
 1204 Stukken betreffende vordering, bewaking en teruggave van radiotoestellen, 1943-

1948.  
 
 1205-1212 Dossier inzake de aanleg van een centrale antenne installatie in de kom Gulpen, 

1966-1981.  8 omslagen 
 1205 Voorbereiding: niet doorgegane aanleg op de Gulpenerberg, 

overleg met N.C.I.V., Woningvereniging Gulpen, Multicom en Philips 
N.V., verwerven grond en abonnementenwerving, 1966-1979 

 1206 Voorbereiding: tekeningen, toepasssen sternet in plaats van 
aftaknet, overleggen met nutsbedrijven, verslagen van 
werkvergaderingen, 1977-1978 

 1207 Aanleg van het ontvangststation en de antennemast, 1977-1978 
 1208 Beschikbaar stellen van krediet, 1977-1978 
 1209 Opdracht verstrekken tot de aanleg aan Philips N.V. en Omnivisie 

B.V., meer- en minderwerk fase I t/m V, oplevering, 1977-1979 
 1210 Overname van de centrale antenne-inrichting van Woningvereniging 

Gulpen, 1977-1979 
 1211 Opstellen exploitatie-opzet, opstellen circulaire aan de inwoners van 

de kern Gulpen, vaststellen van voorwaarden voor aansluiting op de 
centrale antenne-inrichting, overzicht van de exploitatie over 1979, 
1977-1981 

 1212 Verkrijgen van een machtiging van de PTT voor de aanleg, 
instandhouding en exploitatie van dw centrale antenne-inrichting en 
verkrijgen van een vergunning van Rijkswaterstaat voor de 
aanbrengen, wijzigen, uitbreiden en behouden van werken ten 
behoeve van de antenne-inrichting in de Rijksweg, 1978-1981 
N.B. met tekeningen 

 
 1213 Dossier inzake het voeren van overleg en kenbaar maken van bezwaren tegen de 

bouw van een militair radiostation op de Gulpenerberg bij de Koninklijke 
Landmacht, 1960-1961.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.10. Economische aangelegenheden 

 

2.B.2.4.10.1. Bodemproductie 

 
 1214-1216 Register als bedoeld in het reglement op het houden van springstieren in Limburg, 

1934-1966.  3 delen 
 1214 , 1934-1939 november 
 1215 , 1939 december - 1957 december 

N.B. Met los inliggend verklaringen van aangifte 
 1216 , 1957 november - 1966 

 
 1217 Dossier inzake het verzoeken aan de Minister van Landbouw en Visserij om het 

menggebod van natuurboter onder margarine niet op te heffen in verband met de 
nadelige gevolgen voor de Gulpener markt, 1937-1938.  5 stukken 
N.B. 1937-1938 
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 1218-1220 Verslagen over de landbouw en oogstramingen, 1937-1981.  3 omslagen 

N.B. met tekeningen 
 1218 , 1937-1954 
 1219 , 1955-1976  
 1220 , 1977-1981 

 
 1221 Dossiers inzake de vaststelling van regelingen betreffende het inzamelen van 

beenderen, dierlijke afvalstoffen en kadavers en het verlenen van een vergunning 
aan H. Slangen voor het ophalen van huishoudbeenderen, 1940-1945.  

 
 1222 Stukken betreffende de wederopbouw van door oorlogsgeweld getroffen 

boerderijen, 1940-1948.  
 
 1223 Stukken betreffende het bewaken van oogstvelden, 1941.  
 
 1224 Dossier inzake het aanvragen van de ruilverkaveling Mergelland bij Gedeputeerde 

Staten, 1965.  
 
 1225 Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen ten aanzien van het 

landschapsplan Gulpdal bij Staatsbosbeheer, 1970.  
N.B. met tekening 

 
 1226 Stukken betreffende het kenbaar maken van standpunten, opmerkingen en 

bezwaren ten aanzien van het ruilverkavelingsplan Mergelland bij de Hoofd-
ingenieur van de Landinrichting en Gedeputeerde Staten, 1975-1980.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.10.2. Industrie. Dienstverlening. Handel 

 
 1227 Stukken betreffende de vestiging van industrie in de gemeente, 1946-1972.  
 
 1228 Stukken betreffende bedrijfstellingen in de gemeente door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 1950-1983.  
 
 1229 Dossier inzake het aankopen van aandelen in het N.V. Economisch Technologisch 

Instituut in Limburg, 1966.  
 

2.B.2.4.10.2.1. Gas- en electriciteitsvoorziening 

 

Gasvoorziening 

 
 1230 Dossiers inzake de toetreding tot de Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie 

N.V. en deelname in het aandelenkapitaal, 1933-1981.  
 
 1231 Dossier inzake het aangaan van een overeenkomst betreffende gaslevering met 

de Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie N.V., 1967.  3 stukken 
 
 1232 Dossier inzake het onderzoeken van de mogelijkheden voor het aansluiten van de 

kern Reijmerstok op het gasdistributienet, 1974-1979.  
N.B. met tekeningen. Niet doorgegaan vanwege de hoge kosten 

 
 1233 Dossier inzake het aansluiten van de kern Reijmerstok op het gasdistributienet, 

1980-1983.  
N.B. met tekeningen 
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Electriciteit 

 
 1234 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de Provinciale 

Limburgse Electriciteits Maatschappij betreffende de levering van electriciteit en 
het aansluiten van percelen en panden op het electriciteitsnetwerk, 1947-1978.  

 

2.B.2.4.10.2.2. Kermissen en markten 

 

Kermissen 

 
 1235 Lijst van kermisdagen in de gemeente Gulpen, z.j..  1 stuk 
 
 1236 Dossiers inzake het instellen van een kermis voor de kern Reijmerstok, het 

wijzigen van kermisdata en het vaststellen van het aanvangstijdstip, 1938-1972.  
 

Markten 

 
 1237 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen op de heffing en invordering 

van staangeld op de veemarktgeld, 1929-1956.  
 
 1238 Stukken betreffende het vaststellen van verordeningen op de veemarkten en de 

organisatie van een t.b.c.-vrije veemarkt, 1932-1975.  
 
 1239-1241 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en 

invordering van marktgelden, 1934-1976.  3 omslagen 
 1239 , 1934-1955 
 1240 , 1958-1974 
 1241 , 1976 

 
 1242 Verordening op de inning van gelden voor het hebben van een standplaats op de 

markten en andere openbare pleinen en plaatsen, 1937.  
 
 1243 Dossier inzake het vaststellen van maatregelen ten aanzien van schoenverkopers 

op de weekmarkt in Gulpen, 1938-1939.  
 
 1244 Dossier inzake het afschaffen van de jaarmarkt tijdens de zomerkermis en 

instellen van een veemarkt op de derde maandag in juli, 1939-1940.  
 
 1245 Dossiers inzake het instellen en opheffen van markten, 1948-1973.  
 
 1246 Correspondentie met de burgemeester van de gemeente Amersfoort inzake de 

heropende eiermarkt, 1949.  2 stukken 
 
 1247 Register van marktgelden, 1950-1952.  
 
 1248 Dossier inzake het wijzigen van de indeling van het marktterrein te Gulpen, 1957-

1959.  
 
 1249 Reglement op de markten te Gulpen, 1966.  1 stuk 
 
 1250 Dossiers inzake het organiseren van de St Hubertusjaarmarkt, 1977-1981.  
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 1251 Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen bij Gedeputeerde Staten ten 
aanzien van een besluit van de gemeente Wijlre tot het instellen van een 
weekmarkt op woensdagmiddag, 1979.  

 

2.B.2.4.10.2.3. Distributie van goederen 

 
 1252 Dossiers inzake de vaststelling van gemeenschappelijke regelingen inzake de 

inrichting van de distributiekringen Vaals en Maastricht, 1939-1949.  
 
 1253 Stukken betreffende het functioneren en de organisatie van de distributiekring 

Vaals, 1941-1945.  
 
 1254 Stukken betreffende de distributie van klompen, 1942-1946.  
 
 1255 Stukken betreffende de distributie van glas in de gemeente, 1943-1947.  
 

2.B.2.4.10.3. Bank- en kredietwezen 

 
 1256 Dossier inzake de eigendomsregistratie van aandelen in de NV Industriebank in 

Limburg, 1956-1957.  
 

2.B.2.4.10.4. Jacht en visserij 

 
 1257-1259 Registers van afgegeven en geweigerde vis- en hengelakten, 1932-1971.  3 delen 

 1257 , 1932-1951 juli 10 
 1258 , 1951 juli 25-1958 
 1259 , 1964-1971 

 
 1260 Register van aangevraagde en geweigerde jachtakten, 1936-1946.  1 deel 
 
 1261 Register van grote jachtakten, 1947-1957.  
 
 1262 Correspondentie met de Minister van Landbouw inzake door het departement 

verleende vergunningen voor het jagen op konijnen en wilde zwijnen, 1950.  2 stukken 
 

2.B.2.4.11. Arbeid 

 
 1263 Dossier inzake het agentschap der arbeidsbemiddeling, 1932, 1936-1941.  
 
 1264 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op grond van de 

Winkelsluitingswet, 1932-1981.  
 
 1265 Dossiers inzake de verslaglegging betreffende werkverschaffing aan werklozen 

aan de Inspecteur voor de werkverschaffing, 1935-1940.  
 
 1266 Dossiers inzake gemeentelijke werkverschaffingsprojecten, 1938-1949.  
 
 1267 Dossier inzake het verzoeken aan de Minister van Sociale Zaken om verhoging 

van het uurloon in de werkverschaffing, 1939-1940.  
 
 1268 Registers van arbeidsdientsplichtigen, 1942-1944.  
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2.B.2.4.12. Maatschappelijke zorg 

 

2.B.2.4.12.1. Welzijnswerk in het algemeen 

 
 1269-1270 Dossier inzake de vaststelling van een educatief plan, 1977-1981.  2 omslagen 

 1269 Voorbereiding, 1977-1979 
 1270 Vaststelling, 1978-1981 

 

2.B.2.4.12.2. Maatschappelijke zorg in het algemeen 

 
 1271 Lijsten van in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid en dossiers 

inzake de plaatsing van instellingen op deze lijst, 1927-1960.  
 
 1272 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de oprichting en 

subsidiëren van het maatschappelijk werk in de gemeente, 1948-1970.  
 
 1273 Jaarverslagen van de werkzaamheden van de maatschappelijk werkster, het 

Interparochieel Sociaal Caritatief Centrum en de R.K. Sociale Gezinszorg Gulpen-
Wijlré in de gemeente, 1950-1960.  
N.B. De jaren 1951-1952 en 1954 ontbreken 

 
 1274 Stukken betreffende de poging tot opheffing der onmaatschappelijkheid in Gulpen 

en rapport inzake de onmaatschappelijkheid in krotwoningen, 1956-1960.  
 
 1275 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de stichting van een nieuw 

wijkgebouw van het Groene Kruis, afdeling Gulpen aan de Molenweg, 1966-1969.  
 
 1276 Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan het Groene 

Kruis, afdeling Gulpen, 1968-1970.  
 
 1277 Dossier inzake het toekennen van subsidie aan de Stichting Regionaal Centrum 

voor Gezinszorg en Maatschappelijk werk Zuidelijk Zuid-Limburg, 1969-1970.  
 
 1278 Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan de Stichting Cultureel 

Centrum Mergelland, 1979-1980.  
 
 1279 Stukken betreffende het rapport Ontwikkeling Gezondheidszorg Gulpen, 1981.  
 

2.B.2.4.12.3. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen 

 

2.B.2.4.12.3.1. Zieken en gewonden 

 
 1280 Stukken betreffende de benoeming van M.S. Neilen tot vroedvrouw, 1937.  5 stukken 
 
 1281 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de vestiging van een 

afdeling en hulpposten van het Rode Kruis in de gemeente, 1946.  
 
 1282 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Districts-

ambulancedienst Zuidoost Limburg, 1965-1972.  
 

2.B.2.4.12.3.2. Bijstandbehoevenden 

 



 78

 1283-1285 Dossiers inzake het beantwoorden van enquete's inzake de armenzorg van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 1934-1963.  3 omslagen 

 1283 , 1934-1949 
N.B. De jaren 1941 en 1944 ontbreken 

 1284 , 1950-1959 
 1285 , 1960-1963 

 
 1286 Stukken betreffende hulpverlening in natura aan armlastigen, 1937-1940.  
 
 1287 Dossier inzake het opgeven van gegevens betreffende de ondersteuning van 

armlastigen aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse 
Zaken, 1941.  2 stukken 

 
 1288 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening tot instelling van 

een commissie van advies als bedoeld in artikel 75 van de Algemene Bijstandswet 
en stukken betreffende de samenstelling van de commissie, 1964-1966.  

 

2.B.2.4.12.3.2.1. Burgerlijk Armbestuur 

 
 1289 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het reglement, benoeming en 

ontslag van de leden, wijziging van de naam in Gemeentelijke Sociale Dienst en 
opheffing de dienst, 1913-1965.  

 
 1290 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van de leden van het Burgerlijk 

Armbestuur, 1937-1941.  
 
 1291 Raadsbesluit inzake de wijziging van de naam van het Burgerlijk Armbestuur in 

Gemeentelijke Sociale Dienst, 1958.  1 stuk 
 
 1292 Begroting, goedgekeurd door de gemeenteraad, 1964.  1 stuk 
 

Winterhulp 

 
 1293 Stukken betreffende de organisatie en activiteiten van de plaatselijke afdeling van 

de Winterhulp Nederland, 1940-1944.  
 

2.B.2.4.12.3.2.2. Sociale Dienst 

 
 1294 Aktes van verpachting, transport, schuldbekentenis, geldlening en 

hypotheekstelling, 1897-1951.  
N.B. Volgens aantekening op het oude dossieromslag op 12 juni 1968 aangetroffen in de geldkist van 
de voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst 

 
 1295 Dossier inzake de overname van de eigendommen van de opgeheven 

Gemeentelijke Sociale Dienst, 1962-1966.  
 
 1296 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

intergemeentelijke sociale dienst voor de gemeenten Gulpen, Slenaken, Wittem en 
Wijlre, 1969-1980.  

 

2.B.2.4.12.3.3. Bejaarden 
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 1297 Stukken betreffende het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de realisering 
van een regionale opname-adviescommissie ingevolge de Wet op de 
bejaardenoorden, 1973.  

 
 1298 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor de 

instelling van een regionale indicatiecommissie als bedoels in artikel 6j van de Wet 
op de bejaardenoorden, 1973-1978.  
N.B. Kopieën van raadsbesluiten 

 

2.B.2.4.12.3.4. Kinderen 

 
 1299 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de organisatie van 

kindervakantiewerk, 1960-1981.  
 

2.B.2.4.12.3.5. Slachtoffers van natuurrampen 

 
 1300 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van opvangadressen en inzameling 

van geld en goederen ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp in 
Zeeland, 1953.  

 

2.B.2.4.12.3.6. Slachtoffers van oorlogsgeweld 

 
 1301 Dossiers inzake het bemiddelen bij aanvragen om vergoeding van materiële 

oorlogsschade door particulieren, 1940-1959.  
 
 1302 Formulieren 'voorlopige aangifte oorlogsschade particulieren', 1944.  
 
 1303 Stukken betreffende gerepatrieerden, 1944-1945.  

N.B. Openbaarheid beperkt 
 
 1304 Stukken betreffende de declaratie van kosten van ondersteuning van gezinnen 

van politieke delinquenten, 1945-1950.  
 
 1305 Stukken betreffende de hulpverlening aan en opvang van Hongaarse 

vluchtelingen, 1956-1957.  
 

2.B.2.4.12.3.7. Ondersteuning van beroepsgroepen 

 
 1306 Stukken betreffende de regeling tot sociale hulpverlening aan kleine 

grondgebruikers (steunregeling kleine boeren): voorschriften en circulaires, 
persoonsdossiers, schorsing uit de regeling in verband met fraude, opgave aan 
het Ministerie van Landbouw en Visserij van het aantal steungevallen, beëindiging 
van de regeling, 1937-1946.  
N.B. De persoonsdossiers zijn in 1957 bewaard als voorbeeld. De overige dossiers zijn toen vernietigd 

 

2.B.2.4.12.3.8. Uitkeringen aan werklozen en arbeidsongeschikten 

 
 1307 Brieven van het Ministerie van Sociale Zaken inzake de uitvoering van de 

steunregeling aan werklozen in de gemeente, 1936.  3 stukken 
 
 1308 Stukken betreffende de controle op werklozen, 1936-1941.  
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 1309 Persoonsdossiers van werklozen, 1937-1942.  
N.B. Deze persoonsdossiers zijn in 1957 bewaard als voorbeeld. De overige dossiers zijn toen 
vernietigd 

 
 1310 Stukken betreffende het opgeven van statistische gegevens betreffende de steun 

aan werklozen, kleine boeren, tuinders, zelfstandigen en gedemobiliseerde 
militairen aan het Ministerie van Sociale Zaken en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 1942-1950.  

 
 1311 Dossiers inzake de beantwoording van enquetes naar uitkeringen aan werklozen, 

zelfstandigen en gedemobiliseerden en complementaire sociale voorzieningen van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1950-1960.  

 
 1312 Dossier inzake de kennisgeving aan Gedeputeerde Staten betreffende het gebruik 

maken van de provinciale verordening voor het verlenen van subsidies in de 
kosten van regionale coördinatie van sociaal-culturele activiteiten ten behoeve van 
mensen zonder werk, 1979.  

 

2.B.2.4.13. Volksontwikkeling en 'opvoeding. religie 

 

2.B.2.4.13.1. Onderwijs 

 

2.B.2.4.13.1.1. Organisatie van het onderwijs en de school 

 
 1313 Huishoudelijk reglement, jaarverslagen en stukken betreffende de bezoldiging, 

benoeming en ontslag van de secretaris, voorzitter en leden van de commissie tot 
wering van schoolverzuim, 1930-1965.  

 
 1314 Stukken betreffende de toelatingsleeftijd van kinderen op de scholen in de 

gemeente, 1940, 1951.  
 
 1315 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de pogingen tot oprichting van 

een schoolartsendienst en deelname aan de schoolartsendienst in de kring 
Valkenburg onder leiding van het Groene Kruis, 1942-1959.  

 
 1316 Rapport van de burgemeester aan de Inspecteur van het Lager Onderwijs inzake 

de toestand van het lager onderwijs in de gemeente in 1945, opstel over de 
geschiedenis van het onderwijs in de gemeente in de periode 1815-1965 door 
secretaris J.J. Heereveld en stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen 
over scholen in de gemeente aan diverse instanties, samenwerking tussen 
scholen en de onderwijsdag in 1980, 1945-1981.  

 
 1317 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het verplaatsingskostenbesluit 

voor onderwijspersoneel, 1961-1975.  
 
 1318 Stukken betreffende het zwemonderwijs, 1969-1981.  
 
 1319 Stukken betreffende het toetreden tot en subsidiëren van de Stichting Regionaal 

Pedagogisch Centrum Zuidelijk Zuid-Limburg, 1972-1980.  
 
 1320 Dossiers inzake het verlenen van subsidie voor school- en beroepskeuzetests, 

1974-1981.  
 
 1321 Dossiers inzake het beantwoorden van enquetes betreffende inkomsten en 

uitgaven ter zake van onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1976-
1980.  
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 1322 Dossier inzake het toekennen van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting 

Jeugdtandverzorging Zuid-Oost Limburg, 1978.  
 

2.B.2.4.13.1.1.1. Kleuterscholen 

 
 1323 Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan de Vereniging van Zusters 

van Liefde ten behoeve van de kleuterschool te Gulpen, 1952-1954.  
 

2.B.2.4.13.1.1.2. Lager onderwijs 

 
 1324 Verordeningen regelende de inrichting en samenstelling van de commissie van 

plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gemeente en stukken betreffende 
benoeming en ontslag van de leden van de commissie, 1921-1958.  

 
 1325 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en 

invordering van schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs in de gemeente, 
1937-1938.  

 
 1326 Dossier inzake de toetreding tot de regeling betreffende toelating van kinderen uit 

de gemeente Gulpen op de openbare lagere scholen in de gemeente Maastricht, 
1940.  
N.B. Met een afschrift van een zelfde regeling uit 1933 

 
 1327 Dossiers inzake de vaststelling en intrekking van verordeningen tot vaststelling 

van het vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld voor het lager onderwijs in de 
gemeente, 1946-1955.  

 
 1328 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake behoefte aan scholen aan 

de Inspecteur van het Lager Onderwijs en Gedeputeerde Staten, 1948-1970.  
 
 1329 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van de verordening regelende de 

beloning voor de godsdienstleraren aan scholen voor uitgebreid lager onderwijs in 
de gemeente, 1956-1957.  
N.B. Gedeputeerde Staten weigerden goedkeuring 

 
 1330 Dossier inzake de vaststelling van de verordening regelende de wijze waarop 

Gulpense kinderen, die BLO-scholen bezoeken, worden vervoerd, 1978.  3 stukken 
 

2.B.2.4.13.1.1.3. Voortgezet onderwijs 

 
 1331 Stukken betreffende het bemiddelen bij pogingen tot vestiging van een middelbare 

school in de gemeente, 1964-1977.  
 
 1332 Dossier inzake het aanbieden van de gemeentelijke nota �Vestigingsplaats VWO-HAVO in het Mergellan
 
 1333 Stukken betreffende het aanbieden van gegevens en een rapport inzake 

prognoses betreffende leerlingenaantallen voor een VWO-HAVO-school in het 
Mergelland aan de Commissaris der Koningin en het bestuur van de Stichting R.K. 
V.O.Z.O.L., 1976-1977.  

 

2.B.2.4.13.1.1.4. Overige onderwijsvormen 

 
 1334 Dossier inzake het vaststellen dat het oprichten en instandhouden van een 

blijvende landbouwhuishoudcursus in de gemeente noodzakelijk wordt geacht, 
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1937-1939.  
N.B. met tekening 

 
 1335 Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling inzake de 

toelating van kinderen op de bijzondere scholen voor buitengewoon lager 
onderwijs te Maastricht, 1938.  3 stukken 

 
 1336 Stukken betreffende de oprichting, instandhouding en opheffing van de R.K. 

Avondnijverheidsschool te Gulpen, 1949-1968.  
 
 1337 Stukken betreffende het vaststellen van verordeningen regelende het toekennen 

van vergoedingen aan het onderwijzend personeel van de bijzondere scholen voor 
buitengewoon lager onderwijs in de gemeente en het verlenen van subsidies aan 
deze scholen, 1963-1965, 1975-1980.  

 
 1338 Dossiers inzake de vaststelling van verklaringen dat het in het belang van de 

gehele streek dringend gewenst is dat aan de R.K. Landbouwschool te Gulpen 
een afdeling voor individueel nijverheidsonderwijs voor meisjes in stand wordt 
gehouden en een vooropleiding voor verzorgende beroepen wordt opgericht en in 
stand gehouden, 1967-1968.  

 
 1339 Stukken betreffende de vaststelling en aanvulling van de regeling 

reiskostenvergoeding voor de leerkrachten van de St Bernardusschool voor 
buitengewoon onderwijs, 1977-1979.  

 

2.B.2.4.13.1.2. Gebouwen 

 

2.B.2.4.13.1.2.1. Kleuterscholen 

 
 1340 Dossier inzake het bouwen en inrichten van een 4-klassige kleuterschool aan de 

Beversbergweg te Gulpen, 1954.  
N.B. met tekeningen 

 
 1341 Dossier inzake de verkoop van een strook grond gelegen achter de kleuterschool 

aan de Beversbergweg aan de Vereniging van Zusters van Liefde ten behoeve 
van de uitbreiding de speelplaats, 1966-1968.  
N.B. met tekening 

 
 1342 Stukken betreffende de overdracht van de kleuterschool en lagere school te 

Reijmerstok aan de Katholieke Schoolvereniging Heerlen, 1972-1978.  
 

2.B.2.4.13.1.2.2. Lagere scholen 

 
 1343 Dossier inzake het betegelen van de speelplaats van de lagere school te 

Reijmerstok, 1937-1938.  
 
 1344 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij het verkrijgen en inrichten van 

een gymnastiekzaal voor de lagere school te Reijmerstok en de lagere jongens- 
en meisjesscholen te Gulpen, 1941-1942.  

 
 1345 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij het herstellen van 

oorlogsschade aan de lagere R.K. jongensschool te Gulpen, 1946-1948.  
 
 1346 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de stichting, bouw en 

eerste inrichting van de R.K. ULO-school aan de Kiebeukel, 1946-1948.  
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 1347 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de bouw en inrichting van de 
nieuwe H. Hartschool aan Aan het Veld 8 en de uitbreiding van de R.K. 
jongensschool aan Kiebeukel 26, 1950-1954, 1959.  
N.B. met tekeningen 

 
 1348 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de verbouwing van de toiletten, 

bouw van een hoofdenkamer, vervanging van de lichtinstallatie en aanschaf van 
nieuwe schoolbanken voor de lagere school te Reijmerstok, 1956-1957.  
N.B. met tekeningen 

 
 1349 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de verbetering van het terrein 

rondom en de aanleg van een sportterrein bij de R.K. lagere jongensschool aan 
Aan het Veld 8, met tekeningen, 1958-1962.  

 
 1350 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de bouw van een nieuwe lagere 

school te Reijmerstok, 1959-1964.  
N.B. met tekeningen 

 
 1351 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de stichting en bouw van 

BLO-school St Bernardus aan de Witteweg te Gulpen, 1961-1972.  
N.B. met tekeningen 

 
 1352 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de inrichting en huur van 

noodlokalen door de St Petrusschool voor uitgebreid lager onderwijs aan de Dr 
Ackensstraat 9, 1963-1968.  

 
 1353 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de uitbreiding van BLO-

school St Bernardus aan de Witteweg te Gulpen, 1967-1979.  
N.B. met tekeningen 

 
 1354 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de verbouwing van de 

gymnastiekzaal bij de H. Hartschool aan Aan het Veld 8, 1970-1974.  
 
 1355 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de verbouwing en uitbreiding 

van de Mariaschool aan de Ingbergracht 1, 1977-1979.  
N.B. met tekeningen 

 
 1356 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij het treffen van voorzieningen 

aan het gebouw en de speelplaats van de St Franciscusschool aan de Brede 
Hoolstraat 13   ter verwez
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.13.1.2.3. Voortgezet onderwijs 

 
 1357 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de stichting en bouw van 

MAVO St Petrus aan de Witteweg te Gulpen, 1963-1972.  
N.B. met tekeningen 

 
 1358 Stukken betreffende de eigendom en bestemming van de oude MULO-school aan 

de Dr Ackensstraat, 1969-1970.  
 
 1359 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de inrichting van MAVO St 

Petrus aan de Witteweg te Gulpen, 1969-1971.  
 
 1360 Stukken betreffende het streven van de gemeente om de scholengemeenschap 

Sophianum van Vaals naar Gulpen te verplaatsen en de voorbereiding van de 
bouw van de school te Gulpen, met tekening, 1972-1978.  
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2.B.2.4.13.1.2.4. Overige onderwijsvormen 

 
 1361 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de bouw en eerste inrichting van 

de landbouwhuishoudschool te Gulpen, 1946-1951.  
N.B. met tekening 

 
 1362 Dossiers inzake het huren van de villa Rijckerveld van de familie Cremers en 

verhuren van deze villa aan de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond, 
1946-1949, 1955.  

 
 1363 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij uitbreidingen van de 

Lagere Landbouwschool Gulpen, 1957-1958.  
N.B. met tekeningen 

 

2.B.2.4.13.2. Verzamelingen, bewaren en beschikbaar stellen van documenten, voorwerpen en 
gegevens 

 

2.B.2.4.13.2.1. Bibliotheken 

 
 1364 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de poging tot stichting van een 

openbare bibliotheek te Gulpen en het verlenen van een jaarlijkse financiële 
bijdrage aan de bibliobus, 1963-1968, 1976-1977.  

 
 1365 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de stichting en bouw van 

een openbare bibliotheek te Gulpen, 1973-1978.  
 
 1366 Dossiers inzake het instemmen met de opname van een hoofdbibliotheek voor 

Gulpen in het landelijk programma openbare bibliotheken, toezenden van 
gegevens over de   gemeente

 
 1367 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening commissie openbare 

bibliotheek Gulpen, het benoemen van de leden van de commissie en het uitkeren 
van presentiegelden aan de commissieleden, 1977-1980.  

 
 1368 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van krediet voor de inrichting en de  

aanschaf van boeken van de openbare bibliotheek, 1977-1981.  
 
 1369 Dossiers inzake de vaststelling van de begroting en rekening van de openbare 

bibliotheek Gulpen, 1977-1981.  
 
 1370 Dossier inzake het sluiten van een overeenkomst van dienstverlening met de 

Provinciale Bibliotheek Centrale Limburg, 1978, 1981.  
 
 1371 Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de commissie openbare 

bibliotheek Gulpen, 1978-1981.  
 
 1372 Stukken betreffende het sluiten van een huurovereenkomst voor de openbare 

bibliotheek met de beheerscommissie Timpaan, 1979-1980.  
N.B. met tekening 

 
 1373 Statistische gegevens inzake de openbare bibliotheek Gulpen, 1980-1981.  
 

2.B.2.4.13.2.2. Musea 

 
 1374 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over het Amerikaans 

oorlogsmuseum in kasteel Neubourg, 1949-1951.  
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2.B.2.4.13.3. Historische en andere culturele waarden 

 

2.B.2.4.13.3.1. Historie 

 
 1375 Stukken betreffende publicaties over de geschiedenis van de gemeente, 1957-

1981.  
 

2.B.2.4.13.3.2. Monumenten, gedenktekens en historische gebouwen en bouwwerken 

 
 1376 Monumentenlijsten, monumentenverordeningen en stukken betreffende de 

monumenten en wijzigingen in de monumentenlijst, 1942-1981.  
N.B. met tekening 

 
 1377-1396 Dossiers inzake monumenten, geordend per object, 1943-1983.  20 omslagen 

 1377 Aan het Veld 6, 1960-1980 
N.B. met tekeningen en foto's 

 1378 Hoeve de Bek, 1965-1979 
N.B. met tekeningen 

 1379 Ingberdorpstraat 29 (Tiendschuur), 1978-1981 
N.B. met tekening 

 1380 Kapelaan Pendersplein 6, 1970-1972 
 1381 Kapelaan Pendersplein 7, 1965-1971 
 1382 Karsveldervoetpad 1, 1969-1975 
 1383 Kasteel Neubourg, 1947-1972 

N.B. met tekeningen 
 
 a1383  Beschrijving: Tekeningen behorende biij momumentendossier kasteel Neubourg 

Uitgave: 1943 
Bijzonderheden:  

 1384 Kiebeukel 2 (voorheen Dr Ackensstraat 2), 1965-1981 
 1385 Kieuwegracht 7 (Hoeve de Wijngaard), 1960-1981 
 1386 Lemmensstraat 71-73 (Beusdalhof), 1978-1981 
 1387 Mariamonument op de Gulpenerberg, 1968-1969 

N.B. met tekeningen en foto 
 1388 Molenweg 4 (papiermolen), 1971-1972 
 1389 Molenweg 17 (watermolen), 1962-1963 
 1390 Pesaken 26, 1974-1976 
 1391 Prof. Cobbenhagenstraat 2 (kapelanie), 1965 
 1392 Reijmerstokkerdorpstraat 72, 1967-1971 
 1393 Reijmerstokkerdorpstraat 88 (Puthof), 1943-1981 

N.B. met tekeningen 
 1394 Rosstraat 25, 1960-1961 
 1395 Slenakerweg 3, 1979-1981 
 1396 Slenakerweg 8 (Op gen Höfke), 1958-1983 

 
 1397 Stukken betreffende oorlogsgedenktekens, 1946-1958.  
 
 1398 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de monumenten in de 

gemeente, 1946-1980.  
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 1399 Dossiers inzake panden waarvan de plaatsing op de monumentenlijst niet is 
doorgegaan of die van de lijst zijn afgevoerd, 1964-1973.  

 
 1400-1401 Dossiers inzake de plaatsing van panden op de monumentenlijst, geordend op 

adres:, 1964-1981.  2 omslagen 
 1400 A-L, 1964-1978 
 1401 M-S, 1964-1981 

 
 1402 Stukken betreffende het subsidiëren van herstelwerkzaamheden aan 

monumenten, 1970-1972, 1977.  
 
 1403 Stukken betreffende kruisen en kapellen, 1974-1975.  
 
 1404 Dossier inzake het beschikbaar stellen van krediet voor het verplaatsen van een 

pomp te Reijmerstok, 1977-1979.  
 

2.B.2.4.13.3.3. Natuur-, dorps en landschapsschoon 

 
 1405 Kennisnemen van de lijst van natuurgebieden in de gemeente, vastgesteld door 

het provinciebestuur, 1947.  5 stukken 
N.B. met tekening 

 
 1406 Dossiers inzake het verstrekken van inlichtingen aan Gedeputeerde Staten 

betreffende door de provincie verleende en te verlenen vergunningen voor 
opslagplaatsen aan derden, 1948-1981.  

 
 1407 Stukken betreffende het ontwerp van het besluit tot vaststelling van de grenzen 

van de bebouwde kom ingevolge de Boswet, 1963-1964.  
 
 1408 Dossiers inzake het vaststellen van kapverordeningen, 1963-1965.  
 
 1409 Dossier inzake het verkrijgen van een vergunning van de provincie voor het 

hebben van een opslagplaats bij het woonwagencentrum aan de Ringweg, 1974-
1978.  
N.B. met tekeningen 

 
 1410 Dossier inzake het verkrijgen van een vergunning van de provincie voor het 

hebben van een opslagplaats aan het Löschke, 1974-1980.  
N.B. met tekeningen 

 
 1411 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het Recreatieschap 

Heuvelland Zuid-Limburg bij de ontwikkeling van een wandelpadenplan en het 
onderhouden van de wandelpaden, 1975-1979.  

 
 1412 Dossier inzake het beschikbaar stellen van krediet voor de uitvoering van het 

beheersplan kleine landschapselementen, 1981-1982.  
 

2.B.2.4.13.4. Kunst. Wetenschappen. Letteren 

 
 1413 Dossiers inzake muziekkiosken en muziekverenigingen in de gemeente, 1949-

1963.  
 

2.B.2.4.13.5. Feesten. Plechtigheden. Lichamelijke opvoeding. Sport. Recreatie 
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2.B.2.4.13.5.1. Feesten en plechtigheden 

 
 1414 Dossiers inzake de organisatie betreffende het zenden van gelukwensen aan het 

Koninklijk Huis bij gelegenheid van de geboorten van prinses Beatrix en prinses 
Irene en de herdenking van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1937-
1939.  

 
 1415 Stukken betreffende de viering van plechtigheden en herdenkingen in de 

gemeente, 1952-1969.  
 
 1416 Dossiers inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan het Oranjecomité 

Reijmerstok, 1978-1982.  
 

2.B.2.4.13.5.2. Sport en spel 

 
 1417 Dossier inzake het aanleggen van een sportterrein aan de Ringweg, 1957-1962.  

N.B. met tekeningen 
 
 1418 Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan F.C. Gulpen voor de bouw van 

een kleedlokaal op het sportterrein aan de Ringweg, 1967-1969.  
N.B. met tekeningen 

 
 1419 Dossier inzake de uitbreiding van het sportterrein aan de Ringweg, 1968-1969.  

N.B. met tekeningen 
 
 1420 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan voetbalvereniging 

Reijmerstokse Boys bij het aanleggen van een sportveld te Reijmerstok, 1968-
1974.  
N.B. met tekeningen 

 
 1421-1431 Dossier inzake de bouw van sporthal Gulpdal aan de Landsraderweg, 1972-1980. 11 omslagen 

 1421 Rapporten inzake onderzoeken naar bestaande sportvoorzieningen 
en de behoefte en mogelijkheden voor een grote 
sportaccommodatie, 1972-1975 

 1422 Sluiten van overeenkomsten met het bestuur van de Stichting R.K. 
Voortgezet Onderwijs Zuid-Oost Limburg inzake het beheer en de 
baten en lasten, aandeel van scholengemeenschap Sophianum in 
de exploitatiekosten, 1977-1980 

 1423 Bouwvergunning, 1978-1979 
N.B. met tekeningen 

 1424 Overeenkomst van opdracht en aanneming met Pellikaan 
Bouwbedrijf B.V., 1978-1979 

 1425 Bestek en voorwaarden, 1979 
N.B. met wijzigingen en tekeningen 

 1426 Rapporten inzake grondonderzoek, funderingsadvies, statische 
berekeningen, 1979 
N.B. met tekeningen 

 1427 Tekeningen betreffende de betonconstructie, 1979 
 1428 Tekeningen betreffende de staalconstructie, 1979 
 1429 Benoemen van de leden van de bouwcommissie en verslagen van 

vergaderingen van de commissie, verslagen van 
bouwvergaderingen en overzicht van de weekplanning, 1979-1980 

 1430 Eerste steenlegging, mei-plaatsing, ingebruikneming en officiële 
opening, 1979-1980 

 1431 Plattegrond, tekeningen van de geluidsinstallatie, sleutelplan en 
sanitaire voorzieningen en revisietekeningen van de technische 
installaties, 1979-1980 
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 1432 Dossiers inzake aanpassingen, verbeteringen en uitbreidingen van het sportterrein 

aan de Ringweg, 1972-1981.  
N.B. met tekeningen 

 
 1433 Dossier inzake het verlenen van opdracht tot het onderzoeken van de behoefte 

aan sportvoorzieningen in de gemeente aan de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, 1974-1975.  
N.B. met tekening. Met eindrapport 

 
 1434 Stukken betreffende de problematiek inzake de vestiging van een 

motorcrossterrein in de gemeente, 1975-1981.  
 
 1435 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan Lawntennisclub Gulpen 

bij het aanleggen van tennisbanen op het sportterrein aan de Ringweg, 1977-
1981.  
N.B. met tekeningen 

 
 1436 Dossier inzake de aanleg van een nieuw oefenveld voor F.C. Gulpen op het 

sportterrein aan de Ringweg, 1978-1981.  
N.B. met tekeningen 

 
 1437 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan voetbalvereniging 

Reijmerstokse Boys bij het bouwen van een kleedlokaal, 1978-1981.  
 
 1438 Dossier inzake het in gebruik geven van een oefenterrein nabij de voormalige 

stortplaats bij De Hut aan politiehondenvereniging Adjak, 1978-1981.  
 
 1439 Dossiers inzake de commissie van advies en bijstand betreffende beheer, 

exploitatie en onderhoud van sporthal Gulpdal: vaststelling van een verordening, 
benoemen van de leden, verslagen van vergaderingen, 1980-1981.  

 
 1440 Dossier inzake het verlenen van een startsubsidie aan handbalvereniging 

Reijmerstok, 1981-1982.  
 

2.B.2.4.13.5.3. Vrijetijdsbesteding 

 
 1441 Stukken betreffende toeristische voorzieningen, 1947-1965.  
 
 1442 Stukken betreffende recreatie in de open lucht: picknickplaatsen, Gulpenerberg, 

forellenkwekerij, 1964-1970.  
N.B. met tekeningen 

 
 1443 Stukken betreffende het innemen van standpunten ten aanzien van het 

schetsontwerp recreatief basisplan en de verdere toeristische ontwikkeling, 1966-
1970.  
N.B. met tekeningen 

 
 1444 Stukken betreffende het aanleggen van speelgelegenheden, 1969-1977.  

N.B. met tekeningen 
 
 1445-1448 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de uitbreiding van Foreldorado, 

1974-1984.  4 omslagen 
N.B. met tekeningen 

 1445 , 1974-1978 
 1446 , 1979 
 1447 , 1980 
 1448 , 1981-1982, 1984 
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 1449 Stukken betreffende de uitbreiding van en het zoneringsplan voor de camping 
Gulperberg Panorama, 1975-1978.  
N.B. met tekeningen 

 
 1450 Dossiers inzake de VVV Mooi Gulpen: benoemen van leden in het bestuur, het 

verstrekken van een subsidie ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig 
jubileum en het verstrekken van een lening, 1975-1978.  

 
 1451 Dossier inzake het voorbereiden van het recreatieplan Gulperberg, 1979-1981.  

N.B. met foto's 
 

2.B.2.4.13.5.4. Zeden en gewoonte. Folklore 

 
 1452 Dossier inzake het oplossen van de problemen in het bestuur van schutterij Sint 

Hubertus te Gulpen, 1961-1962.  
 

2.B.2.4.13.6. Zedelijke opvoeding. Eervolle onderscheidingen 

 

2.B.2.4.13.6.1. Zedelijke opvoeding in algemene zin 

 
 1453 Verordening subsidiëring jeugdwerk en jeugdsport 1963, 1963.  1 stuk 
 

2.B.2.4.13.6.2. Volks-, buurt- en dorpshuizen 

 
 1454 Dossier inzake de poging om een gemeenschapshuis op te richten, 1963-1965.  

N.B. met tekening 
 
 1455 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de oprichting van een 

gemeenschapshuis te Reijmerstok, 1971-1980.  
 

2.B.2.4.13.6.2.1. Trefcentrum Timpaan 

 
 1456-1464 Dossier inzake de bouw van het trefcentrum met openbare bibliotheek en PTT-

kantoor aan de Bosstraat-Kiebeukel, 1973-1981.  9 omslagen 
 1456 Rapporten 'Centrale accommodatie te Gulpen' en 'Basisgegevens 

ideeplan', 1973-1974 
N.B. met foto's en tekeningen, opgesteld door architektenbureau Satijn 

 1457 Voeren van overleg met verenigingen en diverse instanties, 
rapporten van Stichting Samenlevingsopbouw Zuidelijk Limburg, 
1973-1977 

 1458 Verslagen van besprekingen met architectenbureau Satijn met 
bijbehorende stukken, 1973-1977 

 1459 Enquete naar de akkomodaties van het verenigingsleven, 1974 
 1460 Verslagen van bouwvergaderingen, 1976-1977 
 1461 Eerste steenlegging, mei-viering en voorbereiding van de opening, 

1976-1977 
 1462 Inrichten van het gebouw, 1976-1981 

N.B. met tekeningen 
 1463 Voorbereiding van de opening van het centrum door de public 

relations-commissie, 1977-1978 
 1464 Meer- en minderwerk, oplevering van het gebouw, 1977-1978 
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 1465 Stukken betreffende de instelling en samenstelling van een voorlopig 

stichtingsbestuur, openingscommissie, p.r.-commissie, financiële commissie, 
technische commissie, beheerscommissie en een raad van gebruikers, met 
verslagen van vergaderingen, 1975-1980.  

 
 1466 Dossiers inzake het beheer: aanwijzen van het centrum als tak van dienst, 

instellen van een beheerscommissie, vaststellen en wijzigen van de 
beheersverordening en de verordening regelende de werkwijze en samenstelling 
van de beheerscommissie, 1976-1978.  

 
 1467 Instructie voor de beheerder en de administrateur, 1977-1979.  
 
 1468 Agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van 

de beheerscommissie , 1977-1980.  
 
 1469 Agenda's, besluitenlijsten en presentielijsten van de vergaderingen van de 

beheerscommissie, 1977-1981.  
 
 1470 Stukken betreffende het financieel beheer, 1977-1981.  
 
 1471-1475 Dossiers inzake het vaststellen van de begrotingen en rekeningen van over de 

jaren 1977-1981, 1977-1986.  5 omslagen 
 1471 1977, 1977-1980 
 1472 1978, 1978-1982 
 1473 1979, 1979-1982 
 1474 1980, 1980-1982 
 1475 1981, 1980-1986 

 

2.B.2.4.13.6.3. Eretekenen en eervolle onderscheidingen 

 
 1476-1477 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij het aanvragen en uitreiken van 

koninklijke onderscheidingen en andere eretekenen en het toekennen van de 
gemeentelijk eremedaille, 1937-1981.  2 omslagen 

 1476 , 1937-1969 
 1477 , 1970-1981 

 
 1478 Lijsten van inwoners aan wie het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor 

Oorlog en Vrede is verleend, opgesteld door het Ministerie van Oorlog , 1948-
1952.  

 

2.B.2.4.13.7. Religie 

 
 1479 Stukken betreffende de priesters en gebouwen van de kerkgenootschappen in de 

gemeente met een historisch overzicht 'De kerken in de gemeente', opgesteld 
door de gemeentesecretaris, 1947-1948, 1965, 1980.  

 
 1480 Stukken betreffende het opgeven van gegevens aan Gedeputeerde Staten en de 

vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake tradities en gebruiken in de 
gemeente die voor een ontheffing van de Zondagswet in aanmerking komen, 
1956-1957, 1974.  

 
 1481 Stukken betreffende de aankoop en restauratie van de toren van de voormalige 

kerk te Gulpen en verhuur ervan aan het kerkbestuur van de R.K. parochie H. 
Petrus te Gulpen, 1959-1978.  
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 1482 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan het kerkbestuur van de R.K. 

parochie H. Petrus te Gulpen voor buitengewoon herstel van het kerkgebouw en 
het restauratie van het kerkorgel, 1980-1981, 1983.  

 

2.B.2.4.14. Landsverdediging 

 

2.B.2.4.14.1. Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog 

 
 1483 Stukken betreffende de mobilisatietijd en de bezettingsjaren 1939-1944, 1939-

1946.  
 
 1484 Stukken betreffende het bemiddelen bij de afwikkeling van vergoedingen voor R-

verrichtingen ten behoeve van het Duitse leger, 1940-1949.  
 
 1485-1489 Stukken betreffende de vorderingen van goederen en materialen door de Duitse 

bezetter, 1940-1952.  5 omslagen 
 1485 Motorrijtuigen, 1940-1952 
 1486 Metalen, 1941-1944 
 1487 Klokken, 1942-1943 
 1488 Rijwielen, 1942-1945 
 1489 Draad, 1944 

 
 1490 Stukken betreffende inkwartieringen van Duitse troepen in de gemeente en het 

bemiddelen bij de afwikkeling van vergoedingen, 1940-1944, 1952.  
 
 1491 Stukken betreffende het bemiddelen bij vergoedingen voor schade aangericht door 

geallieerde militairen, 1944-1949.  
 
 1492 Stukken betreffende inkwartieringen van geallieerde troepen en het bemiddelen bij 

de afwikkeling van vergoedingen, 1944-1953.  
 
 1493 Stukken betreffende de declaratie van door de gemeente voorgeschoten gelden 

voor de uitbetaling van lonen en sociale verzekeringen voor burgerarbeid voor de 
geallieerde strijdkrachten, 1945-1948.  

 

2.B.2.4.15. Justitie 

 
 1494 Dossier inzake de uitvoering van de verordening betreffende strafbevelen, 

strafbeschikkingen en aan kosten onderworpen waarschuwingen, 1943-1949.  
 

3. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 

 
 1495-1500 Registers van akten van geboorten, 1933-1981.  6 delen 

N.B. Openbaarheid beperkt 
 1495 , 1933-1940 
 1496 , 1941-1950 
 1497 , 1951-1955 
 1498 , 1956-1960 
 1499 , 1961-1965 
 1500 , 1966-1981 
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 1501-1508 Registers van akten van huwelijken, 1933-1981.  8 delen 

N.B. Openbaarheid beperkt 
 1501 , 1933-1940 
 1502 , 1941-1950 
 1503 , 1951-1955 
 1504 , 1956-1960 
 1505 , 1961-1965 
 1506 , 1966-1970 
 1507 , 1971-1975 
 1508 , 1976-1981 

 
 1509-1514 Registers van akten van overlijden, 1933-1981.  6 delen 

N.B. Openbaarheid beperkt 
 1509 , 1933-1940 
 1510 , 1941-1950 
 1511 , 1951-1955 
 1512 , 1956-1960 
 1513 , 1961-1965 
 1514 , 1966-1981 

 
 1515 Tienjaarlijkse tafels, 1941-1980.  1 deel 
 

4. Documentatie 

 
 1516 Vör os jonges, uitgave van het Limburgs Thuisfront afdeling Gulpen, 1947-1950.  
 

5. Gedeponeerde archieven 

 

5.1. Archief van de bescherming bevolking kring gulpen, 1956-1964 

 
 1517 Bruikleenbewijzen en registratiekaarten van blokploegmaterialen, 1956-1963.  
 
 1518 Stukken betreffende opleidingen en oefeningen voor het personeel, 1959-1981.  
 
 1519 Kasboeken, 1960-1961.  
 
 1520 Bestek en voorwaarden inzake de aanleg van een ventilatieinrichting en centrale 

verwarming in een te bouwen commandopost aan de Holleweg te Gulpen, 1963-
1964.  

 
 1521 Dossier inzake de liquidatie, 1963-1964.  
 

5.2. Archief van de intergemeentelijke sociale dienst kring gulpen, 1971-1982 
(1983) 

 

5.2.1. Stukken van algemene aard 
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 1522 Agenda's, notulen en presentielijst van de vergaderingen van de commissie, 1971-
1982.  

 
 1523 Verslag over de jaren 1971-1974, 1975.  1 stuk 
 

5.2.2. Stukken van bijzondere aard 

 

5.2.2.1. Organisatie 

 

5.2.2.1.1. Gemeenschappelijke regeling 

 
 1524 Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van de gemeenschappelijke 

regeling door de aangesloten gemeenten, 1969.  
 
 1525 Stukken betreffende toetreding van de gemeente Noorbeek tot de 

gemeenschappelijke regeling, 1970-1971.  
N.B. kopieën 

 
 1526 Stukken betreffende intergemeentelijke samenwerking ten aanzien van de dienst, 

1972-1974.  
 
 1527 Dossier inzake de toetreding van de gemeente Mheer tot de gemeenschappelijke 

regeling, 1973-1979.  
 
 1528 Dossiers inzake voorstellen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan 

de aangesloten gemeenten, 1975-1980.  
 
 1529 Dossier inzake de toetreding van de gemeente St Geertruid tot de 

gemeenschappelijke regeling, 1976-1979.  
 
 1530 Stukken betreffende de positie van de dienst bij de gemeentelijke herindeling in 

Zuid-Limburg, 1981.  
 
 1531 Dossier inzake de opheffing van de gemeenschappelijke regeling, 1981-1983.  
 

5.2.2.1.2. Financiën 

 
 1532-1543 Begrotingen, rekeningen, rapporten inzake de controle van de financiële 

administratie door het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen en 
dossiers inzake de afrekening van kosten met de aangesloten gemeenten, 1971-
1982.  12 omslagen 

 1532 , 1971 
 1533 , 1972 
 1534 , 1973 
 1535 , 1974 
 1536 , 1975 
 1537 , 1976 
 1538 , 1977 
 1539 , 1978 
 1540 , 1979 
 1541 , 1980 
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 1542 , 1981 
N.B. Rekening ontbreekt 

 1543 , 1982 
N.B. Rekening ontbreekt 

 

5.2.2.1.3. Hulpmiddelen en benodigdheden 

 
 1544 Dossiers inzake het in bruikleen nemen en verzekeren van schilderijen, 1977-1981 

.  
 

5.2.2.1.4. Huisvesting 

 
 1545 Dossiers inzake het huren van ruimten in het Redemptoristenklooster te Wittem, 

1971-1977.  
 
 1546 Dossiers inzake het huren en verhuren van ruimten in het gemeentehuis van 

Gulpen, 1973-1980.  
 
 1547 Stukken betreffende het verhuren van kantoorruimte aan het Bureau Rechtshulp in 

het arrondissement Maastricht, 1976-1977.  
 

5.2.2.1.5. Commissies 

 
 1548 Stukken betreffende de samenstelling van de adviescommissies W.W.V., R.W.W. 

en R.Z., 1971-1982.  
 
 1549-1550 Verslagen van de vergaderingen van de intergemeentelijke commissie 

zelfstandigen, 1972-1979.  2 omslagen 
N.B. Openbaarheid beperkt 

 1549 , 1972-1976 
 1550 , 1977-1979 

 
 1551-1555 Verslagen van de vergaderingen van de intergemeentelijke W.W.V.- en R.W.W.-

commissie, 1976-1982.  5 omslagen 
N.B. Openbaarheid beperkt 

 1551 , 1976-1977 
 1552 , 1978-1979 
 1553 , 1980 
 1554 , 1981 
 1555 , 1982 

 
 1556 Nota inzake een evaluatie van het functioneren van de intergemeentelijke 

indicatiecommissie ingevolge de Wet op de bejaardenoorden, opgesteld door N. 
Paulussen van de Koördinatiestichting Bejaardenwerk Zuid-Limburg, [1978].  1 stuk 

 
 1557 Notulen van de vergaderingen van de intergemeentelijke indicatiecommissie 

ingevolge de Wet op de bejaardenoorden, 1978-1982.  1 stuk 
 

5.2.2.1.6. Verslaglegging van beleids- en bestuurshandelingen 

 
 1558 Dossiers inzake het beantwoorden van enquêtes, 1973-1977.  
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5.2.2.2. Personeel 

 
 1559 Dossier inzake de aansluiting bij het Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren 

Limburg, 1971-1972.  
 
 1560 Dossier inzake de instelling van de functie van controle-ambtenaar van de sociale 

uitkeringen, 1971-1973.  
 
 1561 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van salarisverordeningen, 1971-1982.  
 
 1562 Persoonsdossier van Vijgen, G.J., hoofd van de dienst, 1971-1982.  

N.B. Openbaarheid beperkt 
 
 1563 Verslagen van besprekingen inzake de financiële administratie met comptabele 

ambtenaren van de aangesloten gemeenten en een functionaris van het Centraal 
Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen, 1972-1973.  

 
 1564 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de regeling voor vergoeding van 

vervoerskosten, 1972-1976.  
 
 1565 Notulen van de werkbesprekingen van het personeel, 1973-1980.  
 
 1566 Stukken betreffende de taakverdeling van het personeel, 1974-1978.  
 
 1567 Dossier inzake de tijdelijke uitbreiding van het personeel met een administratieve 

kracht, 1975.  
 
 1568 Dossiers inzake uitbreiding van het personeel onder de voorwaarden van de 

interimmaatregel jeugdige werklozen, 1977-1978.  
 
 1569 Dossier inzake de invulling van de vacature voor de typiste, 1979-1980.  
 
 1570 Dossiers inzake de vaststelling van arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1979-

1980.  
 
 1571 Dossier inzake de vaststelling van een algemeen ambtenarenreglement, 

wachtgeldverordening, spaarverordening, verplaatsingskostenverordening, 
studiefaciliteitenverordening en uitkeringsverordening, 1980-1981.  

 
 1572 Dossier inzake de voorbereiding van een functiewaardering voor het personeel, 

1981-1982.  
 

5.2.2.3. Taak 

 
 1573 Stukken betreffende de opvang van tijdelijke verpleegpatiënten in het 

bejaardencentrum Dr Ackenshuis, 1971.  
 
 1574 Staten houdende gegevens inzake aantallen uitkeringen, aanvragen en 

bezwaarschriften, 1971-1978.  
 
 1575 Correspondentie en verslag van een bespreking met de gemeente Gulpen inzake 

controle van aanvragen om bijstand, 1972.  
 
 1576 Dossiers inzake het overdragen van de administratie van inkomsten en uitgaven 

aan de gemeente Gulpen en vaststellen van de vergoeding voor 
administratiekosten aan deze gemeente, 1977-1980.  

 
 1577 Dossier inzake het verzorgen van het secretariaat van de intergemeentelijke 

indicatiecommissie ex artikel 6j van de Wet op de bejaardenoorden, 1978-1983.  
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 1578 Dossier inzake het informeren van de aangesloten gemeenten inzake een brief 

van het Ministerie van Sociale Zaken betreffende het uitvoeren van hercontroles, 
1981.  

 

5.3. Archief van burgemeester r.a.th.m van rijckevorsel, 1937-1962 

 
 1579 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van burgemeester R.A.Th.M.van 

Rijckevorsel, 1937-1962.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 

5.4. Archief van het burgerlijk armbestuur, (1918) 1932-1964 

 

Organisatie 

 
 1580 Dossiers inzake het beheer van effecten, verkoop van percelen aan de Limburgse 

Tramweg Maatschappij, verstrekken van een lening aan M. Fouarge en verlenen 
van toestemming voor de aflossing van een graanrente aan de erven van J. van 
den Bosch, 1918-1924.  

 
 1581 Reglement, 1921, 1927, 1951.  

N.B. met wijzigingen 
 
 1582-1583 Stukken betreffende benoeming en ontslag van bestuursleden, controle van de 

financiën, beheer van eigendommen, kostenloze geneeskundige behandeling van 
armlastigen en behandelen van aanvragen om steun, 1929-1941.  2 omslagen 

 1582 , 1929-1935 
 1583 , 1936-1941 

 
 1584-1587 Jaarrekeningen, met rapporten inzake de controle van kas, administratie en 

jaarrekening, opgesteld door het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële 
Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1932-1963.  4 omslagen 

 1584 , 1932-1940 
 1585 , 1941-1950 
 1586 , 1951-1959 
 1587 , 1960-1963 

 
 1588-1593 Kasboeken, 1932-1964.  6 omslagen 

 1588 , 1932-1940 
 1589 , 1941-1942 
 1590 , 1943-1945 
 1591 , 1946-1951 
 1592 , 1952-1959 
 1593 , 1960-1964 

 
 1594-1597 Begrotingen, 1933-1963.  4 omslagen 

 1594 , 1933-1940 
 1595 , 1941-1949 
 1596 , 1950-1959 
 1597 , 1960-1963 

 
 1598 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1937-1964.  1 deel 
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 1599 Stukken betreffende de belegging van gelden, 1949-1965.  
 
 1600 Presentieregister van de vergaderingen van het bestuur, 1953-1964.  1 deel 
 
 1601 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van bestuursleden door de 

gemeenteraad, 1954-1962.  1 deel 
 

Personeel 

 
 1602 Persoonsdossier van P.H.P. Leclerc van het Burgerlijk Armbestuur, secretaris-

penningmeester, 1956, 1962.  3 stukken 
N.B. Openbaarheid beperkt 

 

Taak 

 
 1603 Registers van bedeelden, 1939-1941, z.j..  

N.B.  Openbaarheid beperkt 
 
 1604 Dossier inzake de ondersteuning van gezinnen van geïnterneerde N.S.B.'ers, 

1945-1950.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 

5.5. Archief van de vleeskeuringsdienst kring gulpen, (1950) 1956-1986 

 

5.5.1. Stukken van algemene aard 

 
 1605 Agenda's en verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1956-

1983.  
 
 1606 Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de commissie, 1956-1986.  
 
 1607 Jaarverslagen, 1957-1977.  
 

5.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

5.5.2.1. Organisatie 

 

5.5.2.1.1. Indeling en ontwikkeling 

 
 1608 Dossier inzake de voorbereiding van het samengaan met de vleeskeuringskring 

Valkenburg-Houthem, 1950-1955.  
 
 1609 Dossiers inzake de vaststelling, wijziging en opheffing van de gemeenschappelijke 

regeling Vleeskeuringsdienst kring Gulpen, 1955-1986.  
 
 1610 Stukken betreffende het bekendmaken van het standpunt inzake schaalvergroting 

van de vleeskeuringsdiensten in Zuid-Limburg aan verscheidene instanties, 1966-
1970.  
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 1611 Stukken betreffende samenwerking met de keuringskringen Heerlen en Kerkrade, 
1976-1979.  

 
 1612 Rapport inzake de reorganisatie van de vleeskeuringsdiensten, opgesteld door P. 

Grondhuis hoofd van de Vleeskeuringsdienst kring Gulpen, 1979.  
 
 1613 Stukken betreffende de opheffing van de dienst, 1981-1986.  
 

5.5.2.1.2. Financiën 

 
 1614 Rapporten inzake de controle van de kas en administratie, opgesteld door het 

Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, 1955-1980.  

 
 1615-1617 Begrotingen, 1956-1985.  3 omslagen 

N.B. met wijzigingen 
 1615 , 1956-1969 
 1616 , 1970-1979 
 1617 , 1980-1985 

 
 1618-1620 Jaarrekeningen, met controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en 

Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1956-1985. 3 omslagen 
 1618 , 1956-1969 
 1619 , 1970-1979 
 1620 , 1980-1985 

 
 1621 Dossiers inzake het aangaan en verlengen van een rekening 

courantovereenkomst met de Rabobank Gulpen, 1957-1985.  
 
 1622 Stukken betreffende de girorekening, overdracht van geldmiddelen aan de nieuwe 

kassier-administrateur en een enquete naar de kosten van de dienst, 1961-1982.  
 

5.5.2.1.3. Betrekkingen tot derden 

 
 1623 Stukken betreffende het treffen van een regeling met de gemeente Kerkrade 

inzake het betalen van invoerrecht voor vee dat vanuit het slachthuis te Kerkrade 
in de kring Gulpen wordt ingevoerd, 1951, 1964.  

 

5.5.2.1.4. Vastleggen van bestuurs- en beheershandelingen 

 
 1624 Stukken betreffende het opgeven van statistische gegevens aan het Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 1977-1985.  
 

5.5.2.2. Personeel 

 
 1625-1628 Persoonsdossiers van het personeel, 1950-1985.  4 omslagen 

N.B. Openbaarheid beperkt 
 1625 Beckers, J.M.A.: hulpkeurmeester 1e klas, 1957-1985 
 1626 Haye, M.J. de la: hulpkeurmeester, 1950-1985 
 1627 Koelman, K.B.M.: waarnemend hoofd van dienst, 1969-1978 
 1628 Sleypen, M.H.: keurmeester, 1956-1985 
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 1629 Stukken betreffende het personeel: salarisverhogingen, ontslag in verband met het 
samengaan met de vleeskeuringskring Valkenburg-Houthem, beëdiging, 
rechtspositieregelingen, premiespaarregeling, jubilea, aanwijzen 
herkeuringsdierenarts en vergoeding voor herkeuring, 1955-1978.  

 
 1630 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van instructies voor het personeel, 

1956-1961.  
 
 1631 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen op keurlonen 

door de aangesloten gemeenten, 1957-1981.  
 
 1632 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening regelende de 

rangen en de bezoldiging van de ambtenaren, 1961-1985.  
 
 1633 Stukken betreffende autovergoedingen aan de keurmeesters, 1971-1974.  3 stukken 
 

5.5.2.3. Taken 

 
 1634 Stukken betreffende noodslachtplaatsen en de uitvoering van de vleeskeuring , 

1953-1977.  
 

5.6. Archief van het bestuur van de stichting trefcentrum gulpen, 1975-1977 

 
 1635 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken , 1975-1977.  
 

6. Toegangen 

 
 1636 Toegang op het bestand bouwvergunningen, 1937-1981.  


