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1. Inleiding 
 

1.1. De gemeente en het gemeentelijk bestuur van 1913-1918 

 
"Burgemeester van Heerlen te zijn is geen sinecure. U wacht hier in deze gemeente, midden in de nog in 
wording zijnde industriestreek, een zware en moeilijke taak, te zwaarder, omdat gij hier de plaats hebt in te 
nemen van uwen alom geachte voorganger, dhr. Ch. de Hesselle, onder wiens krachtig bewind Heerlen 
geworden is wat het op dit ogenblik is".1 
 
Deze woorden werden uitgesproken door wethouder Scheepers bij de installatie van Burgemeester Waszink 
in maart 1913. 
 

1.1.1. Opkomst mijnindustrie 

 
Hoe zag het Heerlen van 'dat ogenblik' eruit? Heerlen was in die dagen getuige van een in meerdere 
opzichten explosieve groei. De bepalende factor hierbij was de opkomst van de mijnbouwindustrie. Na een 
reeks proefboringen door Franse, Duitse en Belgische onderzoekers werd aan het eind van de vorige eeuw 
een start gemaakt met de mijnbouw.2 Initiatiefnemers in Heerlen waren op dat moment de Duitse 
mijnbouwfamilie Honigmann en dhr. H. Sarolea. Zij besloten tot oprichting van de "N.V. Maatschappij tot 
exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen". Uit dit particulier initiatief zouden de Oranje- Nassaumijnen 
(O.N.) ontstaan. In 1893 begon men met de bouw van de O.N. I. In 1899 kon uiteindelijk de ontginning 
beginnen.3 
 
In 1901 werd de mijnwet van kracht waardoor voor de nieuwe concessies alleen staatsexploitatie mogelijk 
werd. Dit resulteerde in de bouw van het hoofdkantoor van de Staatsmijnen o.l.v. Wenckebach in het 
centrum van Heerlen en in 1906 tot de bouw van de Staatsmijn Emma in het noordelijk gedeelte van 
Heerlen. Dit was niet de laatste mijn die Heerlen rijk zou worden. In 1912 en 1913 startte men de bouw van 
de O.N. III respectievelijk de O.N. IV.4 Door de komst van deze mijnen ontwikkelde Heerlen zich in een rap 
tempo van een agrarisch dorp tot een industriële stad in wording. Tal van kleine boerenbedrijven verdwenen 
hierdoor. Grote boerenhoeven zagen hun grondbezit slinken door de aanleg van onder meer het mijnspoor, 
verkeerswegen en de woningbouw. 
 

1.1.2. Enorme bevolkingsgroei 

 
Inherent aan de groei van de mijnbouw was de enorme groei van de Heerlense bevolking. Telde de 
bevolking in 1895 nog 5523 inwoners, dan was dit getal in 1912 al gestegen tot 14576 inwoners. De 
bevolking verdrievoudigde. Zetten we dit af tegen de bevolking van 1918, groot 27666 inwoners, dan 
spreken we van een verdubbeling van de bevolking t.o.v. 1912.5 De aantrekkingskracht van de mijnen 
resulteerde in een immigratiegolf die uniek was voor Heerlen en voor Limburg. Het waren immigranten 
zowel uit binnen-als buitenland. De autochtone bevolking werd geconfronteerd met een pluriforme 
samenleving. Ze kwam in contact met mensen van allerlei slag, zeden en gewoonten. Zo bestond rond de 
eeuwwisseling de bevolking nog voor 98% uit katholieken. Er bestonden alleen een kleine protestantse en 
een Israëlische gemeente die in het bezit waren van hun eigen bedehuis. In 1920 bestond al een kwart van 
de Heerlense bevolking uit niet-katholieken. De samenstelling van de beroepsbevolking veranderde dus 
sterk door de mijnbouw.6 
 
Daarbij brak in 1914 wereldoorlog I uit. Had in 1905 nog 22% van alle O.N.-medewerkers de Duitse 
nationaliteit, dit liep terug van 17,5% in 1913 tot 7,5% in 1915. Ook alle jonge Nederlandse mijnwerkers 
                                                      
1 Installatie van den burgemeester, in: Limburger Koerier 5 april 1913 
2 L.E.M.A. van Hommerich, De Spieghel Historiael van Heerlen, 1948 
3 M. Vanderbroeck, Heerlen; de wording van een mijnbouwstad, 1981 (kandidaatsscriptie) 
4 L.E.M.A. van Hommerich, De Spieghel Historiael van Heerlen, 1948 
5 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen 1913-1918, inventarisnummers 1 t/m 6 
6 Paul Overhage S.J., Heerlen, der städtische Mittelpunkt des südlimburgischen Bergbaugebietes; Landschafts-, Wirtschafts-, 

Bevölkerungs-und Siedlungsbild, 1939 
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moesten de mijnen verlaten ten gevolge van de mobilisatie. Tijdens de oorlog kreeg Heerlen te maken met 
een enorme toeloop van met name Belgische mijnwerkers. Dit waren veelal gevluchte militairen, die in 
opvangkampen werden gehuisvest. Maar ook vele Duitse en Oostenrijkse deserteurs probeerden zich in de 
oostelijke mijnstreek te vestigen, net als de vele Nederlanders die door de oorlog uit Duitsland 
terugkeerden.7 
 
Heerlen kreeg door de mijnbouw en door het uitbreken van de eerste wereldoorlog te maken met de meest 
uiteenlopende zeden, levensgewoonten, opvattingen en gedragswijzen, geconcentreerd op een uiterst klein 
stukje grondgebied. In de snel uit de grond gestampte mijnkolonies, leidde dit onherroepelijk tot sociale 
spanningen. Losgeslagen uit het eigen sociaal-economische milieu vonden vele migranten slechts moeilijk 
hun evenwicht. Vereenzaming was vaak het gevolg. Compensatie zocht men dan ook vaak in de drank met 
alle gevolgen van dien. Het aantal kroegen nam in deze periode fors toe.8 
 
Het moge duidelijk zijn dat dit alles een enorme invloed heeft gehad op de samenleving van Heerlen en zijn 
omgeving. Zo sterk zelfs dat langzamerhand het Heerlens dialect als voertaal verdrongen werd door het 
Nederlands. 
 

1.1.3. Centrumstad 

 
Doordat de hoofdkantoren van zowel de Staatsmijnen als ook de Oranje-Nassaumijnen in Heerlen gevestigd 
werden, ontwikkelde het zich tot het centrum van de regio. De infrastructuur werd verbeterd door onder 
meer nieuwe aanleg van wegen en trottoirs die voorzien werden van elektrische verlichting. De 
infrastructuur werd verder verbeterd door de aanleg van spoorweglijnen. Reeds in 1896 kwam men, op 
initiatief van de heer H. Sarolea, tot de realisering van een spoorweglijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath. In 
1914 werd de lijn Heerlen-Valkenburg in gebruik genomen. Ook op lokaal terrein werd het openbaar vervoer 
verbeterd door met name de aanleg van een tramspoor.9 Heerlen werd uit zijn isolement verlost en 
aantrekkelijk gemaakt voor economische en commerciële initiatieven. Het aantal fabrieken en bedrijven nam 
gestaag toe. Gevestigd werden: een boterfabriek, broodfabrieken en-bakkerijen, een chocolade-en 
suikerwerkfabriek, konstruktiewerkplaatsen, drukkerijen, een glas-etserij, houtzagerijen, een ijsfabriek, een 
ijzergieterij, kalkbranderijen, leerlooierijen, steenbakkerijen, timmerfabrieken, smederijen, een machine-en 
motorenfabriek, meubelfabrieken etc.. Deze kleurrijke opsomming is typerend voor de groei van een 
mijnstad als Heerlen. 
 

1.1.4. Woningbouw 

 
Om de huisvesting van de explosief groeiende bevolking te kunnen opvangen werd op initiatief van mgr. dr. 
H.A. Poels, aalmoezenier van Sociale werken, in 1911 de vereniging "Ons Limburg" opgericht als 
overkoepelende organisatie van woningbouwverenigingen. In 1899 telde Heerlen 1141 huizen, in 1919 
waren dat er 5485. Ondanks deze groei was er toch sprake van een chronisch woningtekort. Ook de 
kwaliteit van de huisvesting nam regelmatig alarmerende vormen aan. 
 

1.1.5. Sociale-culturele invloeden 

 
De invloed van de mijnen ging nog verder. Directe en indirecte bemoeienissen door de mijnen, wel op 
voorspraak van de r.k. geestelijkheid, die waakte over het zedelijke en morele heil der zielen, raakten diep 
verankerd in het Limburgse sociale en culturele leven. Ze stimuleerden de oprichting van muziek-, zang-, 
toneel-en sportverenigingen. Op het gebied van onderwijs kwam men in 1913 tot de oprichting van de 
Ambachts-en Mijnschool. Zelfs de bouw van kerken werd gesubsidieerd door de mijnen. 
 

                                                      
7 M. Vanderbroeck, Heerlen; de wording van een mijnbouwstad, 1981 (kandidaatsscriptie) 
8 M. Vanderbroeck, Heerlen; de wording van een mijnbouwstad, 1981 (kandidaatsscriptie) 
9 Paul Overhage S.J., Heerlen, der städtische Mittelpunkt des südlimburgischen Bergbaugebietes; Landschafts-, Wirtschafts-, 

Bevölkerungs-und Siedlungsbild, 1939 
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1.1.6. Gemeentelijke organisatie 

 
De ontwikkeling van Heerlen als mijnbouwstad met regionale allure en het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog in 1914 zijn de belangrijke gebeurtenissen die invloed uitoefenen op het bestuurlijke apparaat 
van de gemeente Heerlen. Het dagelijks bestuur bestond uit de burgemeester en twee wethouders. De 
gemeenteraad bestond uit 15 raadsleden die zitting namen voor een periode van zes jaar, waarbij om de 
twee jaar 1/3 deel aftrad. Door de groeiende economische, sociale en culturele activiteiten wordt steeds 
vaker beroep gedaan op de ambtelijke bestuursorganen. Aanvragen van bouw-, hinderwet-, 
drankwetvergunningen zijn aan de orde van de dag. De aanleg en verbetering van wegen, trottoirs, 
rioleringen en verlichtingen eisen bemoeienissen van de gemeentelijke overheid. Ook de registratie van de 
groeiende bevolking leidde tot uitbreiding van bijvoorbeeld het aantal ambtenaren van de Burgerlijke Stand. 
De bewoners van Heerlerheide en Treebeek verzochten in 1918 zelfs om de vestiging van een apart bureau 
voor de Burgerlijke Stand in hun wijk. Vanwege de slechte bereikbaarheid en het tijdsaspect verzocht de 
bevolking om hierop positief te reageren.10 Het argument tijd wijst al op de veranderende samenleving 
waarin de tijdsdruk gaat domineren. De raad besloot echter negatief omdat er op korte termijn een 
stoomtramverbinding werd gerealiseerd waardoor de bereikbaarheid werd verbeterd. Bovendien waren de 
kosten voor een filiaalkantoor veel te hoog. Door de toenemende druk op de gemeentelijke overheid, o.a. 
door de uitbreiding van taken, verviervoudigde het ambtelijke apparaat in de periode 1913-1918.11 
 

1.1.7. Verkiezingen en onderwijs 

 
Naast de zoëven genoemde invloedssferen waren er ook nog andere belangrijke gebeurtenissen in deze 
periode. Zo werd in 1917 de nieuwe Grondwet van kracht. Hierin werden elementaire zaken geregeld zoals 
het onderwijs en het kiesrecht. Wat betreft het onderwijs vond er een financiële gelijkschakeling van het 
openbaar en bijzonder lager onderwijs plaats. Dit had grote gevolgen voor de subsidiëring die door de 
gemeente moest worden afgehandeld. Het andere belangrijke punt was het kiesrecht. Er gold nu algemeen 
kiesrecht voor de tweede kamer, provinciale staten en de gemeenteraad voor alle mannelijke Nederlanders 
mits ze een zekere leeftijd hadden bereikt. Tevens maakte deze grondwet de weg open voor het algemeen 
kiesrecht voor vrouwen en de doorvoering van de stemplicht. Als laatste werd de evenredige 
vertegenwoordiging als kiesstelsel ingevoerd. Door de groei van de Heerlense bevolking had de 
gemeenteraad in 1913 besloten de gemeente te verdelen in drie stemdistricten. Op 31 januari 1916 besloot 
de raad er nog een vierde stemdistrict aan toe te voegen.12 
 

1.1.8. Eerste Wereldoorlog 

 
In de periode 1913-1918 werden door de raad twee spoedvergaderingen belegd. De eerste op 19 augustus 
1914 naar aanleiding van het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Hierin werd ingegaan op de 
consequenties van deze oorlog. Geconstateerd werd dat vele mensen de vlucht namen. Hierdoor sprak de 
raad zijn bezorgheid uit over het niet of te laat ontvangen van belastinggelden. De gemeente werd 
geconfronteerd met extra uitgaven ten behoeve van de armenzorg en de gezinnen van militie-en 
landweerplichtigen. Men besloot dan ook tot het aangaan van een extra lening om deze kosten te kunnen 
opvangen. In diezelfde vergadering wees men ook op de dreigende schaarste van levensmiddelen. De 
winkeliers/grossiers waren niet koopkrachtig genoeg om levensmiddelen aan te kopen en in te slaan. De 
gemeente besloot zelf de levensmiddelen aan te kopen en deze door te sluizen naar de kleinhandel, 
afneembaar tegen voor ieder gelijke prijzen. Ook hiervoor werd een lening aangegaan. Toch lijkt de oorlog 
de dagelijkse teneur niet te verstoren. Misschien wordt dit geïllustreerd aan de hand van de tweede 
spoedvergadering, gehouden op 12 september 1916. Hierin werd een loonsverhoging van de burgemeester 
besproken die dreigde op te stappen omdat hij een functie kreeg aangeboden bij de Geldersche 
Credietvereniging. Men besloot tot een loonsverhoging tot / 5000,-- welke door de burgemeester werd 
geaccepteerd.13 Dit agendapunt staat in geen verhouding tot de oorlog die in grote delen van Europa woedt, 
maar geeft wel de enigszins stabiele situatie weer waarin Heerlen, ondanks zijn geografisch gevaarlijke 
grensligging, zich op dat moment bevindt. 
 
                                                      
10 Notulen raadvergaderingen, inventarisnummers 7 t/m 12 
11 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen 1913-1918, inventarisnummers 1 t/m 6 
12 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen 1913- 1918, inventarisnummers 1 t/m 6 
13 Notulen raadvergaderingen, inventarisnummers 7 t/m 12 
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1.1.9. Mijnwerkersstaking 

 
Uit een ander perspectief blijkt Heerlen toch ook onstabiele periodes te kennen. Getuigenis hiervan was de 
mijnwerkersstaking van 1917 welke Heerlen en omgeving in rep en roer bracht. 
 
De staking was het gevolg van sociale mistoestanden en conflicten tussen werknemers en werkgevers. Zij 
kreeg echter een extra dimensie door de machtsstrijd die gevoerd werd tussen de christelijke en 
socialistische mijnwerkersbonden. Aanleiding tot de staking waren de verslechterde toestanden waarin de 
bevolking en met name de arbeiders zich bevonden. De eerste helft van 1917 had gezorgd voor een 
verslechtering van de koopkracht. De mijndirecties waren zich bewust van het feit dat een loonsverhoging 
noodzakelijk was. Ondanks de grote winsten die de mijnen maakten aarzelden ze en schoven ze het besluit 
tot loonsverhoging vooruit. De mijnen maakten grote winsten omdat door de oorlog de aanvoer van 
brandstoffen uit het buitenland bemoeilijkt werd. De schaarste van branstoffen leidde tot een energiecrisis in 
1916. De vraag naar steenkolen nam dus fors toe waardoor er zelfs een verdubbeling van het aantal 
mijnwerkers plaatsvond. De werkgevers bevonden zich in een gunstige positie, dit in tegenstelling tot de 
werknemers. Door de aarzeling van de werkgevers radicaliseerden de arbeiders. De Algemene 
Nederlandse Mijnwerkersbond (ANMB) eiste een loonmaatregel en pleitte voor een stevige loonactie. Hij 
was voor een samenwerking met de Christelijke mijnwerkersbond. De laatste wees dit echter van de hand. 
De ANMB was niet uit op een staking en was voorstander van redelijk overleg. Door de starre houding van 
de werkgevers werd de bond min of meer gedwongen om over te gaan tot staking, te meer omdat hij 
vasthield aan de gestelde eisen van onder andere invoering van minimumlonen, een accoordstelsel en een 
achturige werkdag. De katholieken legden de strijd van de ANMB anders uit. 
 
Voor hun was het de strijd van de socialisten met als doel verbreiding van de socialistische ideeën en 
daarmee gelijktijdig de verdringing van de katholiek-christelijke denkbeelden. De katholieken manipuleerden 
volop. Zo werd bijvoorbeeld katholieken een kerkverbod opgelegd als zij bereid waren te staken. Ook 
chauvinistische ideeën infiltreerden in de strijd om de macht. Zo zou de strijd van de socialisten de strijd van 
de "Hollanders" zijn zonder enig gevoel voor de Limburgse katholieke tradities. Door deze benadering 
verzaakte de Christelijke mijnwerkersbond zich in te zetten voor de belangen van hun leden. Getuige de eis 
voor loonsverhoging voor alleen de bovengrondse werknemers. Deze passieve houding kostte de 
christelijke bond veel leden. De ANMB organiseerde enkele manifestaties in Heerlen waarvan de grootste 
op 28 mei 1917 waarbij 6500 deelnemers aanwezig waren. De werkgevers kwamen niet tegemoet aan de 
belangrijkste eisen. Ze waren bang dat bij invoering van minimumlonen de beoogde produktie niet meer 
behaald werd. De staking leek onafwendbaar en startte dan ook op 21 juni 1917; zij duurde tot 2 juli. 
Concrete successen behaalde men niet. Door de grote deelname aan de staking breidde het ledental van 
de ANMB zich snel uit, terwijl het ledental van de Christelijke mijnwerkersbond verminderde door zijn 
tactloze opstelling. Het enige succes dat er geboekt werd was de instelling van een contactcommissie, 
waarin mijndirekties en vakbonden struktureel overleg voerden over de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden. Eind november 1918 haakten de socialisten af omdat de christelijken te veel partij 
kozen voor de direkties. Aan de extreme fluctuaties in de ledenomvang van beide bonden kwam snel een 
eind waardoor men weer evenwichtigere verhoudingen verkreeg.14 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 

1.2.1. Periode 1913-1940 

 
Het archief van 1913-1918 ontstond in een periode waarin ook de archiefwereld volop in beweging was. De 
bureaucratische papierwinkel maakte zijn opgang. Dit stelde meer en meer eisen aan het beheer van het 
archief. Een wettelijke grondslag werd pas in 1918 gelegd toen de archiefwet van kracht werd. Hoe was de 
situatie hiervoor? Sinds 1879 waren de archieven gehuisvest in het raadhuis, gelegen aan de Geleenstraat. 
Op 19 juni 1899 kwam de toestand van de archieven aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. In de 
notulen werd hierover vermeld: "Nu deelt de Voorzitter nog mede, dat het archief dezer gemeente nog altijd 
in ongeregelden toestand verkeert, dat de Secretaris wel gaarne zou beginnen met opruiming en sortering 
der stukken, maar dat deze hiervoor wel de hulp van een deskundige zou willen inroepen, zoo de gemeente 

                                                      
14 L.H.M. Kreukels, Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid; geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse 

steenkolenmijnen, 1900-1940, 1986 
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de kosten, die daaruit noodzakelijk ontstaan zullen, wil dragen". Dit voorstel werd aangenomen. Na 1918 
verbeterde de toestand van de archieven als gevolg van die archiefwet. In 1924 werd aan de heer Peters 
opdracht gegeven de oude archieven van de gemeente Heerlen te ordenen. Dit besluit was een gevolg van 
de archiefinspectie door de rijksarchivaris in Limburg. Geadviseerd werd een middelbaar archiefambtenaar 
aan te stellen. Hiervoor was er geen budget. Daarom werd toestemming aan G.S. gevraagd om de heer 
Peters onder supervisie van de rijksarchivaris de archieven te doen inventariseren. G.S. ging hiermee 
akkoord. In 1937 werd benoemd de heer Drs. L.E.M.A. van Hommerich die de taak kreeg toebedeeld de 
archieven te inventariseren en te ordenen. Vlak na zijn aanstelling werden de archieven over de jaren 1815 
tot en met 1918 door de gemeentesecretaris overgedragen. 
 

1.2.2. Periode na 1940 

 
In 1940, na de dood van de heer Peters, werd de heer van Hommerich benoemd in vaste aanstelling als 
archivaris van de gemeente Heerlen en conservator van het Oudheidkundig museum. De activiteiten die tot 
1943 werden ondernomen hadden hoofdzakelijk betrekking op het verbeteren van de toestand van de oude 
archieven van vóór 1794. In verband met de bouw van een nieuw raadhuis in de Geleenstraat werden de 
archieven in 1940 ondergebracht in een gebouw aan de Uilestraat. Na het gereedkomen van de 
archiefkelder van het nieuwe raadhuis werden de archieven in 1943 hierin overgebracht. 
 
Het beheer van het gemeentelijk archief werd vastgelegd in een archiefverordening en een instructie voor 
de gemeentearchivaris in 1943. 
 
Het jaarverslag van de Oudheidkundige dienst uit 1948 meldt ons: "Het gedeelte, dagtekenend vóór 1919, 
datum waarop ter Gemeente-Secretarie het decimale stelsel voor de ordening der correspondentie is 
ingevoerd, is toegankelijk, alhoewel in onderdelen nog niet beschreven". 
 
In 1950 werd een begin gemaakt met de herordening en fichering van de verzameling "Overeenkomsten en 
notariële akten" van voor 1919 (in 1957 werd deze klus afgerond) en de collectie hinderwetsvergunnningen 
vanaf het jaar 1881. 
 
Na het verschijnen van de zgn. tien regels, opgesteld door de minister van binnenlandse zaken in de brief 
van 28 december 1949, meldde de heer van Hommerich het volgende: ..." De inventarisering van het 
secretarie-archief, 1814- 1950 ... is een punt van bestudering". 
 
Deze bestudering zal ruim twintig jaar duren voor alsnog begonnen wordt met het herinventariseren van het 
archief van het gemeentebestuur van 1813-1918. De heer H. Schwanen startte in 1971 met het beschrijven 
van de archiefstukken en er wordt een kaartsysteem aangelegd. Deze werkzaamheden zouden drie jaar 
voortduren. Door gebrek aan tijd en financiële middelen werd dit project weer gestaakt. In 1981 werden de 
voorlopige beschrijvingen nog uitgewerkt en systematisch gerangschikt. Dan wordt het weer stil rondom dit 
archief. 
 
Inmiddels was het archief in 1964 verhuisd naar de achtervleugel van de Schouwburg aan de 
Orpheusstraat. Daar zou het blijven tot 1977. Toen verhuisde het naar het gereedgekomen gebouw aan de 
Coriovallumstraat, in de volksmond bekend als het Thermenmuseum. Daar is het archief sindsdien 
gebleven.15 
 
In 1992 wordt de draad weer opgepakt, ditmaal o.l.v. de stadsarchivaris R. Braad. Opnieuw zal het archief 
van 1813-1918 worden geïnventariseerd. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 

1.3.1. Plan van aanpak 

 

                                                      
15 Jaarverslagen 1937- 1992 van respectievelijk Oud Archief, Oudheidkundige dienst, Archiefdienst en Stadsarchief 
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Deze inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Heerlen is een onderdeel van een project om 
het archief van het gemeentebestuur over de periode 1815 tot en met 1918 te inventariseren. Gezien de 
omvang van het archief (58 strekkende meter) en de grotendeels ongeordende staat werd in 1992 besloten 
om de werkzaamheden te verdelen in 5 fasen, te weten:  
1. beschrijven en ordenen van het archief over de periode 1815-1851;  
2. beschrijven en ordenen van het archief over de periode 1852-1913;  
3. beschrijven en ordenen van het archief over de periode 1913-1918;  
4. het tot één geheel maken van de drie hierboven genoemde archiefdelen;  
5. het maken van nadere toegangen en een restauratieplan. 
 
In het najaar 1992 werd door G.C. Verlaan een begin gemaakt met fase 1 van het project. Deze fase zal ook 
eind 1993 gereedkomen. Voor fase 2 zal in de loop van 1994 een gedetailleerd archiefbewerkingsplan 
worden opgesteld. 
 

1.3.2. Dossierstelsel van Delnoz 

 
Bij de fasering van de werkzaamheden betreffende het beschrijven en ordenen werd gezocht naar geschikte 
cesuren. Als cesuur voor fase drie, 1913-1918, is gekozen voor 26 april 1913. Op deze datum werd een 
rubrieken- dossier-stelsel ingevoerd volgens het model van Delnoz, ambtenaar bij de provinciale griffie te 
Limburg. Hiervoor hanteerde men het systeem van de brievenboeken. Hierbij werd ieder in-en uitgaand stuk 
onder een afzonderlijk nummer in een brievenboek ingeschreven. Dit veranderde dus met de invoering van 
het dossierstelsel waarbij alle ingekomen en uitgaande stukken betreffende een zaak bij elkaar werden 
gevoegd.16 Vervolgens kreeg elk dossier een uniek nummer en werd ingeschreven in een indicateur. Hierin 
zijn dus alle uitgaande en inkomende stukken van de gemeente ingeschreven. Dit geld ook voor de interne 
correspondentie. Er is echter één uitzondering. Alle stukken die betrekking hadden op militaire zaken, militie, 
landweer en landstorm werden in een afzonderlijke indicateur ingeschreven. In overleg met de 
stadsarchivaris R. Braad is besloten om het archief terug te brengen tot de oude orde. De cesuur lag dus bij 
26 april 1913. Het was echter onmogelijk deze feilloos toe te passen. Wat betreft de correspondentie was dit 
geen probleem. Notulen, verslagen, rekeningen e.d. daarentegen stopten niet op 25 april. Praktische en 
inhoudelijke argumenten leidden ertoe deze toch in de inventaris op te nemen. 
 
Uitgangspunt voor het beschrijven en ordenen van dit archief was dus de indicateur. Bij de resterende 
bescheiden is hoofdzakelijk uitgegaan van het kaartsysteem dat begin jaren zeventig is aangelegd. Bij het 
beschrijven is gebruik gemaakt van de termen zoals deze vermeld staan in het Lexicon van Nederlandse 
Archieftermen. Het ging om totaal 13 meter die geïnventariseerd moest worden. 
 
Gevolg van het herstellen van de oude orde is dat de correspondentie niet direct toegankelijk kon worden 
gemaakt. Om de correspondentie toch ontsloten te krijgen zijn er lijsten aangelegd waarop de dossiers c.q. 
correspondentie rubrieksgewijs zijn uitgewerkt. Ook hierbij is gebruik gemaakt van de rubrieken die destijds 
gebruikt zijn. Men is in 1913 begonnen met het inschrijven van de correspondentie in een indicateur. Elk 
nieuw dossier kreeg een nieuw uniek nummer toegekend. Bij inschrijving werd het dossier geklasseerd 
volgens een rubriekenlijst. Het tot stand komen van deze rubriekenlijst heeft een ontwikkeling doorgemaakt. 
Van 1913 tot en met 1915 werkte men met een aantal hoofdrubrieken welke weer verder werden 
onderverdeeld. Deze verdere onderverdeling verschilde dan weer per jaar, afhankelijk van de onderwerpen 
die in een jaar aan bod kwamen. Alleen de hoofdrubrieken bleven gelijk. Bij de toekenning van de 
subrubrieken welke alfabetisch geordend zijn, kan men zien dat het geheel nog in een pril stadium 
verkeerde. In 1916 veranderde dit grondig. De onderverdeling in hoofdrubrieken verdween en daarvoor in 
de plaats kwamen een honderdtal vaste rubrieken die ook een vast nummer kregen. Deze rubriekenlijst 
werd gebruikt van 1916 tot en met 1918. Men begon in 1916 dan ook weer opnieuw te nummeren. Gevolg is 
dat er twee lijsten zijn ontstaan met dossiers waarbij het jaar 1916 de breuk vormt. 
 
We zagen reeds dat alle correspondentie m.b.t. militaire zaken apart geregistreerd werd. De manier van 
inschrijven is in de periode van 1913 tot en met 1918 niet veranderd. Vandaar dat we dus konden volstaan 
met de aanleg van één lijst voor de dossiers van militaire zaken. Ook hier is gebruik gemaakt van een 
rubriekenlijst welke qua opzet analoog is aan de lijst van 1913-1915 welke hierboven is toegelicht. 
 

                                                      
16 H.A.A. Delnoz, Handleiding voor het ordenen en inrichten van gemeente-archieven, 1908 
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Deze rubriekenlijsten zullen in een later stadium verder toegankelijk gemaakt worden door een alfabetische 
index. Deze zal dan de onvolkomenheden van de oorspronkelijke rubriekenlijsten gedeeltelijk opheffen. Het 
beschreven dossierstelsel werd tot en met 1918 toegepast. Men stapte in 1919 over op het decimale stelsel 
waarbij uitgangspunt de code van Zaalberg werd. 
 
Niet alle ingekomen bescheiden zijn ingeschreven in de indicateur. Genoemd kunnen hier worden de 
notariële akten welke beschreven zijn in deze inventaris. In het archief zijn ook een aantal stukken 
aangetroffen die niet tot het archief behoorden. Deze zijn overgebracht naar het archief waartoe ze 
behoorden. Het bestemmingsbeginsel was hierop van toepassing. Zo zijn stukken overgebracht naar het 
kabinetsarchief van burgemeester Waszink en het archief van het Levensmiddelenbedrijf. 
 

1.3.3. Verwijzingen 

 
Doordat gekozen was voor een opdeling in drie blokken onstonden er problemen bij het beschrijven van 
registers en/of series op het moment dat de periodes de drie blokken doorkruisten. Doorslaggevend voor het 
beschrijven van deze gevallen was de begindatum waarin de serie respectievelijk het register werd 
aangelegd. Een voorbeeld: niet beschreven in deze inventaris is het grootboek van 1913. Oorzaak is dat het 
grootboek van 1913 onderdeel is van een meerjarig grootboek en wel van de periode 1911-13. Beginjaar is 
dus 1911 en hierdoor valt dit grootboek in het blok van 1852-1912. Deze gevallen zijn in deze inventaris als 
verwijzing opgenomen. Dit kan voor de gebruiker op dit moment nog lastig zijn omdat veelvuldig verwezen 
wordt naar een vorige periode. Dit is echter een tijdelijk probleem omdat in een later stadium de drie blokken 
samen worden gevoegd tot één archief van 1815-1918. Dan zullen de meeste verwijzigingen komen te 
vervallen. 
 

1.3.4. Vernietiging 

 
In het verleden zijn vele bescheiden verdwenen, onder meer ook door ondeskundige vernietiging. Om die 
reden is besloten om geen verdere vernietiging toe te passen en het bestaande archief zo compleet 
mogelijk te houden. Uitzondering hierop zijn de bijlagen van de gemeenterekening. Besloten is om deze wel 
te vernietigen. Deze gegevens zijn verder uitgewerkt in de gemeenterekeningen. Het besluit om het archief 
zo compleet mogelijk te houden is zeker verdedigbaar tegen de historische achtergrond van de periode 
waarvan dit archief de neerslag vormt. Zoals we reeds zagen betekenden, door de opkomst van de mijnen, 
de eerste twee decennia van deze eeuw en toegespitst de periode 1913-1918 de ommekeer voor Heerlen in 
de ontwikkeling van een agrarische naar een industriële samenleving. Willen we een historisch juist beeld 
schetsen, dan is het noodzakelijk zuinig te zijn op de nog tastbare informatiebronnen. 
 

1.4. Functionarissen 

 

1.4.1. Functionarissen voorkomende in de zittingsperiode 1913-1918 

 

1.4.1.1. Burgemeesters 

Hesselle, M.J.C.K. de 01.01.1913 / 24.02.1913   
Waszink, Mr. M.A.M 12.03.1913 / 31.12.1918   
 

1.4.1.2. Wethouders 

Velden, M.A.M. van der 01.01.1913 / 06.01.1913  (overleden) 
Beckers, H.J.H 13.01.1913 / 28.03.1913  (plaatsvervanger) 
Scheepers, A.A 29.03.1913 / 31.12.1918   
Roosen, M.J.H 01.01.1913 / 01.09.1914   
Schroeder, F.A 01.09.1914 / 31.12.1916   
Spijkers, J.J 01.01.1917 / 31.12.1918   
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1.4.1.2.1. Verdeling werkzaamheden 1916 

 
Waszink, Mr. M.A.M.: financiën, bedrijven en burgerlijke stand  
Schroeder, F.A.: openbare werken  
Scheepers, A.A.: armwezen en onderwijs 
 

1.4.1.2.2. Verdeling werkzaamheden 1917 en 1918 

 
Waszink, Mr. M.A.M.: financiën en burgerlijke stand  
Spijkers, J.J.: openbare werken en bedrijven  
Scheepers, A.A.: armwezen en onderwijs 
 

1.4.1.3. Raadsleden 

Backbier, J.L 01.01.1913 / 31.12.1916   
Bakhuis Roozeboom, Mr. 
M 

01.01.1915 / 31.12.1918   

Beckers, H.J.H 01.01.1913 / 31.12.1918   
Blankevoort, H.J 01.01.1913 / 31.12.1914   
Boumans, J.P 01.01.1913 / 31.12.1918   
Bour, E.A.L 01.01.1913 / 31.12.1918   
Bour, N.H 01.01.1913 / 31.12.1918   
Franck, H.J 01.01.1913 / 31.12.1918   
Haex, A.C 01.01.1913 / 31.12.1918   
Janssen, G.L.J 01.01.1913 / 31.12.1918   
Koonen, P.J 01.01.1913 / 31.12.1918   
Maenen, J.H 01.01.1917 / 31.12.1918   
Roosen, M.J.H 01.01.1913 / 31.12.1914   
Scheepers, A.A 01.01.1913 / 31.12.1918   
Schmitz, J.H.E 01.01.1913 / 31.12.1918   
Schroeder, F.A 01.01.1913 / 31.12.1916   
Schweitzer, W.J.B 01.01.1916 / 31.12.1918   
Spijkers, J.J 01.01.1913 / 31.12.1918   
Timmers, P.J.E 01.01.1915 / 31.12.1918   
 
In verband met een wijziging in de gemeentewet treden alle raadsleden in 1919 af. 
 

1.4.1.4. Secretaris 

Grootjans, G.J.H 01.01.1913 / 31.12.1918   
 

1.4.1.5. Gemeenteontvangers 

Lemmens, H.V.L.M 01.01.1913 / 31.12.1913   
Timmers, V.M 01.01.1914 / 31.12.1918   
 

1.5. Commissies en besturen 

 

1.5.1. Commissies uit de raad in 1913-1918 
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Commissies uit de raad in17 
 
Commissie van bijstand in het beheer der gemeentebedrijven  
Commissie van bijstand in het beheer der openbare werken  
Commissie van bijstand in het beheer der levensmiddelenvoorziening (vanaf 1917) 
 

1.5.2. Commissies en besturen met het gemeentebestuur in verband staande 

 
Commissies en besturen met het gemeentebestuur in verband staande18 
Burgerlijk Armbestuur 1913-1918   
Commissie van Toezicht 
op het Middelbaar 
Onderwijs 

1914-1918   

Plaatselijke commissie 
van Toezicht op het 
Lager Onderwijs 

1914-1918   

Commissies tot wering 
van Schoolverzuim 

1913-1918    

    
-Commissie tot wering van Schoolverzuim te Heerlen  
-Commissie tot wering van Schoolverzuim te Heerlerheide  
Gezondheidscommissie 1913-1918   
Kamer van Koophandel 
en Fabrieken 

1913-1918   

Kamer van Arbeid voor 
de Bouwbedrijven 

1914-1916   

College van zetters voor 
's Rijks directe 
belastingen 

1913-1918   

Plaatselijk Meelcomité 1914   
Plaatselijk Comité voor 
de voorziening in 
levensmiddelen 

1914   

Plaatselijk Comité voor 
de voorziening in 
veevoeder 

1914   

Plaatselijk Comité voor 
bestrijding der 
werkeloosheid 

1914-1915   

Plaatselijk Steuncomité 1914-1918   
Plaatselijk Comité voor 
ondersteuning van 
Duitsche-en 
Oostenrijksche-
Hongaarsche gezinnen 

   

 1914-1915  
Schattingscommissie 
ingevolge de wet op de 
Inkomstenbelasting 

1915-1918   

 

1.6. Organisatie gemeente Heerlen 

 

                                                      
17 1913-1918 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen 1913-1918, inventarisnummers 1 t/m 6 
18 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen 1913-1918, inventarisnummers 1 t/m 6 
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1.6.1. Organisatie 1913 (exclusief onderwijs) 

 
Organisatie 1913 (exclusief onderwijs) Commissies en besturen met het gemeentebestuur in verband 
staande19  
A. Secretarie  
B. Openbare werken  
C. Keuring vlees en vis  
D. Begraafplaats  
E. Politie  
F. Waterleiding  
G. Gemeentelijk electrisch bedrijf  
H. Geneeskundige dienst 
 

1.6.2. Organisatie 1914-1918 (inclusief onderwijs) 

 
Organisatie 1914-1918 (inclusief onderwijs) Commissies en besturen met het gemeentebestuur in verband 
staande20 
 
A. Secretarie  
1e afdeling: Algemene Zaken, Belastingen, Onderwijs en Armwezen  
2e afdeling: Algemene Boekhouding (tevens voor de Gemeentebedrijven)  
3e afdeling: Uitvoering van rijkswetten (gedeeltelijk)  
4e afdeling: Bevolking, Kieswezen, Statistiek en Leerplichtwet  
5e afdeling: Archief en Expeditie  
B. Burgerlijke Stand  
C. Belastingen  
D. Gemeentewerken en Begraafplaats; na 1917 Dienst van openbare werken  
E. Gemeentebedrijven  
I. Waterleiding  
II. Electriciteit  
III. Levensmiddelenbedrijf (vanaf 1916)  
F. Politie  
G. Keurmeesters van Vlees, Vis en Melk  
H. Geneeskundige dienst  
I. Avondschool voor Handwerkslieden, met daaraan verbonden de Burger Avondschool  
J. O.L. School No. 1 (Akerstraat)  
K. O.L. School No. 2 (Stationstraat)  
L. O.L. School No. 3 (Heerlerheide)  
M. O.L. School No. 4 (Meezenbroekerstraat)  
N. O.L. School No. 5 (Heerlerbaan)  
O. O.L. School No. 6 (houten hulpschool Heerlerheide vanaf 1917)  
P. Herhalingscursus aan de O.L. School No. 2 (Stationstraat)  
Q. Herhalingscursus aan de O.L. School No. 3 (Heerlerheide)  
R. Herhalingscursus aan de O.L. School No. 4 (Meezenbroekerstraat) 
 

1.7. Enige bronnen voor aanvullend onderzoek 

 

1.7.1. Archieven in het Heerlens Stadsarchief welke een bron voor onderzoek zijn voor de 
periode 1913-1918 

 
Archieven in het Heerlens Stadsarchief welke een bron voor onderzoek zijn voor de periode 1913-1918 De 
archieven zijn raadpleegbaar via het Archief Beheersysteem Stadsarchief Heerlen (A.B.S.) 
 
                                                      
19 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen 1913-1918, inventarisnummers 1 t/m 6 
20 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen 1913-1918, inventarisnummers 1 t/m 6 
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1.7.2. Overheidsarchieven 

Burgerlijk Armbestuur 1818-1939   
College van zetters 1904-1914   
Gemeentepolitie 1907-1979   
Openbare werken en 
bouw-en woningtoezicht 

1915-1962   

Gemeentebedrijven 1908-1935   
Commissie tot wering van 
schoolverzuim te Heerlen 

1901-1937   

Gezondheidscommissie 
voor Heerlen en 
Omstreken 

1902-1933   

Armenraad voor Heerlen 
en omstreken 

1915-1965   

Commissie van 
onderzoek naar de 
sociaal-hygiënische 
toestanden in Zuid-
Limburg 

1918-1923   

  
Kabinet van M.A.M. 
Waszink, burgemeester 
van Heerlen 

1913-1925   

 

1.7.3. Niet-overheidsarchieven 

Weldadigheidsverenging 
St. Elisabeth te Heerlen 

1913-1915   

Vereniging "Heerlens 
Vooruitgang" 

1908-1915   

Vereniging tot Stichting 
en Instandhouding van 
Hervormde Scholen te 
Heerlen 

1912-1979   

Onderwijsstichting "St. 
Bernardinus" in Heerlen 

1912-1965   

Heerlensche 
Zangvereniging "Mignon" 

1917-1966   

Koninklijke Harmonie St. 
Caecilia te Heerlen 

1883-1985   

Schutterij Sint 
Sebastianus te Heerlen 

1861-1961   

Vereniging Christelijk 
Tehuis Heerlen 

1909-1976   

Gereformeerde 
jongedochters-vereniging 
"Dient den Here" te 
Heerlen 

1916-1917   

Vereniging tot oprichting 
en instandhouding van 
scholen met de bijbel in 
het mijngebied in Zuid- 

   

Limburg 1915-1928  
Heerlens Mannenkoor St. 
Pancratius 

1880-1985   

Architect F.P.J. Peutz te 
Heerlen 

1896-1974   
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1.7.4. Diverse archieven van parochies, kerkeraden, zielzorgers en andere kerkelijke 
instellingen 

 

1.7.5. Een greep uit de literatuur 

 
E.M.C. Arets, Heerlen 1830-1930; een bijdrage tot de geschiedenis van de demografische ontwikkeling, 
1962 
 
P. Bracke en E. Karsten, De geschiedenis van: Heerlen, 1970 
 
B. Breij, De mijnen gingen open, de mijnen gingen dicht, 1991 
 
M. Brylka, Verslag van een onderzoek naar de verzuiling in Heerlen 1870-1930, 1982 
 
M. Brylka, De bestuurlijke elites van Heerlen, in: Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van 
Limburg, Jaarboek van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg XXXIII(1988) 114-150 
 
P. Defesche, Heerlen, een nieuwe stad, s.a. 
 
R. Dieteren, Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek: N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-
1963, 1964 
 
R. Dieteren, De migratie in de mijnstreek 1900-1935, 1962 
 
M.F.G.M. van Grunsven, Heerlen 1914-1939, Mijnennummer 1939/1940, p. 5-11 
 
L.E.M.A. van Hommerich, De Spieghel Historiael van Heerlen, 1948 
 
L.E.M.A. van Hommerich, Geschiedkundige bijdragen over Heerlen, 1961, overdruk uit "Jubileumboek 1950- 
1960" van de Historische Kring "Het Land van Herle" 
 
L.E.M.A. van Hommerich, Heerlen in oude ansichten, 1969 
 
R. Jurriëns, De algemene mijnstaking in Limburg (21 juni-2 juli 1917), in: Economisch-en Sociaal-Historisch 
Jaarboek 1979, p. 262-297 
 
L.H.M. Kreukels, Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid; geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in 
de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940, 1986 
 
L.H.M. Kreukels, Kolen en kompels, 1986 
 
C. Lommers, Heerlen van dorp tot stad, s.a. 
 
L. van den Munkhof en W. Oosterbaan, De mijnen: feiten en fantasieën over het leven in de mijnstreek 
1900- 1925, 1978 
 
Paul Overhage S.J., Heerlen, der städtische Mittelpunkt des südlimburgischen Bergbaugebietes; 
Landschafts-, Wirtschafts-, Bevölkerungs-und Siedlungsbild, 1939 
 
P.J.M. Peters, Wandelingen in en om Heerlen, met geschiedkundige aanteekeningen, ca. 1919 
 
C.E.P.M. Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg, 
1974 (serie: Maaslandse Monografieën, dl. 18) 
 
E.J.G. van Royen, De woningvoorziening in de Limburgse mijnstreek als sociaal beheersinstrument, 1900-
1940: een onderzoek naar anti-socialistische tendensen in de huisvestingspolitiek van rooms-katholieken en 
mijnen, 1981 
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K. Tuinman, Geschiedenis van de verzuiling in Heerlen 1900-1920, in: Tijdschrijft voor Sociale Geschiedenis 
12 (1986), 109-134 
 
M. Vanderbroeck, Heerlen; de wording van een mijnbouwstad, 1981 (kandidaatsscriptie) 
 
Th.C. Vianen, Bevolkingstoestanden in het Zuid-Limburgse kolenrevier, 1980 
 
J.P.A. van Vugt, De S.D.A.P. in de Limburgse mijnstreek 1909-1919, 1976 
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2. Inventaris 
 

2.1. Hoofdstuk I: Stukken en series van algemene aard 

 

2.1.1. Verslagen 

 
 1-6 Verslagen van de toestand van de gemeente Heerlen. Gedrukt, 1913-1918.  6 banden 

 1 1913 
 2 1914 
 3 1915 
 4 1916 
 5 1917 
 6 1918 

 

2.1.2. Gemeenteraad 

 
 7-12 Notulen van de raadsvergaderingen inclusief een onderwerpenlijst en een 

alfabetische index hierop [behalve het jaar 1913], 1913-1918.  5 banden 
 7 1913 
 8 1914 
 9 1915 
 10 1916 
 11 1917 
 12 1918 

 
 13-18 Notulen besloten vergaderingen gemeenteraad. Gedrukt, 1913-1918.  9 omslagen 

 13 1913 1 omslag 
 14 1914 1 omslag 
 15 1915 1 omslag 
 16 1916 2 omslagen 
 17 1917 2 omslagen 
 18 1918 2 omslagen 

 
 19 Besluiten van de gemeenteraad inclusief alfabetisch index op onderwerp. Minuut, 

1918.  1 band 
 

2.1.3. Burgemeester en wethouders 

 
 20-25 Besluiten van het college van burgemeester en wethouders waarin opgenomen 

verwijzingen naar de indicateurs en rubriekenlijsten en indexen op deze 
rubriekenlijsten, 1913-1918.  6 banden 

 20 1913 mei-1913 dec. 1 band 
 21 1914 1 band 
 22 1915 1 band 
 23 1916 1 band 
 24 1917 1 band 
 25 1918 1 band 
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2.1.4. Correspondentie 

 
 26-29 Indicateurs van ingekomen en uitgaande stukken van de dossiersnummers 0001 

t/m 5996 waarin opgenomen een rubrieksgewijs samengestelde lijst van dossiers 
en een alfabetische index, 1913-1915.  4 banden 

 26 1913, dossiernummers: 0001-1340 1 band 
 27 1914, dossiernummers: 1341-3230 1 band 
 28 1915, dossiernummers: 3231-5044 1 band 
 29 1915, dossiernummers: 5045-5996 1 band 

 
 30-34 Indicateur van ingekomen en uitgaande stukken van de dossiersnummers 0001 

t/m 6745 waarin opgenomen een rubrieksgewijs samengestelde lijst van dossiers, 
1916-1918.  5 banden 

 30 1916, dossiersnummers: 0001-0783 1 band 
 31 1916, dossiersnummers: 0779-3091 1 band 
 32 1917, dossiersnummers: 3092-5061 1 band 
 33 1918, dossiersnummers: 5062-5453 1 band 
 34 1918, dossiersnummers: 5454-6745 1 band 

 
 35-43 Dossiers van ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1913-

1915.  9 pakken 
N.B. Zie voor de beschrijving van de dossiers: rubrieksgewijs samengestelde lijst van aanwezige 
dossiers 1913-1915, bijlage 1 

 35 dossiersnummers: 0007-0175 1 pak 
 36 dossiersnummers: 0203-0584 1 pak 
 37 dossiersnummers: 0605-1138 1 pak 
 38 dossiersnummers: 1156-1689 1 pak 
 39 dossiersnummers: 1704-2476 1 pak 
 40 dossiersnummers: 2481-2992 1 pak 
 41 dossiersnummers: 3022-3956 1 pak 
 42 dossiersnummers: 4017-4495 1 pak 
 43 dossiersnummers: 5005-5995 1 pak 

 
 44-61 Dossiers van ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken, 1916-

1918.  18 pakken 
N.B. Zie voor de beschrijving van de dossiers: rubrieksgewijs samengestelde lijst van aanwezige 
dossiers 1916-1918, bijlage 2 

 44 dossiersnummers: 0001-0086 1 pak 
 45 dossiersnummers: 0090-0400 1 pak 
 46 dossiersnummers: 0404-0800 1 pak 
 47 dossiersnummers: 0801-1298 1 pak 
 48 dossiersnummers: 1301-1691 1 pak 
 49 dossiersnummers: 1708-3147 1 pak 
 50 dossiersnummers: 3158-3450 1 pak 
 51 dossiersnummers: 3451-4000 1 pak 
 52 dossiersnummers: 4001-4248 1 pak 
 53 dossiersnummers: 4251-4350 1 pak 
 54 dossiersnummers: 4352-4800 1 pak 
 55 dossiersnummers: 4802-5073 1 pak 
 56 dossiersnummers: 5074-5192 1 pak 
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 57 dossiersnummers: 5206-5447 1 pak 
 58 dossiersnummers: 5452-5745 1 pak 
 59 dossiersnummers: 5751-5997 1 pak 
 60 dossiersnummers: 6003-6200 1 pak 
 61 dossiersnummers: 6205-6740 1 pak 

 

2.2. Hoofdstuk II: stukken en series gerangschikt naar afzonderlijke onderwerpen 

 

2.2.01. Eigendommen 

 

2.2.01.1. Algemeen 

 
 62 Lijst van veranderingen in de staat van eigendommen der gemeente Heerlen. 

Minuut, 1913.  1 stuk 
 
 63 Staat van verzekering van gemeente-eigendommen, 1915.  1 stuk 
 

2.2.01.2. Aankoop, ruiling en schenking 
N.B. Zie voor stukken inzake aankoop grond aan de Schinkelsteeg en Schinkelvoetpad, inventarisnummer 89. 
 
 64 Akte van ruiling met J.F.L. Schepers inzake percelen grond gelegen aan de 

Zandweg en de Witsbergerweg. Grosse, 1913.  1 stuk 
 
 65 Akte van aankoop van L. Dormans van huis met tuin en boomgaard gelegen aan 

de Schram. Grosse, 1913.  1 stuk 
 
 66 Akte van aankoop van de erfgenamen Starmans van een perceel straat bekend 

als sectienummer D 3814. Grosse, 1913.  1 stuk 
 
 67 Akte van aankoop van L.H. Pluijmaekers van een perceeltje weide bekend als 

sectienummer G 2629. Grosse, 1914.  1 stuk 
 
 68 Akte van aankoop van N.J. Meens van een perceel bouwterrein gelegen aan de 

Saroleastraat. Grosse, 1913.  1 stuk 
 
 69 Akte van rectificatie van de akte van ruiling, d.d. 17 juli 1912, tussen de gemeente 

Heerlen en de Oranje Nassau Mijnen, waarbij de gemeente afstaat een gedeelte 
van de weg van Ten Esschen naar Heerlerheide. Grosse, 1913 1 stuk 

 
 70 Akte van aankoop van de N.V. Bouwmaatschappij Heerlen van grond gelegen aan 

de Tempsweiden [Tempsplein] ten behoeve van aanleg van straten en plein. 
Grosse, 1913.  1 stuk 

 
 71 Akte van overeenkomst met Bouwvereniging Heerlen, Bouwgrondmij. "Tijdig" en 

fam. Wetzels inzake verkrijging grond ten behoeve van aanleg van een 
verbindingsweg van de Oliemolen naar de hoogte van de Vogelstang [t.w. de 
Oliemolenstraat]. Grosse, 1914.  1 stuk 

 
 72 Akte van aanvaarding om niet door de gemeente Heerlen van fam. Sarolea van 

grond t.b.v. de aanleg van de nieuwe Molenweg; aankoop van de fam. Willems 
van een gedeelte weg bekend als sectienummer D 4112 en verkoop aan J.J. 
Rietra van een gedeelte van de Oude Grasbroekweg. Grosse, 1915.  1 stuk 
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 73 Akte van aankoop van de kinderen Joosten van een boomgaard gelegen aan de 
Schandelergats. Grosse, 1916.  1 stuk 

 
 74 Akte van aankoop van Th.C.A.N. de Man wed. van Hustinx van een perceel 

schaapswei met de zich daarop bevindende waterbronnen in de gemeente 
Voerendaal. Grosse, 1916.  1 stuk 

 
 75 Akte van aankoop van M. Wetzels van huis en erf gelegen aan de Saroleastraat. 

Grosse, 1916.  1 stuk 
 
 76 Akte van aankoop van A. Piatkewitz van huis en erf gelegen aan de Saroleastraat. 

Grosse, 1916.  1 stuk 
 
 77 Akte van aankoop van fam. Schunck, H.D.L.M. Hennen en fam. Kusters inzake 

marktterrein. Grosse, 1916.  1 stuk 
 
 78 Akte van ruiling met H.J.A. Sijstermans waarbij de gemeente afstaat 

perceelsgedeelten boomgaard en weiland bekend als sectienummer B 3276 en B 
3277 en ontvangt een perceel grond bekend als B 3282. Grosse, 1916.  1 stuk 

 
 79 Akte van aankoop en ruiling met H.J.A. Sijstermans waarbij de gemeente 

aankoopt een weiland gelegen te Heerlerheide en de Gewanden en door ruiling 
ontvangt een stuk grond verbindende de Koolweg met de Eindschestraat een 
gedeelte van de Koolweg afstaat. Grosse, 1916.  1 stuk 

 
 80 Akte van ruiling met J.L.H.E. Wijnands inzake percelen grond bekend als de sectie 

nummers D 4284, D 4285, E 2839 (Akerstraat). Grosse, 1917.  1 stuk 
 
 81 Akte van aankoop van de dames Dirix van erf gelegen aan de Saroleastraat. 

Grosse, 1917.  1 stuk 
 
 82 Akte van ruiling met de fam. Vaessen inzake percelen grond bekend als de 

sectienummers A 2364 en A 2429. Grosse, 1917.  1 stuk 
 
 83 Akte van schenking door J. Kusters en J.M.H. Ubachs van grond voor de aanleg 

van de Vredestraat [Kortstraat] en de Laan van Hövell tot Westerflier. Grosse, 
1917.  1 stuk 

 
 84 Akte van aankoop van fam. Sarolea van bos, hakhout en weiland genaamd het 

Aambosch en aan het Boscherveld. Grosse, 1917.  1 stuk 
 
 85 Akte van schenking van F.L.E.H.H. Freiherr van Loë inzake grond met daarop de 

gebouwde kapel, deel uitmakend van de Algemene Begraafplaats aan de 
Akerstraat. Grosse, 1918.  1 stuk 

 
 86 Akte van aankoop van de fam. Erens van de bouwhoeve Meezenbroek en een 

weiland gelegen te Palenberg. Grosse, 1918.  1 stuk 
 

2.2.01.3. Verkoop 

 
N.B. Zie voor stukken van de verkoop van een gedeelte van de Oude Grasbroekweg, inventarisnr. 72. 
 
 87 Akte van verkoop aan diverse personen van percelen grond aan het 

Sittardervoetpad. Grosse, 1914.  1 stuk 
 
 88 Akte van verkoop aan J.P. Notermans van een perceel grond bekend onder het 

sectienummer D 3691. Grosse, 1913.  1 stuk 
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 89 Akte van aan-en verkoop met N.V. Bouwgrond Mij. "Schinkelsteeg II" inzake grond 
gelegen aan de Schinkelsteeg en Schinkelvoetpad. Grosse, 1914.  1 stuk 

 

2.2.01.4. Verpachting en erfdienstbaarheid 

 
 90 Akte van verpachting van het jachtrecht aan F.A. Schroeder, J.H. Mertens, F.A. 

Schroeder en J.J. Spijkers. Grosse, 1913.  1 stuk 
 
 91 Akte van verpachting aan diverse personen van grond gelegen op den Hulsberg, 

aan de Drie Heer Berg, aan het Varenbeuker Heidjen, aan de Robroekerweg en 
aan de Heerlerheide. Grosse, 1913.  1 stuk 

 
 92 Akte van vestiging van erfdienstbaarheid ten laste van L.H. Pluijmaekers waarbij 

aan de gemeente vergunning wordt verleend tot het maken van putten. Grosse, 
1913.  1 stuk 

 
 93 Akte van verpachting aan diverse personen inzake grond gelegen te Hooghees. 

Grosse, 1917.  1 stuk 
 

2.2.02. Financiën 

 
 94-98 Grootboeken van ontvangsten, 1914-1918.  5 delen 

N.B. Zie voor het grootboek van ontvangsten 1913: Archief gemeentebestuur 1852-1912; grootboek 
van ontvangsten 1911-1913, voorlopig inventarisnummer 1936 

 94 1914 
 95 1915 
 96 1916 
 97 1917 
 98 1918 

 
 99-103 Grootboeken van uitgaven, 1914-1918.  5 delen 

N.B. Zie voor het grootboek van uitgaven 1913: Archief gemeentebestuur 1852-1912; grootboek van 
uitgaven 1911- 1913, voorlopig inventarisnummer 1938 

 99 1914 
 100 1915 
 101 1916 
 102 1917 
 103 1918 

 
 104-108 Begrotingen van inkomsten en uitgaven over de dienstjaren 1913 tot en met 1918, 

1913, 1915-1918 3 delen en 2 omslagen 
N.B. Zie voor de begroting van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1914: Verslag van de 
toestand van de gemeente Heerlen 1913, inventarisnummer: 1241 én in de notulen van de 
raadsvergadering 1913, inventarisnummer 1008 

 104 1913 1 deel 
 105 1915 1 deel 
 106 1916 1 deel 
 107 1917 1 omslag 
 108 1918 1 omslag 

 
 109-114 Gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven, 1913-1918.  6 delen 

 109 1913 
 110 1914 
 111 1915 
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 112 1916 
 113 1917 
 114 1918 

 
 115-120 Staten van ontvangsten en uitgaven van de gemeenterekeningen, 1913-1918. 2 pakken en 4 omslagen 

 115 1913 1 pak 
 116 1914 1 pak 
 117 1915 1 omslag 
 118 1916 1 omslag 
 119 1917 1 omslag 
 120 1918 1 omslag 

 
 121 Stukken over de tabellen van inkomsten en uitgaven volgens de 

gemeenterekening in het kader van de statistiek gemeentefinanciën, 1912-1913.  1 omslag 
 
 122 Staat waarin opgenomen de bedragen van uitkeringen aan de gemeente over de 

eerste drie kwartalen van 1913, 1913.  1 stuk 
 
 123 Akte van overeenkomst van geldlening met het ondersteuningsfonds der 

Staatsmijnen t.b.v. het "Goed Kosthuis", 1918.  1 stuk 
 

2.2.03. Kadaster 

 
N.B. Zie voor de perceelsgewijze kadastrale leggers: Archief gemeentebestuur Heerlen 1852-1912: 
voorlopige inventarisnummers 454-470. 
 
 124 Kadastrale kaart gemeente Heerlen sectie C 3e blad omvattende het gebied 

Wyngaards Gewan; Heerlen Veld; Vranker Veld; Beeselder Gewan; Beersdal; Den 
Berg; Husken; Huskens Weien; Huskensveld; Huskensdelle; Op den Dreek; Aan 
Huskens Heggen; Aan Huskensweg; In de Heugden; In de Cramer. Kopie, 1914.  1 blad 
N.B. Zie topografische atlas inventarisnummer A 55 

 
 125 Kadastrale kaart gemeente Heerlen sectie E 1e blad omvattende het gebied Tems 

Weien; De Paal; Wijer Broek Weidens; De Bek; Op het Flot; Op de Nobel. Kopie, 
1916.  1 blad 
N.B. Zie topografische atlas inventarisnummer A 76 

 
 126 Kadastrale kaarten gemeente Heerlen sectie A, B, C, D, E, F en G inclusief 

overzichtskaart en inhoudsopgaven. Kopie, 1917.  1 pak 
N.B. Zie topografische altlas inventarisnummers A 1-A 42 

 
 127 Kadastrale kaart gemeente Heerlen sectie C 4e blad omvattende het gebied 

Terworm; Spoorweg terrein; Geitsbag; Eijkender Gewan; Op Overloo; De 
Wegscheidt; In het Doodleger; Ouden Eijkert. Kopie, 1918.  1 blad 
N.B. Zie topografische atlas inventarisnummer A 59 

 
 128 Kadastrale kaart gemeente Heerlen sectie F 1e blad omvattende het gebied Lang 

Weiden; In de Douve Weiden; Vrusschen; Aan Nieuwhuis; Aan de Put; In de 
Steen; Drie Oorts Put; CorverStraat; Op de Busselen; Op de Flot; Op de Hoove; 
Benzenraar Veld; Aan de Euren; Op de Pesgraaf; Aan de Bult; In de Graaf; Gieser 
Veld; Kamp Bemden; De Oude Wei; Vaar Weien; Hooghees; Op het groen 
Boeksken; Hambeuk; De Hu is Weide; Op de Kamp; Kleekamp; In de Weg; Aan 
den Ridderweg; Benzenraad Broek. Kopie, 1918.  1 blad 
N.B. Zie topografische atlas inventarisnummer A 87 
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2.2.04. Verkiezingen 

 
 129 Staat van stemgerechtigde ingezetenen met gegevens over stemgerechtigheid, 

woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum, 1914-1918.  1 deel 
 

2.2.05. Functionarissen 
N.B. Zie voor het register waarin opgenomen de samenstelling van burgemeesters, wethouders, ambtenaren van de burgerlijke stand, 
raadsleden, gemeentesecretaris, ambtenaren, werklieden commissies, burgerlijk armbestuur, onderwijzers, brandweerlieden, college 
van zetters, 1887-1919: Archief gemeentebestuur Heerlen 1852-1912; voorlopig inventarisnummer 254 
 

2.2.06. Burgerlijke stand 

 
N.B. Gemicroficheerd 
 
 130 Tienjarentafel op de overlijdens-aktes Burgerlijke Stand, 1913-1922.  1 band 
 
 131 Tienjarentafel op de geboorte-aktes Burgerlijke Stand, 1913-1922.  1 band 
 
 132 Tienjarentafel op de huwelijks-aktes Burgerlijke Stand, 1913-1922.  1 band 
 
 133 Register van de Burgerlijke Stand van aktes van geboorte, huwelijk en overlijden, 

1913.  1 band 
 
 134-138 Registers van de Burgerlijke Stand van aktes van geboorte, 1914-1918.  5 banden 

 134 1914 
 135 1915 
 136 1916 
 137 1917 
 138 1918 

 
 139-143 Registers van de Burgerlijke Stand van aktes van huwelijk en overlijden, 1914-

1918.  5 banden 
 139 1914 
 140 1915 
 141 1916 
 142 1917 
 143 1918 

 

2.2.07. Bevolking 
N.B. Zie voor de bevolkingsregisters, gezinsbladen, 1910-1940: Archief gemeentebestuur Heerlen 1852-1912 en voor de werkboekjes 
van bevolkingscontroleurs, 1912-1958: Archief gemeentebestuur 1919-1981; serie Werkboekjes van bevolkingscontroleurs 1912-1958 
 
 144 Bevolkingsregister van inschrijving personen Koninklijke Marechaussee en hun 

gezinsleden, Ca. 1918-1921.  1 katern 
N.B. Opgenomen op microfiche. Zie voor het voorgaande register over 1884-1918: Archief 
gemeentebestuur Heerlen 1852-1912; voorlopig inventarisnummer 240 

 
 145 Register van afgegeven nationaliteitsbewijzen met alfabetisch register, 1914-1921. 

 1 deel 
N.B. Zie voor het voorgaande register over 1907-1914: Archief gemeentebestuur Heerlen 1852-1912; 
voorlopig inventarisnummer 241 

 
 146-148 Register met gegevens over ingekomen personen [voornamelijk Belgische 

vluchtelingen], 1914- 1916.  3 delen 
N.B. Gemicroficheerd 
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 146 1914 aug-1914 sept 
 147 1914 okt-1915 sept 
 148 1915 apr-1916 okt 

 
 149 Staten van in Heerlen aangekomen en vertrokken Belgische vluchtelingen, 1915-

1918.  1 omslag 
N.B. Gemicroficheerd 

 
 150-152 Registers van verlopige inschrijvingen buitenlanders in bevolkingsregister, 1916-

1918.  3 banden 
 150 1916-1917 
 151 A-K, 1917-1918 
 152 L-Z, 1917-1918 

 
 153 Staten van in Heerlen ingeschreven Duitse deserteurs, 1918.  1 omslag 
 
 154 Indicateur van aangevraagde en afgegeven nationaliteitsbewijzen, volgnummers 

1-722, 1913- 1919.  1 deel 
 
 155 Index op naam op de indicateur van aangevraagde en afgegeven 

nationaliteitsbewijzen [bijgehouden vanaf 1 januari 1915], 1915-1919.  1 katern 
 

2.2.08. Drankwet 

 
N.B. Zie voor het register van besluiten van B. en W. ingevolge de drankwetbepalingen,1907-1913: Archief 
gemeentebestuur Heerlen 1852-1912; voorlopig inventarisnummer 1790 
 

2.2.09. Volkshuisvesting 

 
 156-157 Jaarverslagen woningtelling over de jaren 1916 en 1917, 1917-1918. Gedrukt 2 delen 

 156 1916 
 157 1917 

 

2.2.10. Armenzorg 

 
 158 Staat van begroting van de inkomsten en uitgaven van het armbestuur, 1917.  2 stukken 
 

2.2.11. Militaire zaken 

 

2.2.11.1. Algemeen 
N.B. Zie voor het register van inschrijving model II waarin opgenomen de dienstplichtigen welke ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
Landstorm-Besluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan worden gevorderd, 1894-1919: Archief gemeentebestuur Heerlen 
1852-1912; voorlopig inventarisnummer 2618 en het register van loting der lichtingen nationale militie, 1910-1914: Archief 
gemeentebestuur 1852-1912; voorlopig inventarisnummer 2614. 
 
 159-162 Indicateurs ingekomen en uitgaande stukken Militaire Zaken bevattende de 

dossiersnummers 0001-2304 met rubrieksgewijs samengestelde lijst en 
alfabetische index, 1913-1918 4 banden 

 159 1913-1915, dossiersnummers: 0001-0989 
 160 1916, dossiersnummers: 0990-1275 
 161 1917, dossiersnummers: 1276-1644 



 30

 162 1918, dossiersnummers: 1645-2304 
 
 163 Dossiers van ingekomen en uitgaande stukken Militaire Zaken bevattende de 

dossiernummers 226- 2280, 1913-1918.  1 pak 
N.B. Zie voor de beschrijving van de dossiers: de rubrieksgewijs samengestelde lijst van aanwezige 
dossiers Militaire Zaken, bijlage 3. Voor de periode april-augustus 1913 is sporadisch nog 
correspondentie ingeschreven in het brievenboek Militaire Zaken, 1909-1913, in: Archief 
gemeentebestuur Heerlen 1852-1912; voorlopig inventarisnummer 1685 

 

2.2.11.2. Landweer 
N.B. Zie voor de klapper op de Landweerregisters, 1907-1921: Archief gemeentebestuur Heerlen 1852-1912; voorlopig 
inventarisnummer 2527 
 
 164-169 Registers van inschrijving van personeel gevestigd in Heerlen ingevolge artikel 26 

van de Landweerwet, 1913-1918.  1 katern 
 164 1913 1 katern 
 165 1914 1 katern 
 166 1915 1 katern 
 167 1916 2 katernen 
 168 1917 2 katernen 
 169 1918 2 delen 

 

2.2.11.3. Landstorm 

 
 170 Register van inschrijving model I waarin opgenomen de dienstplichtingen welke 

ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Landstorm-Besluit geen andere dan 
ongewapende dienst kan worden gevorderd, 1913-1918.  6 katernen 

 
 171 Register van inschrijving model II waarin opgenomen de dienstplichtingen welke 

ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Landstorm-Besluit zowel gewapende als 
ongewapende dienst kan worden gevorderd, 1913- 1918.  6 katernen 
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3. Bijlage: toegangen op aanwezige correspondentie 
 

3.1. Correspondentie 1913-1915 
N.B. Overzicht van dossiers samengebracht onder de diverse rubrieken waarbij,  
- de nummers 0001-1340 aangelegd zijn in 1913;  
- de nummers 1341-3230 aangelegd zijn in 1914;  
- de nummers 3231-5996 aangelegd zijn in 1915. 
 

3.1.1. Algemene zaken 

3.1.1.001. Aanbesteding 

 203 Dossier betreffende aanbesteding uitbreiding pompstation 
 401 Dossier betreffende aanbesteding levering riolering-en waterleidingen 
 804 Dossier betreffende aanbesteding leggen hoofdriolering Molenweg 
 827 Dossier betreffende aanbesteding afgraving en aanleg riolering Scheidsgats 
 4438 Dossier betreffende gunning aan W. Bour van bouw marktkiosk 

3.1.1.002. Afrastering 

 4201 Dossier betreffende vergunning afrastering en vaststelling rooilijn voor de percelen E1247, 
1248, 1250 en 1251 

 4333 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen t.b.v. afrastering arbeiderswoningen 
Staatsmijnen 

 5032 Dossier betreffende vergunning afrastering voor perceel G 2001 
 5751 Dossier betreffende vergunning afrastering en aanleg oprit Valkenburgerweg 

3.1.1.003. Afvoerbuis 

 1288 Dossier betreffende vergunning Oranje-Nassau I voor aanleg afvoerbuizen aan de 
Klooster-en Sittarderweg 

 2442 Dossier betreffende vergunning Oranje-Nassau I voor aanleg afvoerbuizen aan de 
Kloosterweg 

 4393 Dossier betreffende vergunning voor aanleg buizen voor de percelen sectie F 3574 voor J. 
Franssen 

3.1.1.004. Ambtenaren 

 108 Dossier betreffende regeling jaarwedde Burgemeester en Secretaris 
 244 Dossier betreffende benoeming onbezoldigd ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
 566 Dossier betreffende verzoek verhoging van salaris door werklieden 
 752 Dossier betreffende eervol ontslag H. v.d. Voort als tijdelijk administrateur van het 

Elektrisch Bedrijf 
 770 Dossier betreffende benoeming tijdelijk administrateur v.h. Elektrisch Bedrijf 
 777 Dossier betreffende ontslagaanvraag van Ch. de Hesselle als ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand 
 920 Dossier betreffende aanstelling gemeenteambtenaar in vaste dienst 
 1112 Dossier betreffende benoeming van M. Schoolmeester tot tijdelijk ambtenaar der 

secretarie 
 1340 Dossier betreffende vergoeding ziektekosten van J. Bindels 
 1358 Dossier betreffende benoeming L. Reinders tot administratief ambtenaar bij Openbare 

Werken 
 1434 Dossier betreffende regeling jaarwedde personeel 
 1960 Dossier betreffende benoeming J. Smits tot 2e bezoldigd ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand 
 1962 Dossier betreffende verzoek benoeming H. Hendriksen tot opzichter Openbare Werken 
 2322 Dossier betreffende ontslag en pensionering gemeenteontvanger L. Lemmens 
 2732 Dossier betreffende uitbetaling jaarwedde aan ambtenaren onder de wapenen 
 3022 Dossier betreffende vacature adjunct-commies ter secretarie 
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 3092 Dossier betreffende benoeming G. Verhasselt tot ambtenaar bedoelt bij art. 261 der 
gemeentewet 

 3093 Dossier betreffende benoeming G. Verhasselt tot ambtenaar ten kantore van den 
gemeenteontvanger 

 3157 Dossier betreffende vaste aanstelling M. Schoolmeester als ambtenaar ter secretarie 
 3185 Dossier betreffende verhoging salaris van de gemeenteontvanger 
 3279 Dossier betreffende ontslag M. Schoolmeesters Ambtenaar der secretarie en benoeming 

van de Lang Evertsen tot adjunct commies ter secretarie 
 4265 Dossier betreffende verhoging jaarwedde Burgemeester Secretaris en 

gemeenteontvanger 
 4460 Dossier betreffende verzoek veldwachter Janssen om teruggave betaalde huishuur 
 5449 Dossier betreffende inzake benoeming P. Mesker tot schoolopziener in Arrondissement 

Heerlen 
 5608 Dossier betreffende verzoek verhoging jaarwedde van gemeente-ambtenaren door de 

R.K. Vereniging van Gemeenteambtenaren 
 5811 Dossier betreffende vaste aanstelling H. Tummers tot opzichter tekenaar 

3.1.1.005. Annuïteit 

 1463 Dossier betreffende vaststelling annuïteit kapitaal Elektrisch Bedrijf 

3.1.1.006. Begraafplaats 

 124 Dossier betreffende verzoek H. Clemens inzake begraafplaats 
 272 Dossier betreffende verzoek Schmits inzake gebruik graf 
 830 Dossier betreffende verlenging huur graf van P.J. Habets 
 896 Dossier betreffende vergunning graf voor J. Hagenou 
 1015 Dossier betreffende verzoek Protestantse begrafenisvereniging inzake graf-vergunningen 

m.b.t. andere gemeenten 
 1048 Dossier betreffende aanschrijvingen vervallen graf-huren 
 1061 Dossier betreffende vergunning graf voor J. Deumens 
 1156 Dossier betreffende plannen gemeente-architect voor nieuwe begraafplaats 
 1685 Dossier betreffende vergunning graf voor onbepaalde tijd voor H.J. Franck 
 1882 Dossier betreffende vergunning graf voor onbepaalde tijd t.b.v. M. Vijgen 
 2024 Dossier betreffende planindeling nieuwe begraafplaats 
 2072 Dossier betreffende vergunning graf voor onbepaalde tijd voor M. Gooren 
 2445 Dossier betreffende vergunning graf voor onbepaalde tijd voor H. Nelissen t.b.v. H. 

Queadvlieg 
 2511 Dossier betreffende vergunning graf voor onbepaalde tijd voor J.F.H. Pijls 
 3307 Dossier betreffende vergunning Paters Franciscanen t.b.v. aanleg begraafplaats in tuin 

van het klooster aan de Sittarderweg 
 5268 Dossier betreffende vergunning Kerkbestuur Welten voor uitbreiding Begraafplaats 
 5729 Dossier betreffende vergunning graf voor P. Sogelé 

3.1.1.007. Bestrating 

 1039 Dossier betreffende bestrating Stationsplein 

3.1.1.008. Bevolking 

 1768 Dossier betreffende statistiek bevolking 

3.1.1.009. Bioscoop 

 1191 Dossier betreffende school-bioscoop 

3.1.1.010. Bliksemafleider 

 1008 Dossier betreffende controle bliksemafleider door NV Ned. Instrumentenfabriek 

3.1.1.011. Bouwwerkenwet 

 66 Dossier betreffende advies bouwwerkenwet 
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3.1.1.012. Brandkast 

 547 Dossier betreffende aanbieding brandkast en kluisdeuren 
 2149 Dossier betreffende bestelling brandkast 

3.1.1.013. Brandweer 

 123 Dossier betreffende benoeming H. Lintjens tot brandweermeester 

3.1.1.014. Bruggen 

 5139 Dossier betreffende herstelling brug over Musschenbroekerbeek 

3.1.1.015. Burgerlijke Stand 

 94 Dossier betreffende jaarwedde ambtenaar van de Burgerlijke Stand en de verordening 
regelende de werkzaamheden van ambtenaar van de Burgerlijk Stand 

 244 Dossier betreffende benoeming onbezoldigd ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
 605 Dossier betreffende wijziging huwelijksafkondigingen 
 777 Dossier betreffende ontslagaanvraag van Ch. de Hesselle als ambtenaar Burgerlijke 

Stand 
 1477 Dossier betreffende jaarwedde Ambtenaar Burgerlijke Stand 
 1960 Dossier betreffende benoeming J. Smits tot 2e bezoldigd ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand 
 2796 Dossier betreffende verdeling werkzaamheden tussen ambtenaren van de Burgerlijke 

Stand 

3.1.1.016. Commissies 

 3813 Dossier betreffende aanbevelingen inzake herbenoeming leden Plaatselijke Ongevallen 
Commissie 

 5571 Dossier betreffende benoeming 2 leden Commissie tot Wering van Schoolverzuim 

3.1.1.017. Concessie 

 775 Dossier betreffende rekest inzake concessie ontginning bruinkolen nabij Heerlerheide 
(Carisborg III) 

3.1.1.018. Contract 

 980 Dossier betreffende contract levering elektriciteit aan Eygelshoven door Maatschappij 
Exploitatie Mijn "Laura en vereniging" 

 4423 Dossier betreffende opzegging contract door Ned. Maatschappij tot het Verrichten van 
Mijnbouwkundige Werken inzake stroomlevering 

 5150 Dossier betreffende door Stroomverkoopmaatschappij gedeponeerde obligaties 
 5273 Dossier betreffende contract voor levering water aan Gezellenhuis tegen een lager tarief 

3.1.1.019. Cursus 

 5008 Dossier betreffende herhalingscursus eerste hulp bij ongelukken 

3.1.1.020. Cyclostijle 

 612 Dossier betreffende aanschaf van een cyclostile [kopieermachine] 

3.1.1.021. Deurwaarder 

 3092 Dossier betreffende benoeming G. Verhasselt tot ambtenaar bedoelt bij art. 261 der 
gemeentewet 

3.1.1.022. Eerste hulp bij ongelukken 

 5008 Dossier betreffende herhalingscursus eerste hulp bij ongelukken 
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3.1.1.023. Eigendommen 

 23 Dossier betreffende besluit Gedeputeerde Staten voor aankoop grond L. Pluymakers 
 40.bis Dossier betreffende aanbieding grond door M. Timmers t.b.v. wegenaanleg 
 168 Dossier betreffende bewijs onbezwaardheid en uittreksel kadastrale leggers voor percelen 

E 2678 en F 3700 aan Gedeputeerde Staten 
 175 Dossier betreffende betaling huur onderhoud ketelhuis door A. Cox 
 236 Dossier betreffende vergunning rooing bomen aan de Hooghees door Maatschappij tot 

Exploitatie Limburgse Kolenmijnen 
 261 Dossier betreffende verkoop en supprimering van het Sittarder voetpad 
 266 Dossier betreffende vergunning aanbrengen "koekoek" Oranje Nassaustraat 10 
 301 Dossier betreffende aankoop grond aan de Saroleastraat 
 344 Dossier betreffende kosteloze aanvaarding van grond aan de Eikenderweg 
 345 Dossier betreffende vergunning voor bouwen brug over Caumerbeek 
 389 Dossier betreffende supprimering en aankoop van gedeelte Wormer voetpad 
 470 Dossier betreffende besluit verlegging Mergelweg 
 885 Dossier betreffende afstand doen van grond door N.J. Frijns 
 1017 Dossier betreffende verzoek door Maatschappij tot Exploitatie Limburgse 

Steenkolenmijnen inzake aankoop grond te Heerlerheide i.v.m. afgraving 
 1075 Dossier betreffende vergunning kabellegging wegen Heerlerheide naar nieuwe schacht 
 1089 Dossier betreffende supprimering van een gedeelte van voetpad van de Heihof naar de 

Koolkoelenstraat en verkoop van de hier gelegen grond aan de Maatschappij tot 
Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen 

 1116 Dossier betreffende vergoeding waterleidingsbuizen op het land van J. Debets 
 1288 Dossier betreffende vergunning Oranje-Nassau I voor aanleg van afvoerbuizen in de 

Klooster-en Sittarderweg 
 1433 Dossier betreffende vergoeding L. Pluymakers voor afgestane grond 
 1442 Dossier betreffende verhuring oude centrale als auto-garage 
 1455 Dossier betreffende verzoek van J. Rietra inzake aankoop stukje grond aan de 

Grasbroekerweg 
 1480 Dossier betreffende vergunning aan J. van Ess en J. Moonen voor aanleg buizen in de 

weg naar Euren en Benzenrade 
 1482 Dossier betreffende verkoop Canadassen (bomen) a.d. Benzenraderbroek 
 1920 Dossier betreffende schatting terrein schakelstation 
 2157 Dossier betreffende aankoop huizen Wetzels en Piatkiwitz en aankoop terreinen van 

Hennen en Schunck gelegen aan de Prins Hendriklaan 
 2289 Dossier betreffende N.V. Schinkelsteeg II biedt grond te koop aan en vraagt supprimering 

en afstand gedeelte Schinkelvoetpad 
 2346 Dossier betreffende verzoek maatschappij tot Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen 

supprimering en afstand gedeelte voetpad no. 180 
 2442 Dossier betreffende vergunning Oranje-Nassau I voor aanleg afvoerbuizen aan de 

Kloosterweg 
 2472 Dossier betreffende supprimering van een gedeelte van de weg Heerlen-Kerkrade (no. 

101) t.b.v. de aanleg van de weg naar de Molenberg 
 2626 Dossier betreffende supprimering en afstand Elsendergats 
 3056 Dossier betreffende huurverhoging inzake de kelder onder het Raadhuis 
 3122 Dossier betreffende hoogspanningskabels 
 3667 Dossier betreffende verzoek Stroomverkoopmaatschappij voor het leggen van kabels in 

het spoorwegterrein 
 3779 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen 

voor het leggen van leidingen over de Caumerbeek 
 3789 Dossier betreffende gebruik gymnastiektoestellen in school 2 
 4227 Dossier betreffende aanbieding P. Hens gedeelte van perceel E2530 t.b.v. aanleg trottoir 
 4346 Dossier betreffende aanleg en overname nieuwe weg van de Akerweg-Kerkraderweg van 

de Bouwgrondmaatschappij "Tijding" 
 5013 Dossier betreffende vergunning aan de Staatsspoorwegen voor het plaatsen van bomen 

langs de stationsstraat 
 5014 Dossier betreffende dradenhuisje aan de Stationsstraat 
 5373 Dossier betreffende gebruik schoollokalen door Handelscursus 
 5428 Dossier betreffende uitbreiding telefoonkabel Akerstraat 
 5607 Dossier betreffende pachting grond te Hooghees door A. Bremen 
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 5722 Dossier betreffende plaatsing telefoonpalen op weg naar pompstation 
 5723 Dossier betreffende verzoek H. Martin voor lenen Romeinse Oudheden 
 5737 Dossier betreffende vergunning aan Staatsspoorwegen voor leggen trottoir aan de 

Parallelweg en Stationsstraat 

3.1.1.024. Elektrisch Bedrijf 

 431 Dossier betreffende verplaatsing elektriciteitspaal in Willemstraat op verzoek van L. 
Dautzenberg 

 584 Dossier betreffende verzoek Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen 
om aansluiting van het huis van de directeur Haex aan het electriciteitesnet 

 1463 Dossier betreffende tariefverlaging stroomlevering 
 3322 Dossier betreffende reductie op verbruik elektrisch licht 
 4423 Dossier betreffende opzegging contract door Ned. Maatschappij tot het Verrichten van 

Mijnbouwkundige Werken inzake stroomlevering 

3.1.1.025. Electrische centrale 

 25 Dossier betreffende raming bouw elektrische centrale 

3.1.1.026. Elektrische leidingen 

 851 Dossier betreffende aanleg verlichting Ambachtsschool en omgeving 
 1075 Dossier betreffende vergunning kabellegging wegen Heerlerheide naar nieuwe schacht 
 980 Dossier betreffende contract levering elektriciteit aan Eygelshoven door Maatschappij 

Exploitatie mijn "Laura en vereniging" 
 2833 Dossier betreffende vergunning aan Mijn Willem Sophia voor elektrische leidingen langs 

de Beitelsweg 

3.1.1.027. Elektrische stroom 

 1463 Dossier betreffende tariefverlaging stroomlevering 

3.1.1.028. Exploitatie 

 2052 Dossier betreffende maatschappij tot Exploitatie van Gemeentebedrijven 

3.1.1.029. Gemeentebedrijven 

 609 Dossier betreffende reorganisatie der Gemeentebedrijven 
 989 Dossier betreffende verordeningen op afgescheiden Gemeentebedrijven 
 1557 Dossier betreffende inning kwitanties Gemeentebedrijven door Geld Credietvereniging 
 2052 Dossier betreffende maatschappij tot Exploitatie van Gemeentebedrijven 
 2384 Dossier betreffende inlichtingen gevraagd bij administratie Elektrisch Bedrijf en directie 

van de Waterleiding inzake inning kwitanties 

3.1.1.030. Gemeente-eigendommen 

 1310 Dossier betreffende opgave aan Gedeputeerde Staten van de mutatie in de gemeente 
eigendommen gedurende 1913 

3.1.1.031. Gemeentewet 

 5626 Dossier betreffende rapport VNG inzake ontwerp van wet tot wijziging art. 121 en 122 van 
de Gemeentewet 

 5708 Dossier betreffende verzoek Gedeputeerde Staten inzake noodzaak wijziging art. 191 van 
de Gemeentewet 

3.1.1.032. Geneesheren 

 1038 Dossier betreffende lijst specialiteiten onder geneesheren belast met keuren van te 
pensioneren gemeente-ambtenaren, onderwijzers e.a. 

 1060 Dossier betreffende lijst specialiteiten onder geneesheren belast met keuren van te 
pensioneren gemeente-ambtenaren, onderwijzers e.a. 



 36

3.1.1.033. Geneesmiddelen 

 2620 Dossier betreffende maximum prijzen geneesmiddelen 

3.1.1.034. Geschenk 

 1239 Dossier betreffende geschenk van gebroeders Honigman aan de gemeente van een 
olieverf-portret van Ch. de Hesselle 

3.1.1.035. Groene Kruis 

 5306 Dossier betreffende verzoek verhoging subsidie door Groene Kruis 

3.1.1.036. Hondsdolheid 

 5495 Dossier betreffende het snel verzenden van hondencadavers i.v.m. hondsdolheid 

3.1.1.037. Inlichtingen 

 5445 Dossier betreffende inlichtingen inzake Kasteel Schaesberg 

3.1.1.038. Instructie 

 3093 Dossier betreffende instructie voor de Ambtenaar ten kantore van de gemeenteontvanger 

3.1.1.039. Invaliditeitswet 

 386 Dossier betreffende brief Commissaris der Koningin inzake invaliditeitswet o.m. over de 
benoeming van leden commissie van voorlichting 

3.1.1.040. Jachtwet 

 2654 Dossier betreffende verzoek van de Commissaris der Koningin aan houders van 
jachtakten geen schadelijk wild te schieten 

3.1.1.041. Justitie 

 2193 Dossier betreffende verzoek aan Officier van Justitie om de onkosten van de foto's auto-
ongeluk A. Diederen voor rekening van het Rijk te nemen 

3.1.1.042. Kadaster 

 5413 Dossier betreffende verzoek Gedeputeerde Staten om inzending register van 
eigendomoverdracht van 1812-32 naar hypotheekbewaarders 

3.1.1.043. Kamer van arbeid 

 1795 Dossier betreffende instelling van de Kamer van Arbeid 

3.1.1.044. Kamer van Koophandel 

 482 Dossier betreffende behandeling kiezerslijst 
 894 Dossier betreffende periodieke verkiezing 
 954 Dossier betreffende opgave personeel Kamer van Koophandel 
 1517 Dossier betreffende instelling één kamer van koophandel voor het hele mijndistrict 
 1689 Dossier betreffende tabellarisch opgave samenstelling van de Kamer van Koophandel 
 1751 Dossier betreffende rekening 1913 Kamer van Koophandel 

3.1.1.045. Kerkelijke zaken 

 1664 Dossier betreffende advies inzake provinciale subsidie aan kerkbestuur te Heerlerheide 
voor bouw kerk 

 2857 Dossier betreffende instelling nieuwe Katholieke parochie te Heerlerbaan 

3.1.1.046. Kerkplein 

 2717 Dossier betreffende verbetering Kerkberg te Heerlerheide 
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3.1.1.047. Kiosk 

 4438 Dossier betreffende gunning aan W. Bour voor bouw marktkiosk 

3.1.1.048. Koninklijk bezoek 

 395 Dossier betreffende koninklijk bezoek op 28 juni 1913 

3.1.1.049. Koninklijk huis 

 610 Dossier betreffende felicitatie H.M. de Koningin 
 719 Dossier betreffende koninklijk huis 
 2661 Dossier betreffende inzake het niet vieren van verjaardag koningin i.v.m. staat van oorlog 

3.1.1.050. Krankzinnigen 

 39 Dossier betreffende subsidie Wingarts 

3.1.1.051. Levensmiddelen 

 2611 Dossier betreffende vervoer levering meel 
 2620 Dossier betreffende maximum prijzen van levensmiddelen tijdens de oorlog 

3.1.1.052. Levering 

 5182 Dossier betreffende levering nieuwe meubels directeur Openbare Werken 

3.1.1.053. Meubels 

 5182 Dossier betreffende levering nieuwe meubels directeur Openbare Werken 

3.1.1.054. Muntwezen 

 3132 Dossier betreffende in betaling nemen van vreemde munten 

3.1.1.055. Naturalisatie 

 512 Dossier betreffende naturalisatie H.J. Reuters 

3.1.1.056. Neutraliteit 

 2634 Dossier betreffende proclamatie inzake neutraliteit van Nederland gedurende de oorlog 
tussen Oostenrijk en Servië en andere landen 

3.1.1.057. Ongevallenwet 

 3813 Dossier betreffende aanbevelingen inzake herbenoeming leden Plaatselijke Ongevallen 
Commissie 

3.1.1.058. Onteigening 

 9 Dossier betreffende wijziging onteigeningstaat voor Mijn Hendrik 

3.1.1.059. Onteigeningswet 

 2620 Dossier betreffende wijziging onteigeningwet i.v.m. maximum prijzen van levensmiddelen 
tijdens de oorlog 

3.1.1.060. Ontplofbare stoffen 

 3712 Dossier betreffende vergunning voor het vervoer van ontplofbare stoffen voor de directie 
van de Staatsmijnen 

3.1.1.061. Gemeenteontvanger 

 4265 Dossier betreffende verhoging jaarwedde burgemeester, secretaris en 
gemeenteontvanger 
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3.1.1.062. Oorkonde 

 1239 Dossier betreffende geschenk van gebroeders Honigman aan de gemeente van een 
olieverf-portret van Ch. de Hesselle 

3.1.1.063. Oorlogsgevaar 

 2616 Dossier betreffende het verzoek van Commissaris der Koningin voor het verbod op het 
afschieten kamers 

3.1.1.064. Openbare veiligheid 

 2613 Dossier betreffende verbod verkoop wapens i.v.m. oorlogsgevaar 

3.1.1.065. Openbare vermakelijkheden 

 173 Dossier betreffende verzoek om wettelijke bepalingen inzake bioscopen 
 382 Dossier betreffende verzoek om standplaatsen kermissen 1914-1916 onderhands te 

mogen verpachten 
 5031 Dossier betreffende vergunning aan L. Savelberg inzake aanleg wielerbaan 
 5466 Dossier betreffende wijziging verordening op de invordering van belasting op de openbare 

vermakelijkheden 

3.1.1.066. Openbare Werken 

 1962 Dossier betreffende verzoek benoeming H. Hendriksen tot opzichter Openbare Werken 
 2717 Dossier betreffende verbetering Kerkberg te Heerlerheide 

3.1.1.067. Ordemaatregelen 

 2616 Dossier betreffende verzoek van de Commissaris der Koningin voor het verbod op het 
afschieten kamers 

3.1.1.068. Ouderdomsrente 

 1706 Dossier betreffende rekest VNG aan Staten Generaal inzake wet Ouderdomsrente 

3.1.1.069. Oudheidkunde 

 5445 Dossier betreffende inlichtingen inzake Kasteel Schaesberg 
 5723 Dossier betreffende verzoek H. Martin voor lenen Romeinse Oudheden 

3.1.1.070. Paspoorten 

 3343 Dossier betreffende buitenlands paspoort Mr. Frowein 
 5156 Dossier betreffende kosteloze verstrekking paspoorten 
 5634 Dossier betreffende verzoek Commissaris der Koningin bij aanvraag paspoort te 

vermelden of aanvrager beroep uitoefent welk voor de verdediging van het land van nut 
kan zijn 

3.1.1.071. Pensioenwet 

 1038 Dossier betreffende lijst geneesheren belast met keuring gemeenteambtenaren 
 1041 Dossier betreffende inzake intrekking Art. 24 en 25 Burgerlijk Pensioenwet 
 1060 Dossier betreffende lijst specialiteiten onder geneesheren belast met keuren van te 

pensioneren gemeente-ambtenaren, onderwijzers e.a. 

3.1.1.072. Pensioenwezen 

 545 Dossier betreffende aanvragen "om milde toepassing" inzake Pensioen 
gemeenteambtenaren 

 679 Dossier betreffende weduwe en Wezenpensioen voor mw. A. Jaegers 
 1226 Dossier betreffende opgave betrekkingen onderwijzers 
 1580 Dossier betreffende opgave volgens art. 5, 6 en 7 van het K.B. van 1 dec 1913 inzake 

pensioen gemeenteambtenaren 
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 1879 Dossier betreffende pensioenstortingen voor de gemeenteambtenaren 
 2322 Dossier betreffende ontslag en pensionering gemeenteontvanger L. Lemmens 
 3090 Dossier betreffende stortingen pensioenbijdrage van onderwijzers 
 4169 Dossier betreffende storting pensioenbijdrage van onderwijzers bij de Rijksbetaalmeester 
 4465 Dossier betreffende pensionering poetsvrouw A. Göbbels 
 5367 Dossier betreffende pensioneringsgrondslag J. Liers 
 5477 Dossier betreffende pensioengerechtigheid van Secretarissen en ambtenaren van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken, Gezondheidscommissie en Armenraad 

3.1.1.073. Politie 

 1343 Dossier betreffende bijdrage in de kosten politie door de maatschappij tot Exploitatie van 
Limburgse Steenkolenmijnen 

 2481 Dossier betreffende gemeenschappelijke commissaris van politie voor mijngemeenten 
 3093 Dossier betreffende ontslag G.A. Verhasselt als agent van de politie 
 3352 Dossier betreffende bijdrage in de kosten politie door Maatschappij tot Exploitatie van 

Limburgse Steenkolenmijnen 
 5327 Dossier betreffende herziening jaarwedde gemeenteveldwachter 

3.1.1.074. Pompstation 

 203 Dossier betreffende aanbesteding c.q. uitbreiding pompstation 

3.1.1.075. Postwezen 

 4152 Dossier betreffende oprichting hulp-postkantoor te Heerlerbaan 

3.1.1.076. Privaten 

 2002 Dossier betreffende toestand toilet perceel Geleenstraat 3 

3.1.1.077. Proclamatie 

 1167 Dossier betreffende proclamatie van H.M. de Koningin naar aanleiding van 100-jarig 
bestaan der onafhankelijke Nederlanden 

3.1.1.078. Raadsleden 

 2687 Dossier betreffende ontslagaanvraag van M.J.H. Roosen en benoeming F.A. Schroeder 

3.1.1.079. Reglementen 

 1936 Dossier betreffende reglement van orde voor vergaderingen Burgemeenster en 
Wethouders 

3.1.1.080. Rekest 

 1706 Dossier betreffende rekest VNG aan Staten Generaal inzake wet Ouderdomsrente 

3.1.1.081. Riolering 

 148 Dossier betreffende verzoek maatschappij Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen om 
aansluiting riolering aan de Valkenburgerweg voor de villa van Hooreman 

 267 Dossier betreffende riolering rijksweg Heerlen-de Locht naar de Oliemolen 
 390 Dossier betreffende riolering van Geleenstraat naar Stationsstraat 
 401 Dossier betreffende uitbreiding rioleringen 
 947 Dossier betreffende vergunning Nederlandse Maatschappij van Mijnbouw Werken voor 

aansluiting aan het riool aan de Eijckenderweg 
 1099 Dossier betreffende opdracht riolering Laanderweg aan Gebr. Simons 
 1419 Dossier betreffende aanleg riolering voor de school aan de Grasbroekerweg 
 2536 Dossier betreffende aanleg riolering aan de Schaesbergerweg 
 2765 Dossier betreffende riolering Tuinstadsgedeelte 
 4227 Dossier betreffende riolering Pinsweg 
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 4369 Dossier betreffende vergunning aansluiting riolering en waterleiding aan 10 woningen voor 
Bouwmaatschappij Heerlen 

 5739 Dossier betreffende riolering Esschenderweg 

3.1.1.082. Rode Kruis 

 2612 Dossier betreffende rode Kruis i.v.m. oorlog en oorlogsgevaren 
 2660 Dossier betreffende het voeren van de Rode Kruisvlag 

3.1.1.083. Schakelstation 

 1493 Dossier betreffende afrekening bouw en inrichting schakelstation 
 1920 Dossier betreffende schatting terrein schakelstation 

3.1.1.084. Schatting 

 1920 Dossier betreffende schatting terrein schakelstation 

3.1.1.085. Secretaris 

 4265 Dossier betreffende verhoging jaarwedde Burgemeester Secretaris en 
gemeenteontvanger 

3.1.1.086. Slachthuis 

 1182 Dossier betreffende oprichting slachthuis 

3.1.1.087. Spoorwegzaken 

 901 Dossier betreffende vrij vervoer politiebeambten 
 1238 Dossier betreffende inlichtingen inzake subsidie spoorweg Simpelveld-Spekholzerheide-

Kaalheide- Schaesberg 
 2611 Dossier betreffende vervoer levering meel 

3.1.1.088. Staatsalmanak 

 954 Dossier betreffende opgave personeel Kamer van Koophandel 

3.1.1.089. Stationsemplacement 

 1039 Dossier betreffende plaatsing hek langs stationsemplacement 

3.1.1.090. Stationsplein 

 1039 Dossier betreffende bestrating Stationsplein en plaatsing hek 

3.1.1.091. Statistiek 

 119 Dossier betreffende bebouwde oppervlakte land t.b.v. landbouwstatistiek 
 672 Dossier betreffende opgave al dan niet kerkelijk ingezegende huwelijken 
 1379 Dossier betreffende tabellen statistiek gemeentefinanciën 1912 
 1768 Dossier betreffende cijfers inzake verloop bevolking in 1913 
 3035 Dossier betreffende statistiek der gemeentefinanciën 
 5276 Dossier betreffende tabellen inzake ontwikkeling jeugdige personen 
 5370 Dossier betreffende modellen statistiek van de gemeente-financiering 
 5965 Dossier betreffende lager onderwijsstatistiek 

3.1.1.092. Straatnamen 

 3680 Dossier betreffende vaststelling straatnamen voor Ambachtsschool en Tuinstadsgedeelte 

3.1.1.093. Straten 

 786 Dossier betreffende verzoek om een voetpad in de Schinkelsteeg 
 1982 Dossier betreffende verlegging straat van terrein Merkelbach naar terrein 

Bouwmaatschappij Heerlen 
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 3680 Dossier betreffende vaststelling straatnamen voor Ambachtsschool en Tuinstadsgedeelte 
 4346 Dossier betreffende aanleg en overname nieuwe weg van de Akerweg-Kerkraderweg van 

de Bouwgrondmaatschappij "Tijding" 
 5168 Dossier betreffende verbinding van Akerstraat met Prins-Hendriklaan 
 5428 Dossier betreffende uitbreiding telefoonkabel in Akerstraat 

3.1.1.094. Stukken ter uitreiking 

 3197 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten voor subsidie Ambachtsschool 
 5035 Dossier betreffende vergunning Gedeputeerde Staten aan Oranje Nassau Mijn voor 

aanleg waterleiding door Caumerbeek 
 5371 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen inzake lozing afvalwater in de Caumerbeek 

3.1.1.095. Subsidie 

 283 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten voor subsidie armlastige 
krankzinnigen 

 921 Dossier betreffende subsidie voor R.K. Tuinbouwbond t.b.v. tuinbouwcentrum 
 1043 Dossier betreffende subsidie voor R.K. Kerkliedenbond t.b.v. oprichting buro 

rechtskundige adviezen (Secretariaat van de Arbeid) 
 1238 Dossier betreffende inlichtingen inzake subsidie spoorweg Simpelveld-Spekholzerheide-

Kaalheide- Schaesberg 
 1507 Dossier betreffende verzoek om f.250,--door bestuur Protestantse Wijkverpleging 
 1664 Dossier betreffende provinciale subsidie voor het Kerkelijk bestuur te Heerlerheide voor 

bouw van kerk 
 2007 Dossier betreffende verzoek van Volkshuishoudschool voor subsidie-verhoging 
 2559 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten inzake subsidie onderhoud wegen 

1913 
 3197 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten inzake subsidie Ambachtsschool 
 3789 Dossier betreffende gebruik gymnastiektoestellen in school 2 
 4331 Dossier betreffende inlichtingen inzake herstel kerkgebouw Ned. Hervormde Kerk i.v.m. 

aanvraag subsidie 
 5306 Dossier betreffende verzoek verhoging subsidie door Groene Kruis 
 5332 Dossier betreffende subsidie voor Heerlense Muziekschool 
 5398 Dossier betreffende subsidie Avondschool voor Handwerkslieden 
 5411 Dossier betreffende subsidie vereniging R.K. Groene Kruis i.v.m. vestiging vroedvrouw te 

Heerlerheide 

3.1.1.096. Telefoon 

 5428 Dossier betreffende uitbreiding telefoonkabel in Akerstraat 
 5722 Dossier betreffende plaatsing telefoonpalen op weg naar pompstation 

3.1.1.097. Telegraaf-en Telefoonwet 

 822 Dossier betreffende verzoek ingenieur van de Telegrafie om opgave van bezwaren inzake 
het plaatsen van telefoonpalen langs ter Eschenderweg 

3.1.1.098. Trottoir 

 125 Dossier betreffende trottoir in de Saroliastraat perceelnummer D 3672 
 786 Dossier betreffende trottoir in de Schinkelsteeg 
 1950 Dossier betreffende aanleg trottoirs langs de Oliemolenstraat 
 4227 Dossier betreffende vergunning aanleg trottoir door P. Hens 
 5013 Dossier betreffende vergunning aan de Staatsspoorwegen voor het plaatsen van bomen 

langs de stationsstraat 
 5014 Dossier betreffende verzoek dradenhuisje in de Stationsstraat 
 5060 Dossier betreffende vergunning aanleg trottoir in wijk K2 
 5166 Dossier betreffende vergunning aan Staatsmijnen voor aanleg trottoir in de Bautsch 
 5737 Dossier betreffende vergunning aan Staatsspoorwegen inzake leggen trottoir aan de 

Parallelweg en Stationsstraat 
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3.1.1.099. Urinoirs 

 5506 Dossier betreffende plaatsing urinoirs 

3.1.1.100. Vereniging 

 483 Dossier betreffende de statuten van de schietvereniging St. Sebastiaan en het 
voortbestaan van deze vereniging 

 764 Dossier betreffende verzoek om advies van de Officier van Justitie inzake de Koninklijke 
goedkeuring van de statuten van de gymnastiekvereniging Coriovallum 

 1764 Dossier betreffende advies inzake statuten Coöp. Woningbouwvereniging "Glück Auf" 
 2108 Dossier betreffende goedkeuring statuten gymnastiekvereniging Coriovallum 

3.1.1.101. Verlichting 

 83 Dossier betreffende electriciteits-voorziening 
 390 Dossier betreffende aanleg elektrisch licht en waterleiding voor huis aan de nieuwe straat 

van de Geleen-naar de Stationsstraat 
 431 Dossier betreffende verzoek om verplaatsing electriciteitspaal voor de winkel van dhr. 

Dautzenberg in de Willemstraat 
 584 Dossier betreffende verzoek Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen 

om aansluiting van het huis van de directeur Haex aan het electriciteitesnet 
 851 Dossier betreffende advies inzake aanleg verlichting Ambachtsschool en omgeving 
 874 Dossier betreffende begroting inzake verlichting school 5 en uitbreiding verlichting in de 

Akerstraat 
 875 Dossier betreffende verzoek om plaatsing lamp op de Sittarderweg 
 317 Dossier betreffende verzoek bouwvereniging "Samenwerking" om verlichting Eikenderweg 

en Laandergats 
 2276 Dossier betreffende aanwijzing lantaarnpalen Valkenburgerweg 
 2833 Dossier betreffende vergunning aan Mijn Willem Sophia voor de aanleg van elektrische 

leidingen langs de Beitelsweg 
 5631 Dossier betreffende verlichting woningen van bouwvereniging Heelerheide 

3.1.1.102. Verordeningen 

 94 Dossier betreffende behandeling verordening regelende de verdeling van werkzaamheden 
tussen de ambtenaren van de Burgerlijke Stand 

 107 Dossier betreffende voorstel wijziging bouwverordening 
 289 Dossier betreffende behandeling reglement van Orde voor de Raad 
 989 Dossier betreffende verordeningen afscheiding Gemeentebedrijven 
 1114 Dossier betreffende verordening op lichtbeeldenvertoningen 
 1326 Dossier betreffende verordening op de woonwagens 
 3066 Dossier betreffende verordening op de heffing en invordering van plaats-(markt) geld 
 3067 Dossier betreffende verordening op markten en kermissen 
 2269 Dossier betreffende tabellen A, B, C en D voor regeringsverslag onderwijs 1913 
 2277 Dossier betreffende verslag 1913 Burgeravondschool en Avondschool voor 

Handwerkslieden 
 2827 Dossier betreffende invulling staten regeringsverslag voor vakscholen 
 3147 Dossier betreffende inlichtingen inzake aantal leerlingen van de Tekenschool, 

ambachtschool, Vroedvrouwenschool, Mijnschool e.a. t.b.v. provinciaal verslag 
 3184 Dossier betreffende tabellen inzake bewaarscholen 
 3256 Dossier betreffende verordening Militair Gezag inzake uitvoerverbod petroleum 
 3371 Dossier betreffende verordening Militair Gezag inzake verbod maskerbals tijdens de 

Carnavalsdagen 
 3641 Dossier betreffende verordening inzake voor het publiek toegankelijke vertoningen 
 3641 Dossier betreffende verordening inzake het houden van collecten 
 3641 Dossier betreffende verordening op de huisnummering, waarschuwingsborden en 

bevolkingsregister 
 3770 Dossier betreffende verordening rioolbelasting 
 4106 Dossier betreffende verordening regelende de samenstelling der commissie van toezicht 

op het lager onderwijs 
 4351 Dossier betreffende vergunning zonnescherm 
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 5103 Dossier betreffende vaststelling gunstige bepalingen inzake uitbetaling jaarwedde van 
gemobiliseerde onderwijzers 

 5118 Dossier betreffende peiling behoefte aanvullende verordening inzake huizen van ontucht 
 5466 Dossier betreffende wijziging verordening op de invordering van belasting op de openbare 

vermakelijkheden 
 5606 Dossier betreffende inzending bouwverordening naar Gedeputeerde Staten 

3.1.1.103. Verpachting 

 382 Dossier betreffende verzoek om standplaatsen kermissen 1914-1916 onderhands te 
mogen verpachten 

3.1.1.104. Verslag 

 388 Dossier betreffende verslag van Maatschappij tot Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen 
over het jaar 1912 

3.1.1.105. Vestigingsverdrag 

 2662 Dossier betreffende toepassing vestigingsverdrag met Duitsland 

3.1.1.106. Voetpad 

 2289 Dossier betreffende aankoop en supprimering en afstand gedeelte Schinkelvoetpad 
 2346 Dossier betreffende verzoek maatschappij tot Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen om 

supprimering en afstand gedeelte voetpad no. 180 
 2626 Dossier betreffende supprimering en afstand Elsendergats 
 3311 Dossier betreffende wijzingen in staat van wegen en voetpaden 1914 
 5538 Dossier betreffende onrechtmatige supprimering en afsluiting voetpad no. 270 
 5735 Dossier betreffende supprimering van voetpad lopende van Parallelweg naar 

Saroleastraat 

3.1.1.107. Vroedvrouw 

 5411 Dossier betreffende subsidie vereniging R.K. Groene Kruis i.v.m. vestiging vroedvrouw te 
Heerlerheide 

3.1.1.108. Waarborg 

 5150 Dossier betreffende gedeponeerde obligaties door Stroomverkoopmaatschappij 

3.1.1.109. Wapenwet 

 2613 Dossier betreffende verbod verkoop wapens i.v.m. oorlogsgevaar 
 2619 Dossier betreffende aangifte en inlevering aanwezige wapens en kruidvoorraad 

3.1.1.110. Waterafvoer 

 1480 Dossier betreffende vergunning aan J. van Ess en J. Moonen voor aanleg buizen in de 
weg naar Euren en Benzenrade 

3.1.1.111. Waterleiding 

 336 Dossier betreffende verzoek aan de Staatsmijnen om de bewoners van Rukker water te 
verschaffen 

 390 Dossier betreffende aanleg elektrisch licht en waterleiding voor huis aan de nieuwe straat 
van de Geleen-naar de Stationsstraat 

 401 Dossier betreffende uitbreiding hoofdbuizennet en aanbesteding levering 
waterleidingsbuizen 

 681 Dossier betreffende aanleg waterleiding te Drievogels 
 949 Dossier betreffende doortrekking waterleiding in de Lindestraat 
 1116 Dossier betreffende verzoek door J. Debets om vergoeding voor waterleidingsbuizen in 

zijn land 
 1419 Dossier betreffende aanleg riolering voor de school aan de Grasbroekerweg 
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 1433 Dossier betreffende inzake vergoeding L. Pluymakers voor afgestane grond 
 1592 Dossier betreffende aansluiting waterleiding van de gehuchten Gracht en Bok 
 2073 Dossier betreffende bouw watertoren 
 2074 Dossier betreffende advies inzake aanschaffing reservepomp, vergroting pompstation en 

aanstelling hulpmachinist 
 2308 Dossier betreffende exploitatie-overzicht 1913 van de Waterleiding 
 2490 Dossier betreffende aanleg waterleiding voor 42 woningen van woningbouwverening 

Samenwerking te Schandelen 
 2744 Dossier betreffende balans en Winst en Verliesrekening 1913 van de Waterleiding 
 3063 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen voor leggen waterleidingsbuis Rijksweg 

Heerlen-Sittard tegenover de Kouvenderweg 
 3334 Dossier betreffende besluit geen afwijkende tarieven meer toe te passen 
 4369 Dossier betreffende aansluiting riolering en waterleiding aan 10 woningen voor 

Bouwmaatschappij Heerlen 
 4433 Dossier betreffende waterleiding te Heerlerbaan 
 5273 Dossier betreffende toepassing lager tarief inzake waterleiding Gezellenhuis 

3.1.1.112. Waterlossing 

 3779 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen 
voor het leggen van leidingen over de Caumerbeek 

 5035 Dossier betreffende vergunning Gedeputeerde Staten aan Oranje Nassau Mijn voor 
aanleg waterleiding door Caumerbeek 

3.1.1.113. Waterstaat 

 345 Dossier betreffende vergunning voor bouwen brug over Caumerbeek 

3.1.1.114. Watertoren 

 2073 Dossier betreffende bouw watertoren 

3.1.1.115. Watervoorziening 

 608 Dossier betreffende rapport inzake watervoorziening 
 1138 Dossier betreffende verbetering waterput te Vrüschemig 
 1890 Dossier betreffende inlichtingen inzake Waterleidings-comité 
 3627 Dossier betreffende watervoorziening Heerlerheide 
 4433 Dossier betreffende waterleiding te Heerlerbaan 

3.1.1.116. Wegen 

 40.bis Dossier betreffende aanbieding grond door M. Timmers t.b.v. wegenaanleg 
 247 Dossier betreffende verzoek om een snellere aanleg van de weg van Geleen naar de 

Stationsstraat 
 260 Dossier betreffende aanvraag van Mij. tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen om 

supprimering voetpad no. 177 
 261 Dossier betreffende verkoop en supprimering van het Sittarder voetpad 
 389 Dossier betreffende supprimering en aankoop van gedeelte Wormer voetpad 
 317 Dossier betreffende verzoek bouwvereniging "Samenwerking" om verlichting Eikenderweg 

en Laandergats 
 470 Dossier betreffende besluit verlegging Mergelweg 
 838 Dossier betreffende verzoek maatschappij tot Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen om 

vergunning voor gedeeltelijke verharding weg van Heerlerheide-Koolkoelenweg 
 913 Dossier betreffende verbetering gedeelte van de Oppersgraaf 
 973 Dossier betreffende verzoek verbetering Eikenderweg 
 1039 Dossier betreffende bestrating Stationsplein en plaatsing hek 
 1075 Dossier betreffende vergunning kabellegging wegen Heerlerheide naar nieuwe schacht 
 1129 Dossier betreffende supprimering "Kamergätske" 
 1251 Dossier betreffende verzoek Nederlandse Mij. Vereniging Mijnbouwkundige Werken om 

verbetering van de Eyckenderweg 
 1288 Dossier betreffende vergunning Oranje-Nassau I voor aanleg van afvoerbuizen in de 

Klooster-en Sittarderweg 
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 1401 Dossier betreffende staat van mutaties wegen en voetpaden 1913 
 1437 Dossier betreffende verbetering Rukkersweg en weg van Staatsmijn Emma naar Einde 
 1455 Dossier betreffende verzoek tot aankoop en supprimering van gedeelte Grasbroekerweg 
 1480 Dossier betreffende vergunning aan J. van Ess en J. Moonen voor aanleg buizen in de 

weg naar Euren en Benzenrade 
 1610 Dossier betreffende verzoek verbetering weg station-Zeswegen en Schandelerweg 
 1667 Dossier betreffende verbetering en aanleg weg van de Molenberg naar woningen van de 

Bouwvereniging "Heerlen" 
 1950 Dossier betreffende verbetering en verharding Oliemolenstraat 
 1982 Dossier betreffende verlegging straat van terrein Merkelbach naar terrein 

Bouwmaatschappij Heerlen 
 2276 Dossier betreffende aanwijzing lantaarnpalen Valkenburgerweg 
 2289 Dossier betreffende aankoop, supprimering en afstand gedeelte Schinkelvoetpad 
 2346 Dossier betreffende verzoek maatschappij tot Exploitatie Limburgse Steenkolenmijnen om 

supprimering en afstand gedeelte voetpad no. 180 
 2442 Dossier betreffende vergunning Oranje-Nassau I voor aanleg afvoerbuizen aan de 

Kloosterweg 
 2472 Dossier betreffende supprimering van een gedeelte van de weg Heerlen-Kerkrade (no. 

101) t.b.v. de aanleg van de weg naar de Molenberg 
 2559 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten inzake subsidie onderhoud wegen 

1913 
 2626 Dossier betreffende supprimering en afstand Elsendergats 
 2922 Dossier betreffende vergunning t.b.v aanleg weg tussen de Mijn Emma en Mijn Hendrik 
 3122 Dossier betreffende hoogspanningskabels 
 3311 Dossier betreffende wijzingen in staat van wegen en voetpaden 1914 
 4227 Dossier betreffende aanbieding perceel grond door P. Hens voor gebruik Pinsweg 
 4322 Dossier betreffende opgave onderhoud kosten gesubsidieerde kunstwegen 
 4346 Dossier betreffende aanleg weg van Akerstraat naar de Kerkraderweg 
 5168 Dossier betreffende verbinding van Akerstraat met Prins-Hendriklaan 

3.1.1.117. Werklieden 

 1340 Dossier betreffende vergoeding ziektekosten van J. Bindels 
 2074 Dossier betreffende advies inzake aanschaffing reservepomp, vergroting pompstation en 

aanstelling hulpmachinist 
 4495 Dossier betreffende regeling uitbetaling lonen werklieden van Openbare Werken 

3.1.1.118. Werkeloosheid 

 2733 Dossier betreffende verzoek Commissaris der Koningin bouwwerken uit te voeren ter 
bestrijding van de werkeloosheid 

 5778 Dossier betreffende oprichting tijdelijk werkelozenfonds 

3.1.1.119. Wethouders 

 675 Dossier betreffende verkiezing wethouders 
 2652 Dossier betreffende aftreden en herkiezen wethouders 
 2687 Dossier betreffende ontslag aanvraag van M.J.H. Roosen en benoeming F.A. Schroeder 
 4265 Dossier betreffende verhoging jaarwedde Burgemeester Secretaris en 

gemeenteontvanger 

3.1.1.120. Wielerbaan 

 5031 Dossier betreffende vergunning aan L. Savelberg inzake aanleg wielerbaan 

3.1.1.121. Zangvereniging 

 939 Dossier betreffende verzoek zangvereniging St. Pancratius om prijs voor zangwedstrijd 

3.1.1.122. Zangwedstrijd 

 939 Dossier betreffende verzoek zangvereniging St. Pancratius om prijs voor zangwedstrijd 
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3.1.1.123. Zedelijkheidspolitie 

 2750 Dossier betreffende bestrijding handel in vrouwen ontuchtige geschriften 

3.1.2. Armwezen 

 472 Dossier betreffende lijsten van bestaande armeninstellingen (art. 88 der Armenwet) 
 3226 Dossier betreffende verzoek Gedeputeerde Staten om opgave veranderingen van de 

armeninstellingen 

3.1.3. Belastingen 

3.1.3.1. Belastingen 

 1451 Dossier betreffende verruiming belastinggebied der gemeenten 
 3092 Dossier betreffende benoeming G. Verhasselt tot ambtenaar bedoelt bij art. 261 der 

gemeentewet 
 3770 Dossier betreffende verordening rioolbelasting 
 4044 Dossier betreffende aanslagen hondenbelasting 

3.1.3.2. Hoofdelijke omslag 

 254 Dossier betreffende verordeningen Heffing en Invordering 

3.1.3.3. Verordeningen 

 648 Dossier betreffende verordening tot heffing van een belasting wegens aanleg van riolen in 
bepaalde gedeelten in de gemeente 

 1119 Dossier betreffende verordening openbare vermakelijkheden 
 1121 Dossier betreffende verordening hondenbelasting 
 1597 Dossier betreffende wijziging invorderingsverordening hoofdelijke omslag 
 2256 Dossier betreffende mijndirecties in relatie tot bouwvergunningen op eigen terrein i.v.m. te 

heffen leges 
 3066 Dossier betreffende verordening op de heffing en invordering van plaats-(markt) geld 

3.1.4. Comptabiliteit 

3.1.4.01. Comptabiliteit 

 313 Dossier betreffende rekening waterboring door Hydrotech. diepboormaatschappij 
"Vulkaan" 

 385 Dossier betreffende vaststelling bedrag over 1913 welke de gemeente toekomt volgens art 
8 ' 2 der wet van 24-5-1897 

 440 Dossier betreffende inzending leges 
 1328 Dossier betreffende betaalbaarstelling verschil tussen de gehele rijksuitkering en de 

uitkering over de eerste drie kwartalen 
 1379 Dossier betreffende tabellen statistiek gemeentefinanciën 1912 
 1402 Dossier betreffende afschriften kwitanties gemeenteontvanger wegens ontvangen 

opcenten Grond-en Personele belasting 
 1440 Dossier betreffende model ontvangst ged. Rijksuitkering 
 1451 Dossier betreffende verruiming belastinggebied der gemeenten 
 1493 Dossier betreffende afrekening bouw en inrichting schakelstation 
 1557 Dossier betreffende inning kwitanties Gemeentebedrijven door Geld Credietvereniging 
 1751 Dossier betreffende rekening 1913 Kamer van Koophandel 
 1843 Dossier betreffende staat inzake rijksuitkering 
 2145 Dossier betreffende afschrift kwitantie van gemeenteontvanger inzake ontvangen 

opcenten op de personele belasting 
 2193 Dossier betreffende verzoek aan officier van Justitie om de onkosten van de foto's auto-

ongeluk A. Diederen voor rekening van het Rijk te nemen 
 2362 Dossier betreffende terugbetaling teveel ontvangen geld door J. Arets 
 2384 Dossier betreffende inlichtingen inzake inning kwitanties 
 2575 Dossier betreffende inlichtingen inzake openstaande rekeningen Deckers inclusief besluit 

uitbetaling der vorderingen 
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 2657 Dossier betreffende verbod vreemde pasmunt in Limburg 
 2674 Dossier betreffende uitgifte geldbons door gemeente 
 2748 Dossier betreffende verzoek maatschappij tot verkoop van de Elektrische Stroom der 

Staatsmijnen om uitbetaling van haar vorderingen 
 2858 Dossier betreffende niet uitbetaling van salaris onderwijzers 
 3035 Dossier betreffende statistiek der gemeentefinanciën 
 3090 Dossier betreffende stortingen pensioenbijdrage van onderwijzers 
 3132 Dossier betreffende in betaling nemen van vreemde munten 
 3185 Dossier betreffende verhoging salaris van de gemeenteontvanger 
 3191 Dossier betreffende uitbetaling verschil rijksuitkering 1914 en de eerste drie kwartalen 

welke reeds genoten 
 3197 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten inzake subsidie Ambachtsschool ter 

uitreiking 
 3306 Dossier betreffende geldbonnen 
 3322 Dossier betreffende reductie op verbruik elektrisch licht 
 3352 Dossier betreffende bijdrage kosten Politie door Maatschappij tot Exploitatie van 

Limburgse Steenkolenmijnen 
 3605 Dossier betreffende bekendmaking wering vreemde munt 
 3763 Dossier betreffende rekening Courant 1914 Heerlener Bank 
 3815 Dossier betreffende bedrag rijksuitkering over de eerste drie kwartalen 1915 
 3913 Dossier betreffende gemeenterekening 1913 
 4017 Dossier betreffende verkrijgbaarstelling zilverbons en pasmunt 
 4143 Dossier betreffende salaris over augustus 1914 van J. Zuilen, tijdelijk onderwijzer 
 4169 Dossier betreffende storting pensioenbijdrage van onderwijzers bij de Rijksbetaalmeester 
 4265 Dossier betreffende verhoging jaarwedde Burgemeester Secretaris en 

gemeenteontvanger 
 4296 Dossier betreffende staat Rijksuitkering 
 4365 Dossier betreffende coupons der gedeponeerde effecten door 

Stroomverkoopmaatschappij 
 4460 Dossier betreffende verzoek veldwachter Janssen om teruggave betaalde huishuur 
 4495 Dossier betreffende regeling uitbetaling lonen werklieden van Openbare Werken 
 5047 Dossier betreffende inzending staat kindertoeslag onderwijzers 
 5103 Dossier betreffende vaststelling gunstige bepalingen inzake uitbetaling jaarwedde van 

gemobiliseerde onderwijzers 
 5150 Dossier betreffende gedeponeerde obligatiën door Stroomverkoopmaatschappij 
 5204 Dossier betreffende plan inzake flexibele voldoening kredietbehoefte van de kleine 

middenstand 
 5370 Dossier betreffende modellen statistiek van de gemeente-financiering 
 5608 Dossier betreffende verzoek om verhoging jaarwedde van gemeente-ambtenaren door de 

R.K. Vereniging van Gemeenteambtenaren 
 5775 Dossier betreffende uitbetaling jaarwedde hulpmonteur Janssen tot 1 december 

3.1.4.02. Declaraties 

 2193 Dossier betreffende verzoek aan officier van Justitie om de onkosten van de foto's auto-
ongeluk A. Diederen voor rekening van het Rijk te nemen 

 3584 Dossier betreffende inlichtingen inzake te verwachten declaraties t.b.v. schoolbouw 
 3611 Dossier betreffende declaraties schoollokalen van openbare lagere school 
 4041 Dossier betreffende declaraties onderhoud en vervoer van uit het buitenland gekomen 

behoeftige Nederlanders 

3.1.4.03. Geldleningen 

 264 Dossier betreffende tijdelijke geldlening van / 60.000,-- 
 668 Dossier betreffende geldlening van / 90.000,-- 
 856 Dossier betreffende uitloting obligaties van de lening van / 26.500,-- 
 857 Dossier betreffende uitloting obligaties van de lening van / 194.000,-- 
 1155 Dossier betreffende geldlening van / 90.000,-- 
 2665 Dossier betreffende geldlening / 30.000,-- 
 2666 Dossier betreffende geldlening / 120.000,-- 
 2838 Dossier betreffende geldlening / 17.000,-- 
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 2942 Dossier betreffende uitloting obligaties van de lening / 300.000,-- 
 2943 Dossier betreffende uitloting obligaties van de lening / 194.000,-- 
 2944 Dossier betreffende uitloting obligaties van de lening / 26.500,-- 
 3219 Dossier betreffende publikatie oorlogslening van / 275.000.000,-- 
 3601 Dossier betreffende tijdelijke geldlening bij het rijk 
 3956 Dossier betreffende uitloting obligaties der geldleningen van / 120.000,--en / 90.000,-- 
 4394 Dossier betreffende aanbieding geldlening Kroondomein 
 4470 Dossier betreffende besluit tijdelijke geldlening / 34.000,-- 
 5084 Dossier betreffende tijdelijke geldlening ad / 20.000,-- 
 5390 Dossier betreffende vaste geldlening van / 225.000,-- 
 5488 Dossier betreffende uitloting obligaties van de geldlening / 300.000,-- 
 5489 Dossier betreffende uitloting obligaties van de geldlening / 26.500,-- 
 5683 Dossier betreffende aanplakbiljetten Gedeputeerde Staten inzake provinciale geldlening 

van / 500.000,-- 
 5800 Dossier betreffende geldlening door Gemeente en Credietbank 

3.1.4.04. Gemeentebegroting 

 392 Dossier betreffende af-en overschrijving m.b.t. correspondentie over het jaar 1912 
 1016 Dossier betreffende behandeling gemeentebegroting 1914 
 2752 Dossier betreffende gemeenterekening 1913 
 4018 Dossier betreffende gemeentebegroting 1916 
 5226 Dossier betreffende af-en overschrijving op begroting 1914 

3.1.4.05. Gemeenterekening 

 892 Dossier betreffende gemeenterekening 1912 
 3747 Dossier betreffende verzoek aanwijzing accountant voor het opmaken van rekening 1914 
 3913 Dossier betreffende gemeenterekening 1913 

3.1.4.06. Kasopname 

 1765 Dossier betreffende diverse kasopnames bij gemeente-ontvanger 
 3951 Dossier betreffende kasopnamen gemeenteontvanger 

3.1.4.07. Leningwet 

 3219 Dossier betreffende publikatie oorlogslening van / 275.000.000,-- 

3.1.4.08. Muntwezen 

 3306 Dossier betreffende geldbonnen 
 3943 Dossier betreffende teruggave valse zilverbonnen 

3.1.4.09. Rijksbijdrage 

 3891 Dossier betreffende rijksbijdrage lager onderwijs 

3.1.4.10. Rijksuitkering 

 3191 Dossier betreffende uitbetaling verschil rijksuitkering 1914 en de eerste drie kwartalen 
welke reeds genoten 

 3815 Dossier betreffende bedrag rijksuitkering over de eerste drie kwartalen 1915 
 4296 Dossier betreffende staat Rijksuitkering 

3.1.4.11. Voorschot 

 131 Dossier betreffende zekerheidstelling A.A.M. Pel 
 1062 Dossier betreffende zekerheidstelling administratie van het Elektrisch Bedrijf 
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3.1.5. Hinder-, veiligheids-en arbeidswet 

3.1.5.1. Hinderwet 

 132 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Traksel voor steenbakkerij op perceel F 1868 
 133 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Bisschops voor steenbakkerij op perceel G 

1448 
 151 Dossier betreffende hinderwetvergunning K. ten Dijk voor smederij op perceel D 3672 
 153 Dossier betreffende hinderwetvergunning L. Schreurs voor buskruitbewaarplaats aan de 

Geerstraat 34 
 214 Dossier betreffende hinderwetvergunning directeur Maastrichtse Broodfabriek voor 

plaatsing twee elektromotoren op perceel D 3720 
 274 Dossier betreffende hinderwetvergunning A. Vossen voor oprichting van smederij aan de 

Geerstraat 
 312 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Moulen voor oprichting slagerij aan de 

Geleenstraat 
 352 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Notermans voor oprichting steenbakkerij op 

perceel E 2385 
 387 Dossier betreffende hinderwetvergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijen voor oprichting dynamietbewaarplaats op perceel A 1029 
 485 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Vrohn voor elektromotor voor 

timmerwerkplaats gelegen op perceel A 1670 te Heerlerheide 
 569 Dossier betreffende hinderwetvergunning S. Kosten voor oprichting van huidenzouterij 

aan de Akerstraat 
 576 Dossier betreffende hinderwetvergunning E. Wijnen voor oprichting van broodbakkerij op 

perceel A 2548 te Heerlerheide 
 810 Dossier betreffende hinderwetvergunning L. Robertz voor plaatsing elektromotoren op 

perceel D 3594 
 854 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Wijsbek voor plaatsing elektromotoren in zijn 

timmerfabriek nabij de Schinkelsteeg 
 906 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Tobben voor oprichten slachterij aan de 

Geerstraat 
 1096 Dossier betreffende hinderwetvergunning F. Leufkens voor plaatsing van 4 motoren op 

perceel D 1389 
 1115 Dossier betreffende hinderwetvergunning G. Moonen voor plaatsing elektromotoren aan 

de Akerstraat 
 1306 Dossier betreffende hinderwetvergunning A. Lignon voor oprichting steenhouwerij op 

perceel C 2755 
 1307 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Gerards voor oprichting steenbakkerij op 

perceel C 1062 
 1308 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Stegers voor oprichting van een oven op 

perceel D 657 
 1309 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. van de Berg voor oprichting timmerfabriek 

met elektromotoren op perceel D 3294 
 1504 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Wijsbek voor oprichten timmerfabriek op 

perceel C 2755 
 1590 Dossier betreffende hinderwetvergunning C. Stoel voor oprichten smederij op perceel F 

3691 
 1676 Dossier betreffende hinderwetvergunning L. Mertens voor oprichten steenbakkerij op 

perceel E 2017 en 2018 
 1677 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Leers voor oprichten steenbakkerij op perceel 

A 2388 en 1390 
 1780 Dossier betreffende hinderwetvergunning W. Peerenboom voor oprichten broodbakkerij 

op perceel D 4010 aan de Schaesbergerweg 
 1831 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Kessels voor oprichten broodbakkerij op 

perceel D 3943 en 3942 
 1838 Dossier betreffende hinderwetvergunning J.J. Jongen voor oprichten smederij op perceel 

D 2935 
 1883 Dossier betreffende hinderwetvergunning G. Corten voor oprichten van boekdrukkerij aan 

de Willemstraat 
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 1951 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Hermans voor oprichten broodbakkerij op 
perceel C 2001 te Heerlerheide 

 1996 Dossier betreffende hinderwetvergunning Pure Oil Company Holland voor oprichten 
petroleumbewaarplaats op stationsemplacement 

 2021 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Heiligers voor oprichten van rademakerij met 
elektromotor op perceel C 3277 

 2022 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Fischer voor oprichten steenbakkerij op 
perceel F 77 

 2092 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Bisschops voor oprichten steenbakkerij op 
perceel G 2628 

 2195 Dossier betreffende hinderwetvergunning Nederlandse Maatschappij verrichten Mijnbouw 
Werken voor oprichten steenbakkerij aan de Ten Esschenderweg 

 2298 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Mulders en F. Bruls voor oprichten 
timmerwerkplaats met elektromotoren op perceel C 3185 

 2299 Dossier betreffende hinderwetvergunning P.J. Collaris voor oprichten steenbakkerij op 
perceel D 3613 

 2348 Dossier betreffende hinderwetvergunning L. Schroeder voor plaatsen elektromotor in 
bakkerij op perceel 4010 

 2350 Dossier betreffende hinderwetvergunning W. Peerenboom voor plaatsen elektromotor in 
broodbakkerij op perceel D 4010 

 2387 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Creuwen voor plaatsen elektromotor in 
slagerij op perceel E 2283 

 2609 Dossier betreffende hinderwetvergunning A. Verheugen voor oprichten bakkerij met oven 
aan de Saroleastraat 

 2756 Dossier betreffende hinderwetvergunning A. Dahmen voor oprichten slachterij op perceel 
A 2360 te Heerlerheide 

 2864 Dossier betreffende hinderwetvergunning Voorzitter Ambachtsschool voor oprichten 
smederij op perceel E 1314, 1327 en 1353 

 2907 Dossier betreffende hinderwetvergunning Wed. J. Bohnen voor oprichten slagerij op 
perceel D 520 aan het Emmaplein 

 3355 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. In de Braek voor oprichten slachterij aan de 
Sittarderweg 

 3394 Dossier betreffende hinderwetvergunning C.L. Erkens voor plaatsen elektromotor aan de 
Geerstraat 

 3416 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Severens voor plaatsen elektromotor in 
slachterij op perceel E 2159 

 3581 Dossier betreffende hinderwetvergunning F. Houben voor oprichten meelmolen met 
elektromotor op perceel A 2406 

 3696 Dossier betreffende hinderwetvergunning H.J.H. Koepermans voor het oprichten van 
koperslagerij aan de Akerstraat 

 3831 Dossier betreffende hinderwetvergunning Wijsbek Soons en Co voor het oprichten van 
een hoogspanningscel aan de Geerstraat 

 3964 Dossier betreffende hinderwetvergunning F. Leifkens voor uitbreiding glasslijperij aan de 
Sittarderweg 

 3982 Dossier betreffende hinderwetvergunning A.G.W. Snijders voor plaatsing elektromotor op 
perceel aan de Stationsstraat 3 

 4165 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Meulenberg voor oprichten steenbakkerij met 
oven op perceel D 1771 

 4422 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Borghans voor oprichten lompenbewaarplaats 
op perceel D 3676 

 5000 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Schäfer voor oprichten lompenbewaarplaats 
te Vrusschemig 49 

 5067 Dossier betreffende hinderwetvergunning Gebr. Le Haan voor oprichten slagerij op 
perceel A 2674 

 5258 Dossier betreffende hinderwetvergunning P.L. Wilderd voor oprichten siroopstokerij op 
perceel E 1916 

 5455 Dossier betreffende hinderwetvergunning H.J. Kockelkoren voor plaatsing elektromotoren 
voor worstmachines en slijperij aan de Valkenburgerweg 

 5483 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Ramakers voor oprichten rund-en 
varkensslagerij op perceel C 2207 
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 5579 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Deumens voor oprichten van graanmolen aan 
de Molenweg 

 5600 Dossier betreffende hinderwetvergunning M. Salm voor plaatsing van twee elektromotoren 
in de meelmolen aan de Geleenstraat 

 5674 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Bouwens voor oprichting 
petroleumbewaarplaats op perceel C 2772 

 5777 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Kessels voor uitbreiding slagerij op perceel C 
2772 

3.1.6. Kieswezen 

 25 Dossier betreffende verzoek aan diverse gemeentes om opgave aantal kiezers 

3.1.7. Medische en veterinaire politie 

3.1.7.1. Medische politie 

 5495 Dossier betreffende verzoek Commissaris der Koningin om snel verzenden van 
hondencadavers i.v.m. hondsdolheid 

3.1.8. Onderwijs en leerplicht 

3.1.8.01. Ambachtsschool 

 131 Dossier betreffende oprichting en subsidies 
 2001 Dossier betreffende advies inzake subsidie aan Ambachtsschool 
 2188 Dossier betreffende subsidie aan Ambachtsschool over 1913 
 3147 Dossier betreffende inlichtingen inzake aantal leerlingen van de Tekenschool, 

ambachtschool, Vroedvrouwenschool, Mijnschool e.a. t.b.v. provinciaal verslag 

3.1.8.02. Avondschool voor Handwerkslieden 

 1680 Dossier betreffende rekening en begroting en aanvraag subsidie Avondschool voor 
Handwerkslieden 

 2642 Dossier betreffende aankoop nieuwe meubels Avondschool voor Handwerkslieden 
 3392 Dossier betreffende huishoudelijk reglement Avondschool voor Handwerkslieden 
 3894 Dossier betreffende rekening en begroting Avondschool voor Handwerkslieden t.b.v. 

provinciale subsidie 
 5398 Dossier betreffende subsidie Avondschool voor Handwerkslieden 

3.1.8.03. Bewaarschool 

 3184 Dossier betreffende tabellen inzake bewaarscholen 

3.1.8.04. Burgeravondschool 

 967 Dossier betreffende aanstelling van dhr. Possen 
 1488 Dossier betreffende formulieren tijdelijke en vaste aanstelling leraren Burgeravondschool 
 1541 Dossier betreffende mutaties personeel Burgeravondschool over 1914 
 2277 Dossier betreffende verslag Burgeravondschool 1913 
 2642 Dossier betreffende aankoop nieuwe meubels Burgeravondschool 
 3392 Dossier betreffende huishoudelijk reglement Avondschool voor Handwerkslieden 

3.1.8.05. Commissie 

 728 Dossier betreffende ontslag R. de Kat als lid Commissie van Toezicht op Lager Onderwijs 
 1127 Dossier betreffende herbenoeming aftredende leden Commissie tot Wering van 

Schoolverzuim 
 2105 Dossier betreffende benoeming van F.A. Kusters tot Secretaris van de Commissie tot 

Wering van Schoolverzuim te Heerlerheide 

3.1.8.06. Handelscursus 

 1990 Dossier betreffende advies inzake provinciale subsidie t.b.v. Handelscursus 
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3.1.8.07. Herhalingsonderwijs 

 855 Dossier betreffende staten van schoolopzieners 
 965 Dossier betreffende aanstelling J. Raets i.v.m. splitsing herhalings-onderwijs 
 1340 Dossier betreffende overzicht lessen 4e kwartaal 
 2035 Dossier betreffende overzicht herhalingsonderwijs 1913-1914 
 2815 Dossier betreffende leerlingenlijsten herhalingsonderwijs en staten A voor bericht aan 

schoolopzieners 
 3429 Dossier betreffende staten model C herhalingsonderwijs 
 5461 Dossier betreffende benoeming en ontslag hoofd herhalingsonderwijs school 2 
 5486 Dossier betreffende benoeming onderwijzers 
 5676 Dossier betreffende opgave omvang herhalingsonderwijs 

3.1.8.08. Lager onderwijs 

 85 Dossier betreffende mutaties onderwijzend personeel O.L. scholen 
 91 Dossier betreffende sollicitaties onderwijzer aan school 4 
 234 Dossier betreffende tabellen A, B, C en D voor verslag van het lager onderwijs 
 333 Dossier betreffende sollicitatie onderwijzer aan school 2 i.v.m. ontslag mw Penris 
 365 Dossier betreffende inlichtingen inzake M.U.L.O. scholen 
 575 Dossier betreffende verzoek salarisverhoging onderwijzers 
 673 Dossier betreffende sollicitatie onderwijzend personeel 
 774 Dossier betreffende tijdige ontheffing bij langer dan de wettelijke termijn voortdurende 

onderwijzersvacature 
 813 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 L.O.-wet aan Ritzen en Michels 
 826 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 L.O.-wet aan C. van Son 
 914 Dossier betreffende ontslagaanvraag van A. Zelissen en J. Volders 
 943 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 L.O.-wet aan J. Heinink 
 970 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 L.O.-wet aan M.P. Gielkens 
 1028 Dossier betreffende benoeming tijdelijke onderwijzers aan school 2 
 1109 Dossier betreffende overlijden K.Th Grond, hoofd van school 3 
 1190 Dossier betreffende benoeming N. Brouwers tot tijdelijk onderwijzeres aan school 4 voor 

vacature Volders 
 1191 Dossier betreffende schoolfilms 
 1206 Dossier betreffende lijsten vermeldende de bedragen welke het rijk verschuldigd volgens 

art. 48 van de L.O.-wet 
 1258 Dossier betreffende benoeming F.A. Kusters tot hoofd van school 3 
 1287 Dossier betreffende ontslag aanvraag door mw. Grond als onderwijzeres handwerken 
 1409 Dossier betreffende personele wijzigingen waaronder de aanwijzing G.J.H. Jacobs tot 

waarnemend hoofd van de school 
 1483 Dossier betreffende staten van voorschot bijdrage jaarwedde onderwijzers en nominatieve 

opgave onderwijzers 
 1501 Dossier betreffende benoeming L.J. Dormans in de functie van hoofd van school 5 
 1537 Dossier betreffende mutaties onderwijzend personeel over 1914 
 1544 Dossier betreffende tijdelijke benoeming M. de Wilt tot onderwijzeres school 5 
 1568 Dossier betreffende benoeming J. Schumacher tot onderwijzer met verplichte hoofdakte 

aan school 5 
 1604 Dossier betreffende benoeming H.J.M. Moonen tot onderwijzer school 3 
 1804 Dossier betreffende bewijs art. 55 voor Honings 
 1836 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan N. Neilen 
 1853 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan M. Voncken 
 1948 Dossier betreffende tijdelijke onderwijzers aan school 2 
 1969 Dossier betreffende benoeming P.M. Heggen tot onderwijzer aan school 2 
 1979 Dossier betreffende benoeming J. Voncken tot onderwijzer met verplichte hoofdakte aan 

school 3 
 2051 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan M.V. Kerpen 
 2063 Dossier betreffende ontslag A.M. de Wilt als onderwijzeres aan school5 
 2703 Dossier betreffende bewijs art. 55 voor M. Palant 
 2724 Dossier betreffende vacature onderwijzer aan school 4 
 2897 Dossier betreffende benoeming van M.Th. Hütten als onderwijzer aan school 3 
 2963 Dossier betreffende ontslag en aanstelling tijdelijke onderwijzers 



 53

 2992 Dossier betreffende benoeming J. van de Weijer tot onderwijzer school 5 
 3044 Dossier betreffende bewijs art. 55 voor W.G.A. Merks 
 3088 Dossier betreffende ontslag Stockbroekse als tijdelijke onderwijzeres aan school 4 
 3090 Dossier betreffende stortingen pensioenbijdrage van onderwijzers 
 2206 Dossier betreffende rijksbijdrage 1913 
 2269 Dossier betreffende tabellen A, B, C en D voor regeringsverslag onderwijs 1913 
 2448 Dossier betreffende ontslag J. Ritzen als onderwijzer aan school 4 en benoeming J.G.J. 

Hoens 
 2476 Dossier betreffende ontslag P. Damoiseance als onderwijzer aan school 4 en benoeming 

G.J. Wachelder 
 2610 Dossier betreffende ontslag H. Leunissen als onderwijzer aan school 3 en benoeming 

A.J.G. van de Berg 
 2653 Dossier betreffende inlichtingen inzake ontheffingaanvraag bij het niet tijdig opvullen van 

vacatures onderwijzers 
 2658 Dossier betreffende opgave van nog in te vullen vacatures Lager Onderwijs 
 2667 Dossier betreffende bewijs art. 55 voor A. Holtslag en A. Langemeijer 
 3125 Dossier betreffende ontslag J.G.J. Hoense als onderwijzer aan school 2 en benoeming 

M.J. Mengelers 
 3213 Dossier betreffende inzake storting pensioenbijdrage onderwijzers 
 3225 Dossier betreffende statistiek lager onderwijs 
 3239 Dossier betreffende benoeming M. van Kessel tot tijdelijk onderwijzer 
 3263 Dossier betreffende ontslag Linssen als tijdelijk onderwijzeres aan school 4 
 3323 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan P. de Waal 
 3378 Dossier betreffende staat A en nominatieve opgave onderwijzend personeel ter uitvoering 

art. 48 der L.O.-wet 
 3468 Dossier betreffende mutaties personeel lager onderwijs 
 3613 Dossier betreffende verslag onderwijs openbare lagere scholen 
 3663 Dossier betreffende benoeming Leufkens als onderwijzer aan school 5 
 3861 Dossier betreffende benoeming tijdelijke leerkrachten 
 3891 Dossier betreffende rijksbijdrage lager onderwijs 
 4040 Dossier betreffende ontslag M. de Wilt als onderwijzeres aan school 4 
 4106 Dossier betreffende ontwerp verordening regelende de samenstelling de plaatselijke 

commissie van toezicht op lager onderwijs 
 4299 Dossier betreffende tabellen A, B, C en D t.b.v. verslag lager onderwijs 
 4324 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan Baeumont 
 4452 Dossier betreffende sollicitaties tijdelijke leerkracht 
 5005 Dossier betreffende benoeming G. Gambar tot tijdelijk onderwijzeres 
 5047 Dossier betreffende staat kindertoeslag onderwijzers 
 5103 Dossier betreffende bepalingen inzake uitbetaling jaarwedde van gemobiliseerde 

onderwijzers 
 5240 Dossier betreffende ontheffing art. 48 der L.O.-wet 
 5274 Dossier betreffende afgiftebewijzen art. 55 aan diverse personen 
 5287 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 aan Wijdeveld 
 5288 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 aan Grindt 
 5291 Dossier betreffende ontslag en herbenoeming W.B. Niederen als tijdelijk onderwijzer 
 5317 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 M.J. Ronden 
 5320 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 W. de Jong 
 5337 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 M. Meijers 
 5421 Dossier betreffende benoeming van Vliet als onderwijzer aan school 2 
 5431 Dossier betreffende staat B inzake M.U.L. onderwijs 
 5585 Dossier betreffende onbepaald verlof voor gemobiliseerde onderwijzers 
 5601 Dossier betreffende ontslag Muller als tijdelijk onderwijzer aan school 1 
 5707 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 G.H. Blok 
 5760 Dossier betreffende overplaatsing Wagermans van school 5 naar school 1 
 5761 Dossier betreffende ontslag M. Wetzels als onderwijzer aan school 5 
 5790 Dossier betreffende ontslag Erkens als onderwijzer aan school 4 
 5797 Dossier betreffende lager onderwijs aan Belgische kinderen 
 5828 Dossier betreffende ontslag Adams als onderwijzer aan school 2 
 5872 Dossier betreffende staat B inzake Rijksbijdrage art. 48 Lager Onderwijs 1914 
 5965 Dossier betreffende lager Onderwijsstatistiek 
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 5995 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 55 voor Sieben 

3.1.8.09. Leerplicht 

 5571 Dossier betreffende benoeming 2 leden Commissie tot Wering van Schoolverzuim 

3.1.8.10. Middelbaar onderwijs 

 339 Dossier betreffende verslag middelbaar onderwijs 
 813 Dossier betreffende afgiftebewijzen Art. 44 der M.O.-wet aan diverse personen 
 943 Dossier betreffende afgiftebewijzen Art. 44 der M.O.-wet aan J. Heinink 
 1169 Dossier betreffende begroting 1914 van de Avondschool voor Handwerkslieden 
 1337 Dossier betreffende afgiftebewijzen Art. 44 der M.O.-wet aan A. v.d. Mazen 
 1490 Dossier betreffende bewijs art. 44 der M.O.-wet 
 1680 Dossier betreffende rekening en begroting en aanvraag subsidie Avondschool voor 

Handwerkslieden 
 2494 Dossier betreffende bewijs art. 44 der M.O.-wet voor N.G.H. Roijen 
 2685 Dossier betreffende bewijs art. 44 der M.O.-wet voor pater Pompen 
 2811 Dossier betreffende bewijs art. 44 der M.O.-wet voor M. Daniëls 
 3100 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 44 der M.O.-wet aan L. Crijns 
 3148 Dossier betreffende verzoek om inlichtingen door Gedeputeerde Staten inzake middelbare 

scholen t.b.v. provinciaal verslag 
 5355 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 44 aan Schneiders 
 5356 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 44 aan Merks 
 5532 Dossier betreffende afgiftebewijs art. 44 aan Th. van Schaik 

3.1.8.11. Mijnschool 

 2188 Dossier betreffende subsidie aan Ambachtsschool over 1913 
 3147 Dossier betreffende inlichtingen inzake aantal leerlingen van de Tekenschool, 

ambachtschool, Vroedvrouwenschool, Mijnschool e.a. t.b.v. provinciaal verslag 

3.1.8.12. Normaalschool 

 3611 Dossier betreffende declaraties schoollokalen van openbare lagere school 

3.1.8.13. Onderwijs 

 2029 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten inzake subsidie Avondschool voor 
Handwerkslieden 

 3147 Dossier betreffende inlichtingen inzake aantal leerlingen van de Tekenschool, 
ambachtschool, Vroedvrouwenschool, Mijnschool e.a. t.b.v. provinciaal verslag 

 3184 Dossier betreffende tabellen inzake bewaarscholen 
 4300 Dossier betreffende tabellen B en C inzake vakscholen 
 5276 Dossier betreffende tabellen inzake ontwikkeling jeugdige personen 
 5449 Dossier betreffende inzake benoeming P. Mesker tot schoolopziener in Arrondissement 

Heerlen 

3.1.8.14. Pensioenwezen 

 67 Dossier betreffende stortingen pensioensbijdragen onderwijzers 
 1063 Dossier betreffende mutatie pensioengrondslag van onderwijzer J. Volders 
 1226 Dossier betreffende opgave betrekkingen onderwijzers i.v.m. penioenwet 
 1271 Dossier betreffende inzake storting pensioenbijdrage onderwijzers 
 1409 Dossier betreffende personele wijzigingen waaronder de aanwijzing G.J.H. Jacobs tot 

waarnemend hoofd van de school 
 1488 Dossier betreffende formulieren tijdelijke en vaste aanstelling leraren Burgeravondschool 
 1821 Dossier betreffende stortingen bijdragen pensioen onderwijzers 
 3090 Dossier betreffende stortingen pensioenbijdrage van onderwijzers 
 3213 Dossier betreffende storting pensioenbijdrage onderwijzers 
 4169 Dossier betreffende storting pensioenbijdrage van onderwijzers bij de Rijksbetaalmeester 
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3.1.8.15. Rijksbijdrage 

 723 Dossier betreffende verrekening der Rijksbijdrage in kosten lager onderwijs 1911 
 3094 Dossier betreffende inzending door Gedeputeerde Staten van staat B ter afrekening 

Rijksbijdrage art. 48 Lager Onderwijs over 1913 
 5872 Dossier betreffende staat B inzake Rijksbijdrage art. 48 Lager Onderwijs 1914 

3.1.8.16. Schoolbouw 

 120 Dossier betreffende uitbreiding school 4 
 2721 Dossier betreffende hek schoolgebouw, verbetering speelplaats en verlichting diverse 

schoollokalen door school 3 
 3584 Dossier betreffende inlichtingen inzake te verwachten declaraties i.v.m. schoolbouw 

3.1.8.17. Schoolgeld 

 1026 Dossier betreffende opgave kosten MULO-school i.v.m. schoolgeld 
 2575 Dossier betreffende inlichtingen inzake openstaande rekeningen Deckers inclusief besluit 

uitbetaling der vorderingen 

3.1.8.18. Schoollokalen 

 2721 Dossier betreffende hek schoolgebouw, verbetering speelplaats en verlichting diverse 
schoollokalen door school 3 

3.1.8.19. Schoolmeubelen 

 860 Dossier betreffende levering schoolmeubelen aan school 5 
 2725 Dossier betreffende bestelling nieuwe meubels voor parallelklas 3 aan school 4 

3.1.8.20. Schoolverslag 

 1644 Dossier betreffende schoolverslagen 1913 

3.1.8.21. Speelplaats 

 2721 Dossier betreffende hek schoolgebouw, verbetering speelplaats en verlichting diverse 
schoollokalen door school 3 

3.1.8.22. Subsidie 

 750 Dossier betreffende subsidie avondschool voor Handwerkslieden 
 961 Dossier betreffende subsidie bewaarschool 
 1031 Dossier betreffende bijzondere Bewaarschool Heerlerheide vraagt verhoging subsidie 
 1680 Dossier betreffende rekening en begroting en aanvraag subsidie Avondschool voor 

Handwerkslieden 
 1990 Dossier betreffende advies inzake provinciale subsidie t.b.v. Handelscursus 
 2001 Dossier betreffende advies inzake subsidie aan Ambachtsschool 
 2007 Dossier betreffende verzoek van Volkshuishoudschool om subsidieverhoging 
 2029 Dossier betreffende mandaat Gedeputeerde Staten inzake subsidie Avondschool voor 

Handwerkslieden 
 2188 Dossier betreffende subsidie aan Ambachtsschool over 1913 

3.1.8.23. Tekenschool 

 3147 Dossier betreffende inlichtingen inzake aantal leerlingen van de Tekenschool, 
ambachtschool, Vroedvrouwenschool, Mijnschool e.a. t.b.v. provinciaal verslag 

3.1.8.24. Toeslagwet 

 938 Dossier betreffende staten onderwijzers i.v.m. toeslagwet 
 5047 Dossier betreffende staat kindertoeslag onderwijzers 
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3.1.8.25. Vakscholen 

 687 Dossier betreffende verslag voor regeringsverslag onderwijs 
 2827 Dossier betreffende invulling staten regeringsverslag voor vakscholen 
 4300 Dossier betreffende tabellen B en C inzake vakscholen 

3.1.8.26. Volkshuishoudschool 

 2007 Dossier betreffende verzoek van Volkshuishoudschool voor subsidie-verhoging 
 3147 Dossier betreffende inlichtingen inzake aantal leerlingen van de Tekenschool, 

ambachtschool, Vroedvrouwenschool, Mijnschool e.a. t.b.v. provinciaal verslag 

3.1.8.27. Voorschot 

 131 Dossier betreffende voorschot f. 90.000,--aan Ambachts-en Mijnschool 

3.1.8.28. Weduwen en Wezenwet 

 1340 Dossier betreffende uitvoering van weduwen-en wezenwet voor onderwijzers 1905 

3.1.9. Woningwet 

3.1.9.1. Bouwen 

 292 Dossier betreffende vergunning bouwen tuinhuisje aan de Valkenburgerweg 
 1138 Dossier betreffende vergunning voor bouwen restaurant aan de Saroleastraat 
 2295 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen voor bouw van 2 opzichterswoningen, 3 

beambtenwoningen, 50 arbeiderswoningen en 2 winkelhuizen bij de staatsmijn Emma (zie 
ook 2922) 

 2424 Dossier betreffende vergunning voor het bouwen van woonhuis op perceel D 3956 aan de 
Gasthuisstraat 

 2733 Dossier betreffende verzoek Commissaris der Koningin bouwwerken uit te voeren ter 
bestrijding van de werkeloosheid 

 3433 Dossier betreffende vergunning bouw 200 arbeiderswoningen voor woningvereniging 
"Heerlerheide" 

 3909 Dossier betreffende vergunning Coop. Woningbouwvereniging "Glück auf" voor bouw 65 
arbeiderswoningen op perceel D3642 

 4075 Dossier betreffende vergunning Bouwvereniging Heerlen voor bouw van 130 
arbeiderswoningen 

 4127 Dossier betreffende proces verbaal tegen Bremen en Spreksel wegens bouwen zonder 
vergunning 

 4369 Dossier betreffende aansluiting riolering en waterleiding aan 10 woningen voor 
Bouwmaatschappij Heerlen 

 4443 Dossier betreffende vergunning aan Smeets t.b.v. uitbreiding en vernieuwing pand aan de 
Geleenstraat 

 5213 Dossier betreffende vergunning bouwen Bijzondere R.K. school 
 5751 Dossier betreffende vergunning afrastering en bouwen oprit Valkenburgerweg 

3.1.9.2. Bouwverordening 

 2256 Dossier betreffende mijndirecties in relatie tot bouwvergunningen op eigen terrein i.v.m. te 
heffen leges 

 2426 Dossier betreffende uitbreidingsplan en bouwverbod i.v.m. verbinding wegen terreinen 
Molenberg en Heerlerheide waar nieuwe arbeiderswoningen worden gebouwd 

3.1.9.3. Rooilijn 

 86 Dossier betreffende rooilijnen en uitbreidingsplannen 
 222 Dossier betreffende vaststelling rooilijn voor bijzondere meisjesschool aan de 

Grasbroekerstraat 
 380 Dossier betreffende vaststelling rooilijnen Sittarderweg en Schelsbergerweg 
 718 Dossier betreffende vaststelling rooilijn voor 42 woningen te Schandelen 
 1704 Dossier betreffende aangifte door J. Dassen van rooilijn voor perceel sectie D 82 
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 2006 Dossier betreffende vaststelling rooilijn aan de Scheidsgats 
 2125 Dossier betreffende aangifte rooilijn Drievogels 
 2352 Dossier betreffende aangifte rooilijn Benzenraderweg 
 2403 Dossier betreffende aangifte rooilijn voor perceel sectie B 610 
 2432 Dossier betreffende aangifte rooilijn Kempkensweg 
 2649 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Eschenderweg 
 3187 Dossier betreffende aangifte rooilijn Varebeukerweg 
 4201 Dossier betreffende vergunning afrastering en vaststelling rooilijn voor de percelen E 

1247, 1248, 1250 en 1251 
 4227 Dossier betreffende aanbieding perceel grond door P. Hens t.b.v. gebruik Pinsweg en 

verzoek om vaststelling rooilijn 
 4440 Dossier betreffende vaststelling rooilijn voor te bouwen huizen op de Molenberg 
 5895 Dossier betreffende aanwijzing rooilijn Varenbeukerweg 

3.1.9.4. Uitbreidingsplan 

 86 Dossier betreffende rooilijnen en uitbreidingsplannen 
 572 Dossier betreffende verzoek van E. Palmen om een hogere uitkering voor de ontwerpen 

uitbreidingsplannen 
 2426 Dossier betreffende uitbreidingsplan en bouwverbod i.v.m. verbinding wegen terreinen 

Molenberg en Heerlerheide waar nieuwe arbeiderswoningen worden gebouwd 

3.1.9.5. Verslag 

 692 Dossier betreffende verslag woningwet bouwvereniging Heerlen 
 749 Dossier betreffende verslag, balans winst en verliesrekening van woningvereniging 

"Samenwerking" 

3.1.9.6. Voorschot 

 691 Dossier betreffende voorschot / 100.000,--aan woningbouwvereniging "Samenwerking" 
t.b.v. bouw arbeidswoningen voor spoorwegpersoneel 

 1667 Dossier betreffende voorschot / 63.000,--voor Bouwvereniging "Heerlen" 
 1524 Dossier betreffende inzake te overleggen tekeningen bij aanvragen rijksvoorschotten voor 

woningbouw 
 1571 Dossier betreffende oprichting woningvereniging "Heerlerheide" 

3.1.9.7. Woningwet 

 1237 Dossier betreffende oprichting woningvereniging "Heerlerheide" 
 1571 Dossier betreffende oprichting woningvereniging "Heerlerheide" 
 1255 Dossier betreffende vergunning bouwvereniging "Samenwerking" t.b.v. de verkoop stuk 

grond 
 1524 Dossier betreffende inzake te overleggen tekeningen bij aanvragen rijksvoorschotten voor 

woningbouw 
 1764 Dossier betreffende advies inzake statuten Coöp. Woningbouwvereniging "Glück Auf" 
 1807 Dossier betreffende onbewoonbaarverklaring huis in de Cörverstraat 
 2002 Dossier betreffende toestand toilet perceel Geleenstraat 3 
 2426 Dossier betreffende uitbreidingsplan en bouwverbod i.v.m. verbinding wegen terreinen 

Molenberg en Heerlerheide waar nieuwe arbeiderswoningen worden gebouwd 
 2757 Dossier betreffende jaarverslag, Balans en Winst-en Verliesrekening van 

Woningbouwvereniging "Samenwerking" 
 4302 Dossier betreffende onderzoek bewoonbaarheid woning Jaeqx 
 4366 Dossier betreffende rapport onderzoek keten mijn O.N.-I 
 5032 Dossier betreffende vergunning aan Bruls voor slopen gebouw op perceel G 2001 
 5416 Dossier betreffende advies Gezondheidscommissie inzake verbeteringen aan woningen 

Akerstraat en Emmaplein m.b.t. waterafvoer 
 

3.2. Correspondentie 1916-1918 

N.B. Een overzicht van dossiers samengebracht onder de diverse rubrieken waarbij,  
de nummers 0001-3091 aangelegd zijn in 1916;  
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de nummers 3092-5061 aangelegd zijn in 1917 en  
de nummers 5062-6745 aangelegd zijn in 1918. 

3.2.01. Rubriek 1: Afrastering 

 976 Dossier betreffende vergunning Gebr. Simons voor afrastering te Bovenste Crutzerveld 
 1288 Dossier betreffende vergunning W.J. Leers-Hoenen voor afrastering perceel A 789, 796, 

797 en 1362 
 1361 Dossier betreffende vergunning afrastering perceel E 2777 door wed. Mom 
 1389 Dossier betreffende vergunning schutting Eijkenderweg voor Fa. Wijsbek-Soons 
 1826 Dossier betreffende vergunning voor tijdelijke plaatsing puntige afrastering op terrein van 

Exploitatie Louise Groeve Heerlerheide 
 3413 Dossier betreffende vergunning F. de Wever en Wed. Vijgen voor het aanbrengen van 

afscheidingtussen hun woningen 
 3554 Dossier betreffende vergunning D. Houben voor plaatsing afrastering langs weiland in de 

Heikamp 
 3623 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van St. Laura voor het 

plaatsen van afrastering langs perceel C 2778 en 2779 
 3758 Dossier betreffende vergunning J. Koenen voor plaatsing afrastering langs weiland te 

Schrieversheide 
 3763 Dossier betreffende vergunning P. Hundscheid voor afrastering langs weiland aan de 

Ridderweg 
 3810 Dossier betreffende vergunning Maatschappij Exploitatie Staatsmijnen voor de bouw van 

een afscheidingsmuur i.p.v. houten afrastering tussen Oranje Nassaumijn I en 
Kloosterweg 

 3852 Dossier betreffende vergunning Maatschappij Exploitatie Staatsmijnen voor de bouw van 
afsluitmuur om terrein Oranje Nassaumijn III te Heerlerheide 

 4094 Dossier betreffende vergunning J. Gielen voor bouw muur op perceel A 2864 
 4108 Dossier betreffende afrastering en supprimering gedeelte Plaargats 
 4200 Dossier betreffende terreinafscheidingen bij Staatsmijn Emma 
 5500 Dossier betreffende vergunning J. Koten voor plaatsing afrastering op zijn perceel D 4072 
 5524 Dossier betreffende vergunning H.L. Gerards voor de bouw van een tuinmuur aan zijn 

pand gelegen aan de Saroleastraat 13 
 6296 Dossier betreffende het plaatsen van houten afscheiding aan de melkcentrale 

3.2.02. Rubriek 2: Akten 

3.2.03. Rubriek 3: Arbeidswet 

3.2.04. Rubriek 4: Archief 

 1022 Dossier betreffende verzoek Gedeputeerde Staten om overbrenging registers van 
hypotheken en het kadaster 

 4786 Dossier betreffende rapport ambtenaar Provinciale Griffie inzake inrichting archief ten 
gemeentehuis 1917 

 5754 Dossier betreffende rapport ambtenaar Provinciale Griffie inzake inrichting archief ten 
gemeentehuis 1918 

 6356 Dossier betreffende invoering decimale registrateurstelsel ter gemeentesecretarie 

3.2.05. Rubriek 5: Armwezen 

 288 Dossier betreffende de bijdrage in de kosten van de Armenraad over 1915 en 1916 
 463 Dossier betreffende wijziging lijst instellingen weldadigheid 
 477 Dossier betreffende vragenlijst over de periode 1915 inzake uitvoering Armenwet 
 809 Dossier betreffende advies B en W inzake wijziging art. 40 Armenwet 
 869 Dossier betreffende tabellen A en B Armenraad 
 1131 Dossier betreffende dienstbegroting Armenraad 1917 
 1245 Dossier betreffende rekening Armenraad over 1915 
 1338 Dossier betreffende subsidie inzake instellingen weldadigheid 
 1425 Dossier betreffende verhoging verpleegkosten i.v.m. stijging levensmiddelenprijzen door 

de oorlog 
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 1758 Dossier betreffende benoeming Dr. de Wever tot geneeskundige belast met de 
armenpraktijk 

 1887 Dossier betreffende wijziging reglement Burgerlijk Armbestuur 
 1903 Dossier betreffende verzending goedgekeurde rekening aan het Burgerlijk Armbestuur 
 2006 Dossier betreffende benoeming P.H. Hens tot secretaris van het Burgerlijk Armbestuur 
 3277 Dossier betreffende plaatsingslijst als bedoeld in art. 2 van de Armenwet 
 3366 Dossier betreffende ondersteuning armlastigen 
 3441 Dossier betreffende vragenlijst m.b.t. uitvoering Armenwet over 1916 
 3843 Dossier betreffende inzending tabellen A en B voor statistiek Armwezen over 1916 
 3864 Dossier betreffende reglement inzake geneeskundige verzorging van armlastige 

buitenlanders 
 4136 Dossier betreffende rekening en verantwoording uitgaven over 1916 van de Armenraad 
 4206 Dossier betreffende goedkeuring rekening Burgerlijk Armbestuur 
 4291 Dossier betreffende opgave van instellingen van weldadigheid bedoeld als in art. 2 

Armenwet welke over 1916 subsidie genoten hebben 
 4821 Dossier betreffende benoeming H. Erens tot lid van het Burgerlijk Armbestuur 
 5144 Dossier betreffende inzending begroting 1918 Burgerlijk Armbestuur 
 5407 Dossier betreffende verzoek Armenraad om alvorens over te gaan tot toekenning 

ondersteuning eerst een onderzoek door de Armenraad te laten uitvoeren 
 5481 Dossier betreffende inzending rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven 

1917 van het Burgerlijk Armbestuur 
 5945 Dossier betreffende aftreding en herbenoeming van J.H.L. Stassen als lid van het 

Burgerlijk Armbestuur 
 5986 Dossier betreffende inzending begroting met memorie van toelichting van de Armenraad 

over 1919 
 6007 Dossier betreffende inzending rekening, verantwoording van uitgaven van de Armenraad 

over 1917 

3.2.06. Rubriek 6: Attestatie de Vita 

 5102 Dossier betreffende tijdstip afgifte Attestatiën de Vita i.v.m. gewijzigde betaalbaarstelling 
pensioenen 

3.2.07. Rubriek 8: Bedrijven 

 1027 Dossier betreffende regeling ophalen as en vuilnis 
 1357 Dossier betreffende verslag waterleiding en elektrisch bedrijf 
 5288 Dossier betreffende voorstel invoering van afdeling "boekhouding" bij de 

Gemeentebedrijven en wijziging verordening regelende de zekerheidsstelling i.v.m. 
benoeming hoofd-boekhouder 

 6279 Dossier betreffende aanbouw houten kantoorlokalen nabij de Elektrische Centrale ten 
dienst van de Bedrijven 

3.2.08. Rubriek 9: Begraven en begraafplaatsen 

 92 Dossier betreffende verhuur begraafplaats aan F. Stegers 
 444 Dossier betreffende verhuur Grafruimte aan R. Bos 
 572 Dossier betreffende voorstel en verzoek tot machtiging inzake beplanting van de 

begraafplaats 
 783 Dossier betreffende afstand van grafruimte door E. van Hommerich 
 1050 Dossier betreffende verzoek van H. Vaessen inzake begraven 
 1081 Dossier betreffende vergunning L. Niessen inzake begraafplaats 
 1386 Dossier betreffende begraafplaats P. Horbach 
 1558 Dossier betreffende bijzondere grafruimte J.H. Boumans 
 1832 Dossier betreffende vergunning begraafplaats A. van Wersch 
 1933 Dossier betreffende vergunning begraafplaats Wed. Houppermans 
 3414 Dossier betreffende afstand bijzondere begraafplaats aan J. Hanssen-Souren 
 3695 Dossier betreffende vergunning bijzondere begraafplaats H.J. Gerards 
 3930 Dossier betreffende vergunning bijzondere begraafplaats Wed. Vrouwenraets 
 4141 Dossier betreffende verzoek om aankoop begraafplaats door G.J. Hundtscheid 
 4180 Dossier betreffende afstand bijzondere begraafplaats van H.J. Reuters 
 4201 Dossier betreffende afstand bijzondere begraafplaats van M.J. Bulkens 
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 4392 Dossier betreffende afstand bijzondere begraafplaats van A. Vossen 
 4538 Dossier betreffende afstand bijzondere begraafplaats van Wed. A. Gemmeke 
 4685 Dossier betreffende afstand bijzondere begraafplaats van Th. Fisscher-Scheelen 

3.2.09. Rubriek 10: Gemeente-begroting 

 33 Dossier betreffende goedkeuring Gedeputeerde Staten begroting 1916 
 3160 Dossier betreffende verzoek om tijdige inzending van verslagen, balans en winst en 

verlies-rekeningen door Bouwvereniging Glück Auf, Directeur Levensmiddelenbedrijf, 
directeur O.W., directeur Bedrijven en chef 2e afdeling 

3.2.10. Rubriek 11: Plaatselijke Belastingen 

 854 Dossier betreffende kohieren hoofdelijke omslag 1916 
 1598 Dossier betreffende slechte nakoming van controlemaatregelen inzake marktgelden 
 3404 Dossier betreffende verzoek bestuur Limburgse R.K. Werkliedenbond inzake wijziging 

verordening op heffing hoofdelijke omslag 
 4154 Dossier betreffende wijziging verordening hoofdelijke omslag 
 5484 Dossier betreffende verordening op de heffing en vordering van een belasting op de 

openbare vermakelijkheden 
 5970 Dossier betreffende wijziging belastingverordening heffing en vordering naar het inkomen 
 6233 Dossier betreffende wijziging verordening op de heffing en invordering van een plaatsgeld 

betreffende de inning en verantwoording van marktgelden 
 6237 Dossier betreffende aanstelling J.A. Verkoelen als deurwaarder 

3.2.11. Rubriek 12: Rijksbelastingen 

 598 Dossier betreffende bekendmakingen m.b.t. vervoer van goederen en vee 
 1858 Dossier betreffende uitkering aan gemeenten uit oorlogswinstbelasting 
 4386 Dossier betreffende uitkeringen gemeenten uit oorlogswinstbelasting 
 5441 Dossier betreffende bezwaarschrift Mijn Oranje Nassau I en II inzake mijnbelasting 

3.2.12. Rubriek 13: Beroepswet 

3.2.13. Rubriek 14: Bevolking 

 379 Dossier betreffende straatnamen woningcomplex "Glück Auf" 
 582 Dossier betreffende opgave loop der bevolking over 1915 
 5509 Dossier betreffende verzoek directeur centraal bureau Statistiek om opgave 

bevolkingscijfers 
 6104 Dossier betreffende staat bevolking op 1 juli 1918 
 6295 Dossier betreffende verzoek om advies van directeur Centraal Bureau Statistiek inzake 

nota betreffende eventueel te gebruiken vragenlijst bij woningtelling 

3.2.14. Rubriek 15: Boterwet 

3.2.15. Rubriek 16: Posterijen 

 5624 Dossier betreffende inzending door Minister van Oorlog van afschrift K.B. van 12 febr. 
1918 inzake verleende vrijstelling van briefpost aan Rijksbureau voor 
drinkwatervoorziening 

3.2.16. Rubriek 17: Vergadering B en W en Commissies 

 6507 Dossier betreffende benoeming hoofdcommies Th. Stappers tot secretaris der commissie 
voor Sociale Aangelegenheden 

3.2.17. Rubriek 18: Burgerlijke Stand 

 1457 Dossier betreffende inzending formulieren van de Commissaris der Koningin 
 4592 Dossier betreffende het te gebruiken papier voor de registers Burgerlijke Stand 
 5103 Dossier betreffende verzoek bewoners Heerlerheide om instelling afzonderlijk bureau 

burgerlijke stand te Heerlerheide 
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 5181 Dossier betreffende stukken inzake burgerlijke stand 

3.2.18. Rubriek 19: Collecten 

3.2.19. Rubriek 20: Comptabiliteit 

 14 Dossier betreffende recognitie Louise Groeve wegens leggen smalspoor op 
gemeentegrond 

 31 Dossier betreffende betaalbaarstelling verschil van hetgeen over de eerste drie kwartalen 
1915 is uitbetaald en hetgeen uitbetaald had moeten worden als bijdrage ingevolge art. I 
wet van 24 mei 1897 

 193 Dossier betreffende geldlening ad / 20.000,--tot verlening voorschot aan ambachts en 
mijnschool 

 243 Dossier betreffende staat van berekening van de vermindering van het verschil bedoeld in 
het 1e lid van art. 9 der wet van 24 mei 1897 

 277 Dossier betreffende gratificatie J. Smits, 2e ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
 466 Dossier betreffende tijdelijke geldlening ad / 25.000,--t.b.v. overdragen subsidie aan R.K. 

Kerkbestuur te Heerlerbaan 
 545 Dossier betreffende advies inzake erkenning eigendom aan de Valkenburgerweg i.v.m. 

betaling van recognitie 
 559 Dossier betreffende betaalbaarstelling bedrag eerste drie kwartalen ingevolge art. 1 tot en 

met 9 van de wet van 3 juni 1905 Staatsblad 151 
 726 Dossier betreffende uitloting obligaties van de geldlening ad / 120.000,--en / 90.000,-- 
 735 Dossier betreffende tijdelijke geldlening ad / 150.000,--gesloten met Geldersche 

Credietvereniging 
 781 Dossier betreffende statistiek gemeentefinancien 
 930 Dossier betreffende mandaat ad / 75,--inzake herstelling van de brug over de 

Musschemigerbeek op de grens van Schaesberg 
 982 Dossier betreffende rijksuitkering ingevolge aantal inwoners 
 1161 Dossier betreffende toeslag onderwijzers ingevolge de wet van 6 juni 1913 St.bl. 239 
 1226 Dossier betreffende toezending verordening van het levensmiddelenbedrijf met toelichting 
 1232 Dossier betreffende raadsbesluit inzake uitbetaling jaarwedde aan die ambtenaren die 

zich als landstormplichtige onder de wapenen bevinden 
 1312 Dossier betreffende krediet uitbreiding politie 
 1327 Dossier betreffende goedkeuring verordening zekerheidsstelling gemeenteontvanger 
 1384 Dossier betreffende verzoek herziening salarisregeling door personeel secretarie 
 1388 Dossier betreffende verzoek Gedeputeerde Staten of Koninklijke beslissing ingeroepen 

wordt bedoeld bij art. 8 der wet van 24 mei 1897 
 1425 Dossier betreffende verhoging verpleegkosten i.v.m. stijging levensmiddelenprijzen door 

de oorlog 
 1472 Dossier betreffende geldlening ad / 360.000,--aangegaan met Gemeentelijke Credietbank 
 1538 Dossier betreffende kosten i.v.m. onderscheiding hoofdagent Spronck 
 1578 Dossier betreffende uitloting van obligatie No. 46 
 1579 Dossier betreffende uitloting van obligaties no. 20, 189, 236 en 327 
 1580 Dossier betreffende uitloting van obligaties no. 327, 435 en 503 
 1818 Dossier betreffende inzending van tabellen A, B, C en D door Gedeputeerde Staten 
 3084 Dossier betreffende terugbetaling teveel genoten salaris Politie-personeel 
 3084 Dossier betreffende verzoek ontheffing voor politiepersoneel 
 3133 Dossier betreffende geldlening Gemeentelijke Credietbank 
 3248 Dossier betreffende staat ter berekening van de vermindering van het verschil bedoeld in 

de wet van 1897 
 3463 Dossier betreffende provinciale subsidie voor handelscursus van de R.K. 

Middenstandsvereniging 
 3509 Dossier betreffende voorstel Gedeputeerde Staten inzake vaststelling verordening op 

levensmiddelenbedrijf 
 3629 Dossier betreffende uittreksel staat inzake uitkering aan de gemeente ingevolge de wet 

van 03-06- 1905 Staatsblad 151 
 3667 Dossier betreffende uitloting diverse obligaties van de geldleningen van / 120.000,--en / 

90.000,-- 
 3722 Dossier betreffende aflossing geldlening van / 34.000,-- 
 3762 Dossier betreffende declaratie van uitgaven gesubsidieerde wegen 1916 



 62

 3834 Dossier betreffende duurtetoeslag 1917 onderwijzers verbonden aan de Openbare Lagere 
scholen 

 4001 Dossier betreffende staat van rijksbijdrage per inwoner 
 4134 Dossier betreffende vaststelling bedrag voor de gemeente bedoeld bij de wet van 24 mei 

1897 
 4146 Dossier betreffende overdracht aandelen Stroomverkoopmaatschappij aan de provincie 
 4184 Dossier betreffende verificatie rekeningen Waterleidings en Electriciteitsbedrijven over 

1916 
 4206 Dossier betreffende goedkeuring rekening Burgerlijk Armbestuur 
 4242 Dossier betreffende rijksbijdrage ingevolge art. 4 L.O. wet 1915 
 4262 Dossier betreffende verzoek hoofden L.O.-scholen om extra beloning voor het bezit van 

bijakten 
 4262 Dossier betreffende verzoek onderwijzers L.O voor nieuwe salarisregeling 
 4267 Dossier betreffende uitbreiding politiepersoneel en bouw politiebureau Heerlerheide 
 4267 Dossier betreffende verzoek aan Staatsmijnen inzake de bereidheid om in de kosten van 

de politie met name politie Heerlerheide bij te dragen 
 4286 Dossier betreffende diverse financiële onderwerpen 
 4386 Dossier betreffende uitkeringen gemeenten uit oorlogswinstbelasting 
 4403 Dossier betreffende deelname aan Maatschappelijk Kapitaal van Gemeentelijke 

Credietbank Den Haag met 50 aandelen van / 1000,-- 
 4479 Dossier betreffende uitloting obligatie no 21 van de geldlening van / 265.000,-- 
 4480 Dossier betreffende uitloting diverse obligaties 
 4481 Dossier betreffende uitloting diverse obligaties 
 4503 Dossier betreffende overgang rijksambtenaren in gemeentelijke dienst 
 4679 Dossier betreffende verzoek door Kerkbestuur Heerlerbaan inzake toelage voor kapelaan 
 4729 Dossier betreffende staat B inzake rijksbijdrage over 1916 overeenkomstig art. 48 wet L.O 
 4911 Dossier betreffende verzoek door Kerkbestuur Heerlerbaan inzake toelage voor nieuwe 

kapelaan E. Russel 
 4968 Dossier betreffende maatregelen inzake bestrijding van smelten van bronzen en nikkelen 

munten 
 5059 Dossier betreffende betaalbaarstelling verschil tussen het over 1917 verschuldigde en het 

bedrag uitgekeerd over de eerste drie kwartalen ingevolge art. 1 der wet van 1897 
 5097 Dossier betreffende geen beloning aan Burgemeester i.v.m. Distributiewet 
 5138 Dossier betreffende verhoging jaarwedde wethouders 
 5144 Dossier betreffende inzending begroting 1918 Burgerlijk Armbestuur 
 5157 Dossier betreffende besluit bepaling jaarwedde veearts-keurmeester 
 5290 Dossier betreffende voorstel van B en W aan Raad inzake bezoldiging en uitbreiding 

politiepersoneel 
 5325 Dossier betreffende duurtebijslag voor onderwijzers 
 5481 Dossier betreffende inzending rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven 

1917 van het Burgerlijk Armbestuur 
 5352 Dossier betreffende verzoek secretaris personeel inzake salarisherziening 
 5516 Dossier betreffende kasopname gemeenteontvanger 
 5546 Dossier betreffende betaling recognitie ad / 1,-per jaar door Maatschappij tot Exploitatie 

van Limburgse Steenkolenmijnen wegens vergunning voor leggen waterleiding en 
riolering 

 5578 Dossier betreffende rijks-en provinciale subsidie voor 1919 t.b.v. de Avondschool voor 
Handwerkslieden 

 5612 Dossier betreffende attestaties de vita i.v.m. postcheque en girodienst 
 5684 Dossier betreffende verhuur bovenwoning "Centrale" aan magazijnmeester A.M. Haemers 
 5716 Dossier betreffende verhoging premies van N.V. 1e Groninger Paarden-en Rundvee 

Verzekeringmaatschappij 
 5768 Dossier betreffende subsidie voor Centrale Commissie voor Uitzending Nederlandse 

Kinderen naar Buiten te Den Haag 
 5826 Dossier betreffende inzending van rekening en verantwoording van ontvangsten en 

uitgaven over 1917 door de Gezondheidscommissie 
 5835 Dossier betreffende verzoek directeur Staatsmijnen om toezending van gemeenterekening 

1916 inzake vrijwillige bijdragen Staatsmijnen 
 5960 Dossier betreffende tegemoetkoming uit Rijks kas ingevolge de wet 23 juni 1913 
 5997 Dossier betreffende inzending ontwerp-begroting 1919 door directeur openbare werken 
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 6458 Dossier betreffende inzending begroting van inkomsten en uitgaven over dienstjaar 1918-
1919 en rekening 1917-1918 door de Rector van Welten 

 6654 Dossier betreffende controle door afdeling Financiën op gemeenteontvanger 
 6673 Dossier betreffende wijziging instructie gemeenteontvanger 
 6700 Dossier betreffende betaling per post-giro door leveranciers rijk 

3.2.20. Rubriek 21: Drankwet 

 497 Dossier betreffende de toepassing art. 65 4e lid der Drankwet 
 1400 Dossier betreffende maatregelen drankbestrijding in geval van demobilisatie 
 1792 Dossier betreffende sluitingsuur herbergen 
 3364 Dossier betreffende verzoek J.H. Smeets inzake verlof veroordelingen 
 3427 Dossier betreffende verordening betreffende herbergbezoek door jeugdige personen 
 4990 Dossier betreffende overschrijving vergunning L. Otermans aan vereniging "Katholieke 

Kring" 
 4990 Dossier betreffende overschrijving vergunning L. Otermans op vereniging Katholieke Kring 
 5710 Dossier betreffende toezending aan Gedeputeerde Staten van opgave bedoeld in art. 31 

der Drankwet 

3.2.21. Rubriek 22: Eredienst 

3.2.22. Rubriek 23: Elektrisch bedrijf 

 267 Dossier betreffende verzoek uitbreiding elektrisch net tot aan de buurtschappen Straatje 
en ter Einde 

 276 Dossier betreffende bijdrage "Glück Auf" in de kosten van aanleg elektrische leidingen 
 300 Dossier betreffende machtiging inzake aanschaf van meters Gemeentelijk Energie Bedrijf 
 471 Dossier betreffende aansluiting op het electrisch net van Louise Groeve te Heerlerheide 
 948 Dossier betreffende verzoek St. Joseph hospitaal om aanleg nieuwe elektriciteits-

installatie in het gesticht 
 1004 Dossier betreffende aanvraag E. Ritzerfeld om aansluiting elektrisch net 
 1907 Dossier betreffende vergunning aanleg van hoogspanningskabel vanaf de grens Heerlen 

en Schaesberg tot provinciale weg Heerlen de Locht 
 2761 Dossier betreffende aanbesteding transformatorhuisje 
 3241 Dossier betreffende verzoek van Moeder Overste Gezellenhuis om reductie op de prijs 

van elektrische stroom t.b.v. de verlichting van het Gezellenhuis 
 3430 Dossier betreffende gewijzigde verordeningen op levering van water en elektrische stroom 
 3732 Dossier betreffende verzoek R.K. Schoolvereniging om levering tegen kostprijzen van 

waterleiding en electriciteitsleidingen 
 3733 Dossier betreffende verzoek bewoners kolonie "Keek" en "Nieuw Einde" inzake aanleg 

elektrisch licht en verbetering van weg langs de Carisborg en omliggende wegen 
 3858 Dossier betreffende bewoners van de woningen van de "Eerste Heerlense 

Bouwvereniging" verzoeken aansluiting op elektrisch net 
 3862 Dossier betreffende verzoek van Staatsmijnen om goedkeuring t.b.v. levering stroom aan 

inwoners van Terwinselen 
 4146 Dossier betreffende overdracht aandelen Stroomverkoopmaatschappij aan de provincie 
 4184 Dossier betreffende verificatie rekeningen waterleidings en electriciteitsbedrijven over 

1916 
 4436 Dossier betreffende rantsoenering verlichting 
 4440 Dossier betreffende verzoek diverse bewoners Heerlerheide om aansluiting op elektrisch 

net 
 4486 Dossier betreffende vrij gebruik van water en licht door gemeenteambtenaren 
 4494 Dossier betreffende overeenkomst tussen Stroomverkoop Maatschappij met "Carisborg" 

en N.V. Bergerrode inzake stroomlevering 
 4574 Dossier betreffende rantsoenering elektriciteit 
 4590 Dossier betreffende verzoek van diverse personen om vrij gebruik van water en licht 
 5122 Dossier betreffende overeenkomst van Gemeente Sittard met 

Stroomverkoopmaatschappij 
 5461 Dossier betreffende advies inzake ombouw bovengronds net 
 5615 Dossier betreffende legging kabels in terrein Staatsspoorwegen 
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 5786 Dossier betreffende verzoek van M. Beckers en J. Eijssen om toestemming voor 
aansluiting op elektrisch net van Kerkrade of Kohlscheid 

 6159 Dossier betreffende elektriciteitsvoorziening 
 6402 Dossier betreffende wijziging verordening elektrisch bedrijf 

3.2.23. Rubriek 24: Gasfabriek 

 576 Dossier betreffende advies aanleg waterleidingsbuizen in de nieuwe weg vanaf de 
Akerstraat naar Kerkraderweg 

 
 965 Dossier betreffende verzoek gemeente Schaesberg inzake levering gas 

3.2.24. Rubriek 25: Eigendommen 

 14 Dossier betreffende zandafgraving gemeenteheide door Maatschappij tot exploitatie van 
Limburgse Steenkolenmijnen 

 14 Dossier betreffende vergunning J.P.H. Janssen inzake leggen smalspoor van zijn groeve 
naar het emplacement van de O.N. III 

 62 Dossier betreffende ruiling van grond met J.L.H.E. Wijnands i.v.m. supprimering van 
voetpad lopende van Parrallelweg naar Stationsstraat 

 170 Dossier betreffende aankoop grond achter centrale te Schandelen 
 184 Dossier betreffende verzoek van J. Sijstermans om afbakening weg te Heerlerheide 
 212 Dossier betreffende vergunning voor het aanbrengen van een duiker aan de 

Esschenderweg 
 264 Dossier betreffende veranderingen staat wegen en voetpaden 1915 
 369 Dossier betreffende aankoop grond voor schoolbouw van een gedeelte terrein Sectie A 

152 te Heerlerheide 
 414 Dossier betreffende vergunning voor het aanbrengen van een duiker aan het meest 

noordelijk gedeelte van de weg vanaf de Groeve Louise tot aan de bestaande 
waterleiding 

 442 Dossier betreffende vergunning voor het aanbrengen van een duiker aan de Lindensweg 
 545 Dossier betreffende eigendomsrecht van een hoekgedeelte aan de Valkenburgerweg 
 550 Dossier betreffende geschil met Pastoor Eijgelshoven te Noorbeek over het 

eigendomsrecht van de bomen gelegen op de Beitel 
 618 Dossier betreffende verpachting weiland gelegen bij de oude centrale 
 660 Dossier betreffende inlichtingen over het eigendomsrecht strook grond langs school 5 
 930 Dossier betreffende herstelling van de brug over de Musschemigerbeek op de grens van 

Schaesberg 
 956 Dossier betreffende plaatsing urinoirs in de tuin van de Eerw. Zusters te Heerlerheide 
 960 Dossier betreffende plaatsing urinoirs 
 983 Dossier betreffende opdeling gymnastieklokalen 
 1005 Dossier betreffende advies directeur openbare werken inzake bestemming stuk tuin van 

schoolhoofd school 4 voor openbare weg 
 1022 Dossier betreffende verzoek Gedeputeerde Staten om overbrenging van registers 

hypotheken en het kadaster 
 1038 Dossier betreffende verzoek Vereniging Ons Limburg inzake gebruik grond t.b.v. storten 

puin 
 1207 Dossier betreffende verzoek J.J. Spijkers om annulering overeenkomst jachtrecht 
 1316 Dossier betreffende verzoek Provinciale Waterstaat inzake kosteloze overdracht van 

grond aan de Sittarderweg 
 1371 Dossier betreffende aankoop Aambosch 
 1402 Dossier betreffende verzoek betere reiniging duiker aan de Klompstraat en verzoek om 

verlegging riool 
 1463 Dossier betreffende inlichtingen m.b.t. eventuele gehele aankoop van terrein 

Schinkelsteeg i.v.m. stichting Post en Telegraafkantoor 
 1490 Dossier betreffende aanbesteding vervoer grond nabij school 3 te Heerlerheide 
 1690 Dossier betreffende overname kapel op het kerkhof van Baron de Loé 
 1810 Dossier betreffende subsidie aanschaf gymnastiektoestellen 
 1878 Dossier betreffende machtiging inzake een stuk bouwland door de R.K. Kerkfabriek te 

Heerlerheide 
 3019 Dossier betreffende aanbieding verordening op het grondgebied 



 65

 3188 Dossier betreffende aanleg speelplaats van openbare lagere school no 3 te Heerlerheide 
 3251 Dossier betreffende vergunning inzake verlegging gedeelte waterlossing genaamd "Hit 

Grasbroekerweien" 
 3456 Dossier betreffende voorstel verkoop gymnastieklokaal 
 3498 Dossier betreffende verbouwing kantoor Gemeenteontvanger 
 3499 Dossier betreffende voorstel bouw nieuwe toiletten bij O.L. School no. 1 
 3632 Dossier betreffende verzoek verbetering waterlossing nabij woningen Staatsmijnen aan 

Bautscherweg 
 3773 Dossier betreffende verzoek om oprichting veilingsgebouw 
 3968 Dossier betreffende aanneming making van J. Arets aan R.K. Kerk en Parochie 
 4266 Dossier betreffende aankoop nieuw slot gemeentehuis 
 4267 Dossier betreffende uitbreiding politiepersoneel en bouw politiebureau Heerlerheide 
 4298 Dossier betreffende slechte toestand van de Ouden Toren 
 4400 Dossier betreffende verzoek directeur levensmiddelenbedrijf om aanschaf brandkast 
 4473 Dossier betreffende verzoek N.V. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen 

"Valkenhuizen" inzake aanleg wegen 
 4670 Dossier betreffende aankoop houten keten van F. Pot 
 4779 Dossier betreffende uitbreiding levensmiddelen 
 5033 Dossier betreffende opgave veranderingen in staat van gemeente-eigendommen 
 5289 Dossier betreffende verhuur woning politiebureau aan inspecteur van Politie W.J. Doggen 
 5607 Dossier betreffende krediet inzake verbouwing kantoorlokalen aan Oude Centrale 
 5665 Dossier betreffende inrichting gevangenenlokaal in den Ouden Toren tot leslokalen 

Muziekschool 
 3456 Dossier betreffende huur gymnastieklokaal school 2 
 5684 Dossier betreffende verhuur bovenwoning "Centrale" aan magazijnmeester A.M. Haemers 
 5776 Dossier betreffende bestelling aanplakborden op kosten van Levensmiddelenbedrijf 
 5915 Dossier betreffende afkondiging Gedeputeerde Staten Gelderland van 

concessieaanvragen voor het ontginnen van ertsvelden 
 5950 Dossier betreffende bekendmakingen Gedeputeerde Staten Overijssel van 

concessieaanvragen voor het ontginnen van ertsvelden 
 5958 Dossier betreffende verpachting jachtrecht Meezenbroek aan J.J. Spijkers 
 6123 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor het mogen lozen van afvalwater van de arbeiderskolonie Beersdal 
op de Caumerbeek 

 6279 Dossier betreffende aanbouw houten kantoorlokalen nabij de Elektrische Centrale ten 
dienst van de Bedrijven 

 6330 Dossier betreffende verzoek om afstand van 1 m2 grond en aanvraag bouwvergunning en 
supprimering perceel D4501 aan de Prins Hendriklaan door A.H. Claessens 

3.2.25. Rubriek 26: Gezondheidswezen 

 514 Dossier betreffende vacature gezondheidscommissie 
 4191 Dossier betreffende verplaatsing opslagplaats van vodden, beenderen enz. van F.F.H. 

Bloemgarten 
 4791 Dossier betreffende oprichting keuringsdienst van levensmiddelen en ontsmettingsdienst 
 4796 Dossier betreffende bestrijding zuigelingsterfte 
 5400 Dossier betreffende verzoek "Groene Kruis" Treebeek om jaarlijkse bijdrage 
 5650 Dossier betreffende stichting van het wijkgebouw voor de R.K. Vereniging "Het Groene 

Kruis" 
 5751 Dossier betreffende beperking gebruik genees-en verbandmiddelen 
 5826 Dossier betreffende rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven over 1917 

van de Gezondheidscommissie 
 6091 Dossier betreffende benoeming F.B.J.M. Moubis tot inspecteur Volksgezondheid 

standplaats Maastricht 
 6092 Dossier betreffende uitbreiding Spaanse Griep 
 6096 Dossier betreffende zuinig gebruik van verbandwatten en de aanwezige katoennood 
 6620 Dossier betreffende de noodzaak van goede huisvesting met het oog op de uitbreiding 

van T.B.C. en andere ziekten 
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3.2.26. Rubriek 27: Hinderwet 

 122 Dossier betreffende hinderwetvergunning J.H. Kessels voor het plaatsen van een 
elektromotor en vleesmachine aan de Geleenstraat 

 175 Dossier betreffende hinderwetvergunning M. Kessels voor het plaatsen van twee 
vleesmachine en elektromotor op perceel gelegen aan de Sittarderweg 

 177 Dossier betreffende hinderwetvergunning Maastrichtse Broodfabriek voor het plaatsen van 
elektromotoren op perceel gelegen aan de Saroleastraat 

 283 Dossier betreffende hinderwetvergunning A.A. Scheepers voor plaatsing van 
elektromotoren op perceel gelegen aan de Corisberg 

 429 Dossier betreffende hinderwetvergunning Firma Wijsbek en Co voor het plaatsen van 
elektromotoren in een nieuw op te richten houtzagerij met houtloods aan de Eijkenderweg 

 500 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Quanjel voor oprichten van broodbakkerij 
gelegen aan de Emmastraat 

 519 Dossier betreffende hinderwetvergunning Maatschappij tot het verrichten van 
Mijnbouwkundige Werken voor het oprichten van een luchtdrukkamer gelegen aan de 
Esschenderweg 

 575 Dossier betreffende hinderwetvergunning Maatschappij tot het verrichten van 
Mijnbouwkundige Werken voor uitbreiden van smederij en plaatsen van elektromotor op 
perceel gelegen aan de Esschenderweg 

 578 Dossier betreffende klachten over de toestanden lompenbewaarplaats van F.F.H. 
Bloemgarten 

 832 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Lintjens voor uitbreiding timmerwerkplaats en 
plaatsen van elektromotoren op perceel gelegen aan den Kempkensweg 

 905 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Quanjel voor de oprichting van broodbakkerij 
aan de Emmastraat 

 1086 Dossier betreffende hinderwetvergunning Pure Oil Company Holland voor het oprichten 
van ondergronds petroleumreservoir aan de Esschenderweg 

 1192 Dossier betreffende hinderwetvergunning J.W.E. Jongen voor de oprichting van een 
steendrukkerij met elektromotor aan de Uilenstraat 

 1212 Dossier betreffende hinderwetvergunning Maastrichtse Broodfabriek voor het oprichten 
van een hete luchtoven op perceel gelegen aan de Saroleastraat 

 1235 Dossier betreffende hinderwetvergunning A. Daemen voor het oprichten van slagerij 
gelegen te Nieuw Einde 

 1289 Dossier betreffende hinderwetvergunning J.A. Houte en J. Janssens voor de oprichting 
van varkensslachterij aan de Sittarderweg 

 1358 Dossier betreffende hinderwetvergunning A. Dekkers voor oprichting machinale 
houtbewerkingbedrijf met 3 elektromotoren aan de Geerstraat 

 1411 Dossier betreffende hinderwetvergunning Mij. tot het verrichten van Mijnbouwkundige 
Werken voor oprichten van kopergietoven op perceel gelegen aan Esschenderweg 

 1471 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Scheeren voor oprichten van broodbakkerij 
aan de Geerstraat 

 1648 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Hoeppermans voor oprichting van 
koperslagerij aan de Prins-Hendriklaan 

 1769 Dossier betreffende hinderwetvergunning Wijsbek Soons en Co voor oprichten van 
stoomketel op perceel gelegen aan de Geerstraat 

 1963 Dossier betreffende hinderwetvergunning F. Leufkens voor plaatsen van elektromotoren 
en zes machines voor slijpen van glas en uitbreiding bestaande ruimte aan de 
Sittarderweg 

 2096 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Oostwegel voor plaatsen van elektromotoren 
en twee vleesmachines op perceel gelegen aan de Geleenstraat 

 3048 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Peters voor plaatsen van elektromotoren op 
het perceel A 2516 

 3152 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Habets voor het plaatsen van een 
elektromotor en twee vleesmachines op perceel gelegen aan de Oranje Nassaustraat 

 3178 Dossier betreffende hinderwetvergunning L.J. Mertens voor het oprichten van twee 
kalkovens te Benzenrade 

 3847 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Baggen voor oprichten van rund en 
varkensslagerij aan de Sittarderweg 

 3999 Dossier betreffende hinderwetvergunning W. Schrijnemakers voor het plaatsen van 
benzinemotor op perceel E 2297 
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 4018 Dossier betreffende hinderwetvergunning A.G. Rasch voor het oprichten van een 
bewaarplaats van dierenhaar op perceel gelegen aan de Palemigerweg 

 
 4035 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Frolichs voor oprichting slagerij op perceel B 

2030 
 4103 Dossier betreffende hinderwetvergunning H.J. Vrohn voor het oprichten van een 

houtzagerij en schaverij met elektromotor aan de Kampstraat te Heerlerheide 
 4155 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Bürgermeister voor plaatsen van twee 

elektromotoren en luchtdrukinstallatie in fabriek gelegen aan de Akerstraat 
 4275 Dossier betreffende hinderwetvergunning A. Offermans voor het oprichten van 

timmerwerkplaats met elektromotor op perceel gelegen aan de Temsstraat 
 4284 Dossier betreffende hinderwetvergunning Coöp. Bakkerij en Verbruiksvereniging voor 

plaatsing van twee heetwaterovens op perceel gelegen aan de Parallelweg 
 4362 Dossier betreffende hinderwetvergunning Pure Oil Company Holland voor het plaatsen 

van petroleumtank aan de Esschenderweg 
 4471 Dossier betreffende verzoek om afbakening van provinciale weg 
 4493 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Baggen voor plaatsing van vleesmachine en 

elektromotor in slagerij aan de Sittarderweg 
 4657 Dossier betreffende hinderwetvergunning Verbruiksvereniging "Glück Auf" voor het 

oprichten van een kneed-en speculaasmachine op perceel gelegen aan de Kemkensweg 
 5201 Dossier betreffende hinderwetvergunning G. Corter voor het oprichten van een tijdelijke 

drukkerij gelegen aan de Uilestraat 
 5216 Dossier betreffende hinderwetvergunning Bouwvereniging "Heerlen" voor het oprichten 

van een steenbakkerij op perceel G 7273 en 2759 aan de Kerkraderweg 
 5230 Dossier betreffende hinderwetvergunning G. Harbers voor het oprichten van een 

lompenbewaarplaats op perceel B 1211 te Heerlerheide 
 5235 Dossier betreffende hinderwetvergunning J.H. Laeven en Co. voor het plaatsen van een 

elektromotor met houtbewerkingsmachines op perceel gelegen aan de Akerstraat 
 5269 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Beuken voor het oprichten van een slagerij 

op perceel E 2776 gelegen aan de Welterthunstraat 
 5351 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Goudswaard voor de oprichting van een 

machine en motorenfabriek gelegen aan de Eijkenderweg 
 5416 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Peters voor het plaatsen van elektromotor op 

perceel A 3044 
 5543 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Verheijen voor het oprichten van een fabriek 

ter vervaardiging van calcium-carbid op perceel A 3015 
 5585 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Quadvlieg voor het oprichten van 

lompenbewaarplaats op perceel G 2516 gelegen aan de Heesberg 
 5645 Dossier betreffende hinderwetvergunning Woningbouwvereniging "Samenwerking" voor 

het oprichten van steenbakkerij op perceel D 2298 
 5660 Dossier betreffende hinderwetvergunning Firma Wijsbek Soons en Co. voor het oprichten 

van een trappenmakerij met machineafdeling op perceel gelegen aan de Laandergats 
 5683 Dossier betreffende hinderwetvergunning A.G. Koper voor het plaatsen van een 

elektromotor op perceel gelegen aan de Akerstraat 
 5793 Dossier betreffende hinderwetvergunning P.J. Verspagen voor het oprichten van een 

brikkenoven op perceel B 138 gelegen te Schrieversheide 
 5810 Dossier betreffende hinderwetvergunning J.J. Koehl voor het plaatsen van een 

elektromotor en een zaag-, schaaf-en fraisbank op perceel gelegen aan de Stationsstraat 
 5938 Dossier betreffende hinderwetvergunning C. Meuleman voor het oprichten van tijdelijke 

wasserij en het plaatsen van een elektromotor op perceel gelegen aan de Akerstraat 
 6116 Dossier betreffende hinderwetvergunning L. Lückers voor de oprichting van een 

broodbakkerij op perceel aan de Schinkelstraat 
 6197 Dossier betreffende hinderwetvergunning Algemene Exploitatie Maatschappij Zuid-

Limburg voor het plaatsen van elektromotoren op perceel gelegen aan de Saroleastraat 
 6415 Dossier betreffende hinderwetvergunning H. Hoeppermans voor het oprichten van een 

lood-en zinkbewerkplaats gelegen aan de Plaarstraat 
 6518 Dossier betreffende hinderwetvergunning J. Boon voor het oprichten van een inrichting 

t.b.v. de produktie van confectie-goederen gelegen aan de Saroleastraat 
 6580 Dossier betreffende hinderwetvergunning H.J. Vrohn voor het oprichten van een garage 

en plaatsing van een elektromotor op perceel gelegen aan de Kruisstraat 
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3.2.27. Rubriek 31: Internering 

3.2.28. Rubriek 32: Invaliditeitswet 

 203 Dossier betreffende ouderdomsrente 
 391 Dossier betreffende ontwerp-ouderdomsrente 
 5737 Dossier betreffende voordracht van M.J. Mobers als tussenpersoon bij aanvragen om 

invaliditeitsrente 

3.2.29. Rubriek 33: Jacht en visserij 

 1207 Dossier betreffende verzoek J.J. Spijkers om annulering overeenkomst jachtrecht 
 3002 Dossier betreffende machtigen jacht op wild op verboden gebied 
 5958 Dossier betreffende verpachting jachtrecht Meezenbroek aan J.J. Spijkers 

3.2.30. Rubriek 34: Politie en Justitie 

 819 Dossier betreffende wijziging politieverordening m.b.t. sluitingsuur 
 1097 Dossier betreffende voorstel schoolarts om vaststelling rookverbod voor kinderen 
 1586 Dossier betreffende wijziging aanstelling onbezoldigd rijksveldwachter M. Bloemers 
 1664 Dossier betreffende optreden 1e luitenant van Wijck in café Baggen 
 1862 Dossier betreffende advies betreffende maatregelen tegen brandgevaar 
 1986 Dossier betreffende afschrift proces-verbaal tegen H.H. Lenoir, gemeente-bode 
 3014 Dossier betreffende verzoek Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind verzoekt 

om verordening waarbij het roken door kinderen wordt bestreden 
 3061 Dossier betreffende bevordering diverse agenten 
 3084 Dossier betreffende terugbetaling teveel genoten salaris Politie-personeel 
 3427 Dossier betreffende verordening betreffende herbergbezoek door jeugdige personen 
 3430 Dossier betreffende gewijzigde verordeningen op levering van water en elektriciteit 
 3491 Dossier betreffende voorstel aan Raad tot wijziging van verordening regelende de handel 

in en de verkoop van melk 
 3509 Dossier betreffende voorstel Gedeputeerde Staten inzake vaststelling verordening op 

levensmiddelenbedrijf 
 3547 Dossier betreffende afkondiging verordening distributie van goederen (m.u.v. brood en 

meel) 
 3635 Dossier betreffende verzoek om toezending aan diverse gemeenten van de 

jaarweddeverordeningen ambtenaren en werklieden 
 3857 Dossier betreffende verzoek om nieuwe verordening salariëring onderwijzers 
 4028 Dossier betreffende verordening levering brood en meel binnen de gemeente, uit andere 

gemeenten afkomstig en bepalingen omtrent distributie van rogge, tarwe, gerst, haver en 
bonen 

 4048 Dossier betreffende ontvangen verordening Hoorn inzake het tegengaan van nachtarbeid 
in broodbakkerijen 

 4109 Dossier betreffende goedkeuring en afkondiging plaatselijke verordening betreffende 
rogge, tarwe, gerst, haver bonen en daaruit vervaardigd meel 

 4267 Dossier betreffende uitbreiding politiepersoneel en bouw politiebureau Heerlerheide en 
aanvraag steun inzake vestiging van politiepost te Treebeek 

 4276 Dossier betreffende vaststelling broodkaartenregeling 
 4426 Dossier betreffende vermindering houtdiefstal door inzet van militairen voor de 

surveillancediensten 
 4455 Dossier betreffende verordening beschikbaarstelling van volle 'rauwe' melk voor zieken, 

zwakken en kinderen 
 4583 Dossier betreffende distributieregeling van varkens ter beschikking gesteld door de 

regering 
 4663 Dossier betreffende vaststelling contrôleregeling voor de levering van consumptiemelk in 

de winter 1917/1918 
 4664 Dossier betreffende aanvulling Algemene Plaatselijke Distributieregeling 
 5229 Dossier betreffende verzoek directeur Brandstoffencommissie om aanstelling van 

controleur Hueber als buitengewoon agent van de politie 
 5288 Dossier betreffende voorstel invoering van afdeling "boekhouding" bij de 

Gemeentebedrijven en wijziging verordening regelende de zekerheidsstelling i.v.m. 
benoeming hoofd-boekhouder 
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 5490 Dossier betreffende kosten voeding van in bewaringgestelde personen 
 5526 Dossier betreffende dienstorders aan politiepersoneel 
 5814 Dossier betreffende vergunning voor Coop. Ons Dagelijks Brood voor het aanbrengen van 

een zonnescherm aan hun pand aan de Saroleastraat 14 
 5923 Dossier betreffende instructie Gemeenteontvanger en reglement van Orde voor B en W 

en voor de Raad 
 5933 Dossier betreffende verordening op heffing en invordering van schoolgeld 
 5994 Dossier betreffende inzending statuten door Bestuur R.K. Heerlensche Gemeentelijke 

Politie Vereniging 
 6102 Dossier betreffende verordening bestrijding schoolverzuim in het kader van art. 29 

Leerplichtwet 
 6178 Dossier betreffende de bescherming van de oogst 
 6200 Dossier betreffende verzoek om inlichtingen door Gedeputeerde Staten inzake opneming 

voorschriften voor verwijdering van rupsen in tuinen 
 6205 Dossier betreffende het rijden met auto's zonder ontheffingsbewijs 
 6329 Dossier betreffende het slagen van diverse personen voor het politiediploma 
 6369 Dossier betreffende de opname van smokkelaars in arrestantenlokalen 
 6402 Dossier betreffende wijziging verordening elektrisch bedrijf 
 6549 Dossier betreffende sluiting herbergen i.v.m. demobilisatie van het Nederlandse leger 

3.2.31. Rubriek 35: Kadaster 

 6327 Dossier betreffende verzoek aan Hypotheekbewaarder om plaatsing grenspalen en om 
opmeting van het gedeelte van de waterlossing "Het Vlot" i.v.m. aanleg voetpad ter 
plaatse 

3.2.32. Rubriek 36: Kamers van Arbeid 

 480 Dossier betreffende opheffing kamer van Arbeid 

3.2.33. Rubriek 37: Kamer van Koophandel en Fabrieken 

 486 Dossier betreffende opgave samenstelling van de kamer van koophandel en fabrieken 
1916 

 3466 Dossier betreffende opgave samenstelling van de kamer van koophandel en fabrieken 
1917 

 5412 Dossier betreffende opgave samenstelling van de kamer van koophandel en fabrieken 
1918 

3.2.34. Rubriek 38: Keuringsdienst (melkcontrole) 

 1603 Dossier betreffende wetsontwerp keuring van waren 
 3491 Dossier betreffende voorstel aan Raad tot wijziging van verordening regelende de handel 

in en de verkoop van melk 
 4293 Dossier betreffende vergunning P.J. Meijs voor de melkverkoop 
 4306 Dossier betreffende vergunning M. Beaujeau voor de melkverkoop 
 4341 Dossier betreffende vergunning J.M. Beckers voor de melkverkoop 
 4515 Dossier betreffende vergunning M.J. Beckers voor de melkverkoop 
 4604 Dossier betreffende vergunning H. Pieters voor de melkverkoop 
 4666 Dossier betreffende vergunning J. Hazen voor de melkverkoop 
 4802 Dossier betreffende vergunning D. Habets voor de melkverkoop 

3.2.35. Rubriek 39: Kiesverrichtingen 

 289 Dossier betreffende verzoek tot verdeling gemeente in 4 stemdistricten 
 991 Dossier betreffende opgave kiezers 
 1310 Dossier betreffende raadsvacature P.J.E. Timmers 
 3942 Dossier betreffende opgave Commissaris der Koningin van kiezers voor Tweede Kamer, 

Provinciale Staten en Gemeenteraad 1917 
 4061 Dossier betreffende periodieke gemeenteraadsverkiezing 
 4251 Dossier betreffende advies aan Kamer van Koophandel m.b.t. kiezerslijst 
 5051 Dossier betreffende veranderingen in verdeling in stemdistricten voor Kamer, Staten en 

Raad 
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 5286 Dossier betreffende het kieswezen 
 5770 Dossier betreffende verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer i.v.m. vacature Ruijs de 

Beerenbrouck 

3.2.36. Rubriek 41: Krankzinnigen 

 577 Dossier betreffende opname in het St. Servatiusgesticht te Venraij van vrouwelijke 
Israelische en Protestantse armlastige krankzinnigen 

 605 Dossier betreffende opname W.H. van Rummelen 
 862 Dossier betreffende arbeidsverdeling inspecteurs Krankzinnigenwezen 
 1425 Dossier betreffende verhoging verpleegkosten i.v.m. stijging levensmiddelenprijzen door 

de oorlog 
 4027 Dossier betreffende opname van krankzinnigen 
 4350 Dossier betreffende volmachten voor verpleging diverse personen 
 4411 Dossier betreffende opnames en subsidies m.b.t. St. Annagesticht te Venray 
 5658 Dossier betreffende opname in krankzinnigengesticht van diverse personen en aanvraag 

subsidie 
 5784 Dossier betreffende opname, aanvraag subsidie en ontslag uit krankzinnigengesticht 

J.H.L. Crombach 

3.2.37. Rubriek 42: Lager onderwijs 

 1 Dossier betreffende benoeming tijdelijke krachten 
 2 Dossier betreffende benoeming J. Aspers aan school 3 
 5 Dossier betreffende formulieren ter uitvoering van de weduwenwet voor de onderwijzers 

1905 
 53 Dossier betreffende opgave aantal leerlingen van de diverse lagere scholen van boven en 

beneden de 6 jaar 
 61 Dossier betreffende model C herhalingsonderwijs 1915 
 66 Dossier betreffende wijziging leerplan O.L. scholen 
 69 Dossier betreffende benoeming M.E. Smeets tot onderwijzeres aan school 5 
 115 Dossier betreffende wijziging salarisverordening onderwijzers 
 228 Dossier betreffende statistiek L.O 
 243 Dossier betreffende staat van berekening van de vermindering van het verschil bedoeld in 

het 1e lid van art. 9 der wet van 24 mei 1897 
 253 Dossier betreffende schoolgaan van kinderen naar Hoensbroek 
 284 Dossier betreffende opgave mutaties onderwijzend personeel 
 295 Dossier betreffende uitbetaling van / 650,--per jaar aan tijdelijke leerkrachten 
 369 Dossier betreffende aankoop grond voor schoolbouw van een gedeelte terrein Sectie A 

152 te Heerlerheide 
 371 Dossier betreffende opgave samenstelling commissie van toezicht lager onderwijs over 

1915 
 448 Dossier betreffende ontslag P.J.H. Bour en benoeming P. H. Hendriks aan school 5 
 608 Dossier betreffende bidden in scholen 
 731 Dossier betreffende opening Bijzondere R.K. school per 1 mei 1916 
 732 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan diverse onderwijzers van Bijzondere 

Jongensschool 
 794 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan M.M.A. Bemelmans 
 844 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 55 aan M.W. Crousen 
 866 Dossier betreffende tabellen A, B, C en D inzake het verslag L.O. over 1915 
 885 Dossier betreffende vacature commissie tot wering van schoolverzuim 
 951 Dossier betreffende bestrating speelplaats school 5 
 983 Dossier betreffende opdeling gymnastieklokalen 
 1005 Dossier betreffende advies directeur openbare werken inzake bestemming stuk tuin van 

schoolhoofd school 4 voor openbare weg 
 1095 Dossier betreffende verzoek van J. Marijnessen om de periode van 1 september 1914 tot 

15 juni 1916 te doen gelden als diensttijd 
 1097 Dossier betreffende aanstelling schoolarts 
 1097 Dossier betreffende toezending materialen betreffende medisch toezicht aan hoofden van 

school en aan schoolarts 
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 1097 Dossier betreffende het opeissen van schoollokalen door R.K. Bijzondere Meisjesschool 
te Heerlerheide 

 1173 Dossier betreffende cursussen Tekenmethode "Bingen" 
 1196 Dossier betreffende instelling 7e leerjaar aan school 2, 3, 4 en 5 
 1201 Dossier betreffende aanpassing U.L. onderwijs school 2 
 1205 Dossier betreffende pensioenbijdrage over 1916 
 1237 Dossier betreffende benoeming J.W. Speetjens 
 1237 Dossier betreffende advies inzake splitsing klas 4e leerjaar 
 1244 Dossier betreffende staat model B t.b.v. MULO-onderwijs 
 1278 Dossier betreffende afwezigheid onderwijzers bij vergaderen tijdens schooltijden 
 1387 Dossier betreffende ontheffing inzake langdurige onderwijzers-vacatures 
 1448 Dossier betreffende aanbesteding brandstoffen 
 1494 Dossier betreffende advies Duitse les 
 1559 Dossier betreffende afstand schoollokalen voor handelscursus 
 1635 Dossier betreffende benoeming P.H. Qaux tot onderwijzer aan school 5 
 1708 Dossier betreffende benoemingen aan school 3 
 1879 Dossier betreffende opgave leden commissie tot wering van schoolverzuim 
 1951 Dossier betreffende invulling staat over 1915 ingevolge art. K.B. 1905 St. blad 302 

gewijzigd bij K.B. 1910 St. Blad 273 
 3068 Dossier betreffende inzending pensioenbijdrage onderwijzend personeel over 1916 
 3120 Dossier betreffende tijdelijke onderwijzers 
 3158 Dossier betreffende oprichting houten gebouw als hulpschoollokaal bij school 3 
 3192 Dossier betreffende vrijstellingen schoolbezoek 
 3248 Dossier betreffende staat ter berekening van de vermindering van het verschil bedoeld in 

de wet van 1897 
 3308 Dossier betreffende mutaties onderwijzend personeel aan L.O. scholen 
 3343 Dossier betreffende verzoek M.H. Geraets om les te kunnen geven in Duits en 

handwerken 
 3429 Dossier betreffende aanwijzing J.H.Ph. Apers als onderwijzers met verplichte hoofdakte 
 3456 Dossier betreffende voorstel verkoop gymnastieklokaal 
 3459 Dossier betreffende intrekking besluit aanwijzing M.J. Houwers als onderwijzers met 

verplichte hoofdakte 
 3857 Dossier betreffende verzoek nieuwe verordening salariëring onderwijzers 
 3463 Dossier betreffende provinciale subsidie voor handelscursus van de R.K. 

Middenstandsvereniging 
 3499 Dossier betreffende voorstel bouw nieuwe toiletten bij O.L. School no. 1 
 3510 Dossier betreffende verzoek Gedeputeerde Staten om toeslag aan onderwijzend 

personeel toe te kennen 
 3679 Dossier betreffende vacatures hulpschool Heerlerheide 
 3711 Dossier betreffende rijks en provinciale subsidie Avondschool voor Handelswerkslieden 
 3788 Dossier betreffende aanleg speelplaats van openbare lagere school no 3 te Heerlerheide 
 3788 Dossier betreffende subsidiëring Volkshuishoudschool 
 3834 Dossier betreffende duurtetoeslag 1917 onderwijzers verbonden aan de Openbare Lagere 

scholen 
 3901 Dossier betreffende invulling tabellen A, B, C en D inzake regeringsverslag 1916 
 4050 Dossier betreffende verzoek door hoofd der school 2 om herstel schoolgebouw en 

onderwijzerswoning 
 4058 Dossier betreffende benoeming A.M. de Bruin als onderwijzeres aan school 2 
 4132 Dossier betreffende herbenoeming F.A. Kusters in commisssie tot wering van 

schoolverzuim 
 4145 Dossier betreffende toeslagwet 1913 voor onderwijzers 
 4168 Dossier betreffende plaatsing leerlingen op school 
 4215 Dossier betreffende benoeming M.A. Schleijpen als onderwijzer aan school 3 
 4242 Dossier betreffende rijksbijdrage ingevolge art. 4 L.O. wet 1915 
 4262 Dossier betreffende verzoek hoofden L.O.-scholen om extra beloning voor het bezit van 

bijakten 
 4262 Dossier betreffende verzoek onderwijzers L.O. voor nieuwe salarisregeling 
 4315 Dossier betreffende benoeming diverse onderwijzers aan school 6 
 4334 Dossier betreffende benoeming F.H. Knubben als onderwijzer aan school 5 
 4372 Dossier betreffende opgave MULO Scholen staat model B 
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 4399 Dossier betreffende inlichtingen inzake beschikbaarstelling van lokalen voor de 
Handelscursus van R.K. Middenstandsvereniging 

 4520 Dossier betreffende verzoek hoofd der school 3 om aankoop twee boekenkasten 
 4694 Dossier betreffende vervallen van vrije woensdagmiddag en invoering van vrije zaterdag 

aan scholen 3, 5 en 6 
 4729 Dossier betreffende staat B voor rijksbijdrage overeenkomstig art. 48 wet L.O. over 1916 
 5004 Dossier betreffende pensioenbijdragen onderwijzend personeel 1917 
 5068 Dossier betreffende benoeming, ontslag enz. tijdelijke leerkrachten 
 5070 Dossier betreffende mutaties onderwijzend personeel i.v.m. pensioen 
 5073 Dossier betreffende bewijzen art. 55 Lager Onderwijswet 
 5136 Dossier betreffende schoolbenodigheden 1918 
 5177 Dossier betreffende staten A en nominatieve staten betreffende uitvoering art. 48 L.O. wet 
 5281 Dossier betreffende verzoek R.K. Schoolvereniging "Treebeek" om toekenning van / 1,--

per leerling per jaar voor beloning en bevordering van trouw schoolbezoek 
 5309 Dossier betreffende vraagstuk bioscoop in dienst van het onderwijs 
 5325 Dossier betreffende duurtebijslag voor onderwijzers 
 5447 Dossier betreffende rijkssubsidie Avondschool voor Handwerkslieden 
 5562 Dossier betreffende uitvoering wet 23 februari 1918 inzake verhoging onderwijzerswedden 
 5578 Dossier betreffende rijks-en provinciale subsidie voor 1919 t.b.v. de Avondschool voor 

Handwerkslieden 
 5673 Dossier betreffende invulling tabellen A, B, C en D 
 5711 Dossier betreffende oprichting hoofdaktecursus 
 5763 Dossier betreffende invoering U.L.O. aan school 3 te Heerlerheide 
 5933 Dossier betreffende verordening op heffing en invordering van schoolgeld 
 5960 Dossier betreffende tegemoetkoming uit Rijks kas ingevolge de wet 23 juni 1913 
 6033 Dossier betreffende uitbreiding school 2 met een zevende leerjaar 
 6062 Dossier betreffende opgaves MULO 
 6102 Dossier betreffende verordening bestrijding schoolverzuim in het kader van art. 29 

Leerplichtwet 
 6122 Dossier betreffende verschuldigde rijksbijdrage aan gemeente Heerlen ingevolge art. 48 

Wet Lager Onderwijs over 1916 
 6232 Dossier betreffende beschikbaarstelling van 4e Schoollokaal aan handelsavondcursus van 

de R.K. Middenstandsvereniging 
 6239 Dossier betreffende advies hoofd School 1 voor oprichting afzonderlijke meisjesschool 

i.v.m. verhouding aantal jongens en meisjes 
 6413 Dossier betreffende inzake wetsvoorstel uitwerking art. 192 Grondwet 
 6515 Dossier betreffende invulling staat model B inzake rijksbijdrage over 1917 t.b.v. lager 

onderwijs 
 6582 Dossier betreffende de tijdelijke waarneming van de betrekking van 

districtsschoolopziener door de Arrondissements Schoolopziener 
 6647 Dossier betreffende benoeming leden commissie tot wering van schoolverzuim 
 6734 Dossier betreffende inzending Gedeputeerde Staten van staat inzake bewaar-en 

kleinkinderscholen 

3.2.38. Rubriek 45: Levensmiddelenvoorziening 

 1226 Dossier betreffende verordening van het levensmiddelenbedrijf met toelichting 
 
 1863 Dossier betreffende dienstorder inbeslagneming levensmiddelen 
 3264 Dossier betreffende verzoek Kamer van Koophandel om over te gaan tot oprichting van 

depot van ten uitvoer verboden goederen 
 3438 Dossier betreffende beklag van der Wouw, chef afdeling secretarie over verwijt dat de 

stagnatie in het levensmiddelenbedrijf een gevolg zou zijn van zijn beheer 
 3509 Dossier betreffende voorstel Gedeputeerde Staten inzake vaststelling verordening op 

levensmiddelenbedrijf 
 3547 Dossier betreffende afkondiging verordening distributie van goederen (m.u.v. brood en 

meel) 
 4028 Dossier betreffende verordening levering brood en meel binnen de gemeente, uit andere 

gemeenten afkomstig en bepalingen omtrent distributie van rogge, tarwe, gerst, haver en 
bonen 
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 4109 Dossier betreffende goedkeuring en afkondiging plaatselijke verordening betreffende 
rogge, tarwe, gerst, haver bonen en daaruit vervaardigd meel 

 4276 Dossier betreffende vaststelling broodkaartenregeling 
 4455 Dossier betreffende verordening beschikbaarstelling van volle 'rauwe' melk voor zieken, 

zwakken en kinderen 
 4514 Dossier betreffende dienstbaar maken van de keuken van het Gezellenhuis voor 

eventuele oprichting van centrale keuken 
 4583 Dossier betreffende distributieregeling van varkens ter beschikking gesteld door de 

regering 
 4587 Dossier betreffende verzoek Kamer van Koophandel en Fabrieken inzake toekenning 4e 

aanvullingsbroodkaart aan de mijnwerkers 
 4591 Dossier betreffende toestemming om zitting te nemen in de commissie Levensmiddelen 

door de voorzitter van de R.K. Middenstandsvereniging 
 4663 Dossier betreffende vaststelling contrôleregeling voor de levering van consumptiemelk in 

de winter 1917/1918 
 4664 Dossier betreffende aanvulling Algemene Plaatselijke Distributieregeling 
 4774 Dossier betreffende verzoek R.K. Schoenmakerspatroon en Winkeliersbond voor Zuid-

Limburg om leden van hun bond zitting te laten namen in de toewijzingscommissie voor 
goedkoop leer 

 5019 Dossier betreffende toeslag melk C. Snijders te Voerendaal 
 5097 Dossier betreffende beloning aan Burgemeester i.v.m. Distributiewet 
 5284 Dossier betreffende de uitvoer levensmiddelen naar Duitsland 
 5591 Dossier betreffende de rijksinzameling van granen , peulvruchten enz 
 5617 Dossier betreffende levensmiddelenvoorziening 
 5873 Dossier betreffende bezuiniging distributiekosten 
 5881 Dossier betreffende regeling verkoop vis aan gemeenteambtenaren 
 5919 Dossier betreffende controle levensmiddelenbedrijf afdeling financiën 
 5949 Dossier betreffende advies B en W inzake opslag aardappelen 
 6018 Dossier betreffende voorstel vaststelling plaatselijke distributieregeling t.b.v. bereiding 

boter en verkoop van melk 
 6238 Dossier betreffende aanwijzing H. Pommé als lid van de Brandstoffencommissie 
 6293 Dossier betreffende inzameling van beukenoten 
 6317 Dossier betreffende regeling van de Algemene Gas en Electriciteitsrantsoenering 
 6474 Dossier betreffende distributieregeling 

3.2.39. Rubriek 46: Loterijwet 

 3386 Dossier betreffende benoeming Collecteur Staatsloterij in de gemeente 

3.2.40. Rubriek 47: Marktwezen (Openbare vermakelijkheden) 

 4163 Dossier betreffende aanschrijving bioscoop Royal om niet meer bezoekers toe te laten 
dan er zitplaatsen zijn 

 5433 Dossier betreffende verpachting terreinen i.v.m. kermissen 

3.2.41. Rubriek 49: Middelbaar onderwijs 

 285 Dossier betreffende opgave mutaties onderwijzend personeel 
 364 Dossier betreffende afgifte bewijs artikel 44 C.N.M. van de Goede 
 755 Dossier betreffende staten B en C van vakscholen 
 1279 Dossier betreffende vaststelling instructie en verordening voor directeur en leraren aan de 

Burgeravondschool voor Handwerkslieden en ontheffing van verplichting verzocht tot het 
hebben van een Burgerlijke Avondschool 

 1565 Dossier betreffende benoeming directeur Gemeentelijke Burger Avondschool en 
Avondschool voor Handwerkslieden 

 1565 Dossier betreffende ontslag C. van de Velden als leraar aan de Burger Avondschool 
 3105 Dossier betreffende verzoek ontslag door Geuskens als leraar aan de Burgeravondschool 

en Avondschool voor Handwerkslieden 
 3206 Dossier betreffende afgifte bewijs art. 44 der M.O.-wet aan H.J. Sloots 
 4273 Dossier betreffende bewijs art. 44 van de M.O.-wet voor pater Rombouts directeur van de 

H.B.S 
 4363 Dossier betreffende provinciale subsidie 1918 voor Avondschool voor Handwerkslieden 
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 4446 Dossier betreffende verzoek ontslag door W.J.H. Römgens als leraar aan de 
Burgeravondschool en Avondschool voor Handwerkslieden 

 5317 Dossier betreffende bewijzen art. 44 M.O.-wet 
 5913 Dossier betreffende benoeming M.A.J. van Swaag tot inspecteur M.O 
 6290 Dossier betreffende gewijzigde statuten Vereniging Ambachts-en Mijnschool 

3.2.42. Rubriek 50: Middelen van vervoer 

 4547 Dossier betreffende spoorwegverbinding station Hoensbroek en bruinkolenconcessie 
Carisborg II 

3.2.43. Rubriek 52: Motor en rijwielwezen 

 4417 Dossier betreffende vaststelling modelwaarschuwingsborden voor afsluiting van 
provinciale wegen voor motorrijtuigen 

3.2.44. Rubriek 53: Mijnreglement (mijnwezen) 

 325 Dossier betreffende aanslagen in het evenredig mijnrecht voor de mijnen O.N. 1 en O.N. 2 
 808 Dossier betreffende mijnbelasting 
 4166 Dossier betreffende ontheffing aanslag 1915 Maatschappij tot exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen in evenredig mijnrecht 
 5441 Dossier betreffende bezwaarschrift Mijn Oranje Nassau I en II inzake mijnbelasting 
 5915 Dossier betreffende concessie ter ontginning van ijzererts 
 6041 Dossier betreffende verzoek Commissaris der Koningin om medewerking inzake 

mijnhoutvoorziening 

3.2.45. Rubriek 54: Nederlanderschap, Ingezetenschap, Naturalisatie 

 3460 Dossier betreffende naturalisatie H.H. Bürgemeister 

3.2.46. Rubriek 55: Ondersteuning Duitse en Oostenrijkse gezinnen 

3.2.47. Rubriek 56: Ongevallenwet 

3.2.48. Rubriek 57: Onteigening 

 6405 Dossier betreffende onteigening t.b.v. spoorweg Sittard-Heerlen-De Locht 

3.2.49. Rubriek 58: Ontplofbare stoffen (vervoer) 

 3311 Dossier betreffende de inlevering geleibiljet 

3.2.50. Rubriek 59: Oorlog en staat van beleg 

 36 Dossier betreffende oorlog en staat van beleg 1916 
 3121 Dossier betreffende oorlog en staat van beleg 1917 
 5082 Dossier betreffende oorlog en staat van beleg 1918 

3.2.51. Rubriek 60: Paarden en springstierenkeuring 

3.2.52. Rubriek 61: Pandhuiswet 

3.2.53. Rubriek 62: Paspoorten 

 241 Dossier betreffende de afgifte van paspoorten op bewijzen van onvermogen aan 
Rijnschippers enz 

 581 Dossier betreffende de visering van paspoorten van personen welke elders hun werkelijke 
woonplaats hebben 

 599 Dossier betreffende de bevoegdheid tot het viceren van duitse paspoorten 
 674 Dossier betreffende het opmaken van de "Arbeiterlegitimationskarte" niet meer afgifte van 

het paspoort vereist wordt 
 3965 Dossier betreffende kosten buitenlands paspoort i.v.m. nieuwe zegelwet 
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 4217 Dossier betreffende verandering model-aanvraag paspoort i.v.m. verlaten der rijksgrens 
door mijnwerkers 

 4425 Dossier betreffende voorschriften inzake uitreiking paspoorten aan mijnwerkers 
 4441 Dossier betreffende geldigheidsduur buitenlandse paspoorten 
 4463 Dossier betreffende legaliseren handtekeningen en aanbrengen van portretten in 

buitenlandse paspoorten 
 5034.b Dossier betreffende voorschriften inzake buitenlandse paspoorten 

3.2.54. Rubriek 63: Pensioenen 

 329 Dossier betreffende opgave mutaties ter uitvoering pensioenwet gemeenteambtenaren 
 428 Dossier betreffende verzoek om inlichtingen door Pensioenraad gemeente ambtenaren 

over Ambtenaar van de Burgerlijke Stand G.J.H. Grootjans 
 687 Dossier betreffende inkoop van diensten voor 1 oktober 1913 
 762 Dossier betreffende vaststelling pensioengrondslagen diverse personen 
 1339 Dossier betreffende verzoek om opgave van bestuursleden en ambtenaren verbonden 

aan gemeentelijke instellingen op 1 oktober 1913 in dienst alsmede van de genoten 
beloningen 

 1424 Dossier betreffende pensionering gemeentepolitie 
 3186 Dossier betreffende ontslag agenten C.G. de Bruijn en P.J. Verstappen 
 3291 Dossier betreffende de inkoop tijdelijke diensten van diverse personen 
 3324 Dossier betreffende het niet benoemen in vaste dienst van G.W. van den Braak 
 3361 Dossier betreffende mutaties Pensioenwet gemeenteambtenaren 4e kwartaal 
 3393 Dossier betreffende onderzoek zielstoestand M.J. Lindelauf ambtenaar Staats Toezicht op 

de Mijnen 
 3510 Dossier betreffende geldigheid van tijdelijke diensten voor pensioen door J.A. van der 

Wouw 
 3665 Dossier betreffende verzoek om inlichtingen inzake aanstelling van diverse personen 
 4447 Dossier betreffende storting bijdragen bedoeld in artikel IV der wet van 21 juni 1914 

Staatsblad 303 
 5000 Dossier betreffende inlichtingen inzake pensioen A.A.M. Pel 
 5004 Dossier betreffende pensioenbijdragen onderwijzend personeel 1917 
 5090 Dossier betreffende verzoek Pensioenraad om inlichtingen over diverse 

gemeenteambtenaar 
 5189 Dossier betreffende vaststelling pensioengrondslagen van diverse gemeente ambtenaren 
 5612 Dossier betreffende attestaties de vita i.v.m. postcheque en girodienst 

3.2.55. Rubriek 64: Personeel 

 29 Dossier betreffende ontslag P.J. Wouters als 2e gemeentebode 
 76 Dossier betreffende overplaatsing en benoeming diverse personen 
 180 Dossier betreffende benoeming diverse personen 
 180 Dossier betreffende h.J. Meerman van der Horst benoemd tot buitengewoon opzichter bij 

de Gemeente Bedrijven 
 388 Dossier betreffende G. van Ingen benoemd tot hulp-fitter 
 430 Dossier betreffende vaste aanstelling L.F.L. Evertsen de Lang als adjunct-commies ter 

secretarie 
 451 Dossier betreffende M.D.H. Haenen benoemd tot tijdelijk administrateur bij openbare 

werken 
 458 Dossier betreffende benoeming diverse personen als geldophaler 
 494 Dossier betreffende benoeming van L.J.A. Vranken tot tijdelijk fitter bij de waterleidng 
 494 Dossier betreffende benoemen F.B.N. van Hees tot fitter 
 816 Dossier betreffende toekenning periodieke verhoging jaarwedde van P.A. Hens 
 817 Dossier betreffende benoeming L.J. Ragetlie tot adjunct-commies ter secretarie 
 967 Dossier betreffende bevordering van de Wouw tot hoofdcommies ter secretarie 
 988 Dossier betreffende wijziging reglement van orde op de gemeente-secretarie 
 1012 Dossier betreffende benoeming J.J. Bindels tot machinist bij de gemeentebedrijven 
 1172 Dossier betreffende benoeming P.J. Mosmuller tot klerk 
 1203 Dossier betreffende ontslag M.H.W. van Wersch als Gemeentelijk deurwaarder 
 1204 Dossier betreffende benoeming van M.H.W. van Wersch als marktmeester 
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 1225 Dossier betreffende raadsbesluit vaste aanstelling P.A.H. Hornix tot directeur openbare 
werken 

 1232 Dossier betreffende raadsbesluit inzake uitbetaling jaarwedde aan die ambtenaren die 
zich als landstormplichtige onder de wapenen bevinden 

 1277 Dossier betreffende ontslagaanvraag L.J. Ragetlie als adjunct-commies 
 1312 Dossier betreffende benoemingen diverse personen 
 1322 Dossier betreffende ontslag H. Schetters als fitter bij de Gemeentelijke Waterleiding 
 1377 Dossier betreffende verzoek van Ned R.K. Bond van Personen in Dienst van Openbare 

Lichamen en Bedrijven om vaststelling van werkliedenreglement en een nieuwe 
loonregeling 

 1384 Dossier betreffende herziening salarisregeling personeel secretarie 
 1390 Dossier betreffende schorsing E.D. Leijenhorst 
 1399 Dossier betreffende benoeming W. Wijn als grondwerker 
 1449 Dossier betreffende voorstel aanstelling J.H. Laurs bij het Gemeentelijk Elektrisch bedrijf 
 1457 Dossier betreffende inzending formulieren van de Commissaris der Koningin inzake 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
 1516 Dossier betreffende verzoek verhoging jaarwedde controleur gemeentebelasting 
 1548 Dossier betreffende verzoek aan Gedeputeerde Staten inzake vaststelling jaarwedde 

Burgemeester op / 5000,-- 
 1674 Dossier betreffende uitbreiding personeel kantoor Gemeenteontvanger 
 1715 Dossier betreffende benoeming diverse hulp-fitters 
 1717 Dossier betreffende aanstelling tot onbezoldigd rijksveldwachter van diverse personen 
 1872 Dossier betreffende verzoek uitbreiding van personeel voor diverse bedrijven 
 1880 Dossier betreffende vacatures Levensmiddelenbedrijf 
 1991 Dossier betreffende benoeming Vessers tot tijdelijk opzichter-tekenaar bij Openbare 

werken t.b.v. de bouw van school 6 
 3123 Dossier betreffende voorlopige verhoging jaarwedde werklieden openbare werken 
 3164 Dossier betreffende benoeming J.H.J. Krijn tot klerk bij de politie 
 3169 Dossier betreffende benoeming L.F. De Fesch tot agent van de politie 2e klas 
 3200 Dossier betreffende verhoging jaarwedde F.L.H. Oostwegel opzichter openbare werken 
 3204 Dossier betreffende verhoging jaarwedde H.H.A. Tummers 
 3205 Dossier betreffende verhoging jaarwedde M.D.H. Haenen administrateur Openbare 

Werken 
 3304 Dossier betreffende verhoging jaarwedde G.A. Verhasselt klerk Gemeenteontvanger 
 3347 Dossier betreffende verzoek chef 2e afdeling inzake uitbreiding personeel 
 3383 Dossier betreffende mededeling van Vereniging "Woningbouw" dat een pensioen voor 

ongehuwde beambten zal worden opgebouwd 
 3426 Dossier betreffende ontslag J.G.J. Sons arbeider bij openbare werken 
 3438 Dossier betreffende beklag van der Wouw, chef afdeling secretarie over verwijt dat de 

stagnatie in het levensmiddelenbedrijf een gevolg zou zijn van zijn beheer 
 3455 Dossier betreffende benoeming P. Schouten in de vacature 3e afdeling secretarie 
 3457 Dossier betreffende benoeming diverse personen als onbezoldigd rijksveldwachter 
 3536 Dossier betreffende verzoek eervol ontslag van A.J. Bredenold en H.C.M. Okhuijzen 
 3537 Dossier betreffende voorstel directeur levensmiddelenbureau inzake verhoging jaarwedde 

personeel 
 3574 Dossier betreffende benoeming J.H.G. Habets in de tijdelijke vacature als technisch 

ambtenaar bij openbare werken 
 3635 Dossier betreffende verzoek om toezending aan diverse gemeenten van de 

jaarweddeverordeningen ambtenaren en werklieden 
 3660 Dossier betreffende eervol ontslag L. Heugen agent van de politie 
 3726 Dossier betreffende verzoek benoeming P. Dullaart tot makelaar in roerende en 

onroerende goederen 
 3826 Dossier betreffende ontslag P. Vesters als opzichter openbare werken 
 3828 Dossier betreffende benoeming A. Bonn tot hoofdagent van politie 
 3829 Dossier betreffende benoeming J.H. Waaijen tot agent van de politie 2e klas 
 3844 Dossier betreffende verzoek directeur bedrijven om aanstelling van twee monteurs voor 

elektrisch bedrijf 
 3902 Dossier betreffende benoeming P.K.E. Gemmeke tot klerk 1e klasse aan afdeling 

bevolking 
 3970 Dossier betreffende ziekte G. Habets opzichter bij openbare werken 
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 3973 Dossier betreffende benoeming Th. Stappers tot hoofd-commies ter secretarie 
 3987 Dossier betreffende benoeming G.G. van de Vorst tot agent van de politie 2e klas 
 3993 Dossier betreffende verzoek door directeur bedrijven om vaste aanstelling diverse 

personen 
 4015 Dossier betreffende verhoging jaarwedde commissaris van de politie 
 4106 Dossier betreffende schorsing en ontslag ploegbaas D. Leijenhorst 
 4123 Dossier betreffende instructie schoonmakers openbare lagere scholen 
 4170 Dossier betreffende aanstelling S. Prevoo als leerling-monteur 
 4202 Dossier betreffende vaststelling jaarwedde H.J. Meerman van der Horst 
 4267 Dossier betreffende vestiging van politiepost te Treebeek 
 4307 Dossier betreffende eervol ontslag J.W. Pisa werkzaam bij gemeentewerken 
 4324 Dossier betreffende benoeming J.M. Meijers als boekhoudkundig ambtenaar 
 4395 Dossier betreffende benoeming Th. Dolmans tot klerk ter secretarie 2e klasse 
 4412 Dossier betreffende benoeming wethouders J.J. Spijkers en A.A. Scheepers 
 4435 Dossier betreffende benoeming H.J. Senden als werkman openbare werken 
 4486 Dossier betreffende vrij gebruik van water en licht door gemeenteambtenaren 
 4503 Dossier betreffende de overgang rijksambtenaren in gemeentelijke dienst 
 4533 Dossier betreffende ontslag J.A.J. Krijn als klerk ten politiebureau 
 4590 Dossier betreffende verzoek door diverse personen om vrij gebruik van water en licht 
 4823 Dossier betreffende benoeming R. Grade tot agent van de politie 2e klas 
 5035 Dossier betreffende verzoek chef afdeling bevolking verzoekt extra werkkracht 
 5074 Dossier betreffende benoeming, ontslag enz. personeel Secretarie 
 5075 Dossier betreffende benoeming, ontslag enz. personeel Bedrijven 
 5076 Dossier betreffende benoeming, ontslag enz. personeel Openbare Werken 
 5077 Dossier betreffende benoeming, ontslag enz. personeel Gemeenteontvanger 
 5078 Dossier betreffende benoeming, ontslag enz. personeel Politie 
 5097 Dossier betreffende beloning aan Burgemeester i.v.m. Distributiewet 
 5138 Dossier betreffende verhoging jaarwedde wethouders 
 5157 Dossier betreffende besluit bepaling jaarwedde veearts-keurmeester 
 5192 Dossier betreffende advies directeur Openbare Werken inzake reorganisatie 
 5288 Dossier betreffende voorstel invoering van afdeling "boekhouding" bij de 

Gemeentebedrijven en wijziging verordening regelende de zekerheidsstelling i.v.m. 
benoeming hoofd-boekhouder 

 5290 Dossier betreffende voorstel van B en W aan Raad inzake bezoldiging en uitbreiding 
politiepersoneel 

 5352 Dossier betreffende verzoek secretaris personeel inzake salarisherziening 
 5392 Dossier betreffende mutaties personeel Politie 
 5923 Dossier betreffende instructie Gemeenteontvanger en reglement van Orde voor B en W 

en voor de Raad 
 6237 Dossier betreffende aanstelling J.A. Verkoelen als deurwaarder 
 6673 Dossier betreffende wijziging instructie gemeenteontvanger 
 6690 Dossier betreffende voorstel wijziging reglement van orde op de gemeente-secretarie 

i.v.m. herverdeling werk en personeel binnen de afdeling secretarie 

3.2.56. Rubriek 65: Raad 

 5287 Dossier betreffende voorstel B en W inzake wijziging van het reglement van Orde van de 
Raad 

3.2.57. Rubriek 66: Gemeenterekening 

 454 Dossier betreffende gemeenterekening over 1914 
 5835 Dossier betreffende verzoek directeur Staatsmijnen om toezending van gemeenterekening 

1916 inzake vrijwillige bijdragen Staatsmijnen 

3.2.58. Rubriek 68: Ridderorden 

3.2.59. Rubriek 69: Statistiek 

 210 Dossier betreffende inzending door Staatsmijnen in Limburg van opgave t.b.v. verslag 
crisismaatregelen 

 228 Dossier betreffende statistiek L.O 
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 755 Dossier betreffende staten B en C van vakscholen 
 781 Dossier betreffende statistiek gemeentefinancien 
 823 Dossier betreffende staat van opgave beteelde landbouwgrond 
 866 Dossier betreffende tabellen A, B, C en D inzake het verslag L.O. over 1915 
 991 Dossier betreffende opgave kiezers 
 1326 Dossier betreffende woningwetverslag 1915 
 1401 Dossier betreffende opgave personeel van Burgeravondschool t.b.v. Staatsalmanak 
 1423 Dossier betreffende drankwetverslag 1915 
 1818 Dossier betreffende inzending van tabellen A, B, C en D door Gedeputeerde Staten 
 1895 Dossier betreffende vragenlijst verslag landbouw 1916 
 3160 Dossier betreffende diverse verslagen 
 3357 Dossier betreffende maandverslag directeur openbare werken 
 4301 Dossier betreffende toezending verslag art. 52 woningwet aan diverse autoriteiten 
 4809 Dossier betreffende toezending vragenlijst door directeur generaal van de landbouw Den 

Haag t.b.v. landbouwverslag 1917 
 5238 Dossier betreffende diverse verslagen 
 5412 Dossier betreffende opgave samenstelling van de kamer van koophandel en fabrieken 

1918 
 5509 Dossier betreffende verzoek directeur Centraal Bureau Statistiek om opgave 

bevolkingscijfers 
 5741 Dossier betreffende verslag inzake beteelde oppervlakte 
 5897 Dossier betreffende verslag fabriekwezen 1915 
 6295 Dossier betreffende verzoek om advies van directeur Centraal Bureau Statistiek inzake 

nota betreffende eventueel te gebruiken vragenlijst bij woningtelling 

3.2.60. Rubriek 70: Steenhouwerswet 

3.2.61. Rubriek 71: Stoomwezen 

3.2.62. Rubriek 73: Straten 

 27 Dossier betreffende begroting wegverharding van de Eijnderweg, Passaars-
Nieuwenhagensweg en uitdieping sloten langs deze wegen 

 138 Dossier betreffende verbetering Kerkberg te Heerlerheide 
 168 Dossier betreffende verzoek aansluiting riolering aan de Esschenderweg 
 184 Dossier betreffende verzoek van J. Sijstermans inzake afbakening weg te Heerlerheide 
 209 Dossier betreffende riolering Welterweg 
 262 Dossier betreffende verlening vergunning voor de aanleg duiker aan de Esschenderweg 
 264 Dossier betreffende veranderingen staat wegen en voetpaden 1915 
 267 Dossier betreffende verzoek uitbreiding elektrisch net tot aan de buurtschappen Straatje 

en ter Einde 
 276 Dossier betreffende bijdrage "Glück auf" in de kosten van aanleg elektrische leidingen 
 352 Dossier betreffende vergunning leggen waterleidingsbuizen Beersdal en Musschemig 
 379 Dossier betreffende mededeling inzake straatnamen woningcomplex "Glück auf" 
 392 Dossier betreffende riolering, verlichting en waterleiding woningcomplex "Bouwvereniging 

Heerlen" 
 414 Dossier betreffende vergunning voor het aanbrengen van een duiker aan het meest 

noordelijk gedeelte van de weg vanaf de Groeve Louise tot aan de bestaande 
waterleiding 

 421 Dossier betreffende verbetering Kempkensweg en Gringelsweg door de N.V. Louise 
Groeve 

 442 Dossier betreffende vergunning voor het aanbrengen van een duiker aan de Lindensweg 
 576 Dossier betreffende advies inzake aanleg waterleidingsbuizen in de nieuwe weg vanaf de 

Akerstraat naar Kerkraderweg 
 650 Dossier betreffende straataanleg Emmaplein 
 662 Dossier betreffende aanleg trottoir te Heerlerheide 
 754 Dossier betreffende verzoek tot plaatsing van twee haspels op het voetpad van Heerlen 

naar Kerkrade 
 806 Dossier betreffende advies inzake vaststelling trottoirplan en peilhoogten van de nieuwe 

bestrating Akerstraat en Sittarderweg 
 1003 Dossier betreffende verzoek aansluiting riolering aan de Schaesbergerweg 
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 1005 Dossier betreffende advies directeur openbare werken inzake bestemming stuk tuin van 
schoolhoofd school 4 voor openbare weg 

 1062 Dossier betreffende aanbesteding riolering Molenberg 
 1247 Dossier betreffende aanleg goot langs de weg Heerlen-Sittard 
 1303 Dossier betreffende verzoek verlegging trottoir Akerstraat 
 1402 Dossier betreffende verzoek betere reiniging duiker aan de Klompstraat en verzoek om 

verlegging riool 
 1487 Dossier betreffende verharding Marktplein, Saroleastraat en kerkplein en onderhoud 

overige wegen 
 1659 Dossier betreffende verlening vergunning voor de aanleg duiker op de hoek van de 

Bautscherweg, rijksweg Heerlerbaan 
 1665 Dossier betreffende levering straatkolen en roosters 
 1671 Dossier betreffende vergunning aanleg wegen bij de Lindeweg 
 1678 Dossier betreffende verlichting Heerlerbaan 
 1678 Dossier betreffende begroting aanleg leidingen elektriciteit naar school 5 
 1690 Dossier betreffende riolering Laandergats en terreinen van Baron de Loé 
 1744 Dossier betreffende vergunning M.C. Aalmans voor de aanleg van afvoerbuizen in de 

Beitel 
 1756 Dossier betreffende uitbreiding straatverlichting 
 1965 Dossier betreffende verzoek inzake supprimering voetpad 182 
 1976 Dossier betreffende verzoek aanleg trottoirs Schaesbergerweg 
 2003 Dossier betreffende verzoek Th.J. van Vorselen inzake aanbrenging afvoerbuizen voor 

woning 
 2089 Dossier betreffende walsen wegen 
 3027 Dossier betreffende verzoek van H.J. Coenen om hem in eigendom af te staan voetpad 

232 
 3413 Dossier betreffende vergunning F. de Wever en Wed. Vijgen voor het aanbrengen van 

afscheiding tussen hun woningen 
 3500 Dossier betreffende aanleg afvoerbeek woningen Volkshuisvesting Heerlerheide I en II 
 3632 Dossier betreffende verzoek verbetering waterlossing nabij woningen Staatsmijnen aan 

Bautscherweg 
 3733 Dossier betreffende verzoek bewoners kolonie "Keek" en "Nieuw Einde" om aanleg 

elektrisch licht en verbetering van weg langs de Carisborg en omliggende wegen 
 3799 Dossier betreffende verzoek om aanleg trottoir te Heerlerbaan door F.J. Dreissen 
 3998 Dossier betreffende vergunning A. Bartels voor aansluiting riolering voor de nieuw te 

bouwen 96 woningen te Heerlerheide 
 4108 Dossier betreffende afrastering en supprimering gedeelte Plaargats 
 4151 Dossier betreffende het walsen van weg Heerlen-Schaesberg en gedeelte weg van Ten 

Esschen naar Heerlen 
 4282 Dossier betreffende verzoek om toestemming voor bestelling van tegels 
 4376 Dossier betreffende de gezamenlijke inkoop van wegenmateriaal 
 4410 Dossier betreffende verzoek bewoners gehuchten Berg en Vrank inzake verbetering 

Bergerweg 
 4473 Dossier betreffende verzoek N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 

"Valkenhuizen" om aanleg wegen 
 3762 Dossier betreffende declaratie van uitgaven gesubsidieerde wegen 1916 
 4926 Dossier betreffende aanbrengen riolering en dempen greppel te Bautsch 
 4926 Dossier betreffende aanbrengen riolering en dempen greppel te Bautsch 
 4954 Dossier betreffende verzoek Limburgse Elektrische Spoorweg om inlichtingen over 

"gesloten bouw" 
 5266 Dossier betreffende wijzigingen in staat van wegen en voetpaden 
 5282 Dossier betreffende declaraties gesubsidieerde kunstwegen over 1917 
 5304 Dossier betreffende toekenning straatnamen aan straten gelegen in woningcomplexen 

van Staatsmijnen 
 5405 Dossier betreffende protest van Fleischener tegen de verhoging van trottoir en weg 

tegenover zijn huis in de Klompstraat 
 5480 Dossier betreffende verzoek diverse bewoners Sittarderweg om het dempen van de sloot 

en het aanbrengen van buizen in het voetpad 
 5485 Dossier betreffende aanleg trottoirs in de Geleenstraat 
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 5546 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 
Steenkolenmijnen voor het leggen waterleiding en riolering en voor het leggen van 
smalspoor weg Heerlerheide-Ten Esschen 

 5594 Dossier betreffende aanleg nieuwe verbindingsweg Akerweg-Heerenweg te Heerlerheide 
 5642 Dossier betreffende supprimering voetpad no. 215 
 5891 Dossier betreffende aansluiting riolering op bergplaats van L. Starmans 
 5903 Dossier betreffende aanleg trottoirs in de Geerstraat 
 5904 Dossier betreffende bestek en voorwaarden voor aanleg riolering voor woningen 

Woningvereniging "Samenwerking" aan de Caumerbeek 
 5905 Dossier betreffende riolering Akerstraat vanaf duiker aan den Bek 
 5906 Dossier betreffende aansluiting riolering op terrein Woningbouwvereniging Heerlerheide III 
 5963 Dossier betreffende de bereidheid van Maatschappij "Carisborg" bij te dragen in kosten 

voor verbetering van de weg Passart-Nieuwenhagen naar rijksweg Heerlen-Sittard 
 6179 Dossier betreffende advies Commissie Openbare Werken inzake toekenning 

bouwverguning ter hoogte van de verbinding Dautzenbergstraat naar Geerstraat 
 6188 Dossier betreffende beschikbaarstelling water voor schoonmaken riolering door molenaar 

Pluijmakers 
 6191 Dossier betreffende verzoek Bouwvereniging "Samenwerking" om toekenning straatnaam 

van de straat uitkomende op de oude Kerkstraat welke naar de architect Vantienen 
genoemd zou moeten worden 

 6327 Dossier betreffende verzoek aan Hypotheekbewaarder om plaatsing grenspalen en om 
opmeting van het gedeelte van de waterlossing "Het Vlot" i.v.m. aanleg voetpad ter 
plaatse 

 6330 Dossier betreffende verzoek om afstand van 1 m2 grond en aanvraag bouwvergunning en 
supprimering perceel D4501 aan de Prins Hendriklaan door A.H. Claessens 

 6639 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Hervormde School 

3.2.63. Rubriek 74: Subsidie 

 193 Dossier betreffende subsidie aan ambachts-en mijnschool 
 369 Dossier betreffende aankoop grond en aanvraag buitengewone subsidie voor schoolbouw 

van een gedeelte terrein Sectie A 152 te Heerlerheide 
 462 Dossier betreffende inlichtingen inzake subsidie t.b.v. de Handelscursus der R.K. 

Middenstandsvereniging 
 602 Dossier betreffende subsidie Protestantse Wijkverpleging 1917 
 648 Dossier betreffende rijkssubsidie t.b.v. Tekenschool 
 685 Dossier betreffende subsidie Volkshuishoudschool 
 696 Dossier betreffende subsidie Avondschool voor Handwerkslieden 
 785 Dossier betreffende verzoek subsidie Heerlense Huishoudschool 
 801 Dossier betreffende inlichtingen m.b.t. subsidie R.K. Openbare Leeszaal 
 824 Dossier betreffende verzoek subsidie door R.K. Werkliedenbond t.b.v. in stand houden 

van het bureau voor rechtskundige hulp aan onvermogenden 
 847 Dossier betreffende subsidie Volkshuishoudschool 
 1338 Dossier betreffende inlichtingen inzake subsidie weldadigheidsinstellingen 
 1412 Dossier betreffende advies inzake subsidie voor bouw R.K. Kerk met Pastorie te 

Heerlerbaan 
 1456 Dossier betreffende verzoek subsidie Heerlense Openbare Leeszaal en Bibliotheek 
 1484 Dossier betreffende subsidie Avondschool voor Handwerkslieden over 1917 
 1564 Dossier betreffende verzoek subsidie door vroedvrouw M. Classen 
 1885 Dossier betreffende verzoek verhoging toelagen door R.K. Kerkbestuur 
 3211 Dossier betreffende subsidie Koninklijke fanfare St. Ceacilia over het jaar 1917 
 3212 Dossier betreffende subsidie R.K. Middenstandsvereniging over het jaar 1917 
 3213 Dossier betreffende subsidie Land en Tuinbouwbond over het jaar 1917 
 3214 Dossier betreffende subsidie Bijzondere Bewaarschool St. Clara en Heerlerheide over het 

jaar 1917 
 3215 Dossier betreffende subsidie Groen Kruis afdeling Heerlen over het jaar 1917 
 3216 Dossier betreffende subsidie Bestuur Arbeidsbeurs R.K. Werkliedenbond over het jaar 

1917 
 3217 Dossier betreffende subsidie Heerlense muziekschool over het jaar 1917 
 3218 Dossier betreffende subsidie Openbare Bibliotheek over het jaar 1917 
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 3425 Dossier betreffende bestuur "Groene Kruis" verzoeken verhoging subsidie i.v.m. 
organisatie bestrijding tuberculose 

 3463 Dossier betreffende provinciale subsidie voor handelscursus van de R.K. 
Middenstandsvereniging 

 3711 Dossier betreffende rijks en provinciale subsidie Avondschool voor Handelswerklslieden 
 3788 Dossier betreffende subsidiëring Volkshuishoudschool 
 3789 Dossier betreffende verklaring inzake bestrating wegen van provinciaal belang i.v.m. 

provinciale subsidie 
 3848 Dossier betreffende subsidie voor Limburgse R.K. Werkliedenbond Maastricht 
 4240 Dossier betreffende verzoek Heerlense Muziekschool inzake verhoging subsidie 
 4291 Dossier betreffende opgave van instellingen van weldadigheid bedoeld als in art. 2 

Armenwet welke over 1916 subsidie genoten hebben 
 4318 Dossier betreffende subsidie voor Overste Clara t.b.v. bijzondere bewaarschool 
 4679 Dossier betreffende verzoek door Kerkbestuur Heerlerbaan inzake toelage voor kapelaan 
 5223 Dossier betreffende verzoek Bestuur Bijzondere Bewaarschool Heerlerheide om 

verhoging subsidie 
 5281 Dossier betreffende verzoek R.K. Schoolvereniging "Treebeek" om toekenning van / 1,--

per leerling per jaar voor beloning en bevordering van trouw schoolbezoek 
 5400 Dossier betreffende verzoek "Groen Kruis" Treebeek om jaarlijkse bijdrage 
 5447 Dossier betreffende rijkssubsidie Avondschool voor Handwerkslieden 
 5481 Dossier betreffende rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven 1917 van 

het Burgerlijk Armbestuur 
 5578 Dossier betreffende rijks-en provinciale subsidie voor 1919 t.b.v. de Avondschool voor 

Handwerkslieden 
 5641 Dossier betreffende subsidie voor Centrale Vereniging voor School-en Werktuinen 

Arnhem t.b.v. oprichting van werktuinen 
 5768 Dossier betreffende subsidie voor Centrale Commissie voor Uitzending Nederlandse 

Kinderen naar Buiten te Den Haag 
 5813 Dossier betreffende verzoek R.K. Kerkbestuur inzake verhoging van jaarlijkse subsidie 
 6458 Dossier betreffende inzending begroting van inkomsten en uitgaven over dienstjaar 1918-

1919 en rekening 1917-1918 door de Rector van Welten 

3.2.64. Rubriek 75: Telegraaf, Telefoon en Postwet 

 28 Dossier betreffende verbetering telefooncel in het hulptelefoonkantoor te Heerlerheide 
 460 Dossier betreffende verzoek om aanleg telefoonnet te Heerlerbaan 
 1008 Dossier betreffende bezoldiging hulptelefoonhouder te Heerlerheide 
 
 1023 Dossier betreffende portvrijdom van de directeur van het Centraal Laboratorium t.b.v het 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
 1344 Dossier betreffende kabellegging vanaf Post en Telegraaf kantoor tot meelmolen Salm 

aan de Geleenstraat 
 1463 Dossier betreffende inlichtingen m.b.t. eventuele gehele aankoop van terrein 

Schinkelsteeg i.v.m. stichting Post en Telegraafkantoor 
 1596 Dossier betreffende mededeling Minister van Oorlog inzake toegezonden assignatie / 

133,25 voor buitengewone diensten hulptelegraaf en telefoonkantoor 
 1907 Dossier betreffende vergunning aanleg van hoogspanningskabel vanaf de grens Heerlen 

en Schaesberg tot provinciale weg Heerlen de Locht 
 3410 Dossier betreffende verzoek inwoners Heerlerbaan om aanleg telefoonnet 
 3956 Dossier betreffende nieuwe tarieven en voorwaarden voor aansluiting telefoonnet 
 3964 Dossier betreffende tarieven en voorwaarden voor aansluiting op het telefoonnet 
 4800 Dossier betreffende voorwaarden voor aansluiting op telefoonnet 
 5358 Dossier betreffende verzoek Ingenieur Telegrafie Den Bosch om toestemming voor het 

plaatsen van palen langs de grensweg vanaf mijnspoorweg Kerkrade-Simpelveld tot 
perceel Schampermans 

 5639 Dossier betreffende legging kabel tussen postkantoor en stadhuis t.b.v. uitbreiding 
telefoonnet 

3.2.65. Rubriek 76: Tram 

 1323 Dossier betreffende zuid-Limburgse Tramweg Comité 
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 5546 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 
Steenkolenmijnen voor het leggen waterleiding en riolering en voor het leggen van 
smalspoor weg Heerlerheide-Ten Esschen 

 6140 Dossier betreffende de exploitatie van stoomtram voor vervoer van kalk 
 6405 Dossier betreffende onteigening t.b.v. spoorweg Sittard-Heerlen-De Locht 

3.2.66. Rubriek 77: Trekhondenwet 

3.2.67. Rubriek 78: Uitreiking, aanplakking en tekenen van stukken 

 86 Dossier betreffende vergunning inzake aanleg duiker over de Caumerbeek 
 721 Dossier betreffende vergunning inzake aanleg waterleiding kruisende de weg Heerlen-

Sittard 
 858 Dossier betreffende vergunning aanleg buizen langs de rijksweg Heerlen-de Locht 

3.2.68. Rubriek 79: Veeziektenwet 

 1838 Dossier betreffende schadevergoeding aan diverse personen i.v.m. kosten mond en 
klauwzeer 

 3121 Dossier betreffende lijst van schapenhouders 
 6292 Dossier betreffende benoeming E.J.A.A. Quaedvlieg veearts te Sittard tot 

plaatsvervangend districtsveearts te Maastricht 
 6613 Dossier betreffende het hier naar toebrengen van katten en honden door vluchtelingen 

i.v.m. gevaar voor hondsdolheid 

3.2.69. Rubriek 80: Veiligheidswet 

 6118 Dossier betreffende toepassing gewijzigde veiligheidswet 

3.2.70. Rubriek 81: Verenigingen en vergaderingen 

3.2.71. Rubriek 82: Verschillende zaken 

 793 Dossier betreffende kennisgeving inzake vervroegde wettelijke tijd 
 1195 Dossier betreffende huurprijsstijgingen 
 1292 Dossier betreffende inlichtingen aan buitenlandse ambtenaren 
 1445 Dossier betreffende vergunning voor het oprichten van een winkelhuis 
 1604 Dossier betreffende vervroegde wettelijke tijd 
 1797 Dossier betreffende inlichtingen inzake diverse personen 
 1878 Dossier betreffende machtiging inzake een stuk bouwland door de R.K. Kerkfabriek te 

Heerlerheide 
 3101 Dossier betreffende kolenbesparing bij beperking lichtverbruik 
 3383 Dossier betreffende mededeling van Vereniging "Woningbouw" dat een pensioen voor 

ongehuwde beambten zal worden opgebouwd 
 3438 Dossier betreffende beklag van der Wouw, chef afdeling secretarie inzake verwijt dat de 

stagnatie in het levensmiddelenbedrijf een gevolg zou zijn van zijn beheer 
 3649 Dossier betreffende reorganisatie Brandweer 
 3811 Dossier betreffende te geven adviezen door of aan de V.N.G 
 3968 Dossier betreffende herstelwerkzaamheden van J. Arets aan R.K. Kerk en Parochie 
 4426 Dossier betreffende vermindering houtdiefstal door inzet van militairen voor de 

surveillancediensten 
 4436 Dossier betreffende rantsoenering verlichting 
 4514 Dossier betreffende dienstbaar maken van de keuken van het Gezellenhuis voor 

eventuele oprichting van centrale keuken 
 4678 Dossier betreffende kolenbesparing bij het vervoer van reizigers naar feestelijkheden en 

plechtigheden 
 4879 Dossier betreffende bericht aan de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing te 

Delft over het door storm omgewaaide driehoekstatief op de Hessenberg 
 4968 Dossier betreffende maatregelen inzake bestrijding van smelten van bronzen en nikkelen 

munten 
 5038 Dossier betreffende afkondiging en toezending aan geestelijken en onderwijzers van 

manifest betreffende bestrijding der tuchteloosheid bij de jeugd 
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 5100 Dossier betreffende verbod nachtvaart op openbare wateren 
 5114 Dossier betreffende verhoogd brandgevaar door gebruik van minderwaardig materiaal 

door het gebrek aan steenkool 
 5287 Dossier betreffende voorstel B en W inzake wijziging van het reglement van Orde van de 

Raad 
 5305 Dossier betreffende B en W berichten ingekomen stukken aan Raad 
 5324 Dossier betreffende de V.N.G 
 5364 Dossier betreffende gemeentebladen houdende berichten van B en W aan Raad m.b.t. de 

ingekomen stukken 
 5494 Dossier betreffende verzoek om inlichtingen door Minister van Landbouw, Nijverheid en 

Handel voer een aan hem gericht adres van J.G. Hundscheidt 
 5552 Dossier betreffende art. 438 van het Wetboek van Strafrecht inzake het bijhouden van de 

registers door houders van nachtverblijven 
 5613 Dossier betreffende klachten over een te hoog waterverbruik door bruinkoolontginning 

"Carisborg" 
 5624 Dossier betreffende vrijstelling van briefpost aan Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening 
 5641 Dossier betreffende subsidie voor Centrale Vereniging voor School-en Werktuinen 

Arnhem t.b.v. oprichting van werktuinen 
 5745 Dossier betreffende nachtvaart op openbare wateren in het Rijk 
 5815 Dossier betreffende ambtsbezoek Commissaris der Koningin op 25 juni 1918 
 5901 Dossier betreffende visitatie consulaatspersoneel 
 6041 Dossier betreffende verzoek Commissaris der Koningin om medewerking inzake 

mijnhoutvoorziening 
 6071 Dossier betreffende aanstelling agent voor de Provincie Limburg 
 5280 Dossier betreffende het voeren van briefwisseling tussen gemeentebesturen en 

ambtenaren van de provinciale griffie 
 6178 Dossier betreffende de bescherming van de oogst 
 6200 Dossier betreffende verzoek om inlichtingen door Gedeputeerde Staten inzake opneming 

voorschriften voor verwijdering van rupsen in tuinen 
 6238 Dossier betreffende aanwijzing H. Pommé als lid van de Brandstoffencommissie 
 6337 Dossier betreffende bericht van Fa. Stutz Maastricht dat zij een portret van Zijne Ex. Jhr. 

Mr. Ch Ruijs de Beerenbrouck in de handel brengt 
 6575 Dossier betreffende mededeling Commissaris der Koningin inzake nationale biddag op 28 

november 1918 
 6701 Dossier betreffende verzoek Commissaris der Koningin om beperking gebruik van gelijmd 

papier i.v.m. schaarste aan hars 
 6740 Dossier betreffende de trouw aan Koningin en Vorstenhuis i.v.m. annexatieplannen 

3.2.72. Rubriek 83: (Belgische) vluchtelingen 

3.2.73. Rubriek 84: Vogelwet 

3.2.74. Rubriek 85: Volksgezondheid en Volkshuisvesting 

 1873 Dossier betreffende klachten slechte woningtoestanden 

3.2.75. Rubriek 87: Vreemdelingenwet en verkeer 

3.2.76. Rubriek 88: Waarborgwet 

3.2.77. Rubriek 89: Wapenwet 

3.2.78. Rubriek 90: Waterleiding 

 327 Dossier betreffende aanbesteding grondwerk voor het leggen van buisleidingen 
 352 Dossier betreffende vergunning leggen waterleidingsbuizen Beersdal en Musschemig 
 392 Dossier betreffende riolering en verlichting en waterleiding woningcomplex 

"Bouwvereniging Heerlen" 
 
 420 Dossier betreffende de aansluiting aan de gemeentelijke waterleiding van 200 woningen 

van de Bouwvereniging Heerlerheide 
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 498 Dossier betreffende verzoek aansluiting waterleiding door bewoners Schrieversheide 
 576 Dossier betreffende advies aanleg waterleidingsbuizen in de nieuwe weg vanaf de 

Akerstraat naar Kerkraderweg 
 666 Dossier betreffende de tariefberekening waterverbruik 
 799 Dossier betreffende voorwaarden waterlevering 
 818 Dossier betreffende verzoek aansluiting waterleiding aan de Bautscherweg 
 995 Dossier betreffende onderzoek naar bereidheid bewoners Rukker om het drinkwater van 

gemeentewege te betrekken 
 995 Dossier betreffende voorraad leidingen 
 1088 Dossier betreffende rapport over waterlevering aan de Staats Spoorwegen i.v.m. lekkage 

buisleiding 
 1848 Dossier betreffende vermindering huurwaarde ambtswoningen van Hoofden School 1, 2 

en 4 voor wat betreft het waterverbruik 
 2030 Dossier betreffende advies directeur openbare werken inzake "straatpotjes" in de wegen 
 3258 Dossier betreffende klacht inzake verontreiniging van welput gelegen aan de 

Gasthuisstraat 
 3430 Dossier betreffende gewijzigde verordeningen op levering van water en elektriciteit 
 3732 Dossier betreffende verzoek R.K. Schoolvereniging om levering tegen kostprijzen van 

waterleiding en electriciteitsleidingen 
 4184 Dossier betreffende verificatie rekeningen Waterleidings en Electriciteitsbedrijven over 

1916 
 4237 Dossier betreffende opzegging contract waterlevering Maatschappij Staatsspoorwegen 
 4486 Dossier betreffende vrij gebruik van water en licht door gemeenteambtenaren 
 4590 Dossier betreffende verzoek door diverse personen om vrij gebruik van water en licht 
 5739 Dossier betreffende tekort watermeters 
 6380 Dossier betreffende verzoek directeur Staatsmijnen inzake aansluiting op de hoofdleiding 

aan de Saroleastraat 

3.2.79. Rubriek 91: Werkeloosheid 

3.2.80. Rubriek 92: Woningwet 

 17 Dossier betreffende vergunning J. Loomans voor vernieuwing café aan de 
Benzenraderweg 

 18 Dossier betreffende vergunning H.J. Dortu inzake bergplaats aan de Meezenbroekerstraat 
 19 Dossier betreffende vergunning H. Pasmans voor de bouw van twee toiletten aan de 

Emmastraat 
 21 Dossier betreffende verzoek L. Warnars inzake afwijking bouwen pui van pand 

Geleenstraat 58 
 64 Dossier betreffende vergunning H.W. Quanjel voor de bouw van een winkelhuis op 

perceel D 2523 
 78 Dossier betreffende vergunning aan M. Frings inzake vernieuwen van hotel gelegen aan 

de Geerstraat 
 79 Dossier betreffende vergunning aan J.J. Franken inzake verbouwing café gelegen aan de 

weg naar Brunssum 
 80 Dossier betreffende vergunning aan M. van Kessel voor verbouwing café aan de 

Kerkbergerweg 
 81 Dossier betreffende vergunning J. Bohnen inzake oprichten koelinrichting aan de 

Geerstraat 
 84 Dossier betreffende vaststelling rooilijn voor St. Josephgesticht 
 90 Dossier betreffende vergunning St. Joseph Gesticht voor de bouw van muur rond het 

Sanatorium 
 160 Dossier betreffende vergunning H. Kleijnen voor verbouwing hulppostkantoor te 

Heerlerbaan 
 161 Dossier betreffende vergunning Geldersche Credietvereniging voor de bouw van een 

tijdelijke automobielloods aan de Saroleastraat 
 166 Dossier betreffende vergunning H.S. Poelte voor het vernieuwen van magazijn op perceel 

D 3994 
 167 Dossier betreffende vergunning K. Beckers inzake vernieuwing winkelhuis aan het 

Wilhelminaplein 
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 189 Dossier betreffende vergunning aan A. Verheugen voor het verbouwen van pand aan de 
Saroleastraat 

 238 Dossier betreffende vaststelling rooilijnen rijkswegen 1e klasse 
 258 Dossier betreffende vergunning A. Voncken voor het bouwen van winkelhuis op perceel A 

2668 
 265 Dossier betreffende vergunning J. Crombach voor vernieuwing van café aan de 

Benzenraderweg 
 290 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn Keekstraat 
 312 Dossier betreffende vergunning aan Staatsmijnen voor de bouw van 8 opzichterwoningen 

in drie blokken voor Staatsmijn Emma 
 381 Dossier betreffende vergunning aan Gebr. Simons voor vernieuwing woning aan de 

Valkenburgerweg 
 382 Dossier betreffende vergunning voor J. Callaris voor vernieuwing café aan de 

Sittarderweg 
 383 Dossier betreffende vergunning aan J. Meulenberg voor de bouw van woning aan de 

Palmbergerweg 
 384 Dossier betreffende vergunning F. Leufkens voor de bouw van een kantoorgebouw aan de 

Sittarderweg 
 385 Dossier betreffende vergunning J.H. Laeven voor de bouw van een woning aan de 

Kruisstraat 
 386 Dossier betreffende vergunning aan J. Verwers en G. Heijnenkamp voor de bouw van een 

dubbel woning aan de Hitjesweg 
 387 Dossier betreffende vergunning aan A.J. Wijbenga voor de bouw van woning aan het 

Lindeplein 
 400 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn Thunstraat 
 404 Dossier betreffende verlening voorschotten aan de bouwvereniging "Samenwerking" 
 437 Dossier betreffende vergunning M. Kreczi voor de bouw van een fotoatelier aan de 

Stationsstraat 
 506 Dossier betreffende vergunning Staatsspoorwegen Maastricht voor het bouwen van 

dienstwoning boven het voormalig hoofdgebouw te Heerlen 
 520 Dossier betreffende vergunning F. Leufkens voor de bouw van een bergplaats en 

verandering hekwerk op perceel D 1389 
 521 Dossier betreffende vergunning aan H. Koonen voor vernieuwen muur op perceel F 2815 

en 2817 
 522 Dossier betreffende vergunning H. Lintjes voor het aanbouwen van een bergplaats op 

perceel D3064 
 523 Dossier betreffende vergunning aan J. Severens voor het vernieuwen van winkelhuis aan 

de Akerstraat 
 524 Dossier betreffende vergunning aan Wijsbek Soons en Co. voor het vernieuwen van een 

fabriek aan de Geerstraat 
 525 Dossier betreffende vergunning H. Lintjes voor de bouw van een tuinmuurtjes aan de 

Oranje Nassaustraat 
 526 Dossier betreffende vergunning aan F.A. Pot voor verbouwen hotel Cloot en mede 

ontheffing art 9 der bouwverordening 
 535 Dossier betreffende vergunning Wed. Cuijpers voor vernieuwen van Hotel de Kroon aan 

de Emmastraat 
 571 Dossier betreffende vergunning H.F. van Overbeeke voor het bijbouwen van een 

bergplaats op het perceel D 1070 
 585 Dossier betreffende vergunning J.C. Gielen voor vernieuwen van zijn perceel gelegen te 

Roebroek aan de Heerenweg 
 593 Dossier betreffende vergunning J. Göbbels voor vernieuwen woning aan de Beitelsweg 
 594 Dossier betreffende vergunning J. Hanssen voor vernieuwen van woning gelegen aan de 

Klompstraat 
 595 Dossier betreffende vergunning W. Mom voor de bouw van een woning aan de Thunstraat 
 603 Dossier betreffende vergunning aan R.K. Kerkbestuur Heerlerbaan voor het bouwen van 

een kerkgebouw met pastorie op perceel F 92-119 
 604 Dossier betreffende vergunning aan "Glück auf" voor bouwen winkelhuis aan de 

Saroleastraat 
 641 Dossier betreffende vergunning W. Bour voor bouw winkelhuis en café op perceel D 2437 
 657 Dossier betreffende verzoek om vaststelling rooilijn voor perceel G 1631 en 598 



 86

 661 Dossier betreffende vergunning H. Lintjes voor de bouw van een bergplaats te 
Schandelen 

 705 Dossier betreffende vergunning aan J. Ubachs voor de bouw van herenhuis op perceel E 
2831 

 771 Dossier betreffende vergunning aan J. Ubachs voor de bouw van 9 woningen aan de 
Schaesbergerweg 

 706 Dossier betreffende vergunning aan B.J. Mulder voor de bouw van een woning aan de 
Esschenderweg 

 707 Dossier betreffende vergunning aan J. Mertens voor vernieuwing woning aan de 
Heerenweg 

 708 Dossier betreffende vergunning aan L. van Eijseren inzake vernieuwing caféhuis gelegen 
aan de Kerkberg 

 709 Dossier betreffende vergunning aan Chr. Pijls voor de bouw van twee huizen en 
bergplaatsen aan de Gasthuisstraat 

 720 Dossier betreffende ligging, afwerking en bewoning van de woningblokken van de 
woningvereniging "Heerlerheide" 

 722 Dossier betreffende vergunning aan G.J. Dekkers voor vernieuwing woning op perceel K 
89 

 805 Dossier betreffende vergunning aan P. Schunck voor de bouw van een scheidingsmuur op 
de percelen D 59 en 60 te Schandelen 

 831 Dossier betreffende vergunning aan G. Hanssen inzake situering ijskelder in de achtertuin 
Sectie N 1630 

 839 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Meezenbroekerstraat 
 852 Dossier betreffende vergunning aan St. Joseph Gesticht voor het bouwen van een 

Dokters woning gelegen aan de Gasthuisstraat 
 864 Dossier betreffende vergunning aan Wijsbek Soons en Co. voor het aanbouwen van een 

bergplaats gelegen aan de Eijkenderweg 
 867 Dossier betreffende vergunning aan H. Janssen voor het bijbouwen van een bergplaats 

gelegen aan de Varenbeuker 
 877 Dossier betreffende vergunning aan Staatsmijnen voor de bouw van 26 

arbeiderswoningen voor Staatsmijn Emma 
 879 Dossier betreffende weigering vaststelling rooilijn perceel B 773 
 880 Dossier betreffende vergunning aan Raad Gereformeerde Kerk voor de opstelling van een 

gaanderij tot opstelling van een pijporgel in het kerkgebouw aan de Lindenweg 
 901 Dossier betreffende vergunning W. Langohr voor verbouwen van zijn perceel aan de 

Geerstraat 
 904 Dossier betreffende vergunning C.J. Dohmen voor het bouwen van winkelhuis 
 906 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Grasbroekerweg 
 933 Dossier betreffende bouwverordening 
 936 Dossier betreffende vergunning aan H. Robertz voor de aanbouw van een zaal op perceel 

D 4001 
 937 Dossier betreffende vergunning aan Wed. Koonen voor vernieuwen perceel aan de 

Schrieversheideweg 
 938 Dossier betreffende vergunning J. Dohmen voor bouw caféhuis aan de Akerstraat 
 939 Dossier betreffende vergunning aan M. Hermans voor vernieuwen peceel gelegen aan de 

Schrieversheideweg 
 940 Dossier betreffende vergunning aan J. Meulenberg voor de bouw van woning aan de 

Meezenbroekerweg 
 947 Dossier betreffende vergunning aan Gebr. Simons voor het maken van een gewelfde 

keldervloer aan pand Emmastraat 12 
 964 Dossier betreffende vergunning H. Jacobs voor vernieuwen van perceel gelegen te 

Welten 
 985 Dossier betreffende vergunning aan H. Offermans voor vernieuwen zijgevel van het 

perceel E 1908 gelegen te Welten 
 1051 Dossier betreffende ontbreken van toiletten bij de woningen te Euren 
 1052 Dossier betreffende rooilijn bij kerk Heerlerbaan 
 1056 Dossier betreffende vergunning Gereformeerde kerk voor het plaatsen van een urinoir op 

het terrein grenzende aan het kerkgebouw Lindeweg 6 
 1059 Dossier betreffende vergunning W. Langohr voor de bouw van een koelcel aan de 

Geerstraat 
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 1060 Dossier betreffende vergunning J. Quadvlieg voor vernieuwing van woning gelegen aan 
de Varenbeukerweg 

 1065 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn Uilegats 
 1082 Dossier betreffende vergunning H. van Ormelingen voor vernieuwen woning gelegen aan 

de Emmastraat 
 1083 Dossier betreffende vergunning D. Horbach voor bouw van een winkelhuis aan de 

Akerstraat 
 1135 Dossier betreffende vergunning voor bouw van een woning op perceel sectie F 1776-1677 
 1159 Dossier betreffende vergunning J. Janssen voor verbouwing winkelhuis aan de 

Saroleastraat 
 1190 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Lindeschestraat 
 1191 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Schandelergats 
 1208 Dossier betreffende vergunning St Joseph Hospitaal voor bouwen mestvaalt op perceel D 

3957 
 1227 Dossier betreffende vergunning R. Graaf voor de bouw van een woning en werkplaats aan 

de Akerstraat 
 1228 Dossier betreffende vergunning Bertholet inzake vernieuwing huis aan de Esschenderweg 
 1241 Dossier betreffende vergunning Cambrius voor bouw werkplaats voor N.V. Cambrius 

Bierbrouwerij 
 1254 Dossier betreffende vergunning Exploitatie Louise Groeve voor de bouw van zes 

betonnen bakken op eigen terrein 
 1261 Dossier betreffende vergunning L. Mandigers voor de bouw van een overdekking voor 

pand gelegen aan de Stationsstraat 
 1262 Dossier betreffende vergunning J.H. Vijgen voor de aanbouw van kamers aan pand aan 

de Akerstraat 
 1263 Dossier betreffende vergunning J. Mengeleers voor aanbouw van bakoven aan pand 

gelegen aan de rijksweg Heerlen-Sittard 
 1264 Dossier betreffende vergunning J. Konen voor vernieuwing bergplaats te Heerlerheide 
 1266 Dossier betreffende vergunning J. Hundscheidt voor vernieuwen woning aan de 

Akerstraat 
 1269 Dossier betreffende vergunning Overste St. Clara voor verbouwing klooster 
 1271 Dossier betreffende verzoek van F. Spreksel om wijziging bouwplan t.b.v. de bouw van 

huis Heerlerbaan 
 1280 Dossier betreffende vergunning R.K. Schoolbestuur te Welten voor bouw van een school 

te Welten 
 1301 Dossier betreffende verzoek van Bouwgrond Maatschappij voor het bouwen van twee 

herenhuizen aan de nieuwe weg Akerstraat Molenberg 
 1302 Dossier betreffende vergunning H.N. Kisters voor vernieuwing perceel aan de 

Benzenraderweg 
 1314 Dossier betreffende vergunning F. Stegers voor het verbouwen van winkel op perceel D 

4080 
 1324 Dossier betreffende vergunning aan Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van een afsluitingsmuur langs de rijksweg Heerlen-
Sittard 

 1326 Dossier betreffende woningwetverslag 1915 
 1332 Dossier betreffende vergunning aan Wijsbek Soons en Co. voor het bouwen van een 

woning gelegen aan de Eijkenderweg 
 1335 Dossier betreffende vergunning aan G.M. de Rooij voor het bouwen van 4 herenhuizen op 

het terrein aan de Ambachtsschool 
 1932 Dossier betreffende vergunning L. Savelsberg voor het bouwen van landhuis aan de 

Valkenburgerweg 
 1342 Dossier betreffende vergunning F. Leufkens voor de bouw van een magazijn aan de 

Sittarderweg 
 1360 Dossier betreffende vergunning F. de Wever voor het verbouwen aan pand gelegen aan 

het Emmaplein 
 1380 Dossier betreffende verzoek om vaststelling rooilijn aan de Uterstraat 
 1404 Dossier betreffende bouwvergunning voor A. Bartels voor bouw Hotel du Nord en 

ontheffing 9 der Bouwverordening 
 1439 Dossier betreffende aanvraag vergunning J.H. Moonen voor de wederopbouw van het 

uitgebrande pand aan de Sittarderweg 117 
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 1440 Dossier betreffende vergunning J. Mengeleers voor de bouw van een woning met winkel 
aan de Esschenderweg 

 1440 Dossier betreffende vergunning aan Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 
Steenkolenmijnen voor de bouw van een kelder op perceel E 2604 

 1442 Dossier betreffende vergunning H.L. van der Tuijn voor vernieuwen winkelhuis aan de 
Stationsstraat 

 1443 Dossier betreffende vergunning Beursgens inzake verbouwen winkelpui van het pand 
gelegen aan de Willemstraat 

 1444 Dossier betreffende vergunning L. Kleintjes voor verbouwing caféhuis gelegen aan de 
Esschenderweg 

 1446 Dossier betreffende vergunning J. Mengelers voor de bouw van woning met winkel aan de 
Esschenderweg 

 1447 Dossier betreffende ontwerp Bouwveiligheidswet 
 1452 Dossier betreffende vergunning P.J.H. Schiffers voor het verbouwen van zijn café 
 1453 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn Valkenburgerweg 
 1486 Dossier betreffende bouw muur voor Joods kerkhof 
 1510 Dossier betreffende vergunning A. Verheugen voor vernieuwing bakkerij 
 1511 Dossier betreffende bouwvergunning door J.H. Bouwens 
 1512 Dossier betreffende vergunning J. Laeven voor de bouw van twee huizen 
 1513 Dossier betreffende vergunning H. Dassen voor vernieuwing magazijn en werkplaats 
 1519 Dossier betreffende vergunning N.V. der Nederlandse Steenkolenmijnen "Willem Sophie" 

voor het oprichten van omheining en bouw van serre en kippenhok 
 1520 Dossier betreffende aanwijzing rooilijn van het terrein E 2264 
 1521 Dossier betreffende vergunning A. Snijders voor verbouwing woning aan Stationsstraat 
 1525 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen voor de bouw van 26 arbeiderswoningen 

voor Staatsmijn Emma 
 1527 Dossier betreffende vergunning Griens voor vernieuwing woning te Heerlerheide 
 1542 Dossier betreffende vergunning H.J. Dohmen inzake aanleg trottoir 
 1557 Dossier betreffende verbouwing Post en Telegraafgebouw 
 1562 Dossier betreffende vergunning W. Raven voor het bouwen van een café en winkelhuis 
 1573 Dossier betreffende vergunning A. Limpens voor de bouw van een werkplaats 
 1575 Dossier betreffende vergunning vereniging tot stichting en instandhouding van Hervormde 

scholen voor de aanbouw van twee leslokalen 
 1607 Dossier betreffende vergunning A.J. Bartels voor de bouw van huis 
 1624 Dossier betreffende vergunning E. Kneepkens voor bouw magazijn aan de Akerstraat 
 1625 Dossier betreffende verzoek J.M. Kockelkorn wijziging goedgekeurd bouwplan 
 1634 Dossier betreffende vergunning mw. Pluijmaekers voor uitvoeren herstellingen aan huis 

aan de Beitel 
 1638 Dossier betreffende vergunning G. Martens-Kunkels voor verbouwing winkelhuis aan de 

Akerstraat 
 1651 Dossier betreffende vergunning Vereniging "Steun der Vrouwen en Kinderen der 

Geïnterneerde Soldaten te Amersfoort" voor de bouw van een winkel in Koloniale waren 
aan de Geerstraat 

 1660 Dossier betreffende vergunning J. Laeven voor bouwen woning op perceel G 2638 
 1691 Dossier betreffende vergunning Nederlandse Maatschappij tot Verrichten van 

Mijnbouwkundige Werken voor oprichting twee houten bergplaatsen aan de 
Esschenderweg 

 1711 Dossier betreffende vergunning P.L. Vroomen voor verbouwen winkelhuis van M.Kessels 
op perceel D 4050 

 1712 Dossier betreffende vergunning Exploitatie Louise Groeve voor de bouw machineloods en 
smederij 

 1713 Dossier betreffende vergunning F.J. Dreissen inzake bouwen woning te Heerlerbaan hoek 
Bautscherweg 

 1714 Dossier betreffende vergunning t.b.v. bouw woning gelegen op perceel D 2264 
 1723 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van een druivenserre en verlengen van muur op perceel 
E 2599 

 1742 Dossier betreffende vergunning Beismans inzake bouwen café op perceel sectie E 2339 
gelegen aan terrein "de Bek", Akerstraat 

 1748 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Kamperstraat 
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 1784 Dossier betreffende vergunning J.R. Haemaekers voor bouwen woning sectie A 2511 
 1785 Dossier betreffende vergunning Wijsbek Soons en Co. voor de bouw van 

timmermanswerkplaats en houtloods aan de Laandergats 
 1786 Dossier betreffende vergunning J. Mertens voor bouw dubbel woning gelegen aan de 

Heerenweg 
 1790 Dossier betreffende vergunning J. Ubachs voor bouw woning aan de Lindeweg 
 1825 Dossier betreffende vergunning Loven voor de bouw van een winkelhuis op perceel D 

3828 
 1852 Dossier betreffende vergunning aan G. Rheingans voor de bouw van winkelhuis aan de 

Saroleastraat 
 1871 Dossier betreffende vergunning aan A. Offermans voor het maken van een winkelpui aan 

huis gelegen aan de Saroleastraat 
 1888 Dossier betreffende vergunning aan Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van een tuinschuur met kelderen een afscheidingsmuur 
op perceel E 2600 

 1889 Dossier betreffende vergunning aan Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 
Steenkolenmijnen voor de bouw van dubbel woning op perceel E 2600 

 1914 Dossier betreffende vergunning M. Mars voor verbouwing van verloflokaal 
 1922 Dossier betreffende vergunning F.J. Dreissen inzake bouwen hulppostkantoor met winkel 

en woning op perceel G 2658 
 1924 Dossier betreffende vergunning F.H. Geraets voor verbouw woning te Heerlerheide 
 1925 Dossier betreffende vergunning F. Hoppers voor aanbouw bijkeuken aan woning gelegen 

aan de Stationsstraat 
 1931 Dossier betreffende vergunning Voncken voor de bouw van keet op perceel A 2798 
 1947 Dossier betreffende vergunning H. Hoeppermans voor verbouwing woning aan de Prins 

Hendriklaan 
 1950 Dossier betreffende vergunning St. Joseph Gesticht voor het bouwen van Moederhuis 

achter Sanatorium 
 1970 Dossier betreffende vergunning Wijsbek Soons en Co. voor de bouw van kantoor aan de 

Geerstraat 
 1993 Dossier betreffende bouwvergunning aan E.E.P. Franciscanen verleend 
 1994 Dossier betreffende vergunning aan Staatsmijnen voor de bouw van 40 

arbeiderswoningen voor Staatsmijn Emma 
 1995 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen voor de bouw van 40 arbeiderswoningen 

voor Staatsmijn Emma 
 2001 Dossier betreffende vergunning aan Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor bebouwing van perceel gelegen aan de Laandergats 
 2019 Dossier betreffende vergunning J.H.A. Comuth voor bouwen winkelhuis aan de 

Emmastraat 
 2024 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen voor de bouw van 78 arbeiderswoningen 

voor Staatsmijn Emma 
 2035 Dossier betreffende vergunning Wijsbek Soons en Co. voor de bouw van ketelhuis en 

twee houten loodsen op de percelen C 3327, 3268 en 2970 
 2063 Dossier betreffende verzoek J. Anten voor uitbreiding drukkerij gelegen op perceel sectie 

D 3089 
 2065 Dossier betreffende vergunning J. Souren voor verbouwing pand op perceel E 2290 
 3010 Dossier betreffende vergunning aan Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van acht arbeiderswoningen op de percelen C 850 en 
853 

 3071 Dossier betreffende vergunning H.H. Schobben voor verbouwing woning op perceel A 
6895 

 3075 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen voor bouwen van 46 arbeiderswoningen 
 3146 Dossier betreffende vergunning C.J. Stevens voor verbouwing verloflokaal te Heerlerheide 
 3147 Dossier betreffende vergunning Th. Vrancken voor verbouwing verloflokaal te 

Heerlerheide 
 3195 Dossier betreffende vergunning diverse personen voor bouw kalkoven 
 3234 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het bouwen van tijdelijk 

kantoorgebouw op terrein van hoofdbureau 
 3235 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het bouwen van 10 

opzichters-en 8 arbeiderswoningen 
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 3239 Dossier betreffende vergunning Cambrius voor verbouwing Cambrius Brouwerij 
 3255 Dossier betreffende vergunning L. Schunck voor bouwen woning aan de Oranje 

Nassaustraat 
 3256 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor uitbreiding werkplaats op terrein Oranje Nassau Mijn I 
 3285 Dossier betreffende vergunning J.M. Walraven voor bouwen woning op perceel A 777 en 

2199 alsmede vaststelling rooilijn en tijdelijke vergunning voor bouwen portaal 
 3317 Dossier betreffende vergunning L. Vrolings voor bouwen woning met bijgebouw op 

perceel A 2030 
 3334 Dossier betreffende vergunning J. Wouters voor verbouwen winkelpui en bijbouwen 

werkplaats aan winkelhuis G 2547 
 3336 Dossier betreffende weigering vergunning aan K. Ten Dijk voor bouwen werkplaats achter 

winkelhuis 
 3339 Dossier betreffende vergunning Lauri Tennisclub "Ready" voor aanleg tennisbaan 
 3358 Dossier betreffende vergunning J. Huntjens voor bouwen waskeuken aan woning aan de 

Lindeweg 
 4607 Dossier betreffende vergunning J. Honé voor verbouwing loods aan de Kamergats 
 3372 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Welterweg i.v.m. bouwen R.K. School te Welten 
 3394 Dossier betreffende verlening voorschot aan Bouwvereniging "Samenwerking" 
 3401 Dossier betreffende vergunning voor bouwen winkelhuis door J. Bernaerds aan de 

Saroleastraat 
 3421 Dossier betreffende vergunning J. Severens voor bouwen rookhuis gelegen aan de 

Akerstraat 
 3450 Dossier betreffende vaststelling rooilijn Eindesche straat Heerlerheide 
 3451 Dossier betreffende vergunning J. Baggen voor te bouwen op perceel D 3458 
 3488 Dossier betreffende vergunning J. Cardijnaals voor verbouwen van huis aan de 

Sittarderweg 
 3489 Dossier betreffende verzoek A.J. Bartels om afwijking verordening om aan de nieuwe weg 

Akerstraat- Molenberg een huis te mogen bouwen met onbrandbaar hout en 
rietbedekking 

 3498 Dossier betreffende verbouwing kantoor Gemeenteontvanger 
 3499 Dossier betreffende voorstel bouw nieuwe toiletten bij O.L. School no. 1 
 3502 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het bouwen van 30 houten 

barakken, 20 tijdelijke arbeiderswoningen en keten 
 3511 Dossier betreffende vaststelling rooilijnen voor de Gats en Schrieversheide 
 3539 Dossier betreffende vergunning A. Piatkowitz voor het breken van een deur van het 

woning gelegen aan de Stationsstraat 
 3593 Dossier betreffende vergunning M. Lindelauf voor bouwen muur en toilet 
 3594 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor bouwen van verplaatsbare koude kweekkast op perceel D 3551 
 3595 Dossier betreffende vergunning voor bouwen herenhuis op terrein bij ambachtsschool 

door Bouwvereniging "Eigen haard" 
 3605 Dossier betreffende vergunning Chr. Reulen voor verbouwen schuur tot woning op perceel 

E 2783 
 3642 Dossier betreffende vergunning F. Krauthausen en F. Maassen voor bouwen werk-en 

bergplaats voor het vervaardigen van briketten op perceel E 2426 
 3690 Dossier betreffende vergunning A.J. Bartels voor bouwen van herenhuis 
 3703 Dossier betreffende vergunning L. Merkelbach voor herbouw huis aan de Lindeweg 
 3706 Dossier betreffende vergunning A. Weijenhorst voor bouwen van tuinhuis op perceel E 

2445 
 3729 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor 

tijdelijke bewoning keten op spoorwegterrein 
 3739 Dossier betreffende verzoek van H.C. Kool inzake aanwijzing rooilijn voor perceel D 4108 
 3751 Dossier betreffende vergunning J.F. Paas voor de bouw van woning op perceel A 2404 
 3757 Dossier betreffende vergunning bestuur Heerlense Openbare Leeszaal voor de bouw van 

een bibliotheekgebouw met conciergewoning en huurwoningen aan het Tempsplein 
 3759 Dossier betreffende vergunning aan J.H.A. Cornuth voor wijziging in constructie voorgevel 

van de in aanbouw zijnde huis in de Emmastraat 
 3784 Dossier betreffende vergunning N.J. Neelis voor de bouw van afsluitingsmuur te 

Schandelen 
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 3785 Dossier betreffende vergunning Bartels voor het aanbouwen van 4 lokalen aan bestaande 
ambachtsschool 

 3804 Dossier betreffende vergunning P. Hartmans voor bouw woning op perceel G 175 
 3810 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van een afscheidingsmuur i.p.v. houten afrastering 
tussen Oranje Nassaumijn I en Kloosterweg 

 3820 Dossier betreffende vergunning St. Joseph gesticht voor verbouwen hoofdingang van St. 
Josephziekenhuis 

 3851 Dossier betreffende vergunning J. Vincken voor bouwen van huis op perceel E 2039 
 3852 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van afsluitmuur om terrein Oranje Nassaumijn III te 
Heerlerheide 

 3853 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 
Steenkolenmijnen voor bouw kantoor op terrein Oranje Nassau Mijn I 

 3854 Dossier betreffende vergunning Chr. Reulen voor verbouwen schuur tot woning op perceel 
E 2783 

 3909 Dossier betreffende vergunning J. Franck voor het bouwen van paardestal aan de 
Willemstraat 

 3911 Dossier betreffende vergunning A. Albert voor verbouwing hotel "Terminus" aan de 
Stationsstraat 

 3935 Dossier betreffende vergunning G. Bour voor verbouwing woning op perceel K 35 
 3945 Dossier betreffende vergunning W. Theunissen voor verbouwing café aan de Rukkert 
 3963 Dossier betreffende vergunning W. Vijgen voor aanbouwen keuken aan pand gelegen aan 

de Sittarderweg 143 
 3982 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van 5 blokken arbeiderswoningen te Musschemig 
 3983 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het bouwen van 30 

arbeiderswoningen voor Staatsmijn Emma 
 4003 Dossier betreffende vergunning H. Fischer voor het bouwen van huis te Heerlerbaan 
 4008 Dossier betreffende vergunning F. Hoppers voor verbouwing huis aan de Stationsstraat 
 4063 Dossier betreffende vergunning A.J. Bartels voor verbouwing huis aan de Saroleastraat 41 
 4094 Dossier betreffende vergunning J. Gielen voor de bouw van afsluitmuur op perceel A 2864 
 4121 Dossier betreffende vergunning J. Remirsdal voor de bouw van woning te Schrieversheide 
 4125 Dossier betreffende vergunning J. Spijkers voor baken deur in huis aan het 

Wilhelminaplein 10 
 4127 Dossier betreffende vergunning B. Bindels voor bouw van winkelhuis in Stationsstraat 
 4135 Dossier betreffende vergunning Woningvereniging "Heerlerheide" voor de bouw van 

magazijn in aansluiting met woning no. 2 kolonie Kerk 
 3420 Dossier betreffende vergunning J. Hanssen voor plaatsen deur in huis aan de 

Geleenstraat 
 4165 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het bouwen van 

beambtenwoningen voor Staatsmijn Emma 
 4176 Dossier betreffende vergunning A.J. Bartels voor uitbreiding bakkerij "Ons dagelijks brood" 
 4197 Dossier betreffende vergunning J. Hermans voor de bouw van woning te Heerlerheide 
 4198 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het verbouwen van zolder 

hoofdbureau 
 4199 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor uitbreiding autoloods bij 

hoofdbureau 
 4203 Dossier betreffende vergunning A. Wintgens voor bouwen woning met stal te Heerlerheide 
 4222 Dossier betreffende vergunning M. Raemaekers voor verbouwing huis op perceel F 110 
 4241 Dossier betreffende vergunning Louppen-Pluijmakers voor verbouw woning Pr. 

Hendriklaan 3 
 4246 Dossier betreffende klacht diverse gehuwde gemeenteambtenaren inzake gebrek aan 

goede woningen voor ambtenaren 
 4248 Dossier betreffende woningtelling 1917 
 4256 Dossier betreffende vergunning J. Franssen voor het bouwen van ringmuur bij pand 

gelegen op perceel I 105 en vaststelling rooilijn 
 4258 Dossier betreffende vergunning J. Koehl voor het bouwen van magazijn aan de 

Stationsstraat 
 4260 Dossier betreffende vergunning J. Spijkers voor uitbreken winkelpui 
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 4301 Dossier betreffende toezending verslag art. 52 woningwet aan diverse autoriteiten 
 4309 Dossier betreffende vergunning Rector St. Joseph Gesticht voor bouwen werkplaatsen bij 

sanatorium 
 4313 Dossier betreffende vergunning J. Teuter voor het bouwen van winkelhuis met 

bovenwoning aan de Sittarderweg 
 4314 Dossier betreffende vergunning J.W. Tummers voor bouw woning op perceel C 3067 
 4335 Dossier betreffende vergunning Bartholomé voor bouw van tribune Cinemagebouw Hotel 

du Nord 
 4342 Dossier betreffende vergunning H. Schols voor tijdelijke bewoning directie-keet op 

Molenberg 
 4344 Dossier betreffende vergunning P. Brouwer voor bouw van houten keet voor stalling te 

Caumer 
 4406 Dossier betreffende vergunning aan K.M.B. Bindels voor verbouwing stal voor werkplaats 
 4352 Dossier betreffende vergunning S. Boumans voor verbouwing woning aan Oliemolenstraat 
 4353 Dossier betreffende vergunning J.H. Laeven voor de bouw van paardestal, kantoor, 

werkplaats, houtloods enz. op perceel G 2637 
 4367 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het verbouwen van 

hoofdbureau 
 4368 Dossier betreffende vergunning bestuur Ambachtsschool voor bouw directeurswoning aan 

het Lindeplein 
 4368 Dossier betreffende vergunning bestuur Ambachtsschool voor bouw directeurswoning aan 

het Lindeplein 
 4377 Dossier betreffende vergunning Vereniging "Woningbouw" voor bouwen dubbele woning 

aan nieuwe weg Akerstraat-Molenberg 
 4393 Dossier betreffende vergunning S. Gerards voor verbouwing café 
 4394 Dossier betreffende vergunning M. Frings voor verbouwing huis aan de Geleenstraat 
 4405 Dossier betreffende vergunning F.J.H.M. Eijk voor het bouwen van magazijn aan 

Eijkenderweg 
 4407 Dossier betreffende vergunning Woningbouwvereniging "Samenwerking" voor de bouw 

van 10 woningen aan Nieuwstraat 
 4422 Dossier betreffende vergunning J. Bartholomé voor bouw van werkplaats en het uitbreken 

van een pui op perceel D 4293 
 4442 Dossier betreffende vergunning "Glück auf" voor uitbreiding bakkerij aan de Kemkensweg 
 4466 Dossier betreffende vergunning G. Geurts voor bouwen sére aan huis gelegen aan de 

Dautzenbergstraat 
 4475 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor bouwen eethuis met keuken terrein O.N. I 
 4492 Dossier betreffende vergunning voor bouwen verplaatsbare school door bestuur Belgische 

school 
 4496 Dossier betreffende vergunning N. Salden voor afbraak stallen, bouwen huis en 

aanwijzing rooilijnen te Meezenbroek 
 5007 Dossier betreffende vergunning H.L Schreurs voor bouwen van bijkeuken aan de 

Geerstraat 73 
 4496 Dossier betreffende verzoek van N. Salden inzake aanwijzing rooilijn te Meezenbroek 
 4522 Dossier betreffende vergunning Firma Ritzen-Penners voor bouwen kelders in huizen aan 

de Geleenstraat en Saroleastraat 
 4523 Dossier betreffende vergunning L. Ubachs voor het bouwen van bakkerij op perceel A 

2431 
 4546 Dossier betreffende vergunning "Ons Limburg" voor de bouw van 96 woningen te 

Heerlerheide 
 4548 Dossier betreffende vergunning P.J. Dohme voor verbouwing huis aan de Geerstraat 8 
 4562 Dossier betreffende verzoek van H.J. Ritsen inzake aanwijzing rooilijn 
 4562 Dossier betreffende vergunning H.J. Ritzen voor bouwen winkelhuis op perceel N 2346 en 

aanwijzing rooilijn 
 4563 Dossier betreffende vergunning J. Eissen voor het bouwen van stal op perceel N 3442 
 4564 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het bouwen van 70 

arbeiderswoningen voor Staatsmijn Emma 
 4600 Dossier betreffende vergunning voor bouwen bergplaats door H. Bour aan de Uilestraat 
 4633 Dossier betreffende vergunning J. Souren voor verbouwen slachthuis en plaatsen toiletten 

op perceel E 2290 
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 4634 Dossier betreffende vergunning N. Salden voor de bouw van woning op perceel D 4007 
 4635 Dossier betreffende vergunning F. Leufkens voor bouwen loods op perceel D 154 en 155 
 4673 Dossier betreffende vergunning "Samenwerking" voor bouwen van 14 woningen 
 4684 Dossier betreffende vergunning voor verbouwing huis B. Bindels gelegen op de hoek 

Saroleastraat- Stationsstraat 
 4701 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor bouwen klein magazijn op terrein O.N. I 
 4705 Dossier betreffende vergunning voor verbouwing huis door B. Bindels aan de Akerstraat 
 4717 Dossier betreffende vergunning M.J. Sturts voor bouwen woning op B 3086 
 4720 Dossier betreffende vergunning E. Timmers voor verbouwing woning aan de 

Valkenburgerweg 
 4724 Dossier betreffende vergunning J.H. Gielen voor verbouwing huis op het perceel I 52 
 4764 Dossier betreffende vergunning P.J.C. Joosten voor uitbreiding café op perceel A 1753 
 4765 Dossier betreffende vergunning J.W. Leers voor de bouw van bergplaats op perceel A 

2787 
 4766 Dossier betreffende vergunning "Glück auf" voor bouwen wagenremise op perceel D 3832 
 4767 Dossier betreffende vergunning Maatschappij ter Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor bouwen kantoor en magazijngebouw op terrein O.N. I 
 4775 Dossier betreffende vergunning H. Driessen voor de bouw van winkelhuis op perceel C 

2899 
 4805 Dossier betreffende vergunning G.A.W. Siero voor bouwen woning op perceel E 2880 
 4828 Dossier betreffende vergunning bewoners Euren voor het bouwen van een kapel 
 4880 Dossier betreffende vergunning Maatschappij Carisborg voor de bouw en in gebruik 

nemen van gebouwen en keten 
 4886 Dossier betreffende vergunning A. Camps voor het bouwen van rokerij en bergplaats 

achter perceel Geleenstraat 49 
 4954 Dossier betreffende verzoek Limburgse Elektrische Spoorweg om inlichtingen over 

"gesloten bouw" 
 4958 Dossier betreffende vergunning Geldersche Credietvereniging voor bouwen 

kantoorgebouw aan de Saroleastraat 
 4959 Dossier betreffende vergunning P.J. Raven voor de bouw van bergplaats op perceel K 

181 
 4960 Dossier betreffende vergunning H.J. Vrohn voor bouw van houtzagerij op perceel A 3031 
 4996 Dossier betreffende vergunning H. Stoks voor bouwen drie woningen op perceel E 2932 
 5006 Dossier betreffende verzoek Maastrichtse Broodfabriek om wagenloods in te richten als 

paardestal 
 5011 Dossier betreffende vergunning Vereniging "Woningbouw" voor bouwen 3 woningen langs 

weg Akerstraat-Molenberg 
 5027 Dossier betreffende vergunning H. van de Berg voor verbouwing woning gelegen aan de 

Oranje Nassaustraat 34 
 5028 Dossier betreffende vergunning Vereniging "Woningbouw" voor bouwen dubbele woning 

op terrein Akerstraat-Molenberg 
 5029 Dossier betreffende vergunning N.V. Tijdig voor uitbreiding kantoor 
 5030 Dossier betreffende vergunning G.E. de la Bije voor de bouw van R.K. Noodkerk aan 

Spekholzerheideweg 
 5034 Dossier betreffende vaststelling rooilijn voor nieuwe kantoor Geldersche Credietvereniging 

aan de Geleenstraat 
 5053 Dossier betreffende vergunning A.J. van Tiene voor de bouw van een woning aan de 

Meezenbroekerweg 
 5105 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van 5 blokken arbeiders woningen aan Huskenweg 
 5154 Dossier betreffende vergunning Ondersteuningsfonds Staatsmijnen voor verbouwing 

woning gelegen aan de Akerstraat 
 5155 Dossier betreffende vergunning L. Gerards voor restauratie voorgevel van huis gelegen 

aan de Saroleastraat 
 5163 Dossier betreffende vergunning G. Corten voor bouw van tijdelijke drukkerij aan de 

Uilestraat 
 5184 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor de bouw van tijdelijk 

kantoorgebouw op terrein van Hoofdgebouw 
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 5184 Dossier betreffende vergunning Limburgse Elektrische Spoorweg Maatschappij voor de 
bouw van ambtenaarswoningen op terrein perceel G 2787 

 5206 Dossier betreffende vergunning Baasbank en Zoon Rotterdam voor verbouwing 
winkelhuis perceel D 4302 

 5231 Dossier betreffende vergunning J.H. Cordewener voor bouw winkelhuis op perceel C 30, 
31 en 34 en vaststelling rooilijn 

 5242 Dossier betreffende vergunning A. Bartels voor bouw van woning op terrein Molenberg 
 5271 Dossier betreffende vergunning commandant van het Interneringsdepôt voor de bouw van 

verplaatsbare woningen 
 5272 Dossier betreffende vergunning D. Reijnaerts voor verbouwen café gelegen op perceel K 

105 
 5274 Dossier betreffende vergunning Wijsbek Soons en Co. voor de bouw van tijdelijke 

werkplaats voor N.V. Machine en Motorenfabriek 
 5275 Dossier betreffende vergunning C. Penners voor bouw van drukkerij Plaargats 
 5276 Dossier betreffende vergunning A. Piatkiwitz voor verbouwen winkelhuis Stationsstraat 39 
 5285 Dossier betreffende vergunning H. Pasmans inzake verbouwing woning gelegen aan 

Emmaplein 9 
 5304 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor de bouw van 78 

arbeiderswoningen voor Staatsmijn "Emma" en 20 voor Staatsmijn "Wilhelmina" én 
stukken inzake het geven van namen aan straten 

 5328 Dossier betreffende vergunning A. Vossen voor de bouw van kantoor op perceel C 3548 
 5332 Dossier betreffende vergunning H. Pasmans inzake verbouwing woning 
 5335 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor het bouwen van 9 blokken arbeiderswoningen 
 5336 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van 8 beambtenwoningen op perceel A 2480 
 5345 Dossier betreffende vergunning F. Stegers voor verbouwen pand perceel D 2713 
 5356 Dossier betreffende vergunning "Het Goede Kosthuis" voor verbouwing pand aan de 

Geerstraat 
 5368 Dossier betreffende plaatsing houten woning van E. Bonte op perceel D 3882 
 5374 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn door A. Deckers voor terrein hoek 

Kruisstraat en Temsstraat 
 5381 Dossier betreffende vergunning H.J. Hermans voor verbouwing pand gelegen op perceel 

A 2110 
 5388 Dossier betreffende vergunning H. Goudswaard voor de bouw van twee toiletten op 

perceel C 2754 
 5399 Dossier betreffende vergunning M. Heuts voor verbouwen winkelhuis gelegen aan de 

Sittarderweg 
 5402 Dossier betreffende vergunning H. Qauedvlieg voor verbouwen winkelhuis op perceel A 

2112 
 5409 Dossier betreffende vergunning A. Weijerhorst voor verbouwing pand op perceel gelegen 

aan de Akerstraat 
 5411 Dossier betreffende vergunning F. Leufkens voor de bouw van fabrieksloods met kantoren 

aan de Sittarderweg 
 5413 Dossier betreffende vergunning A.E. Dingen voor verbouwing villa Mira Valé aan de 

Valkenburgerweg 
 5421 Dossier betreffende vergunning J.A. Breemen voor uitbreiding kelders 
 5431 Dossier betreffende vergunning Vereniging Woningbouw voor bouw dubbele woning 
 5435 Dossier betreffende vergunning J.H. Wijsbek voor bouwen van dubbelwoning aan 

Akerstraat en aanwijzing rooilijn 
 5452 Dossier betreffende vergunning H.J. Hermans voor verbouwing pand aan de 

Varenbeukerstraat 
 5458 Dossier betreffende vergunning J. Meulenberg voor de bouw van 4 woningen aan de 

Meezenbroekerstraat 
 5474 Dossier betreffende vergunning W. Peereboom voor verbouwen houten loods aan 

Parallelweg 
 5476 Dossier betreffende vergunning H. Stevens voor verbouwen pand gelegen te Heerlerheide 
 5477 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn door F. Wincken voor perceel K 26 
 5502 Dossier betreffende vergunning H. Lintjens voor de bouw van woning op de 

Kempkensweg 
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 5503 Dossier betreffende vergunning P. Franck voor de bouw van afscheidingsmuur en 
bijkeuken aan de Saroleastraat 

 5505 Dossier betreffende vergunning A.G. Koper voor de bouw van Vanille-ijsfabriek aan de 
Akerstraat 

 5506 Dossier betreffende vergunning S. Vaessen voor verbouwen pand aan de Oranje 
Nassaustraat 

 5515 Dossier betreffende vergunning L.H. Luckers voor de bouw van bakkerij met bergplaats en 
stal aan de Schinkelstraat 

 5524 Dossier betreffende vergunning H.L. Gerards voor bouw tuinmuur aan Saroleastraat 13 
 5528 Dossier betreffende vergunning W. Pellerei voor bouw woning gelegen te Heerlerheide 
 5539 Dossier betreffende vergunning Vereniging Woningbouw voor bouw herenhuis aan weg 

Akerstraat- Kerkraderweg 
 5540 Dossier betreffende vergunning W. Engberts voor verbouwing café tot winkel gelegen aan 

de Sittarderweg 
 5544 Dossier betreffende verzoek W. Wijsbek inzake rooilijn achter het huis van Dr. 

Widdershoven 
 5545 Dossier betreffende vergunning H.F.J. Stoks voor bouw woning aan Kruisstraat 
 5549 Dossier betreffende vergunning L. van Eijseren voor verbouwing huis Heerlerheide 
 5600 Dossier betreffende vergunning W.J. Hundscheidt voor verbouwing verloflokaal tot 

winkelhuis 
 5602 Dossier betreffende vergunning Rector L. Driessen voor de bouw van hulpkapel aan St. 

Joseph Hospitaal 
 5603 Dossier betreffende vergunning N.V. Bergerode voor bouwen toiletten op perceel E 2801 
 5606 Dossier betreffende vergunning W. Wijsbek voor verbouwen woning van Dr. 

Widdershoven 
 5608 Dossier betreffende vergunning H. Hollenkamp voor de bouw kledingsmagazijn met 

ateliers en chefwoning gelegen aan de markt 
 5609 Dossier betreffende vergunning J. Jordaan voor verplaatsen van de deur in pand gelegen 

aan de Schaesbergerweg 
 5614 Dossier betreffende vergunning J.Ch. Gielen voor bouw woning gelegen aan de 

Broekerweg 
 5625 Dossier betreffende vergunning H.F. Overbecke voor bouwen woning op perceel G 2781 
 5649 Dossier betreffende vergunning G. Corten voor bouw van noodwoning aan de Uilestraat 
 5659 Dossier betreffende vergunning Wijsbek Soons en Co. voor de bouw van trappenmakerij, 

magazijn en houtloods aan de Laandergats 
 5665 Dossier betreffende inrichting gevangenenlokaal in den Ouden Toren tot leslokalen 

Muziekschool 
 5671 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor 

verbouw van woning aan Meezenbroekerstraat 
 5390 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor bouw van 28 arbeiderswoningen en 30 woningen op diverse 
percelen 

 5672 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn door W. v.d. Velden 
 5672 Dossier betreffende vergunning W. v.d. Velden voor het bouwen van woning en 

aanwijzing rooilijn 
 5677 Dossier betreffende vergunning H. Huijtz voor verbouw pand gelegen aan de 

Saroleastraat 
 5687 Dossier betreffende vergunning O. Haemers voor verbouwing winkelhuis in Oranje 

Nassaustraat 
 5694 Dossier betreffende vergunning F. Leufkens voor de bouw van fabrieksloods met 

wegoverkapping op terrein aan de Sittarderweg 
 5695 Dossier betreffende vergunning Staatsmijnen voor het verbouwen tot beambtenpension 

van pand op perceel gelegen aan de Valkenburgerweg 
 5699 Dossier betreffende vergunning J.J. Schutz 
 5704 Dossier betreffende vergunning Vereniging Woningbouw voor bouw 5 woningen aan 

Molenberg 
 5705 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor de bouw van 8 

beambtenwoningen gelegen bij de Staatsmijn "Emma" 
 5706 Dossier betreffende vergunning A. Bartels voor bouw van twee woningen hoek Tems-en 

Kruisstraat 
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 5714 Dossier betreffende vergunning J. Mengelers voor de bouw van hoekhuis gelegen aan de 
Saroleastraat en Dautzenbergstraat 

 5715 Dossier betreffende vergunning J. Sijstermans voor verbouwen huis gelegen aan de 
Bautsch 

 5733 Dossier betreffende vergunning A. Heemskerk voor bouw tijdelijke fruithal op perceel D 
4323 

 5734 Dossier betreffende vergunning H. Koonen voor de bouw van muur aan koestal op perceel 
F 391 en 1962 

 6510 Dossier betreffende vergunning Laura en Vereniging Eijgelshoven voor de bouw van 
schuur op perceel C 2780 

 5738 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn door J. Keulartz voor perceel aan 
Kokergats 

 5738 Dossier betreffende vergunning J. Keulartz voor de bouw van woning aan de Kokergats 
en verzoek om vaststelling rooilijn 

 5742 Dossier betreffende vaststelling rooilijn ambachtsschool 
 5752 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor het verbouwen van twee 

bestaande winkelhuizen gelegen te Treebeek nabij Staatsmijn Emma 
 5769 Dossier betreffende vergunning W. Pellerei voor bouw woning gelegen aan de weg naar 

Geilenkirchen 
 5782 Dossier betreffende vergunning Parochiale Schoolvereniging voor uitbreiding R.K. 

Jongensschool aan de Nobelstraat 
 5783 Dossier betreffende vergunning J. Janssen voor bouw van woning op perceel A 3151 
 5788 Dossier betreffende vergunning De Rooij voor verandering gebouw Philipsbank 
 5803 Dossier betreffende vergunning J. Franssen voor verbouwen van boerderij 

Frösschenhuize 
 5804 Dossier betreffende vergunning directeur N.V. Bouwmaterialen voor bouwen van twee 

magazijnen gelegen aan de Stationsstraat 
 5821 Dossier betreffende vergunning J. Beaujeau voor bouw schuur op perceel A 2315 
 6390 Dossier betreffende vergunning H. Kockelkoren voor verbouwing slachtplaats aan de 

Valkenburgerweg 
 5828 Dossier betreffende vergunning J.M. Diederen voor bouw wagenloods op perceel gelegen 

te Heerlerheide 
 5303 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor de bouw van wachtlokaal met 

goederenloods op terrein van Kempkensweg 
 5830 Dossier betreffende vergunning A. Deckers voor bouw 6 woningen en een winkelhuis op 

terrein hoek Tems-en Kruisstraat 
 5852 Dossier betreffende vergunning J. Collaris voor bouwen karrenloods grenzende aan 

perceel L 91 aan Sittarderweg 
 5853 Dossier betreffende vergunning H.F. Overbecke voor verplaatsen bergplaats naar perceel 

G 2787 
 5857 Dossier betreffende vergunning W. Sneijders voor verbouwen woning aan Stationsstraat 
 5871 Dossier betreffende vergunning C. Sijstermans voor de bouw van twee winkelhuizen 
 5876 Dossier betreffende vergunning Algemene Exploitatie Maatschappij Zuid-Limburg voor de 

bouw van drukkerij met kantoren, winkel en bovenwoning aan de Saroleastraat en 
aanwijzing rooilijn 

 5891 Dossier betreffende vergunning L. Starmans voor bouw van toiletten en aanleg riolering 
 5892 Dossier betreffende vergunning J. Reulen voor verbouwen woning gelegen perceel E 

1783 te Welten 
 5894 Dossier betreffende vergunning vereniging tot stichting en instandhouding van Hervormde 

Scholen voor de bouw van onderwijzerswoning aan Bekkerweg 
 5924 Dossier betreffende vergunning V.M. Timmers voor bouw woning aan Schoolstraat 
 5925 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor de bouw van 37 

arbeiderswoningen gelegen bij de Staatsmijn "Emma" en "Hendrik" 
 5926 Dossier betreffende vergunning C. Meulenman voor de bouw van tijdelijk houten gebouw 

aan Putgraaf 
 5929 Dossier betreffende vergunning V. Rosa en T. Massaro voor de bouw van houten loods op 

perceel aan de Grasbroekerweg 
 5937 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor uitbreiding centrale werkplaats 
 5946 Dossier betreffende vergunning H. Dohmen voor de bouw van woning met stallen 
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 5968 Dossier betreffende vergunning Herzdahl voor de bouw van villa gelegen aan de weg 
Akerstraat- Molenberg 

 5969 Dossier betreffende vergunning J.J. Timmers voor bouw woning aan de Schinkelstraat 
 5975 Dossier betreffende vergunning J. Bartholome voor verbouwing woning gelegen aan de 

Nobelstraat 
 5982 Dossier betreffende vergunning J. Studer voor bouw van dubbel woning gelegen aan de 

Oranje Nassaustraat 
 5993 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor de bouw van werkplaats met smederij op terrein Oranje Nassau I 
 6003 Dossier betreffende bouwen en bewonen keten zonder vergunning 
 6011 Dossier betreffende vergunning A. Vossen voor de bouw van twee winkelhuizen aan 

Saroleastraat 
 6015 Dossier betreffende vergunning Nederlandse Maatschappij Mijnbouw Werken voor 

uitbreiding fabriek aan Esschenderweg 
 6030 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn door M. Merkelbach voor perceel D 3311 
 6030 Dossier betreffende vergunning M. Merkelbach voor de bouw van woning op perceel D 

3311 
 6064 Dossier betreffende vergunning N.V. Bierbrouwerij "De Gekroonde Valk" voor bouw 

ijskelder en bierkelder op perceel gelegen aan Plaargats 
 6079 Dossier betreffende uitbreidingsplannen 
 6082 Dossier betreffende vergunning Amst. Ball. Maatschappij voor bouwen opzichterwoningen 

en volksketen op perceel K 144 te Heerlerheide 
 6108 Dossier betreffende vergunning A. Piatkiwitz voor verbouwen woning aan de 

Stationsstraat 
 6117 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen voor verbouwen schuur op terrein perceel E 2600 
 6132 Dossier betreffende vergunning A. Deckers voor plaatsing winkelruit in pand aan de 

Geleenstraat 
 6133 Dossier betreffende vergunning A. Deckers voor bouw kantoor en bovenwoning aan de 

Geerstraat 
 6142 Dossier betreffende vergunning G. Moonen voor de bouw paardestal op perceel K 2 
 6143 Dossier betreffende vergunning J.H. Cordewener inzake bijbouwen bergplaats te 

Heerlerheide 
 6154 Dossier betreffende vergunning J. van Eeghem voor vergroting schoenmakerswerkplaats 
 6155 Dossier betreffende vergunning Bestuur Heerlense Coöp. Broodbakkerij en 

Verbruiksvereniging "Glück Auf" voor de bouw van tijdelijke loods perceel gelegen aan de 
Saroleastraat 

 6157 Dossier betreffende vergunning J. Laeven voor de bouw van houtloodsen op perceel G 
2638 

 6163 Dossier betreffende vergunning J.H. Brounen voor bouw woning op perceel B 3063 
 6171 Dossier betreffende vergunning A. Wintgens voor verbouwen huis op perceel K 110 te 

Heerlerheide 
 6172 Dossier betreffende vergunning T. Vianen voor verbouwen woning aan de Akerstraat 
 6029 Dossier betreffende vergunning A.L. Lignon voor bouw woning aan de Geerstraat en 

verzoek om aanwijzing rooilijn 
 6173 Dossier betreffende vergunning J. Laeven voor de bouw van timmerloods aan de 

Molenberg 
 6179 Dossier betreffende advies Commissie Openbare Werken inzake toekenning 

bouwverguning ter hoogte van de verbinding Dautzenbergstraat naar Geerstraat 
 6194 Dossier betreffende vergunning F. Leufkens voor de bouw van fabriek aan de Willemstraat 
 6195 Dossier betreffende vergunning M. Aalmans voor bouwen tuinhuis op perceel N 3780 
 6214 Dossier betreffende vergunning H. Hoeppermans voor de bouw van werkplaats aan de 

Emmastraat 
 6225 Dossier betreffende vergunning Vereniging Woningbouw voor bouw 2 herenhuizen aan 

weg Akerstraat-Kerkraderweg 
 6226 Dossier betreffende vergunning J.A. Odekerken voor de bouw van bergplaats op perceel 

A 2939 
 6251 Dossier betreffende vergunning J. Vincken voor vernieuwing scheidingsmuur en 

voorgevels van pand op perceel B 2930 
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 6252 Dossier betreffende vergunning H.J. Bour voor verbouwen achterbouw gelegen op perceel 
N 2514 aan de Geerstraat-Eikenderweg 

 6264 Dossier betreffende vergunning J. Laeven voor de bouw van houtloods en uitbreiding 
timmerfabriek 

 6281 Dossier betreffende vergunning J.H. Kessels voor verbouwen pand gelegen op perceel D 
3239 

 6286 Dossier betreffende vergunning E. Tummers voor bouw woning aan Schinkelstraat 
 6287 Dossier betreffende vergunning Bestuur Gezellenhuis En Gaarkeuken voor de bouw van 

tijdelijke overdekte ruimte aan de Geerstraat 
 6295 Dossier betreffende verzoek om advies van directeur Centraal Bureau Statistiek inzake 

nota betreffende eventueel te gebruiken vragenlijst bij woningtelling 
 6296 Dossier betreffende opdracht aan A. Offermans tot het plaatsen van houten afscheiding 

aan de melkcentrale 
 6305 Dossier betreffende vergunning L. Crijns voor de bouw van woning en timmerwerkplaats 

aan de Geerstraat 
 6306 Dossier betreffende verzoek vaststelling rooilijn door J.J. Spijkers voor de bouw van 2 

woonhuizen gelegen aan de verbindingsweg Akerstraat-Molenberg 
 6313 Dossier betreffende vergunning L. Gerards voor de bouw van waskeuken 
 6330 Dossier betreffende verzoek om afstand van 1 m2 grond en aanvraag bouwvergunning en 

supprimering perceel D 4501 aan de Prins Hendriklaan door A.H. Claessens 
 6336 Dossier betreffende opdracht aan A. Offermans voor de bouw van tijdelijke houtloods 

gelegen aan de Temsstraat 
 6341 Dossier betreffende vergunning H.F. Overbecke voor bouwen woning op perceel G 2787 
 6384 Dossier betreffende vergunning N.V. Bergerode voor verbouwen hoofdkantoor aan de 

schoolstraat 
 6385 Dossier betreffende vergunning J.H.J. Bisschops voor bouwen van café en woning op 

perceel G 1304 te Terwinselen 
 6388 Dossier betreffende vergunning H. Peters voor bouw woonuis gelegen aan de Temsstraat 
 6389 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor bouw drie opzichterwoningen 

nabij Staatsmijn "Emma" 
 6394 Dossier betreffende vergunning J.H. Dupont voor bouw van garage met bovenwoning aan 

de Schinkelstraat 
 6417 Dossier betreffende vergunning J.J. Spijkers voor de bouw van twee woningen aan de 

weg van Heerlen-Aken 
 6425 Dossier betreffende vergunning Rijksbouwmeester Den Haag voor verbouwing Post-en 

Telegraafkantoor 
 6426 Dossier betreffende vergunning Houthandel en Timmerfabriek voor de bouw van houten 

woning aan Valkenburgerweg 
 6444 Dossier betreffende vergunning J. Stegers voor de bouw van houten werkplaats gelegen 

aan de Willemstraat 
 6459 Dossier betreffende vergunning J.H. Vijgen voor verandering aan zijn woning 
 6503 Dossier betreffende verzoek Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting A'dam om 

toetreding van gemeentelijk lid aan hun instituut 
 6504 Dossier betreffende stukken over Noodwoningwet 
 6505 Dossier betreffende klacht Gezondheidscommissie over woningtoestanden 
 6506 Dossier betreffende vergunning A.J.H. Ottenhof voor verbouwen pand aan de Akerstraat 
 6511 Dossier betreffende vergunning F. Massaro en G. Rosa voor de bouw van woning op 

perceel D 3906 
 6516 Dossier betreffende vergunning H. Ritzen voor verbouw stal op perceel A 2346 te 

Heerlerheide 
 6536 Dossier betreffende vergunning J. Laeven voor de bouw van loods op perceel G 2677 
 6541 Dossier betreffende vergunning B. Hermans voor de bouw van woning op perceel B 1433 
 6544 Dossier betreffende vergunning Baar en van Leeuwen voor bouw van tijdelijke woning op 

perceel D 4206 
 6553 Dossier betreffende vergunning J. Kessels voor uitbreiding bakkerij op perceel D 3943 
 6562 Dossier betreffende vergunning R.K. Vereniging "Het Groene Kruis" voor de bouw van 

wijkgebouw met consultatiebureau op perceel D 2864 
 6567 Dossier betreffende vergunning directeur Staatsmijnen voor bouw tijdelijk kantoorgebouw 

aan de Klompstraat 
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 6577 Dossier betreffende vergunning Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor 
de bouw van wachthuisje bij overweg langs de lijn Sittard-Herzogenrath 

 6593 Dossier betreffende vergunning T. Martens inzake winkelpui aan Saroleastraat 9 
 6599 Dossier betreffende vergunning Woningbouw voor bouw woning aan de Akerstraat 
 6620 Dossier betreffende de noodzaak van goede huisvesting met het oog op de uitbreiding 

van T.B.C. en andere ziekten 
 6639 Dossier betreffende rooilijn Hervormde School 1 
 6652 Dossier betreffende vergunning P.J. Raven voor bouwen wagenloods en scheidingsmuur 

op perceel B 3098 
 6661 Dossier betreffende vergunning J. Ubachs voor bouw woning aan de Schinkelstraat 
 6691 Dossier betreffende vergunning J.W. Savelsbergh voor verbouwing woning 

3.2.81. Rubriek 93: IJkwezen 

3.2.82. Rubriek 94: Zegelwet 

 944 Dossier betreffende zegeling certificaten van oorsprong 
 1100 Dossier betreffende verzoek Inspecteur Regio Roermond inzake toezending repertoire 

van verkopingen enz 
 3965 Dossier betreffende kosten buitenlands paspoort i.v.m. nieuwe zegelwet 

3.2.83. Rubriek 95: Zetters 

3.2.84. Rubriek 96: Ziektewet 

 298 Dossier betreffende opgaaf geneeskundigen 
 945 Dossier betreffende voorwaarden waarop aan gemeentebesturen verplaatsbare 

ziekenbarakken kunnen worden afgestaan 
 3263 Dossier betreffende opgave geneesheren, apothekers, tandartsen en vroedvrouwen 
 3864 Dossier betreffende reglement inzake geneeskundige verzorging van armlastige 

buitenlanders 
 4156 Dossier betreffende L. Brand lijdende aan tyfus 
 5415 Dossier betreffende maatregelen tegen scabiës en geslachtsziekten 
 6092 Dossier betreffende uitbreiding Spaanse Griep 

3.2.85. Rubriek 97: Noodslachting 

3.2.86. Rubriek 98: Adresveranderingen 

3.2.87. Rubriek 99: Land-en Tuinbouw 

 5741 Dossier betreffende verslag inzake beteelde oppervlakte 

3.2.88. Rubriek 100: Rode Kruis 

3.2.89. Rubriek 101: Dierenbescherming 

 4067 Dossier betreffende verzoek bestuur afdeling Heerlen Limburgse Bond tot Bescherming 
van Dieren inzake aanleg fontein met drinkgelegenheid voor honden en paarden op 
marktpleinen 

3.2.90. Rubriek 102: Notulen 

3.2.91. Rubriek 103: Huurcommissiewet 

3.2.92. Rubriek 104: Bakkerswet 

 4048 Dossier betreffende ontvangen verordening Hoorn inzake het tegengaan van nachtarbeid 
in broodbakkerijen 

 4640 Dossier betreffende afschaffing nachtarbeid voor bakkers 
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3.2.93. Rubriek 105: Werkstaking 

 3995 Dossier betreffende maatregelen i.v.m. werkstaking 

3.2.94. Rubriek 106: Kolendistributie/Brandstoffencommissie 

 4613 Dossier betreffende inbeslagname brandstoffen bij H.J. Dupont 
 4678 Dossier betreffende kolenbesparing bij het vervoer van reizigers naar feestelijkheden en 

plechtigheden 
 6238 Dossier betreffende aanwijzing H. Pommé als lid van de Brandstoffencommissie 

3.2.95. Rubriek 107: Borgtochtenwet 

 4741 Dossier betreffende zekerheidsstelling A.A.M. Pel 
 5288 Dossier betreffende voorstel invoering van afdeling "boekhouding" bij de 

Gemeentebedrijven en wijziging verordening regelende de zekerheidsstelling i.v.m. 
benoeming hoofd-boekhouder 

 5848 Dossier betreffende zekerheidsstelling hoofdboekhouder Bedrijven F.H.J. van Dinther 

3.2.96. Rubriek 108: Notarisambt (Wet op het) 

3.2.97. Rubriek 109: Grondwet 

3.2.98. Rubriek 110: Landarbeiderswet 

3.3. Correspondentie Militaire Zaken 1913-1918 

N.B. Een overzicht van dossiers samengebracht onder de diverse rubrieken waarbij,  
de nummers 0001-0381 aangelegd zijn in 1913;  
de nummers 0382-0744 aangelegd zijn in 1914;  
de nummers 0745-0989 aangelegd zijn in 1915.  
de nummers 0990-1275 aangelegd zijn in 1916;  
de nummers 1276-1644 aangelegd zijn in 1917;  
de nummers 1645-2304 aangelegd zijn in 1918. 

3.3.1. Militie 

3.3.1.01. Achtergebleven dienstplichtigen 

 1302 Dossier betreffende achtergebleven dienstplichtigen 
 1686 Dossier betreffende staat model K 

3.3.1.02. Bijzondere Maatregelen (Zie vrijstelling) 

 1729 Dossier betreffende bijzondere maatregelen lichting 1919 
 1944 Dossier betreffende bijzondere maatregelen lichting 1919 

3.3.1.03. Herkeuring 

 2084 Dossier betreffende herkeuring landstorm en militie 

3.3.1.04. Inlijvingen 

 851 Dossier betreffende staat model D inzake inlijving bij bepaalde corpsen 
 974 Dossier betreffende oproeping van in België verblijvende dienstplichtigen voor keuring, 

inlijving en opkomst 
 1144 Dossier betreffende de inlijving der lichting 1917 
 1441 Dossier betreffende de inlijving der lichting 1918 
 2280 Dossier betreffende het niet hoeven opkomen van nog niet ingelijfde Landstormklassen 

3.3.1.05. Kaderopleiding 

 2201 Dossier betreffende bewijs goed gedrag door W. Evers 
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3.3.1.06. Keuring 

 1338 Dossier betreffende de keuring der lichting 1918 

3.3.1.07. Mobilisatie 

 643 Dossier betreffende de mobilisatie 
 1277 Dossier betreffende de mobilisatie 

3.3.1.08. Ontslag 

 1561 Dossier betreffende bewijs van ontslag van J. Heutz 

3.3.1.09. Opleiding 

 1211 Dossier betreffende regeling Minister van Oorlog betreffende opleiding tot milicien-smid, 
bankwerker, hoefsmid en verzorger bij de postduivendienst 

3.3.1.10. Oproeping dienstplichtigen 

 1398 Dossier betreffende de oproeping der dienstplichtigen 

3.3.1.11. Schietoefeningen 

 523 Dossier betreffende diverse werkzaamheden i.v.m. schietoefeningen 

3.3.1.12. Statistiek 

 365 Dossier betreffende statistiek Landstorm december 1913 

3.3.1.13. Uitsluiting 

 1642 Dossier betreffende uitsluitingen L.G. Pepermans en R. de Boer 
 2213 Dossier betreffende uitsluiting van de militie van A.J.A. Pardoul 

3.3.1.14. Vergoeding 

 678 Dossier betreffende vergoedingsbepalingen betreffende bijzondere categorieën van 
dienstplichtigen alsmede verdere correspondentie hierover 

 1276 Dossier betreffende vergoedingen 
 1645 Dossier betreffende vergoeding militie Landweer en Landstorm 

3.3.1.15. Verlofgangers 

 226 Dossier betreffende vertrek J.H. Berthelet 
 1303 Dossier betreffende vragenlijst i.v.m. verzoek verlof J. Bisschops 

3.3.1.16. Voorgeoefendheid 

 687 Dossier betreffende onderzoek voorgeoefendheid lichting 1915 
 1158 Dossier betreffende nieuwe regeling inzake voorgeoefendheid 
 1359 Dossier betreffende voorgeoefendheid 

3.3.1.17. Voorschriften 

 447 Dossier betreffende toezending diverse voorschriften 
 1009 Dossier betreffende toezending diverse voorschriften 

3.3.1.18. Vrijstelling 

 460 Dossier betreffende broederdiensten lichting 1915 
 822 Dossier betreffende vrijstelling lichting 1915 wegens kostwinnerschap en broederdienst 
 1049 Dossier betreffende de vrijstelling der lichting 1917 
 1539 Dossier betreffende de vrijstelling der lichting 1918 
 1356 Dossier betreffende de vrijstelling der militieplichtige lichting 1918 
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3.3.1.19. Werkelijke dienst 

 355 Dossier betreffende oproeping in werkelijke dienst J.G. Dubois 

3.3.2. Landstorm 

3.3.2.1. Inlijving 

 907 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1915 
 924 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1913 en 1914 
 926 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1915 
 932 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1914 
 953 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1913 
 974 Dossier betreffende oproeping van in België verblijvende dienstplichtigen voor keuring, 

inlijving en opkomst 
 985 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1912 
 1013 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1911 
 1022 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1909 
 1026 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1908 
 1094 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1910 
 1146 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1916 
 1193 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1911 
 1215 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1910 
 1272 Dossier betreffende inlijving jaarklasse 1917 

3.3.2.2. Inschrijving 

 1095 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1910 
 1182 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1909 
 1223 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1908 
 1245 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1917 
 1262 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1906 
 1382 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1909 
 1390 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1904 en 1905 
 1434 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1902 en 1903 
 1487 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1900 en 1901 
 1515 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1898 en 1899 
 1568 Dossier betreffende inschrijving landstormpersoneel jaarklasse 1896 en 1897 

3.3.2.3. Keuring 

 858 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1915 
 948 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1912 
 975 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1916 
 1007 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1911 
 1140 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1910 
 1254 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1917 
 1271 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1906 en 1907 
 1225 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1908 
 1394 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1904 en 1905 
 1496 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1902 en 1903 
 1525 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1900 en 1901 
 1581 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1898 en 1899 
 1965 Dossier betreffende keuring landstormpersoneel jaarklasse 1876 en 1877 
 1192 Dossier betreffende plaatsvinden keuring in het Raadshuis 

3.3.2.4. Kostwinnerschap 

 1207 Dossier betreffende kostwinnerschap 

3.3.2.5. Uitbreiding landstorm 

 871 Dossier betreffende uitbreiding Landstorm 1913-1915 
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 937 Dossier betreffende uitbreiding Landstorm 1916 
 1122 Dossier betreffende uitbreiding Landstorm 1917 
 1975 Dossier betreffende uitbreiding Landstorm 1918 

3.3.2.6. Vrijstelling 

 1208 Dossier betreffende vrijstelling Landstormplichtigen 

3.3.3. Landweer 

3.3.3.1. Overgang 

 984 Dossier betreffende overgang naar de Landweer 
 1145 Dossier betreffende overgang van Militie naar de Landweer 
 1939 Dossier betreffende overgang van Militielichting 1911 en 1912 naar de Landweer 

3.3.3.2. Schorsing verlof 

 1523 Dossier betreffende schorsing onbepaald verlof lichtingen 1907 t/m 1913 
 1868 Dossier betreffende schorsing onbepaald klein verlof 

3.3.4. Diversen 

3.3.4.1. Automobielen 

 1332 Dossier betreffende diverse autohouders in Heerlen 

3.3.4.2. Buitenlandse zeevaart 

 1301 Dossier betreffende de eis dat personen die buitenlandse zeevaart willen uitoefenen 
voorzien moeten zijn van een bewijs betreffende hun militaire verplichtingen 

3.3.4.3. Inkwartiering 

 1801 Dossier betreffende de inkwartiering 
 2248 Dossier betreffende de inkwartiering 

3.3.4.4. Metaalbewerkers 

 1375 Dossier betreffende metaalbewerkers ingeval van 2e mobilisatie Archief Gemeentebestuur 
van Heerlen 1913-1918 26 : Stadsarchief Heerlen 

 


