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1. Inleiding 
 

1.1. Voorwoord 

 
Deze inventaris is een enigszins verkorte uitgave van de meer gedetailleerde Inventaris van de archieven 
der gemeente Hulsberg, in 1967/1968 door ondergetekende samengesteld. De uitgebreide vorm is veelal 
bedoeld ten dienste van de gemeentesecretarie, de onderhavige uitgave voor geschiedkundig onderzoek. 
 
In hoeverre beide edities van elkaar verschillen wordt uiteengezet in de "Verantwoording van de ordening en 
inventarisatie", op blz. 27. De in deze inventaris beschreven archieven berusten ter Gemeentesecretarie in 
Nuth. 
 
De volledige inventaris van de archieven der gemeente Hulsberg bevindt zich op de Gemeentesecretarie 
van Nuth en op de Provinciale Griffie van Limburg ten kantore van de Dienst Inspectie der Archieven in 
Limburg te Maastricht, op welke plaatsen hij door belangstellenden kan worden geraadpleegd. 
 
Maastricht, 31 maart 1986  
W. van Mulken. 
 

1.2. Schets van het plaatselijk bestuur 

 
Hulsberg heeft nooit een afzonderlijke schepenbank gevormd, doch altijd geressorteerd onder de 
schepenbank van Klimmen, eertijds land van Meerssen, later land van Valkenburg.1 
 
Na de komst der Fransen in 1974 werd, tegelijk met de invoering van de departementale bestuursvorm, ter 
vervanging van de plaatselijke besturen een organisatie van kantons ingevoerd, voortvloeiend uit de 
grondwet der Franse republiek van 5 fructidor an III (22 augustus 1795). Bij deze nieuwe 
bestuursorganisatie werd aan alle plaatsen beneden de 5000 inwoners het zelfstandig bestuur ontnomen; 
deze plaatsen konden geen eigen municipaliteit meer vormen, men plaatste hen kantonsgewijze onder een 
gemeenschappelijk bestuur, te weten de z.g. municipale administratie van het kanton. De plaatsen 
behielden in zoverre nog een restant van hun oorspronkelijke zelfstandigheid, dat ze ieder een agent 
municipal en adjoint konden kiezen. De gezamenlijke agenten en adjoints vormden de municipale 
administratie, aan het hoofd waarvan een president stond, die voorzitter was. De municipale administratie 
van een kanton bestond aldus uit de gezamenlijke agenten en adjoints van de vroegere zelfstandige 
gemeenten, die nu deel uitmaakten van het kanton, met aan het hoofd een president. 
 
Naast of boven de municipale administratie stond in ieder kanton een vertegenwoordiger van het 
departementaal bestuur, de z.g. "Commissaire du directoire exécutif", die zijn instructies ontving door 
tussenkomst van de commissaris bij het departementaal bestuur. De commissaris van het directoir executief 
bij het kanton moest toezicht uitoefenen op de plaatselijke gezagsdragers en er voor waken dat de wetten 
stipt werden uitgevoerd, terwijl hij de municipale administratie bovendien bijstond als raadsman. Bij de 
beraadslagingen beschikte hij weliswaar niet over het recht om mee te stemmen, maar anderzijds mocht de 
lokale administratie geen beslissingen treffen zonder zijn medeweten. Wanneer deze hem onwettig 
voorkwamen beschikte hij over de bevoegdheid ze te annuleren. Hij stond voortdurend in contact met de 
centrale administratie van het departement om verslag uit te brengen over de toestand en de politieke 
activiteiten in het kanton, alsmede over het gedrag van de kantonnale bestuurders. Hij werd benoemd door 
de commissaris van het directoir exécutif bij het departement.2 
 
Hulsberg werd ingedeeld bij het kanton Valkenburg, dat verder de plaatsen Berg, Houthem, Klimmen, Oud-
Valkenburg, Schimmert, Schin op Geul, Strucht, Terblijt en Valkenburg omvatte.3 
 

                                                      
1 J.M.H. Eversen-J.L. Meulleners, De Limburgsche Gemeentewapens, vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het 

licht der lokale geschiedenis. Maastricht 1900, blz. 215. 
2 W. van Mulken, Inventaris van de archieven van het kanton Valkenburg 1795- 1800. Maastricht 1973, blz. 15-17. 
3 H. Hardenberg, Inventaris der archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de Nedermaas (1794-1814) 

's Gravenhage 1946, blz. XXXIV en XL; W. van Mulken, a.w., blz. 14. 
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Ofschoon Hulsberg geen zelfstandig bestuur had gekend kreeg het toch een eigen agent municipal en een 
eigen adjoint. Als agent municipal komen we achtereenvolgens tegen: G. Brassard (1796-1797), M. 
Geijlekerken (1797), M. Loijens (1797-1798), J.W. Pluijmen (1798-1799), J.M. van Oppen (1799) en J. van 
Oppen (1799-1800); als adjoint: M. Geijlekerken (1796-1797), G. Goossens (1797), M. Schreurs (1797-
1799), J. Loijens (1799) en L. à Campo (1799-1800).4 
 
Volgens de lijst van "Contribution personelle de l'an 7, Répartition entre les Communes" van het kanton 
Valkenburg telde Hulsberg 900 inwoners in 1799.5 
 
In 1800, bij de wet van 28 pluviose an VIII (17 februari 1800), werden de "municipalités de canton" 
opgeheven, waardoor de plaatsen beneden de 5000 inwoners weer in het bezit van een eigen bestuur 
werden gesteld. 
 
In de meeste plaatsen waar voorheen een agent municipal en adjoint was kwam nu een maire met een of 
meer adjoints (naar gelang het aantal inwoners van beneden de 2500 tot boven de 2500, boven de 5000 en 
boven de 10.000 varieerde) met daarnaast een conceil municipal van 10 tot 30 Ieden.6 
 
Het einde van de Franse tijd in 1814 heeft geen onmiddellijke invloed gehad op het plaatselijk bestuur, 
alleen heette de maire voortaan burgemeester. Ook bij de overgang tot het koninkrijk der Nederlanden bleef 
de inrichting van het plaatselijk bestuur hetzelfde tot aan de nieuwe bestuursorganisatie in 1818. 
 
Hulsberg, dat in 1800 voor het eerst in de geschiedenis volledig zelfstandig werd, kreeg als eerste maire 
J.M. van Oppen.7 
 
Bij Koninklijk Besluit van 14 februari 1818, nr. 95, werd een reglement van bestuur voor het platteland 
vastgesteld. Elke plattelandsgemeente in Limburg kreeg ingevolge dit reglement een schout, benoemd door 
de koning, aan het hoofd, terwijl het plaatselijk bestuur verder bestond uit twee schepenen, benoemd door 
gedeputeerde staten uit de leden van de gemeenteraad, op voordracht van de raad, uit een dubbeltal, en 
een gemeenteraad, benoemd door gedeputeerde staten, voor de eerste maal onmiddellijk, en vervolgens op 
voordracht van de raad, uit een opgave van een dubbeltal kandidaten. De leden der plaatselijke besturen 
werden benoemd voor zes jaren en waren steeds herkiesbaar. 
 
De raadsleden werden bij derde gedeelten vernieuwd: om de twee jaar trad een derde gedeelte van de raad 
en 1 schepen af, terwijl de schout met het laatste derde gedeelte aftrad. 
 
Het aantal raadsleden was niet in elke gemeente hetzelfde; het bedroeg, de schout inbegrepen, 12 in 
gemeenten met meer dan 1.000 inwoners, 9 in die met 500-1.000 en 6 in die met minder dan 500 inwoners. 
 
Schout en schepenen benoemden alle andere gemeentefunctionarissen met uitzondering van de 
gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger, die door gedeputeerde staten werden benoemd uit een 
dubbeltal kandidaten, voorgedragen door de raad. 
 
Bij het reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Limburg, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 23 juli 1825, nr. 132,8 werden de namen schout en schepenen veranderd in burgemeester en 
assessoren, benamingen, die in de noordelijke provincies reeds sedert de eerste reglementen voor het 
bestuur der plattelandsgemeenten in de verschillende provincies (1815-1819) in gebruik waren. Het 
plaatselijk bestuur bleef bestaan uit een burgemeester, twee assessoren en een gemeenteraad. De 
burgemeester werd door de koning benoemd, de assessoren vanwege de koning door de staatsraad 
gouverneur der provincie, uit de leden van de gemeenteraad en de gemeenteraad door gedeputeerde 
staten, na het plaatselijk bestuur te hebben gehoord. 
 
De termijn van benoeming voor al deze functionarissen bleef zes jaar, herbenoeming was steeds mogelijk. 
Om de twee jaar trad een derde of ongeveer een derde gedeelte der gemeenteraad af; de assessoren 
maakten deel uit van het eerste of tweede aftredende derde gedeelte, de burgemeester behoorde tot het 
laatste. 

                                                      
4 W. van Mulken, a.w., blz. 37 en 38. 
5 W. van Mulken, a.w., blz. 33. 
6 H. Hardenberg, a.w., blz. XLVI. 
7 Zie inv.nr. 3368. 
8 Afzonderlijke uitgave, niet in het Journal officiel du royaume des Pays-Bas, uitg. Brussel. 
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De gemeenteraad, inclusief burgemeester en assessoren, bestond uit 7 of 9 personen, naar gelang de 
provinciale staten bepaalden. De gemeentesecretaris werd door de koning op voordracht van de 
gemeenteraad benoemd, de gemeente-ontvanger door gedeputeerde staten, eveneens op voordracht van 
de gemeenteraad. 
 
Provinciale staten bepaalden het aantal raadsleden, inclusief burgemeester en assessoren, voor Hulsberg 
op 7. 
 
Bij de Belgische opstand in 1830 stond bijna geheel Limburg aan de zijde van onze Zuiderburen. Ook 
Hulsberg heeft negen jaar lang, 1830-1839, deel uitgemaakt van het nieuwe Belgische Koninkrijk. Als 
gevolg van de afscheiding ontstond er een nieuwe bestuursregeling voor de plattelandsgemeenten. 
Ingevolge het besluit van het gouvernement provisoire van 8 oktober 18309 moesten de notabelen (zij die 
een bepaalde som in de belasting betaalden en zij die een vrij beroep uitoefenden) een burgemeester, 
assessoren en raadsleden kiezen. Over de termijn van benoeming werd in dit besluit niet gesproken. 
 
Het besluit van het gouvernement provisoire van 28 oktober 183010 bepaalde, dat de gemeentesecretaris 
zou worden benoemd door de gemeenteraadsleden en de gemeente-ontvanger door de gouverneur der 
provincie uit een voordracht van 3 kandidaten door de gemeenteraad. 
 
Met de Belgische gemeentewet van 30 maart 183611 traden nieuwe bepalingen in werking en vervielen ipso 
facto de zo juist genoemde gouvernementsbesluiten. In deze wet werd de gemeenteraad, niet meer de 
burgemeester, op de voorgrond geplaatst. De raadsleden werden door de kiesgerechtigde inwoners 
(censuskiesrecht) gekozen, en wel rechtstreeks; de burgemeester en schepenen werden door de koning uit 
de leden van de raad benoemd. De zittingstermijn der raadsleden, evenals die van burgemeester en 
schepenen, was zes jaar, maar in wijze van aftreding kwam enige verandering; deze zou om de drie jaar 
plaats hebben, de helft der raadsleden trad dan telkens af; de schepenen zouden voor de helft bij de eerste 
reeks behoren, voor de helft bij de tweede en de burgemeester bij de tweede. 
 
Het aantal raadsleden, inclusief burgemeester en schepenen, bedroeg 7 in gemeenten beneden 1.000 
inwoners, 9 in die van 1.000-3.000 inwoners, 11 in die van 3.000-10.000 etc. en tenslotte 31 in die van 
70.000 en meer inwoners. 
 
De gemeentesecretaris werd volgens de gemeentewet van 30 maart 1836 door de gemeenteraad benoemd, 
welke benoeming moest worden goedgekeurd door de députation permanente du conceil provincial. De 
eerste benoeming van de secretaris geschiedde bij Koninklijk Besluit. 
 
De gemeente-ontvanger werd eveneens door de gemeenteraad benoemd onder goedkeuring van de 
députation permanente du conceil provincial. 
 
Hulsberg telde minder dan 1000 inwoners in 1836, want het kreeg een gemeenteraad die uit 7 leden 
bestond.12 
 
Na de ingevolge het Londens tractaat van 19 april 1839 wederinbezitneming van Limburg door de 
Nederlandse koning Willem I, d.d. 22 juni 1839, en de opname van Limburg als hertogdom in de Duitse 
bond, d.d. 5 september 1839, werd de Nederlandse grondwet bij Koninklijk Besluit van 24 september 1840 
voor Limburg van kracht verklaard.13 
 
Voordien echter waren er al voorlopige bestuursmaatregelen getroffen o.a. dat alle bestaande en werkzame 
ambtenaren, zonder onderscheid of uitzondering, in de weder in het bezit genomen landstreken van 
Limburg, aanvankelijk en tot zolang daaromtrent nader zou zijn beschikt, hun bedieningen bleven 
uitoefenen. Ook na de van kracht verklaring van de grondwet kwamen er nog verschillende wetten omtrent 
het plaatselijk bestuur in de provincie tot stand. 
 

                                                      
9 Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, nr. 7, pg. 3-5. 
10 Bulletin officiel de la Belgique, nr. 20, pg. 4-6. 
11 Bulletin officiel de la Belgique, nr. 136, pg. 270-363. 
12 Zie inv.nr. 29. 
13 H.R. van Ommeren, Over de aanduiding "Hertogdom Limburg". De Maasgouw 96 (1977), blz. 11-27. 
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We vatten deze besluiten en wetten voor wat betreft de benoeming van burgemeester, schepenen, 
raadsleden, secretaris en ontvanger gemakshalve als volgt kort samen:  
De burgemeester bleef benoemd worden door de koning.  
De schepenen werden benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig bestuur, later door de 
Staatsraad Gouverneur van het hertogdom.  
De raadsleden werden benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig bestuur, en vanaf 28 
september 1841 door de gedeputeerde staten.  
De secretaris werd benoemd door de koning.  
De ontvanger werd benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig bestuur, en later door de 
Staatsraad Gouverneur van het hertogdom. 
 
De gemeente Hulsberg telde 1059 inwoners in 1843: Hulsberg 334, Aalbeek 292, Arensgenhout 287 en De 
Heek 146.14 
 
De grondwet van 1848 en de daardoor geëiste gemeentewet van 29 juni 1851, Stb.85, stellen de raad aan 
het hoofd van de gemeente. Het bestuur van elke gemeente bestaat uit een gemeenteraad, een college van 
burgemeester en wethouders en een burgemeester. De leden van de raad worden gekozen door de 
inwoners der gemeente volgens censuskiesrecht. 
 
De raadsleden hebben zitting gedurende 6 jaar; een derde van hen treedt om de twee jaar af en zijn weer 
herkiesbaar. De wethouders worden door de raad uit zijn midden benoemd; ze worden gekozen voor 6 jaar, 
de helft treedt om de drie jaar af en zijn weer herkiesbaar. De burgemeester wordt door de koning benoemd 
voor de tijd van 6 jaar; hij kan na verloop van die tijd herbenoemd worden. 
 
Het aantal raadsleden bedraagt, onverschillig of de burgemeester al dan niet lid van de raad is, 7 in 
gemeenten beneden de 3.000, 11 in gemeenten van 3.000-6.000, 13 in gemeenten van 6.001-10.000 
inwoners etc. en tenslotte 45 in gemeenten boven de 200.000 inwoners. 
 
De gemeentesecretaris wordt door de raad, op voordracht van burgemeester en wethouders benoemd, 
geschorst of ontslagen. De burgemeester, tot secretaris benoemd, wordt als zodanig niet dan met 
goedkeuring van de Kroon geschorst of ontslagen. De gemeente-ontvanger wordt eveneens door de raad, 
op voordracht van burgemeester en wethouders, benoemd, geschorst of ontslagen. 
 
De grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851 zijn, met inbegrip van hun vele wijzigingen, nog steeds 
de grondslag voor de huidige samenstelling van het plaatselijk bestuur. De voornaamste wijzigingen in 
verband met het hierboven behandelde zijn: het algemeen kiesrecht, de zittingsperiode van 4 jaar voor 
zowel de gemeenteraad als de wethouders en de afschaffing van de periodieke aftreding. 
 
De gemeente Hulsberg telde op de volgende data de volgende aantallen inwoners :  
31 december 1851: 1131.15  
31 december 1869: 1160.16  
31 december 1880: 1254.17  
31 december 1890: 1340.  
31 december 1900: 1705.  
31 december 1910: 1715.  
31 december 1920: 2083.  
31 december 1930: 2506.  
31 december 1940: 2003. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 19 december 1931 werd aan de gemeente Hulsberg een eigen wapen verleend, 
waarvan de beschrijving luidt: "Gedeeld:  
I in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud;  
II in goud een uit de schildpunt oprijzende berg van sinopel, getopt met een hulsttakje van natuurlijke kleur.  
Achter het schild staande en met den linkeronderarm daarop rustende, de figuur van den H. Clemens, Paus 
en Martelaar, gekleed in Pauselijk gewaad, het hoofd gedekt met de tiara, alles van natuurlijke kleur, om 

                                                      
14 Zie inv.nr. 46. 
15 E.M.Th.W. Nuyens, Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913. Maastricht 1982, nr. 5117. 
16 Provinciaal Blad van Limburg 1870, no. 51. 
17 De aantallen van 1880, 1890 etc. zijn ontleend aan inv.nr. 1144. 
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den hals dragend een koord van goud, waaraan een anker van sabel en een Pauselijken kruisstaf van goud 
in de rechterhand houdende."18 
 
Bij beschikking van de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken, d.d. 30 augustus 
1940, no. 21753 BB, onderging de gemeente een grenswijziging: per 1 oktober 1940 werd een gedeelte van 
Hulsberg bij de gemeente Valkenburg gevoegd; de oppervlakte van het overgegane gebied bedroeg 0,96 
km2, het aantal overgegane inwoners was 919, wat 31,9% van de Hulsbergse bevolking betekende.19 
 
Nadat Nederland in mei 1940 door de Duitsers was bezet, moesten ingevolge verordening no. 152/1941 van 
de rijkscommissaris de werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders en die van de 
gemeenteraad met ingang van 1 september 1941 blijven rusten; hun bevoegdheid ging over op de 
burgemeester. 
 
Na de tweede wereldoorlog werden er voorlopige gemeenteraden ingesteld, doch in 1946 werd de normale 
toestand hersteld, de gemeenteraad werd weer op de bij de wet voorgeschreven wijze samengesteld. 
 
De gemeente Hulsberg telde per 31 december 1950 2266 inwoners20, per 31 december 1953 2301.21 
 
Aan het slot van deze schets volgen nu nog lijsten van burgemeesters, wethouders, raadsleden, 
gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers van Hulsberg, voor zover althans nog te achterhalen. 
 

1.3. Burgemeesters 

J.M. van Oppen 1800-1805   
J. Gelders 1805-1808   
J.P. Gelders 1808-1816   
J.W. Geilekerken 1816-1836   
L. Sijben 1837-1842   
W. Geilekerken 1843-1847   
J.B. Schoenmaeckers 1847-1856   
M. à Campo 1857-1878   
H.H. à Campo 1878-1910   
J.H.M. à Campo 1910-1923   
M.A.H.A. Kerckhoffs 1923-1953   
 

1.4. Wethouders 

W. Provaas 1800-1825   
L. Pluijmaekers 1819-1825   
L. Sijben 1825-1837   
J.P. Gelders 1825-1843   
J. Stassen 1837-1843   
L. Sijben 1843-1847   
J.P. Provaas 1844-1853   
F. Habets 1847-1851   
J.L. Loijens 1851-1855   
J.J. Heusch 1854-1855   
J. Habets 1855-1857   
J.L. Nuchelmans 1855-1864   
N. Hermans 1857-1883   
J.P. Raeven 1864-1887   
J.M. van Oppen 1883-1887   
J.W. Bemelmans 1887-1899   
J.L.M. Luchtmann 1887-1908   
                                                      
18 Zie inv.nr. 90. 
19 Zie inv.nr. 1144. 
20 Zie inv.nr. 1144. 
21 Zie inv.nr. 1145. 



 11

J.M.H. Beckers 1899-1905   
G. Stassen 1905-1909   
J.W. Heusch 1909-1912   
J.H.M. Kissels 1909-1918   
A.H.A. Bemelmans 1912-1913   
J.M. Houben 1913-1919   
H. Bruis 1918-1919   
J. Rutten 1919-1923   
J.J.M. Habets 1919-1925   
L.H. Bormans 1923-1931   
W.L. Limpens 1925-1927   
M. Pisters 1927-1931   
W.L. Limpens 1931-1935   
J.H.M. Stevens 1931-1939   
J.W. Rouwette 1935-1941   
L.H. Gerards 1939-1941   
M.J.A. Rouwette 1945-1946   
L.H. Gerards 1945-1946   
P.H. van der Broeck 1946-1949   
F. Coemans 1946-1953   
L.H. Gerards 1949-1958   
 

1.5. Raadsleden 

P. Habets    
H. Lenssen    
W. Bemelmans    
M. Bemelmans    
W. Habets    
J.P. Pluijmen ¿- 1818   
M. Loijens ¿-1819   
J.H. à Campo ...-1819   
M. Goossens ...-1819   
L. Pluijmaekers ...-1825   
W. Provaas ...-1825   
J.W. Geilekerken ¿-1839   
J.P. Pluijmen 1819-   
J.P. Gelders 1819-1843   
L. Sijben 1819-1847   
J.W. Goossens 1821-   
J.W. Sleijpen 1825   
J.H. à Campo 1825-1836   
J.G. Bemelmans 1825-1836   
A. Raeven 1825-1836   
S. Loijens 1825-1842   
J.B. van Oppen 1836-1843   
J. Stassen 1836-1844   
J.P. Provaas 1836-1853   
W. Geilekerken 1843-1847   
W. Moonen 1843-1851   
F. Habets 1843-1851   
J.B. Schoenmaeckers 1843-1857   
J.J. Heusch 1844-1855   
J.L. Loijens 1845-1855   
J.W. Kissels 1845-1869   
J.A. Bemelmans 1847-1851   
J. Habets 1847-1861   
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J.L. Nuchelmans 1851-1864   
Chr. De Lahaije 1853-1857   
J.L. Bemelmans 1855-1865   
N. Hermans 1855-1883   
W. Moonen 1857-1866   
M. à Campo 1857-1878   
J.P. Raeven 1861-1887   
L.Ph.E. Schoenmaeckers 1864-1873   
J.L. Loijens 1865-1870   
J.M. van Oppen 1866-1887   
F.P. Habets 1869-1872   
J.H. Bruis 1870-1879   
J.W. Bemelmans 1873-1900   
J.L.M. Luchtmann 1873-1908   
H.H. à Campo 1878-1910   
C.D. Habets 1879-1885   
V. Nuchelmans 1883-1900   
G. Stassen 1885-1909   
H. Frissen 1887-1896   
G. Widdershoven 1887-1899   
J.M.H. Beckers 1896-1915   
J.M. Houben 1899-1905   
P.J.W. Bormans 1900-1907   
A.H.A. Bemelmans 1900-1913   
J.W. Heusch 1905-1912   
H. Bruis 1907-1923   
J.M.H. Kissels 1909-1918   
H.J.W. Habets 1909-1919   
J.H.M. à Campo 1911-1923   
J.M. Houben 1912-1920   
L. Janssen 1913-1917   
L.J.I. Luchtmann 1916-1919   
J.R. van der Broeck 1917-1919   
J.H. Gerards 1918-1919   
J. Rutten 1919-1923   
J. Wouters 1919-1923   
J.J.M. Habets 1919-1925   
L.H. Bormans 1919-1931   
W.L. Limpens 1920-1939   
M.A.H.A. Kerckhoffs 1923-1927   
A. Ubaghs 1923-1927   
M. Pisters 1923-1931   
J.W. Neven 1923-1941   
H.L. Janssen 1925-1941   
J.H.M. Stevens 1927-1928   
J.J.R. van der Broeck 1927-1935   
J.H. Habets 1928-1931   
P.H.A. Soons 1931-1939   
J.H.M. Stevens 1931-1940   
J.W. Rouwette 1931-1941   
L.H. Gerards 1935-1941   
F. Coemans 1939-1941   
P.H. van der Broeck 1939-1941   
P.H.A. Soons 1940   
J.W.H. Limpens 1940-1941   
H. Packbier 1945-1946   
E. Pennings 1945-1946   
J.W. Neven 1945-1949   
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M.J.A. Rouwette 1945-1949   
P.H. van der Broeck 1945-1953   
L.H. Gerards 1945-1958   
F. Coemans 1945-1958   
J. Starmans 1946-1949   
J.M. Keijdener 1946-1962   
J.M. Habets 1949-1953   
H.J. Bemelmans 1949-1958   
J. Martens 1949-1962   
 

1.6. Gemeentesecretarissen 

P.J. Luchtmann 1819-   
J.W. van Oppen 1837-1840   
P.M. Sijben 1840-1859   
M. à Campo 1859-1863   
J.Th.H. Ubaghs 1863-1867   
M. à Campo 1867-1878   
H.H. à Campo 1878-1910   
J.H.M. à Campo 1910-1923   
H.H. Schetters 1923-1959   
 

1.7. Gemeente-ontvangers 

Vanoppen ...-1817   
N. Beckers 1817-1825   
P.J. Luchtmann 1825-1831   
J.B. à Campo 1831-1832   
M. à Campo 1832-1837   
N. Beckers 1837-1840   
J.P. Stassen 1840-1851   
J.W. Bormans 1851-1879   
J.W. Bormans, zoon 1879-1899   
J.W. Widdershoven 1899-1924   
J.B. van Ogtrop 1924-1925   
J.J.M. Habets 1925-1930   
H.J. Janssen 1930-1969   
 

1.8. Verantwoording van de ordening en inventarisatie 

 
In deze inventaris zijn de archieven van de gemeente Hulsberg uit de periode 1776-1953 beschreven. Met 
ingang van 1 januari 1954 werd in Hulsberg het registratuurstelsel der Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten toegepast bij de ordening van het gemeente-archief. De diep ingrijpende wijziging, die de 
invoering van dit stelsel in de wijze van ordening pleegt te brengen, was aanleiding om 31 december 1953 
als eindpunt te nemen voor de ordening en inventarisatie van het oudere archief van Hulsberg. Een enkele 
keer is, daar waar dit wenselijk of noodzakelijk was (bv. bij registers), van deze einddatum afgeweken. 
 
De gemeenten Hulsberg en Klimmen waren samen de twee laatste gemeenten in Limburg die voornoemd 
registratuurstelsel invoerden. 
 
Over de lotgevallen van de archieven van Hulsberg moeten we noodgedwongen kort zijn, er zijn praktisch 
geen gegevens over aanwezig. 
 
Inventarissen van het gemeentearchief uit het verleden zijn of niet opgemaakt of niet bewaard gebleven. De 
gemeenteverslagen zijn, met diverse andere stukken, verloren gegaan, met uitzondering van die uit de 
periode 1851-1858, die bewaard zijn gebleven in de archieven van het provinciaal bestuur van Limburg. Het 
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gemeenteverslag van 1851 merkt op dat de gemeentearchieven zich in een behoorlijke staat bevinden en 
zorgvuldig op de gemeentesecretarie worden bewaard; bijzondere maatregelen "ter beschrijving en 
regeling" zijn er niet genomen. 
 
De instructie voor de gemeentesecretaris van 14 april 1856 bevat twee artikelen over het gemeente-archief, 
ze luiden letterlijk:  
"art. 5. Hij is, onder toezigt van Burgemeester en wethouders, belast met de zorg voor de goede plaatsing 
en bewaring van het archief der gemeente en voor alles wat tot de huishouding, zoo van den secretaris, als 
van het Bestuur behoort. Hij is bewaarder van het zegel der gemeente.  
art. 6. Hij verleent toegang tot het archief van den raad aan hen, die voorzien zijn van eene vergunning van 
Burgemeester en wethouders; aan de Leden van den Raad ten alle tijde." 
 
In de raadsvergadering van 20 oktober 1922 komt de ordening van het archief ter sprake. De burgemeester 
vindt dat hiervoor iemand voor een periode van drie maanden moet worden aangesteld. De raad besluit 
deze aangelegenheid op te dragen aan burgemeester en wethouders, die in hun vergadering van 25 
oktober d.a.v. daadwerkelijk iemand aanstellen voor drie maanden. Blijkbaar is er van de ordening echter 
niet veel terecht gekomen, want de rijksarchivaris in Limburg, belast met de inspectie der gemeente- en 
waterschapsarchieven in de provincie, merkt in zijn eerste rapport over Hulsberg op dat het archief "niet 
geordend en veel minder-geïnventariseerd" is. Hij trof de archieven bij zijn eerste inspectiebezoek in 1923 
her en der verspreid over het gemeentehuis aan; hem werd echter toegezegd dat de burgemeesterskamer 
als archiefkamer zou worden ingericht. Dit bleek bij zijn volgende bezoek in 1928 inderdaad te zijn 
uitgevoerd, bovendien waren de archieven goed verzorgd en verpakt, maar de plaatsing was volgens de 
inspecteur "niet de gewenschte", De burgemeester en secretaris beloofden hem echter de bescheiden te 
rangschikken en te ordenen naar een model van ordening dat hij hen zou verschaffen. 
 
Bij het inspectiebezoek in 1931 was de secretaris, bijgestaan door een secretarie-ambtenaar, bezig met de 
ordening van het archief, doch het werk vlotte niet snel genoeg naar de mening van de inspecteur. Twee 
jaar later, in 1933, was de ordening voltooid. De gemeente beschikte echter nog steeds niet over een 
brandvrije archiefbewaarplaats. De provinciale inspecteur drong in zijn inspectierapport van 1939 aan op de 
bouw van zo'n bewaarplaats, ook al vanwege het dreigende oorlogsgevaar. Dit dreigend oorlogsgevaar was 
voor de raadsleden echter aanleiding om van die bouw af te zien, men wilde meer normale tijden afwachten. 
Het zou nog tot lang na de tweede wereldoorlog, waarin de archieven overigens geen schade leden, duren 
eer de gemeente de beschikking kreeg over een brandvrije archiefbewaarplaats, nl. tot 1964. 
 
We zullen nu onze aandacht gaan richten op de ordening en inventarisatie van de archieven der gemeente 
Hulsberg van vóór 1 januari 1954. Er werden twee systemen van ordening aangetroffen. De stukken van 
vóór 1923 waren in het begin van de dertiger jaren geordend volgens een schema, verstrekt door de 
rijksarchivaris in Limburg, belast met de inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie, 
dr. Doppler. De bescheiden uit de periode 1923-1953 waren geordend volgens een eigen subjectief 
rubriekenstelsel. Beide systemen van ordening voldeden niet, ze maakten de archieven moeilijk 
toegankelijk, o.a. door het ontbreken van voldoende en goede ingangen erop en het subjectieve karakter 
ervan. Daarom werd besloten de archiefbescheiden opnieuw te ordenen en te inventariseren. 
 
Hierbij werd de "Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven", samengesteld door S. Muller 
Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th. Az. als uitgangspunt genomen. Voor de gebruikte terminologie wordt 
verwezen naar de "Nederlandse Archiefterminologie", samengesteld door J.L. van der Gouw, H. 
Hardenberg, W.J. van Hoboken en G.W.A. Panhuysen. Bij plaatselijke benamingen is de schrijfwijze 
aangehouden, die in de archiefstukken voorkomt. 
 
Overeenkomstig het bestemmings- en het herkomstbeginsel werden als afzonderlijke archieven geordend 
en geïnventariseerd de archieven van: het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de 
gemeentesecretaris, de commissie, bedoeld in artikel 131 der gemeentewet, de commissie van 
steunverlening aan kleine boeren, de gemeente-ontvanger, het burgerlijk armbestuur, de ambtenaar van de 
burgerlijke stand en het kadaster. In het archief van het kadaster bevindt zich een leggerboek van het 
kerspel Hulsberg uit 1776 (inv.nr. 3396); dit leggerboek hoort eigenlijk thuis in het archief van het 
dorpsbestuur; daar er echter geen andere stukken uit dit archief werden aangetroffen is het niet in een 
aparte inventaris opgenomen. Het archief van het dorpsbestuur bevindt zich overigens in het rijksarchief in 
Limburg te Maastricht, zie: G.W.A. Panhuysen, Overzicht van de archivalische bronnen voor de 
geschiedenis van Limburg, bewaard in het rijksarchief in Limburg te Maastricht (Limburg's verleden; 
geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815. Onder redactie van E.C.M.A. Batta e.a., D1.II, Maastricht 
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1967, blz. 747). Bij de ordening en indeling van de stukken van bijzondere aard in het archief van het 
gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, werd de Code archiefordening en 
documentatie voor de overheidsadministratie (zesde druk, V.N.G. 1952) als uitgangspunt genomen. 
 
Voor een goede handhaving in de toekomst van de verkregen orde werden alle stukken, omslagen, delen 
enz. doorlopend genummerd. Om de kostbare archiefruimte zo goed mogelijk te benutten en om een beter 
overzicht van het archief te krijgen werden de stukken, die zowel voor de administratie als voor de 
geschiedenis van geen belang meer waren uit het archief verwijderd en vernietigd. Hierbij werd toegepast 
de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven 
dagtekenende van na 1850", zoals deze is vastgesteld door de minister van binnenlandse zaken en de 
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen bij hun besluit van 14 januari 1948/6 maart 1948, no. 
11995, afdeling B.B. en no. 56931, afdeling O.K.N.. In het algemeen werd minder vernietigd dan volgens 
deze lijst strikt genomen geoorloofd is. 
 
Achteraan in deze inventaris zijn een klapper op de eigennamen en een klapper op zaken en onderwerpen 
opgenomen. Op deze verantwoording volgt, ter meerdere duidelijkheid, een overzicht van de indeling der 
archieven. De in deze inventaris beschreven archieven van de gemeente Hulsberg hebben een lengte van 
ongeveer 16 strekkende meter en worden bewaard in de archiefbewaarplaats ten gemeentehuize van Nuth; 
Hulsberg behoort sinds de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg per 1 januari 1982 tot de gemeente 
Nuth. 
 
De inventaris van de archieven der gemeente Hulsberg werd in 1968 niet uitgegeven, er werden slechts 5 
exemplaren vervaardigd, waarvan er twee voor de gemeente bestemd waren. 
 
Eind 1984 besloot de gemeente Nuth tot het uitgeven van een voor geschiedkundig onderzoek bestemde 
verkorte editie van voornoemde inventaris. 
 
Deze nieuwe uitgave is t.o.v. de uitgebreide editie van 1968 in zoverre verkort dat van de meeste series nu 
alleen de verzamelnummers zijn opgenomen. Een uitzondering is gemaakt voor de series in de archieven 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kadaster, de series van "algemene aard", de series 
persoonsbundels, de serie bevolkingsregisters, de serie hinderwetvergunningen en de serie 
bouwvergunningen in het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de 
gemeentesecretaris, en tenslotte de serie notulen van de vergaderingen van het burgerlijk armbestuur in het 
archief van dat burgerlijk armbestuur. Deze nieuwe editie onderging van de andere kant ook een uitbreiding 
door de opname van een schets van het plaatselijk bestuur met lijsten van gemeentelijke functionarissen en 
de aanvulling van deze verantwoording met een kort overzicht van de bekende lotgevallen van de archieven 
van Hulsberg in de loop der tijden. 
 
Maastricht, 31 maart 1986.  
W. van Muiken. 
 

1.9. Colofon 

 
Uitgave: Dienst Inspectie der Archieven in Limburg te Maastricht in samenwerking met de gemeente Nuth. 
 
Bindwerk en omslag: Drukkerij-Uitgeverij Crolla te Valkenburg aan de Geul. 
 
Typewerk: Mevr. S.I.M. Harmsen-Krahmer, Mej. M. L. Wijermans. 
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2. Inventaris 
 

2.1. Het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris 

 

2.1.1. Stukken van algemene aard 

 

2.1.1.1. Notulen van de raad 

 
 1-10 Registers van notulen van de vergaderingen der gemeenteraad, 1857-1958.  1 band, 9 delen 

 1 1857 augustus 20-1896 oktober 7, 1857 - 1896 1 deel 
 2 1896 december 9-1918 december 30, 1896 - 1918 1 deel 
 3 1919 maart 26-1925 november 12, 1919 - 1925 1 deel 
 4 1925 december 3-1930 januari 30, 1925 - 1930 1deel  
 5 1930 maart 15-1933 oktober 26, 1930 - 1933 1 deel 
 6 1933 december 21-1937 december 23, 1933 - 1937 1 deel 
 7 1938 februari 1-1947 februari 26, 1938 - 1947 1 deel 

N.B. Tussen 1 september 1941 en 24 augustus 1945 waren er geen 
raadsvergaderingen, de burgemeester nam in die tijd de taak van de raad waar 

 8 1947 mei 12-1950 februari 27, 1947 - 1950 1 deel 
 9 1950 april 21-1953 augustus 10, 1950 - 1953 1 deel 
 10 1953 augustus 22-1958 augustus 29, 1953 - 1958 1 band 

 
 11 Register van notulen van de geheime vergaderingen der gemeenteraad, 1924 

augustus 8-1940 december 30.  1 deel 
 

2.1.1.2. Notulen van het college van burgemeester en wethouders 

 
 12-28 Registers van notulen van het college van burgemeester en wethouders, 1918-

1919, 1921-1953.  1 bandje, 1 deeltje, 15 delen 
 12 1918 juli 13-1919 november 19, 1918 - 1919 1 deel 
 13 1921 januari 5-1922 december 20, 1921 - 1922 1 deel 
 14 1923 november 7-1925 oktober 12, 1923 - 1925 1 deel 
 15 1925 oktober 29-1926 augustus 5, 1925 - 1926 1 deel 
 16 1926 augustus 18-1928 november 22, 1926 - 1928 1 deel 
 17 1928 december 11-1932 februari 29, 1928 - 1932 1 deel 
 18 1932 maart 8-1934 januari 24, 1932 - 1934 1 deel 
 19 1934 februari 8-1935 december 24, 1934 - 1935 1 deel 
 20 1936 januari 8-1938 februari 22, 1936 - 1938 1 deel 
 21 1938 maart 16-1940 november 13, 1938 - 1940 1 deel 
 22 1940 november 20-1945 november 5, 1940 - 1945 1 deel 

N.B. Tussen 1 september 1941 en 2 oktober 1944 waren er geen vergaderingen van 
het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester nam in die tijd de 
taak van het college waar 

 23 1945 november 26-1947 december 31, 1945 - 1947 1 deel 
 24 1948 januari 14-1949 december 21, 1948 - 1949 1 deel 
 25 1950 januari 11-1951 juli 25, 1950 - 1951 1 deel 
 26 1951 augustus 8-1953 maart 11, 1951 - 1953 1 deel 
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 27 1953 maart 25-1953 juli 6, 1953 1 deeltje 
 28 1953 juli 9-1953 december 28, 1953 1 bandje 

 

2.1.1.3. Besluiten van de raad 

 
 29-36 Registers van besluiten van de gemeenteraad, 1836-1953.  2 banden, 6 delen 

 29 1836 november 29-1853 november 19, 1836 - 1853 1 deel 
 30 1853 december 29-1875 september 23, 1853 - 1875 1 deel 
 31 1875 september 23-1919 december 10, 1875 - 1919 1 deel 
 32 1920 februari 20-1928 augustus 30, 1920 - 1928 1 deel 
 33 1928 augustus 30-1934 augustus 22, 1928 - 1934 1 deel 
 34 1934 augustus 22-1941 april 28, 1934 - 1941 1 deel 
 35 1941 april 28-1948 december 9, 1941 - 1948 1 band 
 36 1949 februari 23-1953 augustus 10, 1949 - 1953 1 band 

 

2.1.1.4. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders 

 
 37-42 Registers van besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 1923-

1953.  1 band, 5 delen 
 37 1923 november 7-1924 juli 29, 1923 - 1924 1 deel 
 38 1924 juli 29-1925 april 15, 1924 - 1925 1 deel 
 39 1925 april 25-1929 december 10, 1925 - 1929 1 deel 
 40 1929 december 27-1934 juni 26, 1929 - 1934 1 deel 
 41 1934 juli 11-1942 maart 5, 1934 - 1942 1 deel 
 42 1941 september 8-1953 augustus 31, 1941 - 1953 1 band 

 

2.1.1.5. Publicaties 

 
 43-44 Registers van afkondigingen, 1876-1885, 1910-1922.  1 deel, 1 deeltje 

 43 1876 januari 3-1885 november 22, 1876 - 1885 1 deeltje 
 44 1910 juli 11-1922 september 22, 1910 - 1922 1 deel 

 

2.1.1.6. Verordeningen 

 
 45 Register van afgekondigde plaatselijke verordeningen, 1880 december 30-1948 

maart 11.  1 deel 
 

2.1.1.7. Correspondentie 

 
 46-51 Registers van correspondentie, uitgegaan van het gemeentebestuur, 1843-1849, 

1857- 1911.  6 delen 
 46 1843 januari 21-1849 maart 5, 1843 - 1849 1 deel 
 47 1857 januari 5-1863 oktober 6, 1857 - 1863 1 deel 
 48 1863 november 9-1866 november 9, 1863 - 1866 1 deel 
 49 1866 november 10-1884 juli 13, 1866 - 1884 1 deel 
 50 1884 augustus 4-1902 november 2, 1884 - 1902 1 deel 
 51 1902 november 2-1911 juni 7, 1902 - 1911 1 deel 
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2.1.1.8. Indicateurs 

 
 52-62 Indicateurs en registers van ingekomen stukken ter secretarie, 1884-1919, 1923-

1942, 1950-1953.  11 delen 
 52 1884 december 2-1897 december 3, 1884 - 1897 1 deel 
 53 1897 december 5-1919 maart 8, 1897 - 1919 1 deel 
 54 1923 oktober 26-1924 december 30, 1923 - 1924 1 deel 
 55 1925 januari 1-1927 juni 24, 1925 - 1927 1 deel 
 56 1927 juni 28-1929 mei 10, 1927 - 1929 1 deel 
 57 1929 mei 13-1932 december 28, 1929 - 1932 1 deel 
 58 1932 december 28-1937 november 25, 1932 - 1937 1 deel 
 59 1937 november 25-1940 augustus 24, 1937 - 1940 1 deel 
 60 1938 oktober 12-1941 juli 2, 1938 - 1941 1 deel 
 61 1941 juli 2-1942 december 31, 1941 - 1942 1 deel 
 62 1950 januari 1-1953 december 30, 1950 - 1953 1 deel 

 
 63-85 Registers van uitgaande stukken ter secretarie, 1911-1953.  1 deeltje, 22 delen 

 63 1911 januari 3-1916 december 30, 1911 - 1916 1 deel 
 64 1917 januari 1-1919 december 31, 1917 - 1919 1 deel 
 65 1920 januari 2-1925 januari 5, 1920 - 1925 1 deel 
 66 1925 januari 2-1926 december 30, 1925 - 1926 1 deel 
 67 1927 januari 3-1929 januari 8, 1927 - 1929 1 deel 
 68 1929 januari 2-1931 juli 3, 1929 - 1931 1 deel 
 69 1931 juli 6-1933 juni 21, 1931 - 1933 1 deel 
 70 1933 juni 21-1935 april 10, 1933 - 1935 1 deel 
 71 1935 april 11-1937 juli 12, 1935 - 1937 1 deel 
 72 1937 juli 12-1939 november 27, 1937 - 1939 1 deel 
 73 1939 april 11-1942 juni 30, 1939 - 1942 1 deel 
 74 1942 juli 1-1944 december 20, 1942 - 1944 1 deel 
 75 1945 januari 2-1946 december 30, 1945 - 1946 1 deel 
 76 1947 januari 4-1949 december 29, 1947 - 1949 1 deel 
 77 1950 januari 2-1953 december 29, 1950 - 1953 1 deel 
 78 1917 maart 8-1920 juli 30, 1917 - 1920 1 deel 
 79 1936 juni 18-1937 juli 30, 1936 - 1937 1 deeltje 
 80 1937 augustus 4-1941 december 5, 1937 - 1941 1 deel 
 81 1941 december 4-1943 december 30, 1941 - 1943 1 deel 
 82 1944 januari 1-1946 december 31, 1944 - 1946 1 deel 
 83 1949 januari 4-1951 december 3, 1949 - 1951 1 deel 
 84 1951 december 3-1953 mei 1, 1951 - 1953 1 deel 
 85 1953 mei 1-1953 december 31, 1953 1 deel 

 

2.1.2. Stukken van bijzondere aard 

 

2.1.2.1. Organen algemeen 
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2.1.2.1.1. Het organisme 

 
 86 Stukken betreffende het organisme in het algemeen, 1832 -1843.  1 omslag 

N.B. In deze omslag bevinden zich stukken van vóór 1850, die dus bewaard moeten blijven, maar 
waaruit niet blijkt waar ze geklasseerd moeten worden of die van te weinig belang zijn om ze 
afzonderlijk te klasseren 

 
 87 Verslagen betreffende gemeentelijk bestuur en openbare belangen en 

verhoudingen in de gemeente, 1943, 1944.  1 omslag 
 

2.1.2.1.1.1. Instelling, ontwikkeling, opheffing 

 
 88 Schrijven van de commissaris van het district Maastricht, waarin hij de 

burgemeester verzoekt hem zo spoedig mogelijk te willen berichten of in de 
gemeente een Nederlandse nationale vlag voorhanden is, 1841 mei 15.  1 stuk 

 
 89 Koninklijk besluit, inhoudende de bepaling, dat de kleuren van de vlag van het 

Koninkrijk der Nederlanden zijn: rood, wit en blauw, 1937 februari 19.  1 stuk 
 
 90 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van een wapen aan 

de gemeente Hulsberg, 1931 december 19.  1 omslag 
 
 91 Koninklijk besluit tot bepaling van de grensscheiding tussen de gemeenten 

Klimmen en Hulsberg, 1841 augustus 11.  1 stuk 
 
 92 Stukken betreffende het ontwerp van gedeputeerde staten tot uitbreiding der 

gemeente Valkenburg met o.a. een deel van de gemeente Hulsberg, 1917-1919.  1 omslag 
 
 93 Stukken betreffende het ontwerp van gedeputeerde staten tot samenvoeging van 

gedeelten der gemeenten Klimmen, Hulsberg, Schin op Geulle en Wijnandsrade 
tot een nieuwe gemeente "Klimmen-Hulsberg" en tot toevoeging van een gedeelte 
der gemeente Hulsberg aan de gemeente Valkenburg, 1920, 1921.  1 omslag 

 
 94 Rapport van de raad der gemeente Hulsberg, als bedoeld bij artikel 158 der 

gemeentewet, op het ontwerp van gedeputeerde staten van Limburg tot uitbreiding 
van de gemeente Valkenburg met een deel van het grondgebied der gemeente 
Hulsberg, 1932 mei 6.  1 bandje 

 
 95 Andere stukken betreffende het ontwerp van gedeputeerde staten tot uitbreiding 

der gemeente Valkenburg met o.a. een deel van de gemeente Hulsberg, 1928-
1932.  1 omslag 

 
 96 Rapport van de raad der gemeente Hulsberg, als bedoeld bij art. 158 der 

gemeentewet, op het ontwerp van gedeputeerde staten van Limburg tot uitbreiding 
van de gemeente Valkenburg met een deel van het grondgebied der gemeente 
Hulsberg, 1938 maart 5.  1 bandje 
N.B. Voor de bij dit rapport behorende situatiekaart, zie inv.nr. 97 

 
 97 Situatiekaart behorend bij het rapport van de raad, d.d. 5 maart 1938, over de 

uitbreiding der gemeente Valkenburg met een deel van de gemeente Hulsberg, 
1938 maart 5.  1 kaart 
N.B. Voor het rapport van de raad, zie inv.nr. 96 

 
 98 Andere stukken betreffende het ontwerp van gedeputeerde staten, en de 

voltooiing er van, tot uitbreiding der gemeente Valkenburg met o.a. een deel van 
de gemeente Hulsberg, 1937-1941.  1 omslag 

 
 99 Rapport uitgebracht door het Centraal-Bureau voor Verificatie en Financiële 

Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage aan 
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burgemeester en wethouders der gemeente Hulsberg, betreffende "vaststelling 
bedrag der geldelijke uitkering van Valkenburg aan Hulsberg in verband met 
grenswijziging'', 1941 januari 24.  1 bandje 

 
 100 Andere stukken betreffende de geldelijke uitkering van Valkenburg aan Hulsberg 

in verband met de grenswijziging van 1 oktober 1940, 1942-1948.  1 omslag 
 
 101 Stukken betreffende het ontwerp van de secretaris-generaal van het departement 

van binnenlandse zaken betreffende vereniging van de gemeenten Klimmen, 
Hulsberg en Wijnandsrade, 1940, 1941.  1 omslag 

 
 102 Raadsbesluit tot verdeling van de gemeente in de wijken A, B, C, D en E, 1948 

april 29.  1 stuk 
 
 103 Raadsbesluit tot het toekennen van de namen Raadhuisstraat, Wissegrachtweg, 

Klimmenerweg, Schoolstraat en Kerkstraat aan verschillende wegen in de 
gemeente en de naam Wilhelminaplein aan het plein voor het raadhuis, 1938 
augustus 26.  1 stuk 

 
 104 Raadsbesluit het plein voor het raadhuis, gedurende de Duitse bezetting 

Raadhuisplein geheten, in de toekomst wederom de oorspronkelijke benaming te 
geven van Wilhelminaplein, 1945 oktober 12.  1 stuk 

 
 105 Naamlijst van straten en pleinen in de gemeente, ongedateerd,.  1 stuk 
 

2.1.2.1.1.2. Betrekkingen tot andere lichamen 

 
 106 Stukken betreffende administratieve bezoeken van de (staatsraad) gouverneur en 

commissaris van de koning(in) aan de gemeente, 1842-1853, 1924-1951.  1 omslag 
 

2.1.2.1.1.3. Economische en rechtspositie 

 

2.1.2.1.1.3.1. Eigendom en bezit 
N.B. De eigendommen voor de publieke dienst bestemd-dus ter vervulling van een bepaalde taak-zijn geklasseerd naar de 
onderwerpen, bv. grond voor schoolbouw bij onderwijs, grond voor verbetering van wegen bij wegen, enz.. 
 

2.1.2.1.1.3.1.1. Verkrijging en verlies 

 

2.1.2.1.1.3.1.1.1. Aankoop 
N.B. Zie ook inv.nrs. 693, 695, 2153, 2229, 2232-2237, 2239-2252, 2256, 2257, 2262-2266, 2468 en 2480. 
 
 107 Register van aankoop van gronden, 1906-1936.  1 deeltje 
 
 108 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no. 1246, groot 52,40 a., 

toebehorend aan F.J.H.H. Jansen, 1933 juli 10.  1 akte + bijlagen 
 
 109 Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie B no. 1465, groot 1.60 a., 

toebehorend aan het R.K. Kerkbestuur; van verkoop van een perceel kiezelkuil en 
struikgewas, sectie C no. 1272, groot ongeveer 6 a., aan J.J. Keijdener; van ruil 
van een perceel kiezelzuil en struikgewas, sectie C no. 1272, groot ongeveer 9,56 
a., tegen een perceel tuin, sectie C no. 1267, groot ongeveer 1,32 a., toebehorend 
aan J.H. Deckers, 1933 november 14.  1 akte + bijlagen 
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2.1.2.1.1.3.1.1.2. Verkoop 
N.B. Zie ook inv.nrs. 109, 2245, 2250, 2253, 2254, 2258-2261, 2264, 2265 en 2406. 
 
 110 Register van verkoop van gemeente-eigendommen, 1911-1936.  1 deeltje 
 
 111 Staat van "soumissien gedaan tot overneming van gemeentegronden binnen de 

gemeente Hulsberg" en condities en voorwaarden voor de overdracht van deze 
gronden, 1838, 1839.  1 omslag 

 
 112 Akte van onderhandse en openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond 

aan J. Houben, N. Dreessen, G. Hermans, W. Habets, H. en J.J. Knubben e.a., 
1840 september 16.  1 akte + bijlagen 

 
 113 Akte van verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan J.J. Heusch, A.E. 

Bosbouwers, J.W. Beckers, J.P. Schillings, M. Loijens e.a., 1840 september 22. 1 akte + bijlagen 
 
 114 Stukken betreffende het voornemen tot verkoop van gemeentegronden en 

voetpaden, 1864.  1 omslag 
 
 115 Akte van verkoop van diverse percelen weg, heide en grond aan J.H. Deckers, H. 

Knubben, J.P. Stassen, graaf O d'Ansembourg, A. Souren, B. Lahaye en M.E. 
Willems, 1871 december 21.  1 akte + bijlagen 

 
 116 Akte van verkoop van de percelen grond, sectie C no. 936 en 946, groot 15,39 a., 

aan W. Habets en J.H. Deckers, 1891 juli 31.  1 akte + bijlage 
 
 117 Akte van verkoop van het Kampvoetpad aan H. à Campo en J.H. en H. Chr. Dela 

Haye; het Kleingenhoutervoetpad aan W. Geilekerken, J.J. Schoufs, de gezusters 
Bosbouwers, M.C. Vroomen, J. Bemelmans, Chr. en J.H.H. Dela Haye en M.G. 
Frissen; het Vauwersweidevoetpad aan de weduwe P. Meex, P. Dezaire, H. 
Frissen, H. Dela Haye, J.W. Bormans e.a.; het Bosscherveldvoetpad aan Th. 
Habets, P. Coumans, A.M. Neys, J.R. Janssen, B. Rietra e.a.; het 
Panhuisveldvoetpad aan J. Maurissen, A.M. Claassens, J.H. Clous en E. Meys; 
het voetpad Schaapdries aan G. Straatmans en J. Wouters; het 
Niependaalvoetpad aan W. Houben, F.W. Voncken en J.R. Drummen; het 
Grooteleemkuilvoetpad aan J. Heucken en J.R. Meuwis-sen; het 
Weyerveldvoetpad aan J. Welters, A.H.M. Jaspers, J.G. Erens, R.J. Loisel, A. 
Coenechragt, het Collegium Canisianum en H. Offermans, 1895 oktober 20.  1 akte 

 
 118 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot openbare verkoop van diverse 

uitgegroeide bomen, te wassen staande in de Heek en op de Emmaberg, 1924 
januari 21.  1 omslag 

 
 119 Akte van verkoop van de percelen grond, sectie D no. 926 en sectie C no. 74, 487 

en 488, groot ongeveer 3,29 a., aan W.H. Claessens en A. Pessers, weduwe van 
C. Willems, en haar kinderen; van ruil van een gedeelte van het Hekerbeeksvoet-
pad, groot ongeveer 52 ca., tegen een perceel bouwland,sectie C no. 654, groot 
ongeveer 1,13 a., toebehorend aan H. Marx, 1929 januari 15.  1 akte + bijlagen 

 
 120 Akte van verkoop van zeven canadabomen, te wassen staande langs de 

Stoepertweg in het talud van perceel sectie D no. 1517, aan A. Vaessen, 1929 
januari 17.  1 akte + bijlagen 

 
 121 Akte van verkoop van een perceel grond, sectie B no. 2062, groot ongeveer 6 ca., 

en het daarop gebouwde waterputje aan J.H. Deckers; eenvoudig afschrift, 1929 
oktober 23.  1 akte + bijlagen 

 
 122 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel bouwgrond, 

sectie C no. 997, groot 9,35 a., aan J. Keijdener, 1929 november 30.  1 omslag 
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 123 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel bouwgrond, 
sectie C no. 997, groot 12,40 a., aan H. van Kan, 1930 juni 20.  1 omslag 

 
 124 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel bouwgrond, 

sectie C no. 997, groot 6,40 a., aan J. Keijdener, 1930 augustus 2.  1 omslag 
 
 125 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie C no. 45, groot 4,20 a., aan L.H. Wijnen, 1930 december 18.  1 omslag 
 
 126 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel bouwgrond, 

sectie C no. 997, groot 9,88 a., aan J. Keijdener, 1931 februari 10.  1 omslag 
 
 127 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie C no. 997, groot 1,42 a., aan Th. Lambriks, 1931 maart 20.  1 omslag 
 
 128 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verdeling van het perceel grond, 

sectie C no. 727, groot 58,41 a., in 13 kavels en tot verkoop van deze kavels, 1932 
februari 3.  1 omslag 

 
 129 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie D no. 1436, groot 34,28½ a., aan J. Keijdener, 1932 april 7.  1 omslag 
 
 130 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel bouwgrond, 

sectie C no. 1258, groot 5 a., aan F. Coumans, 1933 februari 17.  1 omslag 
 
 131 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie C no. 1306, groot 1,50 a., aan H. Haagmans, 1935 oktober 17.  1 omslag 
 
 132 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie C no. 1306, groot 1,50 a., aan H. Haagmans, 1935 oktober 17.  1 omslag 
 
 133 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie C no. 1306, groot 4 a., aan J. Keijdener, 1935 november 12.  1 omslag 
 
 134 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel bouwgrond, 

sectie B no. 1571, groot 1,02 a., aan J. Limpens, 1936 juni 4.  1 omslag 
 
 135 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie C no. 1336, groot 1,60 a., aan J.H. Franssen, 1940 september 27.  1 omslag 
 
 136 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond sectie 

C no. 1273, groot 48,95 a., aan L.H. Wijnen, 1941 augustus 11.  1 omslag 
 
 137 Besluit van de burgemeester, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een 

perceel grond, sectie C no. 1336, groot 13,23 a., aan V. Smeets en Zoon, 1941 
november 26.  1 omslag 

 
 138 Besluit van de burgemeester tot verkoop van een perceel grond, sectie C no. 

1263, groot 7,88 a., aan J. Valkenberg, 1942 januari 14.  1 stuk 
 
 139 Besluit van de burgemeester, met bijbehorende stukken, tot verkoop van de 

percelen grond, sectie C no. 47, 1336 en 1337, groot 5,04 a., aan V. Smeets en 
Zoon, 1942 maart 4.  1 omslag 

 
 140 Besluit van de commissaris der provincie Limburg tot het weigeren van de 

goedkeuring der besluiten van de burgemeester tot verkoop van percelen grond 
aan Fa. Bijnen, J.E. Rooding, J. de Vries en mevrouw Mignon-Bijnen, 1942 
oktober 23.  1 stuk 
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 141 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van percelen grond aan M. 
Coemans, H. Haagmans en H. van Loo, 1948 oktober 1.  1 omslag 
N.B. Dit raadsbesluit werd op verzoek van gedeputeerde staten ingetrokken 

 
 142 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een gedeelte van het 

voetpad "Op de Lahaye", sectie B no. 2216, groot 1,10 a., aan J.L. van der 
Broeck, 1949 juli 21.  1 omslag 

 
 143 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel grond, 

sectie C no. 1440, groot 27 a., aan Th. Goyaerts, 1952 oktober 6.  1 omslag 
 
 144 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no. 1440, groot ongeveer 

48 a., aan J.H. Speetjens, 1953 september 15.  1 akte + bijlagen 
 

2.1.2.1.1.3.1.1.3. Ruiling 
N.B. Zie ook inv.nrs. 109, 119, 2238, 2245-2247, 2250, 2255 en 2684. 
 
 145 Akte van ruil door de gemeente van een perceel grond, behorend tot de 

Stoepertweg, sectie D no. 1639, groot ongeveer 2,55 a., tegen een perceel poel te 
Arensgenhout, sectie D no. 511, groot 2,55 a., toebehorend aan M.H.P. Herijgers -
Laval, en door het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwland, sectie A no. 
502, groot 30,30 a., tegen een perceel bouwland, sectie A no. 1080, groot 29,70 
a., toebehorend aan M.H.C. Laval, 1953 maart 28.  1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.1.1.3.1.1.4. Schenking 

 
 146 Akte van schenking van een perceel tuin, sectie B no. 903, groot 9 roeden en 62 

ellen, door de kerkfabriek aan de gemeente, 1844 augustus 30.  1 akte + bijlagen 
 

2.1.2.1.1.3.1.2. Andere dan zakelijke rechten 

 

2.1.2.1.1.3.1.2.1. Verhuur 

 
 147 Akte van verhuring van de onderwijzerswoning met stal, bergplaats, achterkeuken, 

tuin en boomgaard, sectie B no. 1973, aan A. Widdershoven, 1928 maart 28. 1 akte + bijlagen 
 
 148 Akte van verhuring van de onderwijzerswoning met stal, bergplaats, achterkeuken, 

tuin en boomgaard, sectie B no. 1973, aan A. Widdershoven, 1932 maart 23. 1 akte + bijlagen 
 
 149 Akte van verhuring van het kazernegebouw met bijgebouw, sectie C no. 1282, 

groot 38,70 a., aan het rijk der Nederlanden, 1934 januari 12.  1 akte + bijlagen 
 
 150 Akte van verhuring van de onderwijzerswoning met stal, bergplaats, achterkeuken, 

tuin en boomgaard, sectie B no. 2186, groot 3,35 a., aan A. Widdershoven, 1937 
december 31.  1 akte + bijlagen 

 
 151 Akte van verhuring van de onderwijzerswoning met garage, bergplaats, 

achterkeuken, tuin en boomgaard, sectie B no. 2186, groot 3,35 a., aan A. 
Widdershoven, 1938 juli 25.  1 akte + bijlagen 

 
 152 Raadsbesluit tot verhuring van de voormalige onderwijzerswoning met stal, 

bergplaats, achterkeuken, tuin en boomgaard, sectie B no. 2186, groot 3,35 a., 
met uitzondering van de twee bovenvertrekken en de garage, aan A. 
Widdershoven, 1950 november 29.  1 stuk 
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2.1.2.1.1.3.1.2.2. Verpachting 

 
 153 Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan M. 

Bemelmans en A. Liedekerken, 1862 september 4.  1 akte 
 
 154 Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan J. 

Bremen, M. Bemelmans, L. Voncken en A. Liedekerken, 1868 september 3.  1 akte 
 
 155 Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan J. 

Bremen, J.P. Liedekerken, L. Voncken, J.P. Bemelmans en W. Habets, 1886 juli 
23.  1 akte 

 
 156 Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan J. 

Breemen, M.H. Loomans, P. Bemelmans en L. Voncken, 1898 juli 20.  1 akte 
 
 157 Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan G. 

Rutten, de weduwe Liedekerken, P. Bemelmans en W. Voncken, 1904 juli 15.  1 akte 
 
 158 Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan J. 

Bremen, M.H. Loomans, P. Bemelmans en W. Voncken, 1910 augustus 19.  1 akte 
 
 159 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 44, 45 en 947, groot 

2,30,60 ha., aan M.M. PijIs, weduwe van J.E. Habets, 1919 augustus,.  1 akte + bijlagen 
 
 160 Akte van openbare verpachting van de percelen bouw- en weiland, sectie C no. 

44, 45 en 947, aan J.H.J, Bremen en J.L. Habets, 1922 september 1.  1 akte 
 
 161 Akte van openbare verpachting van de zandgroeve te Emmaberg, sectie C no. 

997, groot 4,14 a., aan W. Pisters, 1924 april 9.  1 akte + bijlagen 
 
 162 Akte van verpachting van een perceel weiland, sectie D no. 926, groot 2,10 a., aan 

Th. van der Smissen, 1925 maart 31.  1 akte + bijlagen 
N.B. De bijlagen hebben ook betrekking op de akte van verpachting, beschreven in inv.nr. 163 

 
 163 Akte van verpachting van een perceel weiland, sectie D no. 925, groot 3,15 a., aan 

J. Samuel, 1925 maart 31.  1 akte 
N.B. Zie ook nota inv.nr. 162 

 
 164 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verpachting van de percelen bouw- 

en weiland, sectie C no. 44, 45, 947 en 997, groot 2,05,40 ha., aan B. Evers; 
stukken betreffende de inning van de pachtsom voor deze percelen en het voeren 
van een rechtsgeding tegen Evers voornoemd wegens het niet betalen der 
pachtsom, 1928-1934.  1 omslag 

 
 165 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 727, groot ongeveer 

59, 36½ a., aan J. Heiligers, 1930 november 20.  1 akte + bijlagen 
 
 166 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 46, groot 46,67 a., 

aan L. Dormans, 1932 oktober 20.  1 akte + bijlagen 
 
 167 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 1246, groot 52,40 a., 

aan L. Dormans, 1933 oktober 1.  1 akte + bijlagen 
 
 168 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 1263, groot 57,85 a., 

aan J. Heiligers, 1936 oktober 30.  1 akte + bijlagen 
 
 169 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 1247, groot 43,80 a., 

aan L. Dormans, 1938 oktober 6.  1 akte + bijlagen 
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 170 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 1246, groot 52,40 a., 
aan L. Dormans, 1939 november 23.  1 akte + bijlagen 

 
 171 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 1247, groot 43,80 a., 

aan L. Dormans, 1941 april 1,.  1 akte + bijlagen 
 
 172 Akte van verpachting van een gedeelte van de gemeentelijke kiezelgroeve, sectie 

C no. 1247, lang 40 en breed 5 meter, aan H.J. Janken, 1942 december 1.  1 akte + bijlagen 
 
 173 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie C no. 1263, groot 

ongeveer 49,97 a., aan J. Heiligers, 1943 september 20.  1 akte + bijlagen 
 
 174 Raadsbesluit tot verpachting van de gemeentelijke kiezelgroeve, sectie C no. 

1440, groot ongeveer 1500 m2., gelegen aan de Emmabergweg, aan de 
gemeente Valkenburg-Houthem voor het storten van huisvuil, 1952 januari 14.  1 stuk 

 

2.1.2.1.1.3.1.3. Beheer van eigendommen 

 
 175-177 Staten van gemeente-eigendommen, 1858, 1870, (ca.1927).  1 deeltje, 2 stukken 

 175 Staten van gemeente-eigendommen, 1858 
 176 Staten van gemeente-eigendommen, 1870 
 177 Staten van gemeente-eigendommen, (ca.1927) 

 
 178 Uittreksels van de perceelsgewijze kadastrale legger betreffende eigendommen 

van de gemeente, 1924 februari 15.  1 omslag 
 
 179 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een perceel houtgewas, 

sectie D no. 1411, groot 45,50 a., toebehorend aan het Collegium Canisianum 
voor de uitbreiding van de gemeentelijke kiezelgroeve, 1916 november 25.  1 omslag 

 
 180 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en L. Ruypers, waarbij de gemeente 

aan Ruypers in gebruik afstaat een perceel bos en schaapwei, sectie C no. 997, 
groot ongeveer 8,34 a., met het recht dit perceel te exploiteren als zanden 
grindgroeve en waarbij voornoemde Ruypers aan de gemeente in gebruik afstaat 
een perceel heide, sectie C no. 47, groot ongeveer 8,34a., eveneens met het recht 
dit perceel te exploiteren als zand- en grindgroeve, 1924 november 6.  1 akte + bijlagen 

 
 181 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no. 46, groot 46,67 a., 

toebehorend aan J G. Rutten, voor de uitbreiding van de gemeentelijke 
kiezelgroeve, 1932 maart 23.  1 akte + bijlagen 

 
 182 Akte van aankoop van de kiezelgroeve, sectie C no. 47, groot 18,55 a., 

toebehorend aan M.L. Ruypers, 1933 februari 13.  1 akte + bijlagen 
 
 183 Concept-instructie voor de werklieden, werkzaam in de kiezelgroeve der 

gemeente, ongedateerd,.  1 stuk 
 
 184 Rapporten van gedane opmetingen op 6 oktober en 10 november 1940 van 

gedolven kiezel in de gemeentelijke kiezelgroeve, 1940.  1 omslag 
 

2.1.2.1.1.3.2. Financiën 

 
 185 Polis van verzekering tegen diefstal van ¿ 5000, in hoofdzaak contanten, 1935 juli 

9.  1 stuk 
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 186 Raadsbesluit om tot en met 31 december 1940 als lid toe te treden tot de 
Frauderisico- onderlinge van Gemeenten en deel te nemen in de 
waarborgsregeling, 1937 oktober 28.  1 stuk 

 

2.1.2.1.1.3.2.1. Begrotingen. Rekeningen 

 
 187-262 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, dienstjaren, 1873, 

1875, 1877-1902, 1904-1923, 1926 -1953.  28 delen, 48 deeltjes 
 187 Begrotingen, 1873 
 188 Begrotingen, 1875 
 189 Begrotingen, 1877 
 190 Begrotingen, 1878 
 191 Begrotingen, 1879 
 192 Begrotingen, 1880 
 193 Begrotingen, 1881 
 194 Begrotingen, 1882 
 195 Begrotingen, 1883 
 196 Begrotingen, 1884 
 197 Begrotingen, 1885 
 198 Begrotingen, 1886 
 199 Begrotingen, 1887 
 200 Begrotingen, 1888 
 201 Begrotingen, 1889 
 202 Begrotingen, 1890 
 203 Begrotingen, 1891 
 204 Begrotingen, 1892 
 205 Begrotingen, 1893 
 206 Begrotingen, 1894 
 207 Begrotingen, 1895 
 208 Begrotingen, 1896 
 209 Begrotingen, 1897 
 210 Begrotingen, 1898 
 211 Begrotingen, 1899 
 212 Begrotingen, 1900 
 213 Begrotingen, 1901 
 214 Begrotingen, 1902 
 215 Begrotingen, 1904 
 216 Begrotingen, 1905 
 217 Begrotingen, 1906 
 218 Begrotingen, 1907 
 219 Begrotingen, 1908 
 220 Begrotingen, 1909 
 221 Begrotingen, 1910 
 222 Begrotingen, 1911 
 223 Begrotingen, 1912 
 224 Begrotingen, 1913 
 225 Begrotingen, 1914 
 226 Begrotingen, 1915 
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 227 Begrotingen, 1916 
 228 Begrotingen, 1917 
 229 Begrotingen, 1918 
 230 Begrotingen, 1919 
 231 Begrotingen, 1920 
 232 Begrotingen, 1921 
 233 Begrotingen, 1922 
 234 Begrotingen, 1923 
 235 Begrotingen, 1926 
 236 Begrotingen, 1927 
 237 Begrotingen, 1928 
 238 Begrotingen, 1929 
 239 Begrotingen, 1930 
 240 Begrotingen, 1931 
 241 Begrotingen, 1932 
 242 Begrotingen, 1933 
 243 Begrotingen, 1934 
 244 Begrotingen, 1935 
 245 Begrotingen, 1936 
 246 Begrotingen, 1937 
 247 Begrotingen, 1938 
 248 Begrotingen, 1939 
 249 Begrotingen, 1940 
 250 Begrotingen, 1941 
 251 Begrotingen, 1942 
 252 Begrotingen, 1943 
 253 Begrotingen, 1944 
 254 Begrotingen, 1945 
 255 Begrotingen, 1946 
 256 Begrotingen, 1947 
 257 Begrotingen, 1948 
 258 Begrotingen, 1949 
 259 Begrotingen, 1950 
 260 Begrotingen, 1951 
 261 Begrotingen, 1952 
 262 Begrotingen, 1953 

 
 263-318 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de 

gemeente, dienstjaren, 1856, 1878, 1880 -1922, 1927, 1931, 1933, 1943-1945, 
1947, 1948, 1951- 1953.  1 stuk, 3 omslagen, 8 bandjes, 44 deeltjes 

 263 Memories van toelichting, 1856 
 264 Memories van toelichting, 1878 
 265 Memories van toelichting, 1880 
 266 Memories van toelichting, 1881 
 267 Memories van toelichting, 1882 
 268 Memories van toelichting, 1883 
 269 Memories van toelichting, 1884 
 270 Memories van toelichting, 1885 
 271 Memories van toelichting, 1886 
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 272 Memories van toelichting, 1887 
 273 Memories van toelichting, 1888 
 274 Memories van toelichting, 1889 
 275 Memories van toelichting, 1890 
 276 Memories van toelichting, 1891 
 277 Memories van toelichting, 1892 
 278 Memories van toelichting, 1893 
 279 Memories van toelichting, 1894 
 280 Memories van toelichting, 1895 
 281 Memories van toelichting, 1896 
 282 Memories van toelichting, 1897 
 283 Memories van toelichting, 1898 
 284 Memories van toelichting, 1899 
 285 Memories van toelichting, 1900 
 286 Memories van toelichting, 1901 
 287 Memories van toelichting, 1902 
 288 Memories van toelichting, 1903 
 289 Memories van toelichting, 1904 
 290 Memories van toelichting, 1905 
 291 Memories van toelichting, 1906 
 292 Memories van toelichting, 1907 
 293 Memories van toelichting, 1908 
 294 Memories van toelichting, 1909 
 295 Memories van toelichting, 1910 
 296 Memories van toelichting, 1911 
 297 Memories van toelichting, 1912 
 298 Memories van toelichting, 1913 
 299 Memories van toelichting, 1914 
 300 Memories van toelichting, 1915 
 301 Memories van toelichting, 1916 
 302 Memories van toelichting, 1917 
 303 Memories van toelichting, 1918 
 304 Memories van toelichting, 1919 
 305 Memories van toelichting, 1920 
 306 Memories van toelichting, 1921 
 307 Memories van toelichting, 1922 
 308 Memories van toelichting, 1927 
 309 Memories van toelichting, 1931 
 310 Memories van toelichting, 1933 
 311 Memories van toelichting, 1943 
 312 Memories van toelichting, 1944 
 313 Memories van toelichting, 1945 
 314 Memories van toelichting, 1947 
 315 Memories van toelichting, 1948 
 316 Memories van toelichting, 1951 
 317 Memories van toelichting, 1952 
 318 Memories van toelichting, 1953 
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 319-384 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, dienstjaren, 1842, 1849, 1853 -1855, 1860, 1879, 1881, 1888-1894, 
1898-1902, 1904, 1906-1915, 1917-1923, 1925-1948, 1950-1953.  24 stukken, 42 omslagen 

 319 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1842 
 320 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1849 
 321 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1853 
 322 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1854 
 323 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1855 
 324 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1860 
 325 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1879 
 326 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1881 
 327 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1888 
 328 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1889 
 329 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1890 
 330 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1891 
 331 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1892 
 332 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1893 
 333 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1894 
 334 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1898 
 335 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1899 
 336 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1900 
 337 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1901 
 338 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1902 
 339 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1904 
 340 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1906 
 341 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1907 
 342 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1908 
 343 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1909 
 344 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1910 
 345 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1911 
 346 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1912 
 347 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1913 
 348 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1914 
 349 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1915 
 350 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1917 
 351 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1918 
 352 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1919 
 353 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1920 
 354 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1921 
 355 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1922 
 356 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1923 
 357 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1925 
 358 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1926 
 359 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1927 
 360 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1928 
 361 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1929 
 362 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1930 
 363 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1931 



 30

 364 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1932 
 365 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1933 
 366 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1934 
 367 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1935 
 368 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1936 
 369 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1937 
 370 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1938 
 371 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1939 
 372 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1940 
 373 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1941 
 374 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1942 
 375 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1943 
 376 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1944 
 377 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1945 
 378 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1946 
 379 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1947 
 380 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1948 
 381 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1950 
 382 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1951 
 383 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1952 
 384 Correspondentie betreffende de begrotingen, 1953 

 
 385-460 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, dienstjaren, 1854, 

1856, 1862-1864, 1874, 1876, 1877, 1879 -1881, 1883, 1887-1891, 1893-1903, 
1905-1922, 1924-1953.  30 delen, 46 deeltjes 

 385 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1854 
 386 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1856 
 387 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1862 
 388 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1863 
 389 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1864 
 390 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1874 
 391 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1876 
 392 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1877 
 393 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1879 
 394 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1880 
 395 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1881 
 396 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1883 
 397 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1887 
 398 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1888 
 399 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1889 
 400 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1890 
 401 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1891 
 402 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1893 
 403 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1894 
 404 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1895 
 405 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1896 
 406 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1897 
 407 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1898 
 408 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1899 
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 409 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1900 
 410 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1901 
 411 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1902 
 412 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1903 
 413 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1905 
 414 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1906 
 415 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1907 
 416 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1908 
 417 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1909 
 418 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1910 
 419 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1911 
 420 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1912 
 421 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1913 
 422 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1914 
 423 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1915 
 424 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1916 
 425 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1917 
 426 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1918 
 427 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1919 
 428 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1920 
 429 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1921 
 430 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1922 
 431 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1924 
 432 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1925 
 433 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1926 
 434 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1927 
 435 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1928 
 436 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1929 
 437 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1930 
 438 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1931 
 439 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1932 
 440 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1933 
 441 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1934 
 442 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1935 
 443 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1936 
 444 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1937 
 445 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1938 
 446 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1939 
 447 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1940 
 448 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1941 
 449 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1942 
 450 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1943 
 451 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1944 
 452 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1945 
 453 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1946 
 454 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1947 
 455 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1948 
 456 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1949 
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 457 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1950 
 458 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1951 
 459 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1952 
 460 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 1953 

 
 461-539 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, 

dienstjaren, 1796/97 (an V), 1854, 1856, 1860, 1864, 1876, 1879-1884, 1887-
1953.  1 deeltje, 2 stukken, 76 omslagen 

 461 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1796/97 (an V) 

 462 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1854 

 463 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1856 

 464 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1860 

 465 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1864 

 466 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1876 

 467 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1879 

 468 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1880 

 469 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1881 

 470 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1882 

 471 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1883 

 472 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1884 

 473 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1887 

 474 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1888 

 475 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1889 

 476 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1890 

 477 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1891 

 478 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1892 

 479 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1893 

 480 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1894 

 481 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1895 

 482 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1896 

 483 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1897 
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 484 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1898 

 485 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1899 

 486 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1900 

 487 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1901 

 488 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1902 

 489 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1903 

 490 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1904 

 491 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1905 

 492 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1906 

 493 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1907 

 494 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1908 

 495 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1909 

 496 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1910 

 497 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1911 

 498 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1912 

 499 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1913 

 500 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1914 

 501 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1915 

 502 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1916 

 503 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1917 

 504 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1918 

 505 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1919 

 506 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1920 

 507 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1921 

 508 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1922 

 509 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1923 

 510 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1924 
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 511 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1925 

 512 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1926 

 513 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1927 

 514 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1928 

 515 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1929 

 516 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1930 

 517 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1931 

 518 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1932 

 519 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1933 

 520 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1934 

 521 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1935 

 522 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1936 

 523 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1937 

 524 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1938 

 525 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1939 

 526 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1940 

 527 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1941 

 528 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1942 

 529 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1943 

 530 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1944 

 531 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1945 

 532 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1946 

 533 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1947 

 534 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1948 

 535 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1949 

 536 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1950 

 537 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1951 



 35

 538 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1952 

 539 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1953 

 
 540-604 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de 

gemeente, dienstjaren, 1833, 1842, 1851, 1854, 1861, 1863, 1864, 1872, 1876, 
1879, 1880, 1886- 1890, 1893, 1894, 1896-1899, 1902, 1904, 1906-1915, 1917 -
1930, 1932-1935, 1937, 1938, 1942-1944, 1946-1953.  15 stukken, 50 omslagen 

 540 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1833 

 541 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1842 

 542 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1851 

 543 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1854 

 544 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1861 

 545 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1863 

 546 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1864 

 547 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1872 

 548 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1876 

 549 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1879 

 550 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1880 

 551 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1886 

 552 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1887 

 553 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1888 

 554 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1889 

 555 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1890 

 556 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1893 

 557 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1894 

 558 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1896 

 559 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1897 

 560 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1898 

 561 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1899 
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 562 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1902 

 563 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1904 

 564 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1906 

 565 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1907 

 566 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1908 

 567 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1909 

 568 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1910 

 569 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1911 

 570 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1912 

 571 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1913 

 572 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1914 

 573 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1915 

 574 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1917 

 575 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1918 

 576 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1919 

 577 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1920 

 578 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1921 

 579 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1922 

 580 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1923 

 581 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1924 

 582 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1925 

 583 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1926 

 584 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1927 

 585 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1928 

 586 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1929 

 587 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1930 

 588 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1932 
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 589 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1933 

 590 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1934 

 591 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1935 

 592 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1937 

 593 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1938 

 594 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1942 

 595 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1943 

 596 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1944 

 597 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1946 

 598 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1947 

 599 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1948 

 600 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1949 

 601 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1950 

 602 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1951 

 603 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1952 

 604 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente, dienstjaar, 1953 

 

2.1.2.1.1.3.2.2. Financieel beheer 

 
 605 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de N.V. Bank voor Nederlandse 

Gemeenten te 's Gravenhage en de gemeente met een maximum krediet van ¿ 
5000, 1925 juli 15.  1 akte + bijlagen 

 
 606 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een rekening-

courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 15.000, 1931 maart 20.  1 omslag 

 
 607 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een rekening-

courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 15.000, 1934 maart 22.  1 omslag 

 
 608 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een rekening-

courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 15.000, 1934 november 30.  1 omslag 

 
 609 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een rekening-

courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 15.000, 1935 november 12.  1 omslag 
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 610 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een rekening-
courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 9500, 1937 november 22.  1 omslag 

 
 611 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een rekening-

courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 8000, 1938 december 20.  1 omslag 

 
 612 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een rekening-

courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 13.000, 1939 oktober 23.  1 omslag 

 
 613 Raadsbesluit tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de 

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage met een maximum 
krediet van ¿ 14.600, 1940 oktober 30,.  1 stuk 

 
 614 Besluit van de burgemeester tot het aangaan van een rekeningcourant-

overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage 
met een maximum krediet van ¿ 17.000, 1941 november 19.  1 stuk 

 
 615 Besluit van de burgemeester tot het aangaan van een rekening-courant-

overeenkomst met de Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage met 
een maximum krediet van ¿ 7100, 1942 november 13.  1 stuk 

 
 616 Besluit van de burgemeester tot het aangaan van een rekeningcourant-

overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage 
met een maximum krediet van ¿ 10.000, 1943 november 24.  1 stuk 

 
 617 Besluit van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een rekening-

courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's 
Gravenhage met een maximum krediet van ¿ 12.500, 1945 oktober 22,.  1 stuk 

 
 618 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de N.V. Bank voor Nederlandse 

Gemeenten te 's Gravenhage en de gemeente met een maximum krediet van ¿ 
12.000, 1947 april 22.  1 akte + bijlagen 

 
 619 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de N.V. Bank voor Nederlandse 

Gemeenten te 's Gravenhage en de gemeente met een maximum krediet van ¿ 
24.000, 1947 oktober 17.  1 akte + bijlagen 

 
 620 Akte van bijzondere rekening-courant-overeenkomst tussen de N.V. Bank voor 

Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage en de gemeente met een maximum 
krediet van ¿ 68.000 voor de financiering van woningbouwuitgaven, 1950 
november 16.  1 akte + bijlage 

 
 621 Besluit van de burgemeester tot vaststelling van regelen met betrekking tot de 

controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de ontvanger en andere 
rekenplichtige ambtenaren der gemeente, 1941 december 31/1942 februari 6.  1 stuk 

 

2.1.2.1.1.3.2.3. Schuld 

 
 622 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Maatschappij voor Gemeente-Krediet te Amsterdam, groot ¿ 6000, aangegaan 
voor de herbouw van het oude school- lokaal, de bijbouw van twee nieuwe lokalen 
en de aanschaf van schoolmeubelen, 1902 september 10/15.  1 akte + bijlagen 

 
 623 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Maatschappij voor Gemeente-Krediet te Amsterdam, groot ¿ 10.000, aangegaan 
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voor het verlenen van een subsidie aan het r.k. kerkbestuur voor de uitbreiding 
van de kerk, 1909 november 9.  1 akte + bijlagen 

 
 624 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met de Boerenleenbank, 

groot ¿ 500, en besluiten van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de 
raadsbesluiten tot verlenging der termijn van aflossing van deze lening, 1910 juni 
30/1913 januari 3/1915 januari 29.  1 omslag 

 
 625 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Maatschappij voor Gemeente-Krediet te Amsterdam, groot ¿ 2000, aangegaan 
voor de verbetering en verbreding van de Stoepertweg, 1911 mei 10/12.  1 akte + bijlagen 

 
 626 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van dit 

raadsbesluit, tot het aangaan van een kasgeldlening met J. Frissen, groot ¿ 2000, 
en raadsbesluit tot verlenging der termijn van aflossing van deze lening, 1915 
maart 4/november 26.  1 omslag 

 
 627 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een geldlening, groot ten hoogste ¿ 700, voor de verbouwing van het 
raadhuis en de bijbouw van arrestantenlokalen, 1916 januari 7.  1 stuk 

 
 628 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een kasgeldlening, groot ten hoogste ¿ 2000, 1916 maart 25.  1 stuk 
 
 629 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening met de Boerenleenbank, groot 
ten hoogste ¿ 8000, voor de uitvoering van de distributiewet 1916, 1916 november 
25.  1 omslag 

 
 630 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een geldlening, groot ¿ 700, voor de aankoop van een perceel 
grond, 1917 januari 19.  1 stuk 

 
 631 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een kasgeldlening met de Boerenleenbank, 
groot ¿ 4000, 1917 juli 31.  1 omslag 

 
 632 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank, groot ¿ 5000, 1918 juli 29.  1 akte + bijlagen 
 
 633 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening met de Boerenleenbank, groot 
ten hoogste ¿ 5000, voor de dekking der kosten van het levensmiddelenbedrijf, 
1919 juni 25.  1 omslag 

 
 634 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank, groot ¿ 5000, 1919 september 8.  1 akte + bijlagen 
 
 635 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een kasgeldlening met de Boerenleenbank, 
groot ¿ 7000, 1919 december 10.  1 omslag 

 
 636 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening met de Boerenleenbank, groot 
ten hoogste ¿ 10.000, voor de uitvoering der distributiewet, 1920 juni 30.  1 omslag 

 
 637 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening groot ¿ 50.000, voor de aanleg 
van het electriciteitsnet, 1921 mei 21.  1 omslag 
N.B. Bij de Boerenleenbank werd ¿ 15.000 van deze ¿ 50.000 geleend, zie hiervoor inv.nr. 638 
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 638 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 
Boerenleenbank, groot ¿ 15.000, 1921 juli.  1 akte + bijlagen 
N.B. Zie ook inv.nr. 637 

 
 639 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening, groot ¿ 3500, voor storting in het 
aandelenkapitaal der N.V. Limburgse Tramwegmaatschappij, 1921 augustus 3.  1 omslag 

 
 640 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een kasgeldlening, 

groot ¿ 5000, 1922 augustus 17.  1 omslag 
 
 641 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een geldlening met 

de Boerenleenbank, groot ¿ 17.000, voor de aflossing van andere geldleningen en 
voor het verstrekken van betaalmiddelen aan het electriciteitsbedrijf, 1922 oktober 
20.  1 omslag 

 
 642 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de stichting 

"Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg" te Heerlen, 
groot ¿ 15.000, aangegaan voor de aflossing van andere geldleningen, 1922 
november,.  1 akte + bijlagen 

 
 643 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met de Boerenleenbank, 

groot ¿ 5000, 1923 september 14.  1 stuk 
 
 644 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met J. Frissen, groot ¿ 5000, 

1924 mei 20.  1 stuk 
 
 645 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening met de Rijksverzekeringsbank te 
Amsterdam, groot ¿ 118.000, voor storting op de aandelen in de N.V. 
Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg, 1924 september 6.  1 omslag 

 
 646 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening met de Boerenleenbank, groot ¿ 
12.500, voor de gedeeltelijke aflossing der lening, aangegaan voor de aanleg van 
het electriciteitsnet, 1926 mei 10.  1 omslag 

 
 647 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank 

voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 28.000, aangegaan voor 
de aankoop van grond voor en de bouw van de marechausseekazerne, 1933 
september 22.  1 akte + bijlagen 

 
 648 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een geldlening met 

het beambtenfonds van de Staatsmijnen in Limburg, groot ¿ 10.200, voor de 
storting van het aandelenkapitaal in en de exploitatiekosten ten behoeve van N.V. 
Limagas, en stukken betreffende de overdracht van deze geldlening en van de 
aandelen der gemeente in de N.V. Limagas aan de gemeente Valkenburg, 1934 
juni 28/1941.  1 omslag 

 
 649 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank 

voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 12,500, aangegaan voor 
de dekking der buitengewone uitgaven wegens teruggave van te veel genoten 
hoofdsom en opcenten personele belasting, belastingjaar 1934/35, ten bedrage 
van ¿ 9680, en wegens beschikbaarstelling van een bedrag van ¿ 2955 aan het 
r.k. kerkbestuur van de H. Clemens, ingevolge artikel 72 der lager- onderwijswet 
1920, voor de stichting van een r.k. school voor gewoon lager onderwijs, 1935 juli 
9.  1 akte + bijlagen 

 
 650 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de stichting 

"Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg" te Heerlen, 
groot ¿ 11.000, aangegaan voor de betaling der aandelen in de Limburgse 
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Tramweg-Maatschappij "Gebaltram" en daarmee samenhangende kosten, 1936 
maart 4.  1 akte + bijlagen 

 
 651 Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening met de Nationale 

Levensverzekering Bank te Rotterdam, groot ten hoogste ¿ 79.337,65, voor de 
aflossing van andere geldleningen, 1937 juni 11.  1 stuk 

 
 652 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de stichting 

"Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg" te Heerlen, 
groot ¿ 40.680, aangegaan voor de uitkering van 80% van de geschatte waarde 
der bijzondere lagere school aan het bestuur van de St. Josephschool, 1937 
augustus 20/23.  1 akte + bijlagen 

 
 653 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de centrale 

spaarbank "De Volksbank" te Maastricht, groot ¿ 40.150, aangegaan voor de 
aflossing van andere geldleningen, 1937 oktober 26.  1 akte + bijlagen 

 
 654 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 10.000, 1938 juli 1. 1 akte + bijlagen 
 
 655 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 10.000, 1938 
oktober 1.  1 akte + bijlagen 

 
 656 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N,V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 10.000, 1939 
januari 1.  1 akte + bijlagen 

 
 657 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 10,000, 1939 april 
1.  1 akte + bijlagen 

 
 658 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N. 

V, Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 8000, 1939 juni 
1.  1 akte + bijlagen 

 
 659 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, groot ¿ 21,000, 1940 oktober 
15.  1 akte + bijlagen 

 
 660 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, groot ¿ 21.000, 1941 januari 
15,.  1 akte + bijlagen 

 
 661 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, groot ¿ 12.000, 1941 april 15. 1 akte + bijlagen 
 
 662 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank, groot ¿ 14.916; eenvoudig afschrift, 1943 oktober 21.  1 akte + bijlagen 
 
 663 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 10.000, 1944 december 1. 
 1 akte + bijlage 

 
 664 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 10.000, 1945 februari 10. 1 akte + bijlagen 
 
 665 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 10.000, 1945 augustus 
30,.  1 akte + bijlage 
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 666 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 10.000, 1945 augustus 
30.  1 akte + bijlagen 

 
 667 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 10.000, 1946 februari 23. 1 akte + bijlagen 
 
 668 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 10.000, 1946 augustus 
26.  1 akte + bijlagen 

 
 669 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 35.000, 1947 
januari 15.  1 akte + bijlagen 

 
 670 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 15.000, 1948 
januari 12.  1 akte + bijlagen 

 
 671 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 15.000, 1949 
januari 10.  1 akte + bijlagen 

 
 672 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met het Algemeen 

Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg te Heerlen, groot ¿ 
120.000, 1949 mei 27.  1 stuk 

 
 673 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 223.500, 1949 oktober 1. 1 akte + bijlagen 
 
 674 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 15.000, 1950 
januari 15.  1 akte + bijlagen 

 
 675 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 85.000, 1950 juli 1. 1 akte + bijlagen 
 
 676 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nederlandse Middenstandsbank te Amsterdam, groot ¿ 223.500, 1950 oktober 1. 1 akte + bijlagen 
 
 677 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van het 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te 's Gravenhage, groot ¿ 15.000, 1950 
december 30.  1 akte + bijlagen 

 
 678 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 100.000, 1951 april 
1.  1 akte + bijlagen 

 
 679 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 68.000, 1951 juli 1. 1 akte + bijlagen 
 
 680 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van het 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te 's Gravenhage, groot ¿ 50.000, 1951 juli 1. 1 akte + bijlagen 
 
 681 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 68.000, 1951 
oktober 22.  1 akte + bijlagen 

 



 43

 682 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met de N.V. Bank voor 
Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 68.000, 1951 december 13.  1 stuk 

 
 683 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van het 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te 's Gravenhage, groot ¿ 68.000, 1952 
januari 5.  1 akte + bijlagen 

 
 684 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met de N.V. Bank voor 

Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 68.000, 1952 april 16.  1 stuk 
 
 685 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, groot ¿ 68.000, 1952 juli 1. 1 akte + bijlagen 
 
 686 Andere stukken betreffende gemeenteschulden, 1817-1854.  1 omslag 
 

2.1.2.1.1.3.3. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 
 687 Register, bevattende allerlei gegevens over het organisme, het personeel en de 

taak van de gemeente, 1934-1958.  1 deeltje 
 
 688 Instructie voor de ambtenaren in dienst der gemeente Hulsberg in tijden van 

oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden met betrekking 
tot het in veiligheid brengen van gelden en archieven, 1940 januari 15.  1 stuk 

 
 689 Stukken betreffende de toestand, inspectie, ordening en beveiliging van het 

gemeente- archief, 1931-1952.  1 omslag 
 
 690 Verordening, regelende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordeningen in 

de gemeente, 1926 oktober 28.  1 stuk 
 

2.1.2.1.1.3.4. Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd 
N.B. Zie ook inv.nr. 2683. 
 
 691 Schrijven van de burgemeester van Klimmen betreffende de herstellingskosten 

van het gemeentehuis te Klimmen, waarin de gemeente Hulsberg zal moeten 
bijdragen in verhouding tot de plaats die zij bezit in dat gemeentehuis, dit is een 
derde deel, 1809 mei 25.  1 stuk 

 
 692 Tekening van het plan van verbouwing van het raadhuis, ongedateerd,.  1 tekening 
 
 693 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een huis met erf, tuin en 

weiland, sectie D no. 1408, groot 35,32 a., toebehorend aan de erven van de 
weduwe W. Pennings- Damoiseaux, met het doel deze goederen na aankoop te 
verhuren aan de gemeenteveldwachter, 1926 mei 10.  1 omslag 

 
 694 Stukken betreffende de verbouwing en restauratie van het gemeentehuis en het 

schilderen van het verbouwde gemeentehuis, 1929.  1 omslag 
 
 695 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no. 1059, groot ongeveer 

38,71 a., toebehorend aan de familie Schoenmae(c)kers, voor de bouw van een 
marechausseekazerne, 1933 augustus 16.  1 akte + bijlagen 

 
 696 Stukken betreffende de bouw van een marechausseekazerne, 1932-1934.  1 omslag 
 
 697 Stukken betreffende het verbouwen van een bergplaats, 1933.  1 omslag 
 
 698 Tekeningen van de vergaderzaal, 1934.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nr. 2689 
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 699 Bestek en voorwaarden voor het verven van het raadhuis en de onderwijswoning, 

1938 mei 25.  1 stuk 
 
 700 Stukken betreffende het maken van een w.c. in het raadhuis, 1942.  1 omslag 
 
 701 Stukken betreffende oorlogsschade aan het verenigingslokaal bij het 

gemeentehuis en het gemeentelijk magazijn en de ontvreemding van goederen uit 
dat magazijn door geallieerde strijdkrachten, 1945, 1949.  1 omslag 

 
 702 Stukken betreffende de bouw van een brandvrije archiefbewaarplaats in het 

raadhuis, 1952.  1 omslag 
 
 703 Voorschriften betreffende het schoonhouden van het raadhuis, 1930 december 3.  1 stuk 
 

2.1.2.1.1.4. Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen 

 
 704 Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot verdeling van de gemeente in twee 

stemdistricten, 1923, 1931.  1 omslag 
 
 705 Lijsten van personen, die de vereiste belasting betalen voor stemrecht in het 

district Valkenburg en lijsten van hen, die de vereisten bezitten om in het 
bovengenoemd district tot kiezers te worden benoemd, 1824, 1827.  1 omslag 

 
 706-718 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer der staten-

generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 1901/1902-1903/1904, 
1921/1922, 1933/1934, 1935/1936-1938/1939, 1940/1941-1942/1943, 1946/1947. 1 bandje, 12 deeltjes 

 706 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1901/1902 

 707 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1902/1903 

 708 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1903/1904 

 709 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1921/1922 

 710 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1933/1934 

 711 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1935/1936 

 712 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1936/1937 

 713 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1937/1938 

 714 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1938/1939 
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 715 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1940/1941 

 716 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1941/1942 

 717 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1942/1943 

 718 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, 
1946/1947 

 

2.1.2.1.1.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 

 
 719 Register vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, van besturen, 

commissiën, instellingen, stembureaux enz, 1923-1955.  1 deeltje 
 

2.1.2.1.1.5.1. Vertegenwoordigende lichamen van staatkundige aard met besturende en/of 
verordenende bevoegdheid 

 
 720 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten behoeve van de 

verkiezingen van de leden van de tweede kamer der staten generaal, 1922-1952,.  1 omslag 
 
 721 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten behoeve van de 

verkiezingen van de leden van de provinciale staten van Limburg, 1923-1950,.  1 omslag 
 
 722 Andere stukken betreffende de verkiezing van leden van de provinciale staten van 

Limburg, 1821-1836.  1 omslag 
 
 723 Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente, 1925 

december 3.  1 deeltje 
 
 724 Besluiten van gedeputeerde staten tot het gegrond verklaren van de beroepen 

ingesteld door J.J.R. van den Broeck en J.H. Wouters tegen de beslissingen van 
het hoofdstembureau voor de verkiezing van leden van de raad der gemeente 
Hulsberg waarbij de door appelanten op 8 april bij de voorzitter van gemeld 
hoofdstembureau ingeleverde lijsten van kandidaten voor gemelde verkiezing 
ongeldig zijn verklaard, 1919 april 25.  1 omslag 

 
 725-732 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten behoeve van de 

verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, processen-verbaal van de 
zittingen van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst der 
stemmingen, gehouden ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad, 
besluiten van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen van het 
centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen der verkiezingen van 
de leden van de gemeenteraad, 1919, 1923, 1927, 1931, 1935, 1939, 1946, 1949, 
1953.  8 omslagen 

 725 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
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van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 726 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 727 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 728 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 729 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 730 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 731 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 732 Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau ten 
behoeve van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau tot het 
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vaststellen van de uitkomst der stemmingen, gehouden ter 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, besluiten van het 
centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslagen der 
gemeenteraadsverkiezingen en processen-verbaal van de zittingen 
van het centraal stembureau tot het bekend maken van de uitslagen 
der verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 1 omslag 

 
 733 Lijst van aanbeveling van personen voor de benoeming tot lid van het kiescollege 

in de gemeente ter verkiezing van een tijdelijke gemeenteraad, bekendmaking van 
de benoemde leden van dit kiescollege, proces-verbaal van de zitting van het 
kiescollege tot het vaststellen van de uitkomst der stemming ter verkiezing van de 
leden van de tijdelijke gemeenteraad en besluit van de burgemeester tot het 
vaststellen van de uitslag der verkiezing van de tijdelijke gemeenteraad, 1945.  1 omslag 

 
 734 Besluiten van de voorzitter van het centraal (hoofd)stembureau ter benoeming van 

leden van de raad der gemeente door het openvallen van plaatsen, het niet 
aannemen van benoemingen en het niet binnen de gestelde termijn inzenden van 
de geloofsbrieven, 1925, 1940, 1946.  1 omslag 

 
 735 Andere stukken betreffende de verkiezing en benoeming van 

gemeenteraadsleden, 1821-1863.  1 omslag 
 
 736 Stukken betreffende het voortijdig in functie treden van de gemeenteraad, 1946, 

1947.  1 omslag 
 
 737-739 Presentielijsten voor de raadsvergaderingen, 1929-1960.  3 deeltjes 

 737 Presentielijsten voor de raadsvergaderingen 1 deeltje 
 738 Presentielijsten voor de raadsvergaderingen 1 deeltje 
 739 Presentielijsten voor de raadsvergaderingen 1 deeltje 

 
 740 Stukken betreffende het presentiegeld voor het bijwonen der raadsvergaderingen, 

1921-1951.  1 omslag 
 

2.1.2.1.1.5.2. Uitvoerende colleges 

 
 741 Besluiten, met bijbehorende stukken, van burgemeester en wethouders tot 

wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders, 1926, 1927.  1 omslag 

 
 742 Stukken betreffende de benoeming van wethouders, 1825 -1946.  1 omslag 
 
 743 Besluiten van gedeputeerde staten, waarbij zij de jaarwedde van elk der 

wethouders ter kennis van belanghebbenden en het gemeentebestuur brengen, 
1921, 1926.  1 omslag 

 
 744 Presentielijst voor de vergaderingen van het college van burgemeester en 

wethouders, 1925 januari 17-1944 december 27.  1 deeltje 
 

2.1.2.1.1.5.3. Functionarissen 

 

2.1.2.1.1.5.3.1. Hoogste functionaris 

 
 745 Stukken betreffende de verjaardag en het overlijden van koning Willem II, 1841- 

1849.  1 omslag 
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 746 Stukken betreffende de aanvaarding van de regering door en het overlijden en de 
begrafenis van koning Willem III, 1849, 1890.  1 omslag 

 
 747 Circulaire betreffende het overlijden van koningin Anna Paulowna, weduwe van 

koning Willem II, 1865 maart 3.  1 stuk 
 
 748 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van koningin Sophia 

Frederika Mathilda, echtgenote van koning Willem III, 1877.  1 omslag 
 
 749 Stukken betreffende de bevalling, verjaardag en regeringsjubilea van koningin 

Wilhelmina, 1909-1948.  1 omslag 
 
 750 Stukken betreffende de geboorte, het huwelijk van en het aanvaarden van het 

koningschap door prinses Juliana, 1909 -1948.  1 omslag 
 
 751 Schrijven van de directeur van het kabinet der koningin, waarin hij de dank van de 

koningin overbrengt voor de betuigde deelneming bij gelegenheid van het 
overlijden van de prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg, 1934 augustus 
23.  1 stuk 

 
 752 Stukken betreffende de geboorte van prinses Beatrix, 1937, 1938.  1 omslag 
 
 753 Stukken betreffende de geboorte van prinses Irene, 1939.  1 omslag 
 
 754 Stukken betreffende de geboorte van prinses Maria Christina, 1947.  1 omslag 
 
 755 Koninklijk besluit tot vaststelling van de jaarwedde van de burgemeester van 

Hulsberg op ¿ 150, 1877 juni 4.  1 stuk 
 

2.1.2.1.1.5.3.2. Secretariaat 

 
 756 Instructie voor de secretaris der gemeente, 1919 augustus 30.  1 stuk 
 
 757 Instructie, met bijbehorende stukken, voor de secretaris der gemeente, 1925 

februari 4.  1 omslag 
 
 758 Schrijven van de commissaris te Valkenburg betreffende een bericht over de 

uitoefening van de functies van secretaris en ontvanger, welke in de gemeente 
door een en dezelfde persoon worden uitgeoefend, 1833 januari 16.  1 stuk 

 

2.1.2.1.1.5.3.3. Comptabele ambtenaar 
N.B. Zie ook inv.nr. 758. 
 
 759 Instructie voor de ontvanger der gemeente, 1919 augustus 30.  1 stuk 
 
 760 Instructie, met bijbehorende stukken, voor de ontvanger der gemeente, 1925 

februari 4.  1 omslag 
 
 761 Schrijven van de commissaris van het district Maastricht, waarin hij meedeelt, dat 

er geen wetsbepalingen bestaan op grond waarvan de gemeente-ontvanger 
bevoegd zou zijn om in die betrekking een gedelegeerde aan te stellen, 1843 april 
26.  1 stuk 

 
 762 Besluit van de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken 

tot aanwijzing der gemeenten Hulsberg en Klimmen als gemeenten waar de 
bediening van ontvanger door dezelfde persoon wordt bekleed, 1944 juni 7.  1 stuk 
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 763 Stukken betreffende de zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger, 1847, 
1928, 1930.  1 omslag 

 

2.1.2.1.1.5.4. Takken van dienst. Bedrijven 

 
 764 Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de eisen van 

benoembaarheid en bezoldiging van de veldwachters der gemeente, 1932-1943.  1 omslag 
 
 765 Instructie voor de gemeenteveldwachters in de provincie Limburg, vastgesteld 

door de commissaris der koningin in de provincie Limburg, 1921 december 21.  1 deeltje 
 
 766 Verordening, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de 

verordening, op het financieel beheer van het levensmiddelenbedrijf in de 
gemeente, 1917 juli 31.  1 omslag 

 
 767 Rekening van ontvangsten en uitgaven der huurcommissie, dienstjaar 1919.  1 deeltje 
 
 768 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot verkoop van 

de electrische stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende het beheer van het 
electriciteitsbedrijf, 1922 maart 10/11.  1 akte 
N.B. Voor electriciteitsvoorziening, zie ook inv.nrs. 2464-2479 

 
 769 Verordening, met bijbehorende stukken, op het beheer van het electriciteitsbedrijf, 

1922 maart 8.  1 omslag 
 
 770 Verslag omtrent de toestand en de exploitatie van het electriciteitsbedrijf, 1922.  1 omslag 
 
 771-772 Overzichten van het electriciteitsbedrijf, 1924, 1925.  2 omslagen 

 771 Overzichten van het electriciteitsbedrijf, 1924 1 omslag 
 772 Overzichten van het electriciteitsbedrijf, 1925 1 omslag 

 
 773-774 Ramingen van het bedrijfssaldo van het electriciteitsbedrijf, dienstjaren 1922, 

1926.  2 stukken 
 773 Ramingen van het bedrijfssaldo van het electriciteitsbedrijf, 

dienstjaar, 1922 1 stuk 
 774 Ramingen van het bedrijfssaldo van het electriciteitsbedrijf, 

dienstjaar, 1926 1 stuk 
 
 775-777 Verlies- en winstrekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaren 1922, 1924, 

1925.  3 stukken 
 775 Verlies- en winstrekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 

1922 1 stuk 
 776 Verlies- en winstrekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 

1924 1 stuk 
 777 Verlies- en winstrekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 

1925 1 stuk 
 
 778 Balansen van het electriciteitsbedrijf per 31 december, 1922, 1924, 1925.  1 omslag 
 
 779 Instructies voor de chef, boekhouder, en kassier van het electriciteitsbedrijf, 1922 

maart 8.  1 deeltje 
 

2.1.2.1.1.5.5. Organen en instellingen, door overheidslichamen ingesteld of erkend 

 
 780 Raadsbesluit toe te treden als lid tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

afdeling Limburg, 1925 maart 20.  1 stuk 
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2.1.2.1.1.6. Plichten en bevoegdheden; regeling en vaststelling der bestuurs- en 
beheershandelingen 

 
 781 Raadsbesluiten tot het verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders 

tot het uitoefenen van de aan de raad gegeven bevoegdheid tot het verhuren van 
woningen, toebehorend aan de gemeente, 1949, 1951, 1953.  1 omslag 

 
 782 Stukken betreffende de abonnementsprijs van het staatsblad, 1842, 1848.  1 omslag 
 
 783 Verordeningen, met bijbehorende stukken, aanwijzende welke strafverordeningen 

voor de gemeente vastgesteld, van kracht blijven, 1920-1934.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2. Personeel 

 
 784 Ambtenarenreglement voor de gemeente, met bijbehorende stukken, 1931 juni 19. 

 1 omslag 
 
 785 Verordening, met bijbehorende stukken, tot aanwijzing van de ambten en 

betrekkingen in dienst der gemeente Hulsberg, welke-met uitsluiting van andere 
gegadigden-slechts kunnen worden vervuld door militairen of gewezen militairen, 
die ingevolge een wettelijke regeling aanspraak hebben op benoeming tot 
ambtenaar in dienst van een der lichamen, genoemd in de artikelen 3 en 4 der 
pensioenwet 1922, 1937 maart 5.  1 omslag 

 
 786 Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de bezoldiging van de 

ambtenaren in dienst der gemeente, 1934 -1946.  1 omslag 
 
 787 Verordening, met bijbehorende stukken, regelende rang en bezoldiging 

ambtenaren ter secretarie, 1948 april 29.  1 omslag 
 
 788 Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de bezoldiging van de 

kantonniers in dienst der gemeente, 1946-1949.  1 omslag 
 
 789 Stukken betreffende het toekennen van tijdelijke toelagen, uitkeringen, 

gratificaties, kindertoeslag aan het gemeentepersoneel, alsmede de toekenning 
van een tijdelijke tegemoetkoming in de ziektekostenregeling, 1930-1952.  1 omslag 

 
 790 Andere stukken betreffende de salariëring van het gemeentepersoneel, 1933-

1953.  1 omslag 
 
 791-793 Staten van plaats gehad hebbende mutatiën in het ambtenarenpersoneel der 

gemeente, 1932-1953.  3 omslagen 
 791 Staten van plaats gehad hebbende mutatiën in het 

ambtenarenpersoneel der gemeente 1 omslag 
 792 Staten van plaats gehad hebbende mutatiën in het 

ambtenarenpersoneel der gemeente 1 omslag 
 793 Staten van plaats gehad hebbende mutatiën in het 

ambtenarenpersoneel der gemeente 1 omslag 
 
 794 Staten van plaats gehad hebbende mutatiën, voor zoveel betreft benoeming, 

bevordering of terugstelling in het ambtenarenpersoneel der gemeente, 1932, 
1951.  1 omslag 
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 795 Staten van plaats gehad hebbende mutatiën, voor zoveel betreft verandering in 
bezoldiging en pensioengrondslag in het ambtenarenpersoneel der gemeente, 
1929, 1950, 1951.  1 omslag 

 
 796 Register van aan het pensioenfonds voor de gemeenteambtenaren betaalde 

bijdragen, 1913-1921.  1 deeltje 
 
 797 Staten van de verschuldigde bijdragen voor eigen- en gezinspensioen der 

gemeente- ambtenaren en gespecificeerde opgaven der pensioensbijdragen door 
de gemeente verschuldigd, ingevolge art. 36, lid 1, der pensioenwet 1922, 1936-
1952.  1 omslag 

 
 798 Andere stukken betreffende het pensioen van het gemeentepersoneel, 1914-1953. 

 1 omslag 
 
 799 Instructies voor de gemeente-ambtenaren, 1925, 1929, 1935.  1 omslag 
 
 800 Polis, met aanhangsel, van de ziekteverzekering van het personeel van 

gemeentewerken, 1936 februari 1.  1 omslag 
 
 801 Raadsbesluit, bepalende, dat de ambtenaar, die lid is van de bijzondere vrijwillige 

landstorm en die gevolg zou geven aan een eventuele oproep der regering om 
vrijwillig onder de wapenen te komen, geacht zal worden zijn ambtelijke 
werkzaamheden op wettige grond te verzuimen, 1935 februari 22.  1 stuk 

 
 802 Staten van het ambtenarenpersoneel der gemeente, 1913, 1931, 1943.  1 omslag 
 
 803-849 Persoonsbundels, 1825-1953.  13 stukken, 34 omslagen 

N.B. In deze serie zijn, met uitzondering van het luchtbeschermings- en onderwijzend personeel, van 
elk personeelslid van de gemeente afzonderlijk alle persoonlijke stukken per bundel bijeengebracht. 
Stukken van vóór 1954, handelend over personeelsleden, die op 1 januari 1954 nog in dienst van de 
gemeente waren, zijn niet in dit deel van het archief, maar in het deel van het archief van na de 
invoering van het registratuurstelsel opgenomen. Het betreft de volgende personeelsleden: A.J. 
Consten, deurwaarder der plaatselijke belastingen; J.H. Coumans, ambtenaar ter secretarie; J.H. 
Habets, kantonnier; H.J. Janssen, gemeente-ontvanger; C.J.C. Kettler, geneesheer; J.G. Limpens, 
kantonnier; H.H. Schetters, gemeentesecretaris; J.H. Schillings, ambtenaar ter secretarie; J. Starmans, 
geneesheer 

 803 Bakker, A., deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1916 1 omslag 
 804 Beg, M.H. van de, poetsvrouw gemeentehuis en school, 1925-1937 1 omslag 
 805 Bormans, W., gemeente-ontvanger, 1899 april 3 1 stuk 
 806 Broeck, P.H. van der, plaatsvervangend burgemeester, 1946 1 omslag 
 807 Campo, H,H. à, burgemeester, gemeentesecretaris, 1878, 1883 1 omslag 
 808 Campo, J.H.E. à, volontair ter secretarie, ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1914 1 omslag 
 809 Campo, J.H.M. à, burgemeester, gemeentesecretaris, ambtenaar 

van de burgerlijke stand, 1916-1921 1 omslag 
 810 Campo, M. à, burgemeester, gemeentesecretaris, 1857-1869 1 omslag 
 811 Dolmans, H.J.H., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1932-

1944 1 omslag 
 812 Dolmans, J., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1910-1926 1 omslag 
 813 Dormans, J.H., gemeenteveldwachter, onbezoldigd 

rijksveldwachter, deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1925-
1950 1 omslag 

 814 Dortu, J.J., gemeente-opzichter-tekenaar bij de bouw van woningen, 
1950, 1951 1 omslag 
N.B. Hij was tevens in bovengenoemde functie werkzaam voor de gemeente 
Klimmen 

 815 Geilekerken, geneesheer, 1844 april 15 1 stuk 
 816 Gerards, L.H., plaatsvervangend burgemeester, 1945 september 11 1 stuk 
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 817 Habets, J.J.M., gemeente-ontvanger, 1925-1932 1 omslag 
 818 Herman, geneesheer, 1892-1907 1 omslag 
 819 Janssen, M.C.L.J., hulpkracht ter secretarie, 1950 -1953 1 omslag 
 820 Kerckhoffs, M.A.H.A., burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke 

stand, 1924- 1953 1 omslag 
N.B. Hij was ook burgemeester van Klimmen 

 821 Kerckhoffs, M.G.H., tijdelijk ambtenaar ter secretarie, 1945, 1946 1 omslag 
 822 Kerckhoffs, M.J.E., tijdelijk ambtenaar ter secretarie, leider 

distributiedienst, 1940- 1950 1 omslag 
 823 Kleijnen, A.C., poetsvrouw gemeentehuis, 1937 januari 13 1 stuk 
 824 Laan, W. van der, deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1914 1 omslag 
 825 Luchtemann, P.J., gemeente-ontvanger, 1825 augustus 18 1 stuk 

N.B. Dit stuk, het benoemingsbesluit, bevat ook de benoeming van 6 raadsleden 
 826 Luchtmann, J.L.M., ambtenaar van de burgerlijke stand, 1905 juli 19 1 stuk 
 827 Maassen, geneesheer, 1833 april 3 1 stuk 

N.B. Dit stuk, het benoemingsbesluit, bevat ook de benoeming van E. Raeymaekers 
tot vroedvrouw 

 828 Mommers, A., deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1943-1953 1 omslag 
 829 Neven, J.L.M., kantonnier, 1889-1925 1 omslag 
 830 Ogtrop, J B. van, gemeenteveldwachter, onbezoldigd 

rijksveldwachter, deurwaarder der plaatselijke belastingen, 
gemeente-ontvanger, 1915-1930 1 omslag 

 831 Oppen, J.G. van, gemeentesecretaris, 1841 mei 14 1 stuk 
N.B. Dit stuk handelt ook over L. Sijben, inv.nr. 840 

 832 Publickhuysen, P.L.E., gemeente-opzichter-tekenaar bij de bouw 
van 18 woningen en de aanleg van een weg, 1949, 1950 1 omslag 

 -- Raeymaekers, vroedvrouw, zie inv.nr. 827 
 833 Ramaekers, P.J.M,C., secretaris van het burgerlijk armbestuur, 

1913 1 omslag 
 834 RosmülIer, A., ambtenaar ter secretarie, ambtenaar van de 

burgerlijke stand, plaatsvervangend gemeentesecretaris, 1925-1927 1 omslag 
 835 Rouwette, J.W., plaatsvervangend burgemeester, 1944 december 

11 1 stuk 
 836 Rouwette, M.J.A., plaatsvervangend burgemeester, 1953 

september 9 1 stuk 
 837 Schoenmaeckers, J B., burgemeester, 1852-1857 1 omslag 
 838 Smeets, F.H.H., tijdelijk ambtenaar ter secretarie, 1941 juni 16 1 stuk 
 839 Spanje, J. van, tijdelijk ambtenaar ter secretarie, 1945 1 omslag 
 840 Sijben, L., burgemeester, gemeentesecretaris, ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1843 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 831 

 841 Triepels, W., gemeente-arbeider, 1913-1929 1 omslag 
 842 Trooster, A.C.E., secretaresse van de commissie tot wering van 

schoolverzuim, 1933-1935 1 omslag 
 843 Ubaghs, J.Th.H., gemeentesecretaris, 1863 1 omslag 
 844 Valkenberg, J., tijdelijke hulpkracht van de distributiedienst, 1941 

april 30 1 stuk 
 845 Voncken, M.I.J., secretaresse van de commissie tot wering van 

schoolverzuim, 1936 1 omslag 
 846 Walraven, P.H., deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1911 

oktober 12 1 stuk 
 847 Wever, A. de, geneesheer, 1908-1915 1 omslag 
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 848 Widdershoven, J.W., gemeente-ontvanger, kassier van het 
electriciteitsbedrijf, plaatsvervangend gemeentesecretaris, 1915-
1925 1 omslag 

 849 Wijnands, G.H., leerling-ambtenaar ter secretarie, 1953 1 omslag 
 

2.1.2.2. Taak van de Organen 

 

2.1.2.2.01. Eigendom. Belastingen 

 

2.1.2.2.01.1. Eigendom en bezit 

 
 850 Stukken betreffende de toepassing van de belemmeringenwet privaatrecht ten 

aanzien van de aanleg van een ondergrondse gasleiding ten behoeve van de 
gasvoorziening der gemeente Vaals, 1932.  1 omslag 

 
 851 Stukken betreffende de toepassing van de belemmeringenwet privaatrecht ten 

aanzien van de bovengrondse electrische geleiding van Schoonbron naar 
Lutterade, 1951, 1952.  1 omslag 

 

2.1.2.2.01.2. Belastingen 

 
 852 Stukken betreffende de belastingen in het algemeen en stukken, handelend over 

meerdere belastingen, 1819-1862, 1922.  1 omslag 
N.B. Hierbij zijn ook de nog enkele aanwezige, doch niet belangrijke stukken, daterende van vóór 1850, 
over kadastrale plans en opmeting en de veefondsbelasting ondergebracht 

 

2.1.2.2.01.2.1. Directe belastingen 

 
 853 Stukken betreffende de benoeming en aftreding van leden van het college van 

zetters voor 's rijks directe belastingen, 1882-1886, 1910-1926.  1 omslag 
 
 854 Rooster van aftreding van het college van zetters voor 's rijks directe belastingen, 

1921-1927.  1 stuk 
 
 855-857 Presentielijsten voor de vergaderingen van het college van zetters voor 's rijks 

directe belastingen, 1898-1906, 1908-1921, 1925-1926.  1 stuk, 2 deeltjes 
 855 Presentielijsten voor de vergaderingen van het college van zetters 

voor 's rijks directe belastingen, 1898-1906 1 stuk 
 856 Presentielijsten voor de vergaderingen van het college van zetters 

voor 's rijks directe belastingen, 1908-1921 1 deeltje 
 857 Presentielijsten voor de vergaderingen van het college van zetters 

voor 's rijks directe belastingen, 1925-1926 1 deeltje 
 

2.1.2.2.01.2.1.1. Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 

 
 858-859 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1885-1937.  2 deeltjes 

 858 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen 1 deeltje 
 859 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen 1 deeltje 
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 860 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 
opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1854, 1921-1950.  1 omslag 
N.B. Voor de koninklijke goedkeuring van de verordening van 25 september 1854, zie inv.nr. 978 

 
 861 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

straatbelasting, 1932 september 22.  1 omslag 
 
 862-882 Kohieren van de straatbelasting, dienstjaren 1933-1941, 1943-1953. 1 stuk, 7 omslagen, 13 deeltjes 

 862 Kohieren van de straatbelasting 
 863 Kohieren van de straatbelasting 
 864 Kohieren van de straatbelasting 
 865 Kohieren van de straatbelasting 
 866 Kohieren van de straatbelasting 
 867 Kohieren van de straatbelasting 
 868 Kohieren van de straatbelasting 
 869 Kohieren van de straatbelasting 
 870 Kohieren van de straatbelasting 
 871 Kohieren van de straatbelasting 
 872 Kohieren van de straatbelasting 
 873 Kohieren van de straatbelasting 
 874 Kohieren van de straatbelasting 
 875 Kohieren van de straatbelasting 
 876 Kohieren van de straatbelasting 
 877 Kohieren van de straatbelasting 
 878 Kohieren van de straatbelasting 
 879 Kohieren van de straatbelasting 
 880 Kohieren van de straatbelasting 
 881 Kohieren van de straatbelasting 
 882 Kohieren van de straatbelasting 

 
 883 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

rioolbelasting, 1949 oktober 18.  1 omslag 
 
 884-887 Kohieren van de rioolbelasting, dienstjaren 1950-1953.  4 omslagen 

 884 Kohieren van de rioolbelasting, dienstjaar, 1950 1 omslag 
 885 Kohieren van de rioolbelasting, dienstjaar, 1951 1 omslag 
 886 Kohieren van de rioolbelasting, dienstjaar, 1952 1 omslag 
 887 Kohieren van de rioolbelasting, dienstjaar, 1953 1 omslag 

 

2.1.2.2.01.2.1.1.1. Belastingen naar de uiterlijke staat 

 
 888 Schrijven van de commissaris van het district Maastricht, waarin hij meedeelt, dat 

P.M. Reijnaerdts en A. Quaedvlieg tot schatters en C. Willems en L. Beugels tot 
bijschatters der personele belasting voor het aanstaande dienstjaar zijn benoemd, 
1828 december 20.  1 stuk 

 
 889-902 Rollen van de personele omslag, dienstjaren, 1840-1853.  14 deeltjes 

 889 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1840 1 deeltje 
 890 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1841 1 deeltje 
 891 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1842 1 deeltje 
 892 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1843 1 deeltje 
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 893 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1844 1 deeltje 
 894 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1845 1 deeltje 
 895 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1846 1 deeltje 
 896 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1847 1 deeltje 
 897 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1848 1 deeltje 
 898 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1849 1 deeltje 
 899 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1850 1 deeltje 
 900 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1851 1 deeltje 
 901 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1852 1 deeltje 
 902 Rollen van de personele omslag, dienstjaar, 1853 1 deeltje 

 
 903 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de hoofdsom der personele belasting, 1854-1947.  1 omslag 
N.B. Voor de koninklijke goedkeuring van de verordening van 25 september 1854, zie inv.nr. 978 

 
 904 Verordening, met bijbehorende stukken, tot classificatie der gemeente voor de 

heffing der personele belasting, 1930 augustus 21.  1 omslag 
 
 905 Verordeningen, met bijbehorende stukken, tot vervanging van belastingbedragen, 

voorkomende in artikel 29 en artikel 31 undecies der wet op de personele 
belasting 1896 (grondslagen biljarten en paarden), 1936 oktober 21.  1 omslag 

 
 906 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

belasting op vermakelijkheden, 1904 -1948.  1 omslag 
 
 907 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

belasting op de honden, 1907-1948.  1 omslag 
 
 908-977 Kohieren der hondenbelasting, dienstjaren, 1864, 1880, 1881, 1883, 1884, 1887- 

1901, 1903-1922, 1927-1936, 1938 -1953.  1 stuk, 7 omslagen, 62 deeltjes 
 908 Kohieren der hondenbelasting 
 909 Kohieren der hondenbelasting 
 910 Kohieren der hondenbelasting 
 911 Kohieren der hondenbelasting 
 912 Kohieren der hondenbelasting 
 913 Kohieren der hondenbelasting 
 914 Kohieren der hondenbelasting 
 915 Kohieren der hondenbelasting 
 916 Kohieren der hondenbelasting 
 917 Kohieren der hondenbelasting 
 918 Kohieren der hondenbelasting 
 919 Kohieren der hondenbelasting 
 920 Kohieren der hondenbelasting 
 921 Kohieren der hondenbelasting 
 922 Kohieren der hondenbelasting 
 923 Kohieren der hondenbelasting 
 924 Kohieren der hondenbelasting 
 925 Kohieren der hondenbelasting 
 926 Kohieren der hondenbelasting 
 927 Kohieren der hondenbelasting 
 928 Kohieren der hondenbelasting 
 929 Kohieren der hondenbelasting 
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 930 Kohieren der hondenbelasting 
 931 Kohieren der hondenbelasting 
 932 Kohieren der hondenbelasting 
 933 Kohieren der hondenbelasting 
 934 Kohieren der hondenbelasting 
 935 Kohieren der hondenbelasting 
 936 Kohieren der hondenbelasting 
 937 Kohieren der hondenbelasting 
 938 Kohieren der hondenbelasting 
 939 Kohieren der hondenbelasting 
 940 Kohieren der hondenbelasting 
 941 Kohieren der hondenbelasting 
 942 Kohieren der hondenbelasting 
 943 Kohieren der hondenbelasting 
 944 Kohieren der hondenbelasting 
 945 Kohieren der hondenbelasting 
 946 Kohieren der hondenbelasting 
 947 Kohieren der hondenbelasting 
 948 Kohieren der hondenbelasting 
 949 Kohieren der hondenbelasting 
 950 Kohieren der hondenbelasting 
 951 Kohieren der hondenbelasting 
 952 Kohieren der hondenbelasting 
 953 Kohieren der hondenbelasting 
 954 Kohieren der hondenbelasting 
 955 Kohieren der hondenbelasting 
 956 Kohieren der hondenbelasting 
 957 Kohieren der hondenbelasting 
 958 Kohieren der hondenbelasting 
 959 Kohieren der hondenbelasting 
 960 Kohieren der hondenbelasting 
 961 Kohieren der hondenbelasting 
 962 Kohieren der hondenbelasting 
 963 Kohieren der hondenbelasting 
 964 Kohieren der hondenbelasting 
 965 Kohieren der hondenbelasting 
 966 Kohieren der hondenbelasting 
 967 Kohieren der hondenbelasting 
 968 Kohieren der hondenbelasting 
 969 Kohieren der hondenbelasting 
 970 Kohieren der hondenbelasting 
 971 Kohieren der hondenbelasting 
 972 Kohieren der hondenbelasting 
 973 Kohieren der hondenbelasting 
 974 Kohieren der hondenbelasting 
 975 Kohieren der hondenbelasting 
 976 Kohieren der hondenbelasting 
 977 Kohieren der hondenbelasting 
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2.1.2.2.01.2.1.1.2. Belastingen naar het inkomen en vermogen 

 
 978 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

hoofdelijke omslag, 1854, 1899-1922.  1 omslag 
N.B. De koninklijke goedkeuring van de verordening van 25 september 1854 betreft eveneens de 
verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting en op de hoofdsom der 
personele belasting, eveneens van 25 september 1854 

 
 979-1034 Kohieren van de hoofdelijke omslag, dienstjaren 1864, 1874, 1880, 1881, 1883, 

1884, 1887-1891, 1893-1899, 1901 -1905, 1907-1918, 1921, 1922.  3 stukken, 53 deeltjes 
 979 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 980 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 981 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 982 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 983 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 984 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 985 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 986 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 987 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 988 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 989 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 990 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 991 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 992 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 993 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 994 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 995 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 996 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 997 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 998 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 999 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1000 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1001 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1002 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1003 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1004 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1005 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1006 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1007 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1008 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1009 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1010 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1011 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1012 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1013 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1014 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1015 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1016 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
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 1017 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1018 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1019 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1020 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1021 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1022 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1023 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1024 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1025 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1026 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1027 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1028 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1029 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1030 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1031 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1032 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1033 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1034 Kohieren van de hoofdelijke omslag 

 
 1035 Stukken betreffende de benoeming van leden van de schattingscommissie, 

bedoeld in artikel 57 der wet op de inkomstenbelasting 1914, 1923, 1927.  1 omslag 
 
 1036-1037 Kohieren van de rijksinkomstenbelasting, belastingjaren 1916/17, 1921/22.  2 deeltjes 

 1036 Kohieren van de rijksinkomstenbelasting, belastingjaar, 1916/17 1 deeltje 
 1037 Kohieren van de rijksinkomstenbelasting, belastingjaar, 1921/22 1 deeltje 

 
 1038 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de hoofdsom der rijksinkomstenbelasting, 1922-1928.  1 omslag 
 
 1039 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

plaatselijke inkomstenbelasting, 1922 januari 9.  1 omslag 
 
 1040 Stukken betreffende een geschil tussen de gemeenten Hulsberg en Heerlen over 

de aanslag in de plaatselijke inkomstenbelasting ten name van H. Hennen-Lintzen, 
1930, 1931.  1 omslag 

 
 1041 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting, 1930-1935.  1 omslag 
 
 1042 Verordening, met bijbehorende stukken tot classificatie der gemeente voor de 

heffing der gemeentefondsbelasting, 1930 augustus 21.  1 omslag 
 
 1043 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting, 1922-1930.  1 omslag 
 

2.1.2.2.01.2.2. Verbruiksbelastingen 

 
 1044 Suppletoir kohier van verdeling van de geadmodieerde rijksaccijnsen op het 

gemaal, het geslacht, de turf en de steenkolen, dienstjaar 1851.  1 deeltje 
 
 1045 Andere stukken betreffende de geadmodieerde accijnsen, 1839-1845.  1 omslag 
 



 59

2.1.2.2.01.2.3. Rechten van registratie, enz 

 
 1046-1052 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn, 1849-1873, 1879- 

1884, 1888-1895.  7 stukken 
 1046 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn 1 stuk 
 1047 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn 1 stuk 
 1048 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn 1 stuk 
 1049 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn 1 stuk 
 1050 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn 1 stuk 
 1051 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn 1 stuk 
 1052 Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen zijn 1 stuk 

 
 1053 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van leges 

ter secretarie en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de 
burgerlijke stand, 1919- 1951.  1 omslag 

 

2.1.2.2.01.2.4. Belastingen naar andere grondslagen 

 
 1054 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van een belasting in 

natura of verplichting tot het leveren van hand- en spandiensten, 1854, 1912-1914. 
 1 omslag 

 
 1055-1075 Kohieren van de hand- en spandiensten, dienstjaren, 1843, 1845, 1847-1849, 

1851-1856, 1888, 1891-1897, 1900, 1904,.  21 deeltjes 
 1055 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1843 1 deeltje 
 1056 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1845 1 deeltje 
 1057 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1847 1 deeltje 
 1058 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1848 1 deeltje 
 1059 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1849 1 deeltje 
 1060 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1851 1 deeltje 
 1061 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1852 1 deeltje 
 1062 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1853 1 deeltje 
 1063 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1854 1 deeltje 
 1064 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1855 1 deeltje 
 1065 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1856 1 deeltje 
 1066 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1888 1 deeltje 
 1067 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1891 1 deeltje 
 1068 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1892 1 deeltje 
 1069 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1893 1 deeltje 
 1070 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1894 1 deeltje 
 1071 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1895 1 deeltje 
 1072 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1896 1 deeltje 
 1073 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1897 1 deeltje 
 1074 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1900 1 deeltje 
 1075 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1904 1 deeltje 

 
 1076 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van een belasting in geld 

tot dekking der hand- en spandiensten, 1914-1919.  1 omslag 
 
 1077 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1904-1950.  1 omslag 
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 1078 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

verlofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein, 1932, 1950. 
 1 omslag 

 
 1079-1085 Registers der patentschuldigen, 1873/74, 1876/77, 1879/80, 1884/85, 1891/92- 

1893/94.  7 deeltjes 
 1079 Registers der patentschuldigen, 1873/74 1 deeltje 
 1080 Registers der patentschuldigen, 1876/77 1 deeltje 
 1081 Registers der patentschuldigen, 1879/80 1 deeltje 
 1082 Registers der patentschuldigen, 1884/85 1 deeltje 
 1083 Registers der patentschuldigen, 1891/92 1 deeltje 
 1084 Registers der patentschuldigen, 1892/93 1 deeltje 
 1085 Registers der patentschuldigen, 1893/94 1 deeltje 

 
 1086 Circulaires betreffende de wet van 6 maart 1844, houdende vaststelling van een 

buitengewone belasting op de bezittingen en daarmede gepaard gaande vrijwillige 
geldlening en bijdrage, 1844.  1 omslag 

 

2.1.2.2.02. Openbare Orde 

 
 1087 Verordening ter handhaving van de openbare orde, 1885 januari 21.  1 stuk 
 
 1088 Algemene politieverordening, met bijbehorende stukken, 1909 juni 14.  1 omslag 
 
 1089 Algemene politieverordening, met bijbehorende stukken, 1930 juni 20.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.1. Rechten en vrijheden 

 
 1090 Verordening avondklok, vastgesteld door de chef van de staf militair gezag, 

ongedateerd.  1 stuk 
 
 1091 Schrijven van de burgemeester aan alle caféhouders in de gemeente betreffende 

bewegingsvrijheid voor joden, 1941 augustus 19.  1 stuk 
 

2.1.2.2.02.2. Wapenen en munitie 

 
 1092 Wapenverordening militair gezag, vastgesteld door de chef van de staf militair 

gezag, ongedateerd.  1 stuk 
 
 1093 Register van vuurwapenen van A. Valkenberg, 1923-1930.  1 deeltje 
 
 1094 Lijsten van de voorraden vuurwapenen en munitie bij de wapenhandelaar J. 

Valkenberg, 1941, 1942.  1 omslag 
 
 1095 Opgaven van elders gedane aankopen van wapenen en/of munitie door inwoners 

van de gemeente Hulsberg, 1946-1953.  1 omslag 
 
 1096 Lijsten van ingeleverde vuurwapenen en munitie, 1939, 1940.  1 omslag 
 
 1097 Lijst van in de gemeente Hulsberg in bewaring genomen jachtgeweren, welke op 

29 april 1942 zijn overgebracht naar het hoofdbureau van politie te Maastricht, 
1942.  1 stuk 
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2.1.2.2.02.3. Toezicht op openbare grond. (Straatpolitie) 

 
 1098 Verordening, met memorie van toelichting, op de heffing en invordering van gelden 

voor het hebben van een standplaats met een woonwagen, 1927 juni 16.  1 omslag 
 
 1099 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan de vereniging 

"Valkenburg Belang" te Valkenburg, om met de georganiseerde carnavalsoptocht 
op vastenavondmaandag 24 februari 1936 door een gedeelte van de gemeente te 
trekken, nl. over de Nieuweweg, Stationsweg en Wehryweg, 1936 februari 20.  1 stuk 

 

2.1.2.2.02.4. Politiemaatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen 

 

2.1.2.2.02.4.1. Burgerlijke stand 
N.B. Voor het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie inv.nrs. 3358-3395. 
 
 1100 Verordening bepalende de uren, waarop het bureau van de burgerlijke stand 

dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, 1925 mei 9.  1 stuk 
 
 1101 Andere stukken betreffende de burgerlijke stand, 1837 -1842.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.4.2. Bevolking 

 
 1102-1118 Bevolkingsregisters, 1850-1940.  5 banden, 12 delen 

 1102 Bevolkingsregister, 1850-1860 1 deel 
N.B. Gehuchts- en huisnummersgewijze ingedeeld. Achter in het register bevindt zich 
een alfabetische bladwijzer 

 
 1103-1104 Bevolkingsregister, 1860-1880..  2 delen 

N.BAlfabetisch op familienamen ingedeeld. 
 1103 A-K, 1860-1880 1 deel 
 1104 L-Z, 1860-1880 1 deel 

 
 1105-1108 Bevolkingsregister, 1880-1917..  4 delen 

N.BWijksgewijze ingedeeld. 
 1105 Wijk A, 1880-1917 1 deel 
 1106 Wijk B, 1880-1917 1 deel 
 1107 Wijk C, 1880-1917 1 deel 
 1108 Wijk D, 1880-1917 1 deel 

 
 1109-1113 Bevolkingsregister, 1917-1924..  5 delen 

N.BWijksgewijze ingedeeld; voor het St. Ignatius College een apart deel. Voor in de registers van 
de wijken bevinden zich alfabetische bladwijzers. 

 1109 Wijk A, 1917-1924 1 deel 
 1110 Wijk B, 1917-1924 1 deel 
 1111 Wijk C, 1917-1924 1 deel 
 1112 Wijk D, 1917-1924 1 deel 
 1113 St. Ignatiuscollege, 1917-1924 1 deel 

 
 1114-1118 Bevolkingsregister, 1924-1940..  5 banden 

N.BAlfabetisch op familienamen ingedeeld; voor de paters, de inwoners van het bij Valkenburg 
geannexeerde gebied en de vertrokken en overleden personen aparte banden. 

 1114 A-M, 1924-1940 1 band 
 1115 N-Z, 1924-1940 1 band 
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 1116 Paters + bij Valkenburg geannexeerd gebied, A-Z, 1924-1940 1 band 
 1117 Vertrokken + overleden personen, A-M, 1924-1940 1 band 
 1118 Vertrokken + overleden personen, N-Z, 1924-1940 1 band 

 
 1119-1125 Registers van ingekomen personen, 1915-1949.  7 deeltjes 

 1119 Registers van ingekomen personen 1 deeltje 
 1120 Registers van ingekomen personen 1 deeltje 
 1121 Registers van ingekomen personen 1 deeltje 
 1122 Registers van ingekomen personen 1 deeltje 
 1123 Registers van ingekomen personen 1 deeltje 
 1124 Registers van ingekomen personen 1 deeltje 
 1125 Registers van ingekomen personen 1 deeltje 

 
 1126-1132 Registers van vertrokken personen, 1915-1949.  7 deeltjes 

 1126 Registers van vertrokken personen 1 deeltje 
 1127 Registers van vertrokken personen 1 deeltje 
 1128 Registers van vertrokken personen 1 deeltje 
 1129 Registers van vertrokken personen 1 deeltje 
 1130 Registers van vertrokken personen 1 deeltje 
 1131 Registers van vertrokken personen 1 deeltje 
 1132 Registers van vertrokken personen 1 deeltje 

 
 1133 Lijst van aangemelde personen, woonachtig in het St. Ignatiuscollege, 1924 

februari 15.  1 omslag 
 
 1134 Lijst van afgevoerde personen, voorheen woonachtig in het St. Ignatiuscollege, 

1938.  1 omslag 
 
 1135 Nominatieve lijst van de mannelijke ingezetenen tussen 18 en 59 jaar, 1940 april 

1.  1 deeltje 
 
 1136 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing van rechten voor 

inlichtingen, welke worden verstrekt uit het bevolkings- en verblijfsregister der 
gemeente, 1948 december 9.  1 omslag 

 
 1137 Verslagen van het onderzoek, bedoeld in artikel 111 van het besluit 

bevolkingsboekhouding, 1937-1940, 1942, 1948, 1950-1953.  1 omslag 
 
 1138 Verordening omtrent het doen van aangifte van de verhuizingen binnen de 

gemeente, 1862 februari 21.  1 stuk 
 
 1139-1143 Registers van de huisnummering, 1924, 1926, 1931, 1935, ongedateerd.  5 deeltjes 

 1139 Registers van de huisnummering, 1924 1 deeltje 
 1140 Registers van de huisnummering, 1926 1 deeltje 
 1141 Registers van de huisnummering, 1931 1 deeltje 
 1142 Registers van de huisnummering, 1935 1 deeltje 
 1143 Registers van de huisnummering, ongedateerd 1 deeltje 

 
 1144 Register, bevattende gegevens over de bevolking van Hulsberg tussen 1880 en 

1950, (1951).  1 bandje 
 
 1145 Stukken betreffende de loop der bevolking, 1945-1953.  1 omslag 
 
 1146 Stukken betreffende de elfde algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1930, 1931.  1 omslag 
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 1147 Stukken betreffende de volks- en beroepstelling van 31 mei 1947, 1947, 1949.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.4.3. Identiteit, signalement en inlichtingen 

 
 1148 Registers van aangevraagde en uitgereikte buitenlandse paspoorten, 1920-1947.  1 omslag 
 
 1149 Register van afgegeven bewijzen van Nederlanderschap voor reizen naar België 

en Luxemburg, 1950-1952.  1 deeltje 
 
 1150 Staat betreffende de in de gemeente in het jaar 1947 ontvangen schriftelijke of 

gedane mondelinge kennisgevingen, bedoeld bij de art. 6, 7 sub 5°, 8, 9 en 10, en 
bij de overgangsbepaling, 2e lid, der wet van 12 december 1892 op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 1948 januari 2.  1 stuk 

 
 1151 Register van persoonsbewijzen voor Nederlanders, Nederlandse onderdanen en 

vreemdelingen, 1941-1944.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.02.5. Politiemaatregelen ten opzichte van vreemdelingen 

 
 1152 Stukken betreffende verzoekschriften om naturalisatie van H.W.F. van Laak, 

F.J.H.H. Jansen, C. Cassalette en F. Schänzer, 1920-1939.  1 omslag 
 
 1153 Verblijfsregister, 1937-1939.  1 deeltje 
 
 1154 Opgaven van voorlopige verblijfsvergunningen, verleend aan vreemdelingen, 

1938, 1939.  1 omslag 
 
 1155 Lijst van binnen de gemeente gevestigde vreemdelingen, 1938.  1 stuk 
 
 1156 Register van vreemdelingen in de gemeente, 1939-1951.  1 deel 
 
 1157 Opgaven van vreemdelingen van Belgische nationaliteit, verblijvend te Hulsberg, 

1940 juni 17.  1 omslag 
 
 1158 Opgaven van vreemdelingen van Franse nationaliteit, verblijvend te Hulsberg, 

1940 juni 17.  1 omslag 
 
 1159 Opgaven van vreemdelingen van Duitse en vermoedelijk Duitse nationaliteit, 

verblijvend te Hulsberg, 1940 september 14.  1 omslag 
 
 1160 Opgaven van vreemdelingen van Deense, Joegoslavische, Letlandse, Lithauwse, 

Portugeesche, Slowaakse, Tsjecho-slowaakse en IJslandse nationaliteit, 
verblijvend te Hulsberg, 1940 september 14.  1 omslag 

 
 1161 Opgave van vreemdelingen zonder nationaliteit, verblijvend te Hulsberg, 1940 

september 14.  1 stuk 
 
 1162 Opgave van niet arische vreemdelingen, geboren te Duitsland en in Nederland 

gekomen tussen 1 januari 1933 en 1 maart 1938, verblijvend te Hulsberg, 1940 juli 
12.  1 stuk 

 
 1163 Lijsten van binnen de gemeente woonachtige en verblijvende personen van Duitse 

nationaliteit, (1940), 1942.  1 omslag 
 
 1164 Lijst van in de gemeente woonachtige vreemdelingen, 1942 juni 1.  1 stuk 
 
 1165 Lijst van binnen de gemeente ingeschreven vreemdelingen, 1946 januari.  1 stuk 
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2.1.2.2.02.6. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 

 
 1166 Stukken betreffende de sluitingstijd van herbergen, restaurants e.d., 1854, 1940.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.7. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 
 1167 Huishoudelijk reglement van de vereniging "De Hulsbergse Burgerwacht", 

ongedateerd.  1 deeltje 
 
 1168 Inlichtingsstaat betreffende de burgerwacht te Hulsberg, 1931 september 30.  1 deeltje 
 
 1169 Lijsten van ereleden van de burgerwacht te Hulsberg, 1928, 1929.  1 omslag 
 
 1170 Lijst van aan de burgerwacht te Hulsberg uitgereikte geweren, karabijnen en 

revolvers, 1924.  1 stuk 
 
 1171 Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de verordening op de dienst der 

nachtwacht, 1853 januari 28.  1 stuk 
 

2.1.2.2.03. Openbare Zedelijkheid 

 

2.1.2.2.03.1. Alcohol 

 
 1172 Verordening betreffende bestrijding van drankmisbruik op dagen van 

demobilisatie, met schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst van 
deze verordening berichten, 1916 september 7.  1 omslag 

 
 1173 Verordening regelende het tapverbod op de dagen van mobilisatie, 1937 augustus 

25.  1 stuk 
 
 1174 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende drankgebruik door jeugdige 

personen, 1917 juli 10.  1 omslag 
 
 1175 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende de eisen voor vergunnings- 

en verlofslocaliteiten, 1924 juli 10.  1 omslag 
 
 1176 Register, bevattende diverse verordeningen betreffende de drankwet, 1910-1952.  1 deeltje 
 
 1177 Register van door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en 

verloven ingevolge de drankwet, 1882-1919.  1 deel 
 
 1178-1179 Register van besluiten van burgemeester en wethouders tot het verlenen, wijzigen, 

intrekken en weigeren van vergunningen en verloven ingevolge de drankwet, 
1905-1959.  2 delen 

 1178 Register van besluiten van burgemeester en wethouders tot het 
verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren van vergunningen en 
verloven ingevolge de drankwet 1 deel 

 1179 Register van besluiten van burgemeester en wethouders tot het 
verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren van vergunningen en 
verloven ingevolge de drankwet 1 deel 

 
 1180-1208 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop van 

sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten, 1905-1948.  1 stuk, 28 omslagen 
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 1180 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1181 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1182 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1183 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1184 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1185 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1186 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1187 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1188 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1189 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1190 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1191 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1192 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1193 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1194 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1195 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1196 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1197 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1198 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1199 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1200 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1201 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1202 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1203 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1204 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1205 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1206 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 
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 1207 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 1208 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 

 
 1209 Verordening, aanwijzende het maximum aantal te verlenen vergunningen in de 

buurt genaamd "station", 1912 december 16.  1 stuk 
 
 1210 Verordening, met bijbehorende stukken, aanwijzende het maximum aantal te 

verlenen vergunningen in de buurt genaamd "het station" en "de kom", 1929 juni 
29.  1 omslag 

 
 1211 Verordening, met bijbehorende stukken, aanwijzende het maximum aantal te 

verlenen volledige vergunningen, als bedoeld bij artikel 1, 4e lid onder e der 
drankwet, in de buurt, genaamd "de kom", 1952 januari 14.  1 omslag 

 
 1212 Lijst aanwijzende de namen van hen, op wier verzoek om vergunning afwijzend 

werd beschikt, 1905-1924.  1 stuk 
 
 1213 Lijst van kandidaat-vergunninghouders, bedoeld in artikel 17, eerste lid, der 

drankwet, 1932-1953.  1 deeltje 
 
 1214 Lijst als bedoeld bij artikel 13 der drankwet, 1924 -1931.  1 deeltje 
 
 1215-1230 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop van 

sterke drank in het klein, 1882-1930.  2 stukken, 14 omslagen 
 1215 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1216 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1217 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1218 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1219 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1220 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1221 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1222 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1223 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1224 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1225 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1226 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1227 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1228 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1229 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
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 1230 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 
 1231 Register van ingekomen verzoekschriften om verlof, als bedoeld bij artikel 34 der 

drankwet, 1904-1906.  1 deeltje 
 
 1232 Lijst van kandidaat-verlofhouders, bedoeld in artikel 45, tweede lid, in verband met 

artikel 17, eerste lid, der drankwet, 1934-1937.  1 stuk 
 
 1233-1327 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop van 

alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, 1905-1951.  47 stukken, 48 omslagen 
 1233 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1234 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1235 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1236 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1237 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1238 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1239 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1240 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1241 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1242 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1243 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1244 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1245 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1246 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1247 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1248 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1249 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1250 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1251 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1252 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1253 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
 1254 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
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 1255 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1256 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1257 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1258 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1259 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1260 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1261 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1262 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1263 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1264 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1265 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1266 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1267 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1268 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1269 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1270 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1271 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1272 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1273 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1274 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1275 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1276 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1277 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1278 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1279 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1280 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1281 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
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 1282 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1283 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1284 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1285 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1286 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1287 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1288 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1289 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1290 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1291 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1292 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1293 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1294 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1295 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1296 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1297 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1298 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1299 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1300 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1301 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1302 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1303 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1304 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1305 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1306 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1307 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1308 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
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 1309 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1310 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1311 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1312 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1313 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1314 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1315 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1316 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1317 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1318 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1319 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1320 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1321 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1322 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1323 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1324 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1325 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1326 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1327 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 
 1328-1335 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop uitsluitend 

van alcoholvrije drank, 1932-1940.  8 omslagen 
 1328 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 
 1329 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 
 1330 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 
 1331 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 
 1332 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 
 1333 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 
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 1334 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 

 1335 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
uitsluitend van alcoholvrije drank 1 omslag 

 

2.1.2.2.03.2. Andere aangelegenheden betreffende de openbare zedelijkheid 

 
 1336 Stukken betreffende bedelarij, 1836, 1839.  1 omslag 
 
 1337-1338 Registers van houders van hondenkarren, 1911-1954.  2 deeltjes 

 1337 Registers van houders van hondenkarren 1 deeltje 
 1338 Registers van houders van hondenkarren 1 deeltje 

 
 1339 Rapporten van gehouden keuringen van trekhonden, karren en tuig, 1934-1946.  1 omslag 
 
 1340 Verordening jeugdbescherming, met bijbehorende stukken, 1945 oktober 12.  1 omslag 
 

2.1.2.2.04. Openbare Gezondheid 

 

2.1.2.2.04.1. Volksgezondheid in het algemeen 

 
 1341 Begrotingen met toelichting van de gezondheidscommissie, gezeteld te Gulpen, 

dienstjaren, 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1928, 1932, 1933.  1 omslag 
 
 1342 Rekeningen met toelichting van de gezondheidscommissie, gezeteld te Gulpen, 

dienstjaren, 1912, 1913, 1918, 1923-1925, 1927, 1928, 1930, 1931.  1 omslag 
 
 1343 Besluiten van de commissaris der koningin in de provincie Limburg tot benoeming 

van leden en bestuursleden van de gezondheidscommissie, gezeteld te Gulpen, 
1926-1933.  1 omslag 

 
 1344 Schrijven van de gezondheidscommissie, gezeteld te Gulpen, betreffende haar 

opheffing, 1933 december 30.  1 stuk 
 

2.1.2.2.04.2. Openbare en beroepsorganisatie van de gezondheidszorg 

 
 1345-1349 Registers houdende aantekeningen betreffende de uitoefening der vroedkunde, 

1821-1826.  5 deeltjes 
 1345 Registers houdende aantekeningen betreffende de uitoefening der 

vroedkunde 1 deeltje 
 1346 Registers houdende aantekeningen betreffende de uitoefening der 

vroedkunde 1 deeltje 
 1347 Registers houdende aantekeningen betreffende de uitoefening der 

vroedkunde 1 deeltje 
 1348 Registers houdende aantekeningen betreffende de uitoefening der 

vroedkunde 1 deeltje 
 1349 Registers houdende aantekeningen betreffende de uitoefening der 

vroedkunde 1 deeltje 
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2.1.2.2.04.3. Toezicht op producten 

 
 1350 Verordening, met bijbehorende stukken, op de keuring van waren in de gemeente, 

1921 mei 21.  1 omslag 
 
 1351-1365 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaren, 1936-1941, 

1943-1948, 1950-1952.  15 omslagen 
 1351 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1936 1 omslag 
 1352 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1937 1 omslag 
 1353 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1938 1 omslag 
 1354 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1939 1 omslag 
 1355 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1940 1 omslag 
 1356 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1941 1 omslag 
 1357 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1943 1 omslag 
 1358 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1944 1 omslag 
 1359 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1945 1 omslag 
 1360 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1946 1 omslag 
 1361 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1947 1 omslag 
 1362 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1948 1 omslag 
 1363 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1950 1 omslag 
 1364 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1951 1 omslag 
 1365 Kohieren van geheven rechten ingevolge de warenwet, dienstjaar, 

1952 1 omslag 
 
 1366 Besluit van burgemeester en wethouders, met bijbehorende stukken, nodig te 

verklaren, dat melk en/of melkproducten en als zodanig aangeduide waren in de 
gemeente door een melkverkoper of personen in een bedrijf van melkverkoper 
werkzaam niet mogen worden vervoerd met een vaar- of voertuig: a) dat niet 
voorzien is van een duidelijk leesbaar en zichtbaar opschrift, aangevende de 
naam, de voorletters en de woonplaats (straat en gemeente) van de melkverkoper, 
aan wie de vergunning, bedoeld in art. 29 van het melkbesluit is verleend; b) 
waarmee tegelijkertijd op melk of melkproducten gelijkende stoffen en/of water 
worden vervoerd, 1931 september 10.  1 omslag 

 
 1367 Besluit van burgemeester en wethouders nodig te verklaren, dat het in voorraad 

hebben of behandelen van melk en/of melkproducten en van als zodanig 
aangeduide waar door of vanwege hem, die het bedrijf van melkverkoper 
uitoefent, in deze gemeente niet mag plaats vinden zonder een door of vanwege 
de burgemeester van de gemeente, waarin de melk en/of melkproducten en als 
zodanig aangeduide waar worden verkocht, afgeleverd of rondgevent, te verlenen 
vergunning; met bekendmaking van dit besluit, 1933 april 13.  1 omslag 
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 1368-1386 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of behandelen van melk 
en/of melkproducten, 1932-1935.  19 omslagen 

 1368 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1369 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1370 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1371 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1372 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1373 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1374 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1375 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1376 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1377 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1378 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1379 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1380 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1381 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1382 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1383 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1384 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1385 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 1386 Vergunningen voor het vervoer, het in voorraad hebben of 
behandelen van melk en/of melkproducten 1 omslag 

 
 1387 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan H. Gerards te 

Valkenburg en Th. Schneider te Houthem, voor het venten van ijs, 1932 april 19.  
 
 1388 Vergunningen, verleend door burgemeester en wethouders aan G. Aschman te 

Hulsberg, voor het venten van ijs, 1932, 1933.  1 omslag 
 
 1389 Vergunningen, verleend door burgemeester en wethouders aan H. Gerards te 

Valkenburg, voor het venten van ijs, 1933, 1934.  1 omslag 
 
 1390 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan R. Houkes te 

Heerlen, voor het venten van ijs, 1934 april 24.  1 stuk 
 



 74

 1391 Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken, tussen de gemeenten 
Hulsberg, Voerendaal en Klimmen tot uitvoering der vleeskeuringswet, 1922 
september 25.  1 omslag 

 
 1392 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, inhoudende dat de gemeenten Berg 

en Terblijt, Houthem, Schin op Geulle en Hulsberg de keuringsdiensten van vee 
en vlees gezamenlijk zullen regelen met de gemeente Valkenburg, die als centrale 
gemeente wordt aangewezen, 1923 juli 21.  1 omslag 

 
 1393 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten 

Hulsberg, Berg en Terblijt, Houthem, Schin op Geulle en Valkenburg tot uitvoering 
der vleeskeuringswet, 1924.  1 omslag 

 
 1394 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de keuringsdienst van vee en vlees, 

1922-1941.  1 omslag 
 
 1395 Instructie voor de keuringsveearts in de gemeente, 1922 september 25.  1 stuk 
 
 1396 Instructie voor de ambtenaren, die met de herkeuring belast zijn, in de gemeente, 

1922 september 25.  1 stuk 
 
 1397 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

keurloon in de gemeente, 1925-1953.  1 omslag 
 
 1398 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van ontheffing, als 

bedoeld in artikel 6 a der vleeskeuringswet, aan de gemeente, 1924 maart 12.  1 omslag 
 
 1399 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke regeling met diverse gemeenten in Zuid-Limburg inzake de 
stichting en de exploitatie van een destructor in Zuid-Limburg, 1933 september 11. 
 1 omslag 

 
 1400 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Noordbrabantse Christelijke 

Boerenbond te Tilburg inzake de destructie van voedsel, cadavers van vee en 
vlees, 1936 februari 11.  1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.2.04.4. Besmettelijke ziektenbestrijding 

 
 1401 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

besmettelijke ziektengelden, 1930-1948.  1 omslag 
 
 1402 Register van kennisgevingen van vastgestelde of vermoedelijke gevallen van 

besmettelijke ziekte, 1930-1934.  1 stuk 
 
 1403 Lijst van op 17 juli 1940 gevaccineerde kinderen verblijvend en wonend te 

Hulsberg, 1940.  1 stuk 
 
 1404 Lijst van tegen typhus en paratyphus ingeente personen, 1940.  1 deeltje 
 
 1405 Lijst van tegen diphterie ingeente kinderen, 1951.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.04.5. Aangelegenheden betreffende de doden 

 
 1406 Verzoekschrift van A.C. Nieuwenhuijs, weduwe van M.W. Ruijters, gericht aan 

gedeputeerde staten, om het gemeentebestuur te bewegen haar vergunning te 
verlenen voor het plaatsen van een grafsteen op het kerkhof te Hulsberg tegen en 
in de muur van de kerk, 1858 juni 13.  1 stuk 
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 1407 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de kerkfabriek, waarbij de 

kerkfabriek zich verplicht aan de gemeente een perceel bouwland, sectie B no. 
1623, groot 60 a., af te staan, wanneer de tegenwoordige begraafplaats der 
gemeente te eniger tijd te klein mocht zijn volgens de wet en het kerkbestuur niet 
genegen mocht zijn een nieuwe begraafplaats volgens de wet aan te leggen op 
haar kosten en akte van overeenkomst tussen bovengenoemde partijen, waarbij 
dit servituut wordt vervangen door een geldelijke borgstelling, groot ¿ 1650, 1911 
mei 29/1935 december 13.  2 akten + bijlagen in 1 omslag 

 
 1408 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door burgemeester en 

wethouders aan het bestuur der St. Joseph-stichting, zusterklooster, tot het 
aanleggen van een bijzondere begraafplaats op perceel sectie B no. 2071, 1930 
februari 22.  1 omslag 

 
 1409 Lijst van vragen en antwoorden betreffende de begraafplaatsen te Hulsberg, 1932 

april 6.  1 stuk 
 
 1410 Stukken betreffende de bouw van een muur en hekwerk rond de bijzondere 

begraafplaats van de r.k. kerk en de subsidie voor deze bouw, 1933.  1 omslag 
 
 1411 Andere stukken betreffende de begraafplaatsen te Hulsberg, 1858-1874, 1919.  1 omslag 
 

2.1.2.2.04.6. Lucht- en bodemhygiëne 

 

2.1.2.2.04.6.1. Schadelijke en gevaarlijke inrichtingen 

 
 1412-1475 Hinderwetvergunningen en/of daarop betrekking hebbende stukken, 1916-1951. 1 tekening, 66 omslagen

N.B. Deze serie is alfabetisch op naam van de vergunninghouders geordend 
 1412 Ackermans, H., te Schin op Geul, constructiewerkplaats, waarin 

geplaatst wordt een boormachine, draaibank en zaag met twee 
motoren van 5 p.k., Kattebeekstraat, sectie D no. 1495, 1934 
augustus 21 1 omslag 

 1413 Algemeen Belang, Zuivelfabriek, stoomzuivelfabriek, sectie A no. 
1292, 1916 december 11 1 omslag 

 1414 American Petroleum Company, te 's Gravenhage, benzinepomp, 
Mesweg, sectie B no. 1980, 1927 februari 1 1 omslag 

 1415 American Petroleum Company, N.V., te 's Gravenhage, 
ondergrondse benzinebewaarplaats met aftapinrichting, Nieuwe 
weg, sectie A no. 1906, 1936 oktober 28 1 omslag 

 1416 Automaat, de, maatschappij tot detailverkoop van petroleum te 's 
Gravenhage, ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting, Rijksweg, sectie C no. 1119, 1926 februari 11 1 omslag 

 1417 Automaat, de, maatschappij tot detailverkoop van petroleum te 's 
Gravenhage, ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting, Rijksweg, sectie C no. 1171, 1927 februari 12 1 omslag 

 1418 Automaat, de, maatschappij tot detailverkoop van petroleum te 's 
Gravenhage, petroleumbewaarplaats met aftapinrichting, Rijksweg, 
sectie C no. 1171, 1927 september 3 1 omslag 
N.B. Deze vergunning werd bij besluit van burgemeester en wethouders van 21 
februari 1927 geweigerd; ze werd echter verleend bij koninklijke beschikking van 3 
september 1927 met vernietiging van het besluit van burgemeester en wethouders 

 1419 Automaat, de, N.V., maatschappij tot detailverkoop van petroleum te 
's Gravenhage, uitbreiden ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting met een tweede ketel, Nieuwe weg, sectie C no. 
1194, 1929 juni 27 1 omslag 
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 1420 Bastings, J., enige veldovens, sectie D no. 1396, 1916 1 omslag 
 1421 Bastings, J., moleninrichting met één maalgang, gedreven door een 

electrische motor van 20 p.k., Nieuwe weg, sectie C no. 900, 1923 
januari 24 1 omslag 

 1422 Bataafse Import Mij., te 's Gravenhage, benzine-installatie met 
ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting, Rijksweg 
Valkenburg-Heerlen, sectie C no. 1187, 1927 mei 30 1 omslag 

 1423 Bataafse Import Mij, te 's Gravenhage, benzinetankwagentje, 
Nieuwe weg, sectie A no. 1751, 1928 november 7 1 omslag 

 1424 Bataafse Import Mij., N.V., te 's Gravenhage, ondergrondse 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting, Nieuwe weg, sectie A no. 
1804, 1934 maart 30 1 omslag 

 1425 Bataafse Import Mij, N.V., ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting, Nieuwe weg, sectie C no. 1154, 1934 juni 15 1 omslag 

 1426 Bemelmans, P., bakoven, Emmaberg, sectie C no. 1069, 1923 juni 
6 1 omslag 

 1427 Bemelmans, P., bakkerij, Emmaberg, sectie C no. 1069, 1932 
augustus 31 1 omslag 

 1428 Braakhuis, A., vervangen ten behoeve van zijn maalderij van de 
zuiggasmotor van 15 p.k. door een electromotor van 20 p.k. en 
uitbreiding van die inrichting met een zakkenhijsinrichting, gedreven 
door een motor van 1,7 p.k., op de Koolstreek, sectie A no. 1707, 
1923 maart 30 1 omslag 

 1429 Braakhuis, H., molen met twee maalgangen, sectie A no. 1529, 
1911 januari 28 1 omslag 

 1430 Broeck, J.P.E. van der, electromotor van 3 p.k., Dorpstraat, sectie B 
no. 2053, 1923 1 omslag 

 1431 Buck, J. de, te Heerlen, electromotor van 3 p.k. om een 
transportband in werking te stellen in een cementfabriek, Nieuwe 
weg, sectie C no. 1123, 1929 juli 30 1 omslag 

 1432 Claessen, W., slagerij, Emmaberg, sectie D no. 1599, 1938 oktober 
12 1 omslag 

 1433 Continental Petroleum Company, te Rotterdam, 
benzinepompinstallatie, Heerlenseweg, sectie C no. 1157, 1924 
augustus 20 1 omslag 

 1434 Continental Petroleum Company, te Rotterdam, 
benzinebewaarplaats met aftappomp, Wilhelminaplein, sectie B no. 
1985, 1926 november 30 1 omslag 

 1435 Continental Petroleum Company, te Rotterdam, verplaatsen van 
een benzinepompinstallatie vóór het perceel aan de Heerlense 
Weg, sectie C no. 1157, 1927 mei 25 1 omslag 

 1436 Daemen, E., twee electromotoren van resp. 4 en 1,5 p.k., Aalbeek, 
1923 1 omslag 

 1437 Duijsens, J., te Klimmen, electromotor van 2 p.k. voor aandrijving 
van een boormachine en een slijp-steen, Heek, sectie C no. 1009, 
1925 april 15 1 omslag 

 1438 Duijsens, J.J., te Klimmen, smederij en constructiewerkplaats met 
lasinrichting met een electromotor van 3 p.k. en een ventilator van 
1/4 p.k., Heek, sectie C no. 1009, 1930 april 30 1 omslag 

 1439 Eijssen, H., slagerij met winkel, Kerkstraat, sectie B no. 1916, 1924 
januari 25 1 omslag 

 1440 Frederiks, A., bakkerij, Nieuwe weg, sectie C no. 1026, 1923 
oktober 2 1 omslag 

 1441 Geelen, J., te Houthem, een electrisch te drijven inrichting voor het 
graveren van letters op flessen door middel van een 
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zandblaasmachine met een electromotor van 3½ p.k., Nieuwe weg, 
sectie C no. 1123, 1929 november 29 1 omslag 

 1442 Gerards, M., oven voor het bakken van stenen brikken, provinciale 
weg Valkenburg- Aalbeek-Nuth, sectie A no. 1751, 1928 maart 12 1 omslag 

 1443 Habets, F., te Valkenburg, ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting, Nieuwe weg, sectie C no. 1123, 1931 juni 11 1 omslag 

 1444 Hamers, H., uitbreiden bakkerij met kneedmachine, gedreven door 
electromotor van 2 p.k., Kerkstraat, 1922 1 omslag 

 1444a Hamers, W., inrichten bakkerij met electromotor van 4 p.k., 
Schoolstraat, sectie B no. 1990, 1950 oktober 25 1 omslag 

 1445 Heijnen, M., smederij met twee electrische motoren van resp. 3 en 
¼ p.k., Nieuwe weg, sectie B no. 2164, 1935 september 11 1 omslag 

 1446 Jennekens, M., slagerij, waarin electromotor van 2 p.k., Nieuwe 
weg, sectie C no. 1175, 1931 november 20 1 omslag 

 1447 Kicken, H., te Wijlre, bakkerij, Nieuwe weg, sectie C no. 1035, 1923 
december 12 1 omslag 

 1448 Limpens, J., uitbreiden timmerwerkplaats door het plaatsen van een 
electromotor van 3 p.k. voor aandrijving van een lintzaagmachine, 
Arensgenhout, sectie D no. 1206, 1936 juli 8 1 omslag 

 1449 Limpens, J., uitbreiden timmerwerkplaats door het plaatsen van een 
electromotor van 4 p.k. voor aandrijving van een schaafmachine, 
Arensgenhout, sectie D no. 1206, 1936 oktober 28 1 omslag 

 1450 Morreau, W., bakkerij met houtoven, Nieuwe weg, sectie C no. 
1204, 1934 juli 26 1 omslag 

 1451 Neven, A.H., brood- en banketbakkerij met heetwateroven van 200 
atmosfeer en kneedmachine met 1½ p.k. motor, Schoolstraat, sectie 
B no. 1980, 1942 april 3 1 omslag 

 1452 Neven, H.J., broodbakkerij, Benedendorpstraat, sectie B no. 2056, 
1934 maart 30 1 omslag 

 1453 Neven, L., twee electromotoren van resp. 4 en 1,5 p.k., Aalbeek, 
1923 1 omslag 

 1454 Nuchelmans, L., twee electromotoren van resp. 4 en 2 p.k, 1923 1 omslag 
 1455 Pennings, H., electromotoren van resp. 4½ en 2¼ p.k., 1 cirkelzaag, 

1 vlakband en 1 boormachine, Mesweg, sectie B no. 2085, 1927 
augustus 22 1 omslag 

 1456 Pennings, H., uitbreiden timmerfabriek door het aanbrengen van 
een schaafmachine, aan te drijven door een electromotor van 5 p.k., 
Mesweg, sectie B no. 2085, 1930 februari 13 1 omslag 

 1457 Pisters, H., broodbakkerij met heetwateroven en electrische 
kneedmachine, Aalbeek, sectie A no. 1811, 1935 juli 26 1 omslag 

 1458 Pisters, M., brikkenoven, Kattebeekstraat, sectie D no. 1536, 1929 
juni 27 1 omslag 

 1459 Pisters, M., slagerij, Kattebeekstraat, sectie D no. 1536, 1929 
november 14 1 omslag 

 1460 Ritzen, J., electromotor van 3 p.k., sectie A no. 1524, ongedateerd 1 omslag 
 1460a Ritzen, J.M., timmerfabriek met 5 electromotoren, Aalbekerweg, 

sectie A no. 1907, 1948 april 21 1 omslag 
 1461 Ritzen, J.W., graanmalerij, sectie A no. 1749, 1924 december 31 1 omslag 
 1462 Ritzen, gebroeders, firma, electrische houtzagerij en schaverij, 

Mesweg, sectie A no. 1707, 1922 oc-tober 20 1 omslag 
 1463 Sinclair Union Petroleum Company S.A., te Amsterdam, 

ondergrondse benzinebewaarplaats, Nieuwe weg, sectie C no. 
1044, 1928 september 26 1 omslag 
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 1464 Staatsmijnen in Limburg, te Heerlen, ontvangstation voor gas en 
twee hogedrukgashouders, Kattebeekstraat, sectie D no. 1484, 
1933 april 13 1 omslag 

 1465 Standard Amerikaanse Petroleum Compagnie, N.V., te 's 
Gravenhage, wijzigen en uitbreiden ondergrondse 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting, Aalbeek, sectie A no. 
1909, 1939 februari 15 1 omslag 

 1465a Standard Amerikaanse Petroleum Compagnie, N.V., te 's 
Gravenhage, uitbreiden ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting, Aalbekerweg, sectie A no. 1909, 1951 mei 22 1 omslag 

 1466 Texas Compagny, The, N.V., petroleum maatschappij te 's 
Gravenhage, ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting, Nieuwe weg, sectie C no. 1230, 1932 maart 8 1 omslag 

 1467 Texas Compagny, The, N.V., petroleum maatschappij te 's 
Gravenhage, ondergrondse benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting, Emmaberg, sectie C no. 1304, 1936 januari 22 1 omslag 

 1468 Toebosch, J., electrische bakkerij met electromotor van 2 p.k., 
Nieuwe weg, sectie C no. 1174, 1937 juli 9 1 omslag 

 1469 Toebosch, J.J.H., te Valkenburg, uitbreiden bakkerij met 
electromotor van 3 p.k. en kneedmachine, Nieuwe weg, sectie C no. 
1195, 1935 december 11 1 omslag 

 1470 Ubaghs, A., bouw- en wagenmakerij met benzinemotor van 3 p.k., 
sectie C no. 1122, 1921 januari 19 1 omslag 

 1471 Ubachs, R., broodbakkerij, Nieuwe weg, sectie C no. 1195, 1933 
november 16 1 omslag 

 1472 Vaessen, electromotor van 5 p.k., sectie C no. 1044, 1919 1 tekening 
 1473 Valkenberg, A., bewaarplaats voor buskruit, Dorpstraat, sectie B no. 

1809, 1922 september 6 1 omslag 
 1474 Valkenberg, W.M.A., bewaarplaats voor buskruit en patronen en het 

plaatsen van 6 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 
4½ p.k., Dorpstraat, sectie B no. 1808, 1924 juni 28 1 omslag 

 1475 Valkenburgse Burgerwacht, te Valkenburg, schietbaan, 
Cremersweg, sectie D no. 432, 921 en 922, 1923 mei 1 1 omslag 

 

2.1.2.2.04.6.2. Tegengaan van verontreiniging van lucht, bodem en water 

 
 1476 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en H. Coenen inzake het door 

laatstgenoemde ophalen van as, afvalstoffen, puin en vuilnis langs de huizen der 
ingezetenen van de gemeente in de omgeving van het station Valkenburg, 1930 
december 30.  1 akte + bijlagen 

 
 1477 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en E. van der Broeck inzake het door 

laatstgenoemde ophalen van as, afvalstoffen, puin en vuilnis langs de huizen der 
ingezetenen van de gemeente in de omgeving van het station Valkenburg, 1931 
december 30.  1 akte 

 
 1478 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van reinigingsrechten in 

de gemeente, 1950-1957.  1 omslag 
 
 1479-1482 Lijsten van ingevorderde reinigingsrechten voor ophalen van huisvuil, dienstjaren 

1950- 1953 1 stuk, 1 deeltje, 2 omslagen 
 1479 Lijsten van ingevorderde reinigingsrechten voor ophalen van 

huisvuil, dienstjaar, 1950 
 1480 Lijsten van ingevorderde reinigingsrechten voor ophalen van 

huisvuil, dienstjaar, 1951 
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 1481 Lijsten van ingevorderde reinigingsrechten voor ophalen van 
huisvuil, dienstjaar, 1952 

 1482 Lijsten van ingevorderde reinigingsrechten voor ophalen van 
huisvuil, dienstjaar, 1953 

 
 1483 Tekening, behorend bij de aanvrage om een stortplaats op perceel sectie B no, 

1767, ongedateerd.  1 tekening 
 
 1484 Akte van overeenkomst tussen J. Weusten en de gemeente, waarbij 

eerstgenoemde de gemeente vergunning verleent tot het leggen van een riool in 
zijn perceel sectie D no. 211, 1919 mei 20.  1 akte 
N.B. Voor het leggen van riolering in wegen, zie inv. nrs. 2316-2325 

 
 1485 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan A.H.G. Hermens, 

voor het aansluiten der riolering ten behoeve van de nieuwbouw J.W.H. Bastings 
op het perceel sectie D no. 1493 aan de Wehryweg op de gemeentelijke riolering, 
1934 april 27.  1 stuk 

 
 1486 Lijst van bewoners van de Schoolstraat, Klimmenerweg en Wilhelminaplein, die 

verzoeken hun woning aan te sluiten aan het gemeenteriool en verklaren de 
kosten van aanleg en aansluiting te betalen aan de gemeente, ongedateerd,.  1 stuk 

 
 1487 Stukken betreffende het verzoek van de gemeente om de door haar aan te leggen 

riolering aan de noordzijde van de provinciale weg Kruisdonck-Valkenburg te 
mogen aansluiten aan de riolering te Broekhem, gemeente Houthem, 1937, 1938.  1 omslag 

 
 1488 Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente en M.A.M. Kissels, over de 

aansluitingskosten van het pand Kissels, Schoolstraat B 52, op de riolering, 1949-
1951.  1 omslag 

 

2.1.2.2.04.6.3. Lucht- en bodemhygiëne met betrekking tot bebouwde en te bebouwen plaatsen 

 
 1489 Raadsbesluit overeenkomstig artikel 36, vierde lid der woningwet te bepalen dat 

de vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente wordt voorbereid, 
1953 oktober 9.  1 omslag 

 
 1490 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, toe te treden tot de gemeenschappelijke 

regeling tot instelling van een commissie, die tot taak heeft een streekplan "Zuid-
Limburg" vast te stellen en, zo nodig, te herzien voor het Limburgse gebied, 
gelegen ten zuiden van de zuidelijke grens van de gemeenten Roosteren en 
Susteren, 1938 april 22.  1 omslag 

 
 1491 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van de rooilijn voor de 

Wehryweg, 1924 december 10.  1 omslag 
 
 1492 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van de rooilijn voor de 

Mesweg en de Dorpstraat, 1926 augustus 25.  1 omslag 
 
 1493 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van de rooilijn voor de 

Sittarderweg, 1929 april 4.  1 omslag 
 
 1494 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van de voorgevelrooilijn 

voor de provinciale weg Kruisdonck-Valkenburg, 1932 augustus 10.  1 omslag 
 

2.1.2.2.04.7. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 
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2.1.2.2.04.7.1. Dranken 

 
 1495 Schrijven van de burgemeester aan de hoofdingenieur van de waterstaat en der 

publieke werken te Maastricht betreffende het verplaatsen van de waterput in het 
gehucht De Heek, 1840 juni 16.  1 stuk 

 
 1496 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het blijvend afsluiten van de 

weiwaterput op het erf van Th.A. Jennekens, Nieuwe weg E 100, 1934 september 
29.  1 omslag 

 
 1497 Stukken betreffende de deelname van de gemeente in het aandelenkapitaal van 

de N.V. Waterleiding-Maatschappij voor Zuid-Limburg en de geldleningen, 
hiervoor aangegaan bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, resp. groot ¿ 
50.000 en ¿ 30.000, 1920-1927.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1498 

 
 1498 Akte van overdracht door de gemeente aan de gemeente Val-kenburg-Houthem 

van twee aandelen in de N.V. Waterleiding-Maatschappij voor Zuid-Limburg, elk 
nominaal groot ¿ 10.000, en van twintig procent van de rechten en verplichtingen 
voortvloeiend uit de d.d. 13 september 1937 met de Nationale Levensverzekering 
Bank te Rotterdam aangegane geldlening, oorspronkelijk groot ¿ 79.337,65, 
heden nog groot ¿ 73.026,82, 1943 april 22.  1 akte 

 
 1499 Raadsbesluit, waarbij burgemeester en wethouders worden gemachtigd mede te 

werken tot het totstandkomen van wijzigingen in de statuten der N.V. Waterleiding-
Maatschappij voor Zuid-Limburg, 1922 augustus 17.  1 stuk 

 
 1500 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de N.V. Waterleiding-

Maatschappij voor Zuid-Limburg, als bedoeld in artikel 1 der 
waterleidingverordening voor Limburg, tot het oprichten van een 
waterleidingbedrijf, waarvan het verzorgingsgebied zich uitstrekt, althans kan 
uitstrekken over de gemeenten Amstenrade, Beek, Bocholtz, Elsloo, Geleen, 
Geulle, Gulpen, Hoensbroek, Hulsberg, Klimmen, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, 
Schimmert, Schinnen, Schin op Geulle, Simpelveld, Spaubeek, Stein, Ulestraten, 
Urmond, Voerendaal, Wijlre en Wittem, 1926 maart 5.  1 stuk 

 
 1501 Raadsbesluiten tot het aan de N.V. Waterleiding-Maatschappij voor Zuid-Limburg 

te Maastricht verlenen van het alleenrecht tot waterlevering aan ingezetenen der 
gemeente, 1929.  1 omslag 

 
 1502 Kaarten van het buizennet der drinkwaterleiding te Hulsberg, ongedateerd.  1 omslag 
 
 1503 Andere stukken betreffende de watervoorziening, 1923 -1952.  1 omslag 
 

2.1.2.2.04.7.2. Volkshuisvesting 

 
 1504 Stukken betreffende bouw- en woningtoezicht, alsmede bouwvolume, 1916-1953.  1 omslag 
 
 1505 Aanvragen materialen voor bouwwerken, werken en karweien onder ¿ 500, 1942, 

1943.  1 omslag 
 

2.1.2.2.04.7.2.1. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken te stellen 

 
 1506 Verordening op het bouwen en de bewoning, 1905 februari 27.  1 omslag 
 
 1507 Verordening, met bijbehorende stukken, op het bouwen en de bewoning, 1926 

augustus 25.  1 omslag 
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 1508 Verordening, met bijbehorende stukken, op het bouwen en de bewoning, 1933 

augustus 14.  1 omslag 
 
 1509 Verordening, met bijbehorende stukken, vastgesteld door gedeputeerde staten, 

betreffende het beroep, bedoeld in artikel 7 der woningwet, 1932 mei 9.  1 omslag 
 
 1510 Raadsbesluit, waarbij de welstandscommissie voor het district oostelijke 

mijnstreek van de stichting "Het Limburgse Welstandstoezicht" wordt belast met 
het verstrekken van adviezen betreffende aanvragen om bouwvergunningen, het 
gebruiken van gebouwen en andere aangelegenheden, een en ander verband 
houdend met de welstand, 1953 augustus 10.  1 stuk 

 
 1511-2151 Bouwvergunningen en/of daarop betrekking hebbende stukken, 1906-1953. 8 stukken, 43 tekeningen, 590

N.B. Deze serie is alfabetisch op naam van de vergunninghouders geordend 
 1511 Ackermans, H., constructiewerkplaats, Kattebeekstraat, sectie D no. 

1495, 1934 juli 11 1 omslag 
 1512 Ackermans, J., winkelhuis, Nieuweweg, sectie C no. 1162 en 1164, 

1923 1 omslag 
 1513 Adriaans, gebroeders, veestal, Aalbeek, sectie A no. 1745, 1930 

mei 20 1 omslag 
 1514 Adriaans, kinderen, verbouwen woonhuis, Heistraat, sectie A no. 

102, 1925 februari 27 1 omslag 
 1515 Akkermans, J., bergplaats, Emmaberg, sectie C no. 1251, 1936 

november 25 1 omslag 
 1516 Baadjou, J., woonhuis, sectie B no. 2064, 1927 april 12 1 omslag 
 1517 Baadjou, J., stal, sectie B no. 2098, 1931 mei 20 1 omslag 
 1518 Baadjou, J., muur, Bovendorpstraat, sectie B no. 2098, 1938 juni 8 1 omslag 
 1519 Baadjou, J., stal, Raadhuisstraat, sectie B no. 2098, 1942 april 27 1 stuk 
 1520 Bastings, J., verbouwen woonhuis, 1916 1 omslag 
 1521 Bastings, J., garage en verbouwen woonhuis, Nieuwe weg, sectie C 

no. 1154, 1934 april 27 1 omslag 
 1522 Bastings, J., verbouwen cafélokaal, Nieuwe weg, sectie C no. 1154, 

1937 juni 23 1 omslag 
 1523 Bastings, J., ijzeren loods, Nieuwe weg, sectie C no. 1157, 1937 

augustus 31 1 omslag 
 1524 Bastings, J.W.H., woonhuis, Wehryweg, sectie D no. 1493, 1934 

januari 24 1 omslag 
 1525 Bastings, W., verbouwen stal, sectie C no. 1131 en 1149, 1931 

maart 13 1 omslag 
 1526 Bastings, gebroeders, dubbel woonhuis, sectie D no. 1397 en 1398, 

1919 1 omslag 
 1527 Bemelmans, F., kippenstal, sectie D, 1929 juli 11 1 omslag 
 1528 Bemelmans, F., bergplaats, Kampstraat, sectie D no. 513, 1948 mei 

12 1 omslag 
 1529 Bemelmans, H.H., herstellen woonhuis, Dorpstraat, 1943 1 tekening 
 1530 Bemelmans, P., autostalling en bergplaats, Emmaberg, 1932 maart 

8 1 omslag 
 1531 Bemelmans, gebroeders, bergplaats, sectie A no. 1164, 1933 juli 19 1 omslag 
 1532 Benzerath, L.M., woonhuis, sectie D no. 1553, 1929 oktober 18 1 omslag 
 1533 Berg, van de en Keijdener, dubbel woonhuis, sectie C no. 1035, 

1922 1 tekening 
 1534 Berg, J. van den, bergplaats, Valkenburgerweg, sectie D no. 2133, 

1949 maart 16 1 omslag 
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 1535 Bergen, P. van, woonhuis, sectie D, 1921 1 tekening 
 1536 Beuskens, H., melkkamer, sectie D no. 988, 1952 mei 1 1 omslag 
 1537 Beuskens, M., woonhuis, sectie D no. 1239, 1926 juli 6 1 omslag 
 1538 Beuskens, M.J., verbouwen schuur tot woonhuis, Peter Mullensweg, 

sectie D no. 1239, 1951 mei 2 1 omslag 
 1539 Bisschops, P., stal, Klein Genhout, sectie D no. 1291, 1935 maart 8 1 omslag 
 1540 Boerenleenbank, afsluitmuur, sectie B no. 1867, 1927 februari 12 1 omslag 
 1541 Boosten, H., vernieuwen woonhuis, sectie D no. 1238, 1927 april 19 1 omslag 
 1542 Boosten, H., verbouwen vier muren woonhuis, sectie D no. 1238, 

1928 mei 16 1 omslag 
 1543 Boosten, H., verbouwen woonhuis, Kampstraat, sectie D no. 1288, 

1933 mei 22 1 omslag 
 1544 Boosten, W., stallen, bergplaats en verbouwen woonhuis, 

Kattestraat, sectie D no. 1273, 1934 maart 15 1 omslag 
 1545 Bormans, L., stal, sectie A no. 1529, 1928 juli 5 1 omslag 
 1546 Bosch, J. van den, verbouwen woonhuis, Dorpstraat, sectie B no. 

2066, 1930 maart 21 1 omslag 
 1547 Boumans, P.J., woonhuis, sectie C no. 1053, ongedateerd 1 tekening 
 1548 Branje, G., woonhuis, Diepestraat, sectie D no. 1537, 1953 april 27 1 omslag 
 1549 Brassé, J., woonhuis, sectie C no. 1032, ongedateerd 1 tekening 
 1550 Brassé, J., verbouwen stal, sectie C no. 1171, 1932 juli 14 1 omslag 
 1551 Brassé, J.C., bergplaats met bovenwoning, sectie C no. 1171, 1926 

december 29 1 omslag 
 1552 Broeck, E. van der, manege en bergplaats, 1921 1 omslag 
 1553 Broeck, E. van der, zaal, sectie B no. 1985, 1926 juli 6 1 omslag 
 1554 Broeck, E. van der, bergplaats, sectie B no. 2053, 1928 juni 6 1 omslag 
 1555 Broeck, E. van der, stal, Wilhelminaplein, sectie B no. 2053, 1932 

december 8 1 omslag 
 1556 Broeck, E. van der, garage, Bovendorpstraat, sectie B no. 420, 

1936 april 15 1 omslag 
 1557 Broeck, E. van der, woonhuis, aan de Dorenkuil, sectie B no. 420, 

1940 juli 3 1 omslag 
 1558 Broeck, E. van der, stal, Raadhuisstraat, sectie B no. 420, 1942 

april 7 1 stuk 
 1559 Broeck, E. van der, uitbreiden café, Wilhelminaplein, sectie B no. 

1985, 1947 februari 22 1 omslag 
 1560 Broeck, J. van der, twee woonhuizen, Bovendorpstraat, sectie B no. 

1805 en 1806, 1927 mei 10 1 omslag 
 1561 Broeck, J.M.E. van der, woonhuis, Raadhuisstraat, sectie B no. 

2020, 1939 april 25 1 omslag 
 1562 Broeck, M.C. en J.M. van der, vernieuwen dak boven stal en 

gedeelte van het woonhuis, Schoolstraat, sectie B no. 2052, 1948 
december 22 1 omslag 

 1563 Broeck, P. van der, woonhuis, weg Valkenburg-Amstenrade, sectie 
B no. 437, 1930 juli 28 1 omslag 

 1564 Broeck, P.H. van der, kippenhok, Nieuweweg, sectie B no. 437, 
1931 augustus 28 1 omslag 

 1565 Broeck, kinderen van der, inrichten schuur tot fruitbewaarplaats, 
Schoolstraat, sectie B no. 2053, 1951 januari 31 1 omslag 

 1566 Broers, G., woonhuis, Bovendorpstraat, sectie B no. 2088, 1935 juli 
26 1 omslag 

 1567 Broers, gebroeders, woonhuis, Esschenweg, ongedateerd 1 omslag 
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 1568 Bruls, H., autogarage, sectie B no. 1660, 1928 juli 31 1 omslag 
 1569 Bruls, M.P., woonhuis, sectie B no. 2049, 1925 juni 5 1 omslag 
 1570 Bruls, M.P., kamer, sectie B no. 2086, 1931 oktober 8 1 omslag 
 1571 Bruls, W., kippenhok, Wissengrachtweg, sectie B no. 2122, 1953 

mei 15 1 omslag 
 1572 Bruls, W.H., wederopbouwen woonhuis, Benedendorpstraat, sectie 

B no. 2121, 1936 september 30 1 omslag 
 1573 Campo, J. à, woonhuis, sectie D no. 733, 1931 april 10 1 omslag 
 1574 Campo, J. à, veestal, sectie D no. 733, 1931 oktober 8 1 omslag 
 1575 Claessens, E., woonhuis, ongedateerd 1 tekening 
 1576 Claessens, W., woonhuis met garage en stal, sectie D no. 1432, 

1928 juli 5 1 omslag 
 1577 Claessens, W., woonhuis, sectie D no. 1432, 1931 mei 20 1 omslag 
 1578 Claessens, W., bergplaats, Emmaberg, sectie D no. 1599, 1936 

maart 4 1 omslag 
 1579 Clemens, H., kerkbestuur, vernieuwen kerk, sectie B no. 1989, 1930 

juni 5 1 omslag 
 1580 Clemens, H., kerkbestuur, muur met hekwerk rond bijzondere 

begraafplaats, 1933 juli 19 1 omslag 
 1581 Clemens, H., kerkbestuur, muur langs tuin van de pastorie, sectie B 

no. 2007, 1934 september 12 1 omslag 
 1582 Clemens, H., kerkbestuur, K.J.V.-huis, Mesweg, sectie B no. 2047, 

1935 augustus 3 1 omslag 
 1583 Clemens, H., kerkbestuur, herstellen omheiningsmuur speelplaats 

jongensschool, 1945 augustus 22 1 omslag 
 1584 Clemens, H., kerkbestuur, verbouwen en uitbreiden kapelanie, 

Kerkstraat, sectie B no. 2234, 1947 april 23 1 omslag 
 1585 Coemans, F., wederopbouwen stal, Valkenburgerweg, sectie C no. 

1334, 1945 maart 19 1 omslag 
 1586 Coemans, F., bijbouwen van enige kamers aan woonhuis, 

Valkenburgerweg, sectie C no. 1271, 1947 mei 7 1 omslag 
 1587 Coemans, F., aanbouwen eetkamer aan woonhuis, 

Valkenburgerweg, 1952 1 omslag 
 1588 Coemans, F., garage, Emmaberg, sectie C no. 1333, 1952 

december 3 1 omslag 
 1589 Coemans, F., gesloten waranda aan woonhuis, Valkenburgerweg, 

sectie C no. 1334, 1953 november 11 1 omslag 
 1590 Coenen, verbouwen huis, ongedateerd 1 tekening 
 1591 Coenen, H., autogarage, sectie B no. 1866, 1931 april 30 1 omslag 
 1592 Coenen, H., koestal, sectie B no. 1866, 1933 september 6 1 omslag 
 1593 Coenen, H., verbouwen woonhuis, Mgr. Brulsstraat, sectie B no. 

1866, 1948 april 21 1 omslag 
 1594 Coenen, N.J., woonhuis, sectie D no. 1494, 1929 juli 11 1 omslag 
 1595 Collegium Canisianum, herbouwen en herstellen boerderij, Aalbeek, 

sectie A no. 1792, 1947 mei 7 1 omslag 
 1596 Coumans, F., waskeuken, Emmaberg, sectie C no. 1271, 1934 

maart 15 1 omslag 
 1597 Creusen, weduwe, te Klimmen, inwendig verbouwen woonhuis, 

Hekerweg, sectie C no. 1385, 1950 juni 14 1 omslag 
 1598 Crutzen, J.J.M., optrekken voor- en zijmuren woonhuis, Emmaberg, 

1949 september 5 1 omslag 
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 1599 Cruyen-Gemmeke, H., woonhuis met café, rijksweg Valkenburg-
Heerlen, sectie C no. 1164, 1923 1 omslag 

 1600 Curfs-Beuskens, weduwe, bergplaats met stallen, Arensgenhout, 
sectie D no. 1357, 1932 augustus 31 1 omslag 

 1601 Daemen, "oeconomiegebouw", sectie B no. 2025, 1924 april 18 1 tekening 
 1602 Daemen, A., woonhuis, sectie D no. 1474, 1926 september 1 1 omslag 
 1603 Daemen, J.H., splitsen woonhuis, Aalbekerweg, sectie A no. 1591, 

1952 februari 27 1 omslag 
 1604 Daemen, J.H.E., bergplaats, Aalbeek, 1948 juli 28 1 omslag 
 1605 Damoiseaux, kinderen, koestal, schuur en drie varkensstallen, weg 

Valkenburg- Aalbeek, sectie D no. 1539, 1929 mei 28 1 omslag 
 1606 Deckers, J., stal met privaat, Dorpstraat, 1923 1 omslag 
 1607 Deckers, J., woonhuis, weg Valkenburg-Aalbeek, sectie A no. 1225, 

1931 april 30 1 omslag 
 1608 Deckers, J., muur, weg Valkenburg-Aalbeek, sectie A no. 1225, 

1937 februari 22 1 omslag 
 1609 Deenen, E., weduwe, schuurtje, Stationsplein, sectie D no. 1374, 

1930 maart 21 1 omslag 
 1610 Dezaire, J., kippen- en kuikenhok, sectie D, 1929 juli 11 1 omslag 
 1611 Dezaire, J., verbouwen woonhuis, Arensgenhout, sectie D no. 1365, 

1938 april 27 1 omslag 
 1612 Dezaire, J., herstellen boerderij, Ravensbosstraat, sectie D no. 

1365, 1945 juli 13 1 omslag 
 1613 Dolmans, H., veldschuur, weg Arensgenhout-Schimmert, sectie A 

no. 1753, 1941 januari 22 1 omslag 
 1614 Dolmans, H., veranderen bergschuur en bijbouwen van stallen, 

Ravensbosstraat, sectie A no. 1753, 1952 januari 9 1 omslag 
 1615 Dolmans, H., enige herstellingen aan het pand Kamp-straat D no. 

22, 1952 februari 13 1 omslag 
 1616 Dolmans, H.J.H., bakoven, Arensgenhout, sectie A no. 1753, 1943 

januari 6 1 omslag 
 1617 Dolmans, J., bakoven, Arensgenhout, sectie A no. 1753, 1932 

februari 22 1 omslag 
 1618 Dolmans, J., beheerder van de hoeve "Wissengracht" voor graaf 

von Stolberg zu Stolberg, wederopbouwen graanschuur, 
Wissengrachtweg, sectie B no. 1765, 1946 mei 13 1 omslag 

 1619 Dolmans, J., herstellen gevel, Diepestraat, 1948 1 omslag 
 1620 Dolmans, J.H.A., schuur en stallen, Arensgenhout, sectie A no. 

1753, 1931 januari 20 1 omslag 
 1621 Dolmans-Dezaire, J., verbouwen woonhuis, Arensgenhout, sectie A 

no. 1623, 1933 december 29 1 omslag 
 1622 Dormans, J.H., woonhuis, weg Valkenburg-Aalbeek, sectie B no. 

1462, 1932 juni 27 1 omslag 
 1623 Dormans, J.H., achterkeuken, Nieuwe weg, sectie B no. 2143, 1936 

augustus 19 1 omslag 
 1624 Dreessen, Fr., bergplaats, Jhr. van der Maesenstraat, 1953 

november 11 1 omslag 
 1625 Dreessen, J., woonhuis, 1922 1 omslag 
 1626 Dreessen, J., bergplaats, sectie B no. 1770, 1933 juli 19 1 omslag 
 1627 Driessens, J.V., bergplaats, Jhr. van der Maesenstraat, 1952 januari 

23 1 omslag 
 1628 Driessens, V., woonhuis, weg Valkenburg-Aalbeek, sectie B no. 

2165, 1940 september 18 1 omslag 
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 1629 Duizings-Gransveld, H., weduwe, autogarage met bovenwoning, 
sectie C no. 1119, 1925 oktober 12 1 omslag 

 1630 Dumoulin, E.F.L., landhuis, Houthemerweg, sectie D no. 1650, 1937 
augustus 18 1 omslag 

 1631 Dumoulin, E.F.L., garage, Houthemerweg, sectie D no. 1651, 1938 
maart 16 1 omslag 

 1632 Duysens, J., woonhuis en smidse, rijksweg Valkenburg-Heerlen, 
sectie C no. 1009, 1930 maart 11 1 omslag 

 1633 Duysens, J., met glas overdekte achterplaats, Heek, sectie C no. 
1009, 1935 oktober 9 1 omslag 

 1634 Elmbt, M. van, schuur, sectie D no. 1228, 1928 februari 24 1 omslag 
 1635 Erens, J., herstellen boerderij, Aalbeek, sectie A no. 1568, 1949 juli 

6 1 omslag 
N.B. Deze vergunning werd aangevraagd door en verleend aan het hoofd van het 
districtsbureau wederopbouw boerderijen te Roermond 

 1636 Erven, J., vernieuwen 3 kamers, met verdieping, Aalbeek, sectie A 
no. 961, 1933 juni 14 1 omslag 

 1637 Eussen-Limpens, J.H., woonhuis, Emmaberg, sectie C no. 1306, 
1936 maart 4 1 omslag 

 1638 Evers, B., waskeuken en stallen, Benedendorpstraat, sectie B no. 
2132, 1936 september 30 1 omslag 

 1639 Evers, B., bakoven, Benedendorpstraat, sectie B no. 2132, 1936 
november 11 1 omslag 

 1640 Extra, L., woonhuis, Wissengrachtweg, sectie B no. 1536, 1946 1 omslag 
 1641 Extra, L., bijbouwen slaapkamer, Wissengrachtweg, sectie B no. 

1536, 1946 mei 15 1 omslag 
 1642 Extra, L., verbouwen woonhuis, Wissengrachtweg, sectie B no. 

1536, 1949 augustus 17 1 omslag 
 1643 Eijssen, H., woonhuis met twee winkelvertrekken, aan de 

Kerkstraat, 1923 1 omslag 
 1644 Eijssen, H., koestal en twee varkensstallen, sectie B no. 1916, 1927 

oktober 12 1 omslag 
 1645 Farber, W., vernieuwen en uitbreiden woonhuis Nieuwe weg, sectie 

C no. 1280, 1936 september 4 1 omslag 
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 1723 Hendriks, L., verbouwen café en winkelpand en bouwen nieuwe 

dames- en herentoiletten, Nieuwenhuisstraat, sectie A no. 1929, 
1951 oktober 29 1 omslag 

 1724 Hendriks, L.M., woonhuis, Aalbeek, sectie A no. 1724, 1936 juli 22 1 omslag 
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 1766 Huntjens, G., verbouwen woonhuis, Wissengrachtweg, sectie B no. 
2013, 1946 1 omslag 

 1767 Huntjens, H., schuur, Benedendorpstraat, sectie B no. 203, 1935 
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20 1 omslag 

 2063 Smits, G.C.M., herstellen en verbouwen van het herenhuis op 
landgoed "De Heek", Heek, sectie C no. 926, 1936 augustus 19 1 omslag 

 2064 Snellings, J., woonhuis, Kattebeekstraat, sectie D no. 1597, 1933 
december 29 1 omslag 

 2065 Sohl, J., vier woonhuizen, Bovendorpstraat, sectie B no. 2130, 1935 
oktober 23 1 omslag 

 2066 Soons, H., waranda, Nieuwe weg, sectie D no. 1549, 1930 januari 
16 1 omslag 

 2067 Soons, H., keuken, Nieuwe weg, sectie D no. 1549, 1930 maart 21 1 omslag 
 2068 Soons, H., verbouwen hotel, rijksweg Valkenburg-Heerlen, sectie D 

no. 1549, 1930 oktober 14 1 omslag 
 2069 Soons, H., waranda, Nieuwe weg, sectie D no. 1549, 1932 maart 8 1 omslag 
 2070 Soons, H., eetzaal en verdieping, Nieuwe weg, sectie D no. 1549, 

1932 oktober 13 1 omslag 
 2071 Souren, W., schop, sectie A no. 1181, 1951 april 23 1 omslag 
 2072 Spanje, J. van, woonhuis, Raadhuisstraat, sectie B no. 2296, 1949 

oktober 12 1 omslag 
 2073 Spanje, W. van, woonhuis, weg Valkenburg-Aalbeek, sectie A no. 

1708, 1921 1 tekening 
 2074 Spanje, W. van, stal, sectie A no. 1746, 1927 april 12 1 omslag 
 2075 Spanje, W. van, verbouwen woonhuis, Mesweg, sectie A no. 1840, 

1936 juni 29 1 omslag 
 2076 Speetjens, J., woonhuis, sectie A no. 375, 1933 maart 23 1 omslag 
 2077 Speetjens, J., bergplaats en stal, weg Aalbeek-Nuth, sectie A no. 

1829, 1938 juli 13 1 stuk 
 2078 Speetjens, J.H., woonhuis, Aalbeek, 1947 1 omslag 
 2079 Staatsmijnen in Limburg, hoofdgebouw en gasontvangststation, 

Kattebeekstraat, sectie D no. 1484, 1933 april 13 1 omslag 
 2080 Starmans, J., verbouwen woonhuis, Arensgenhout, 1917 1 omslag 
 2081 Starmans, R., woonhuis, ongedateerd 1 omslag 
 2082 Starmans-Beckers, M., woonhuis, weg Valkenburg-Aalbeek, sectie 

A no. 1807, 1935 augustus 3 1 omslag 
 2083 Stassen, A., verbouwen woonhuis, Raadhuisstraat, sectie B no. 

2012, 1940 mei 9 1 omslag 
 2084 Stassen, H., bergplaats, Emmaberg, sectie C no. 27, 1939 mei 15 1 omslag 
 2085 Stassen, H., kippenhok, Emmaberg, 1947 juli 28 1 omslag 
 2086 Stassen, J., stal, Putweg, 1950 maart 21 1 omslag 
 2087 Stevens, J., verbouwen waranda, Nieuwe weg, sectie C no. 1138, 

1925 november 24 1 stuk 
 2088 Stevens, J., hotel, sectie C no. 1138, 1928 oktober 18 1 stuk 
 2089 Tans, A. en P., pakhuis, sectie C no. 1118, 1925 februari 11 1 omslag 
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 2090 Thijssen, J., maken deur in voorgevel van woonhuis, Kampstraat, 
1953 augustus 7 1 omslag 

 2091 Thijssens, J.G.H.T., verbouwen woonhuis en stallen, 
Ravensbosstraat, sectie D no. 1172, 1948 juni 9 1 omslag 

 2092 Thijssens, J.G.H.V., verbeteren woonhuis, Ravensbosstraat, 1949 
maart 30 1 omslag 

 2093 Toebosch, H., verbouwen stal, Mgr. Brulsstraat, sectie B no. 1918, 
1951 juli 25 1 omslag 

 2094 Toebosch, J., verbouwen woonhuis en bijbouwen bakkerij, Nieuwe 
weg, sectie C no. 1174, 1936 oktober 15 1 omslag 

 2095 Triepels, A., woonhuis, sectie B no. 1178, 1925 juli 31 1 omslag 
 2096 Triepels, A., bijkeuken, Raadhuisstraat, sectie B no. 2097, 1939 

april 5 1 omslag 
 2097 Triepels, J.L., bergplaats, Raadhuisstraat, sectie B no. 2097, 1952 

januari 9 1 omslag 
 2098 Troifontaine, M., schuur met stallen, Arensgenhout, sectie D no. 70, 

1935 april 11 1 omslag 
 2099 Ubachs, R., bakoven, rijksweg Valkenburg-Heerlen, sectie C no. 

1195, 1933 november 16 1 omslag 
 2100 Ubaghs, A., gedeeltelijk verbouwen woonhuis, Hekerweg, sectie C 

no. 1388, 1947 augustus 20 1 omslag 
 2101 Ubaghs, H.S., bergplaats en w.c., Wissengrachtweg, sectie B no. 

1807, 1950 mei 31 1 omslag 
 2102 Ubaghs, H.S., stal, Wissengrachtweg, sectie D no. 1807, 1953 

februari 18 1 omslag 
 2103 Ubaghs, W.A., verbouwen woonhuis, Hekerweg, sectie C no. 1388, 

1951 november 21 1 omslag 
 2104 Vaessen, A., bovenvertrekken aan woonhuis, Kloosterweg, sectie D 

no. 1530, 1932 januari 14 1 omslag 
 2105 Vaessen, J., herenhuis, Arensgenhout, sectie D no. 1425, 1932 

augustus 31 1 omslag 
 2106 Vaessen, M., woonhuis, sectie D no. 342, 1923 1 omslag 
 2107 Valkenberg, A., geweerfabriek, 1919 1 omslag 
 2108 Valkenberg, A., bergplaats, sectie B no. 1809, 1929 september 27 1 omslag 
 2109 Valkenberg, A., keuken, serre en twee bergplaatsen, Dorpstraat, 

sectie B no. 1808, 1932 september 28 1 omslag 
 2110 Valkenberg, J., bergplaats, Bovendorpstraat, sectie B no. 1808, 

1937 december 8 1 omslag 
 2111 Veldman, J., verbouwen woonhuis, Schoolstraat, sectie B no. 1507, 

1941 juli 30 1 omslag 
 2112 Veldman, J., houten kippenhok, 1945 mei 15 1 omslag 
 2113 Verheyen-Pisters, H., verbouwen woonhuis, Aalbeek, sectie A no. 

1125, 1935 september 11 1 omslag 
 2114 Vliegen, G., en Habets, H., dubbel woonhuis, sectie C no. 460, 1931 

augustus 28 1 omslag 
 2115 Vliegen, H., herstellen bouwvallige muur achterzijde woonhuis, 

Ravensbosstraat, 1951 oktober 10 1 omslag 
 2116 Vliegen, J.A.P., houten werkplaats, Emmaberg, sectie C no. 1332, 

1938 september 14 1 omslag 
 2117 Vliegen, J.A.P., uitbreiden timmerwerkplaats, Valkenburgerweg, 

sectie C no. 1332, 1947 mei 7 1 omslag 
 2118 Vliegen, J.A.P., vergroten waranda, Valkenburgerweg, sectie C no. 

1332, 1948 december 3 1 omslag 
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 2119 Vliegen, J.A.P., uitbreiden keuken, Valkenburgerweg, sectie C no. 
1332, 1949 februari 2 1 omslag 

 2120 Vliegen, S.H., herstellen woonhuis, Ravensbosstraat, sectie D no. 
1690, 1948 juli 28 1 omslag 

 2121 Vogelers, M.H., woonhuis, sectie B no. 2131, 1931 april 21 1 omslag 
 2122 Vossen, A., weduwe, verbouwen achterbouw hotel, sectie D no. 

1137, 1925 januari 17 1 omslag 
 2123 Vossen, A., weduwe, waranda, sectie D no. 1137, 1931 februari 23 1 omslag 
 2124 Vossen, A., weduwe, vernieuwen tuinhek, Nieuwe weg, sectie D no. 

1137, 1938 maart 16 1 omslag 
 2125 Vossen, B., bergplaats, sectie D no. 1128, 1930 maart 11 1 omslag 
 2126 Vromen, J., bakoven, sectie D, 1931 september 10 1 omslag 
 2127 Vroomen, A.H., landhuis, rijksweg Valkenburg-Heerlen, sectie C no. 

1214, 1938 augustus 25 1 omslag 
 2128 Wagemans, verbouwen woonhuis, Klein Genhout, 1919 1 tekening 
 2129 Wagemans, E.L.H., stal, sectie B no. 2039, 1925 februari 11 1 omslag 
 2130 Weersch, F.W. van, uitbreiden bergplaats, Schoolstraat, 1947 mei 

13 1 omslag 
 2131 Weerts, M.J., stal, Kerkstraat, sectie B no. 2061, 1935 juli 26 1 omslag 
 2132 Wehry, G., woonhuis, sectie D no. 1235, 1280 en 1281, 1927 

januari 12 1 omslag 
 2133 Wersch, P. van, verbouwen woonhuis, Kerkstraat, sectie B no. 

1979, 1924 oktober 31 1 omslag 
 2134 Wersch, P. van, bergplaats met ringmuur en verleggen beerput, 

sectie 3 no. 1979, 1924 december 31 1 omslag 
 2135 Wersch, P. van, achterkeuken en inwendig verbouwen woonhuis, 

Kerkstraat, sectie B no. 1979, 1928 december 12 1 omslag 
 2136 Wersch, P. van, woonhuis met winkel, Mesweg, sectie B no. 2050, 

1934 mei 29 1 omslag 
 2137 Wersch, P. van, inwendig verbouwen woonhuis, Kerkstraat, sectie B 

no. 1979, 1934 november 23 1 omslag 
 2138 Wetzels, A., weduwe, w.c., Stationsplein, sectie D no. 1318, 1940 

maart 26 1 omslag 
 2139 Widdershoven, G., weduwe, bergplaats, weg Valkenburg-Aalbeek, 

sectie A no. 1878, 1939 februari 1 1 omslag 
 2140 Wouters, J., bergplaats, Kattestraat, sectie D no. 961, 1925 maart 

23 1 omslag 
 2141 Wouters, J., weduwe, op- en verbouwen boerderij, 

Benedendorpstraat, sectie B no. 1996, 1935 maart 29 1 omslag 
 2142 Wijnen, H., woonhuis, sectie C no. 128, 1928 augustus 16 1 omslag 
 2143 Wijnen, H., woonhuis, sectie C no. 731, 1929 juli 30 1 omslag 
 2144 Wijnen, H., gesloten waranda, Heek, sectie C no. 1274, 1938 maart 

16 1 omslag 
 2145 Wijnen, H., gesloten waranda, Heek, sectie C no. 1274, 1938 april 

27 1 omslag 
 2146 Wijnen, H., muurtje en kelder, Heek, 1946 februari 23 1 omslag 
 2147 Wijnen, L.H., woonhuis, Nieuwe weg, sectie C no. 129, 1930 maart 

21 1 omslag 
 2148 Wijnen, L.H., bijbouwen 5 kamers, Heek, sectie C no. 129, 1934 

december 29 1 omslag 
 2149 Wijnen, L.H., vier kippenhokken, sectie C no. 1430, 1952 mei 1 1 omslag 
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 2150 Wijsbek, J.H., bergplaats, rijksweg Maastricht-Heerlen, sectie D no. 
1324, 1927 februari 21 1 omslag 

 2151 Wijsbek, J.H., woonhuis, Kloosterweg, sectie D no. 1551, 1939 
januari 18 1 omslag 

 

2.1.2.2.04.7.2.2. Voorziening in de woningbehoefte 

 
 2152 Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van de woningvereniging "St. 

Rochus", en schrijven van de minister van justitie betreffende deze statuten, 1919.  1 omslag 
 
 2153 Stukken betreffende de onteigening en aankoop van grond voor en de bouw van 

woningen, 1948-1952.  1 omslag 
 
 2154 Lijst van toegekende bouwpremies, 1921.  1 stuk 
 
 2155-2169 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun aan particuliere 

bouwnijverheid, 1921-1923.  15 omslagen 
 2155 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2156 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2157 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2158 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2159 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2160 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2161 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2162 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2163 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2164 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2165 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2166 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2167 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2168 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 2169 Stukken betreffende verleende premies uit 's rijks kas voor steun 

aan particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 
 2170 Afschriften van beschikkingen van de minister van wederopbouw en 

volkshuisvesting tot toekenning van premies uit 's rijks kas ten behoeve van de 
bouw van woningen, 1952, 1953.  1 omslag 
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2.1.2.2.04.7.2.3. Bemoeiingen met de bestaande woningvoorraad i.v.m. schaarste 

 
 2171 Verordening, met bijbehorende stukken, op de aangifte van woonruimten, 1946 

augustus 23.  1 omslag 
 
 2172 Raadsbesluit tot vaststelling van regelen omtrent de toepassing van artikel 1 der 

woonruimtewet 1947, 1948 februari 13.  1 stuk 
 
 2173 Stukken betreffende de benoeming, herbenoeming van en toekenning van 

presentiegeld aan de leden en plaatsvervangende leden van de commissie van 
advies, als bedoeld bij artikel 8 der woonruimtewet 1947, 1947-1953.  1 omslag 

 
 2174 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, inzake de beschikbaarstelling van 

gemeentelijk krediet voor woningverbetering en -splitsing, 1948 juli 2.  1 omslag 
 
 2175 Lijst van in het "register van woningzoekenden" ingeschreven mijnwerkers, 

ongedateerd.  1 stuk 
 

2.1.2.2.04.8. Hygiëne der dieren. Veeartsenijkundig toezicht 

 
 2176 Schrijven van de burgemeester aan de commissaris van het district Maastricht 

betreffende de schadevergoeding voor een gestorven rund van W. Geilekerken, 
1840 december 9.  1 stuk 

 
 2177 Lijsten van gevallen van mond- en klauwzeer, 1937-1944.  1 omslag 
 

2.1.2.2.05. Openbare Veiligheid 

 

2.1.2.2.05.1. Bescherming tegen oorlogsgeweld 

 
 2178 Luchtbeschermingsplan Hulsberg, met bijbehorende kaart, 1938 mei 23.  1 omslag 
 
 2179 Instructie voor de brandweerdienst van de luchtbeschermingsdienst, 1937 

november 23.  1 stuk 
 
 2180 Instructie voor de politiedienst van de luchtbeschermingsdienst, 1937 november 

23.  1 stuk 
 
 2181 Instructie voor het hoofd van de luchtbeschermingsdienst, 1937 november 23.  1 stuk 
 
 2182 Instructie voor het personeel rechtstreek staande onder het hoofd 

luchtbeschermingsdienst, 1937 november 23.  1 stuk 
 
 2183 Instructie voor het hoofd van de geneeskundige dienst der 

luchtbeschermingsdienst, 1937 november 23.  1 stuk 
 
 2184 Instructie voor het geneeskundig personeel der luchtbeschermingsdienst, 1937 

november 23.  1 stuk 
 
 2185 Instructie voor het hoofd van de herstellings- en opruimingsdienst der 

luchtbeschermingsdienst, 1937 november 23.  1 stuk 
 
 2186 Instructie voor het opruimings- en herstellingspersoneel der 

luchtbeschermingsdienst, 1937 november 23.  1 stuk 
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 2187 Instructie voor het politiepersoneel der luchtbeschermingsdienst, 1937 november 
23.  1 stuk 

 
 2188 Concept instructie voor het personeel van de gasverkenningsdienst der 

luchtbeschermingsdienst, ongedateerd,.  1 stuk 
 
 2189 Arbeidsovereenkomstenbesluit voor het personeel van de vaste kern der 

luchtbeschermingsdienst, 1941 augustus 11.  1 stuk 
 
 2190 Personeelsregister van de luchtbeschermingsdienst, 1937-1939.  1 stuk 
 
 2191 Lijsten van het personeel der luchtbeschermingsdienst, ongedateerd,.  1 omslag 
 
 2192-2197 Persoonsbundels van de leden der luchtbeschermingsdienst, 1940-1945.  6 omslagen 

 2192 Bemelmans, J.J, 1940, 1941 1 omslag 
 2193 Broeck, W.A. van der, 1940, 1941 1 omslag 
 2194 Krutzer, J.J.H, 1940, 1941 1 omslag 
 2195 Smeets, F., waarnemend commandant luchtbeschermingsdienst, 

1944, 1945 1 omslag 
 2196 Valkenberg, J., commandant luchtbeschermingsdienst, 1944 1 omslag 

N.B. Hij was tevens commandant van de brandweer 
 2197 Wijnen, J.L, 1940, 1941 1 omslag 

 
 2198 Rooster van diensturen van de radio- luisterpost der luchtbeschermingsdienst, 

1940.  1 deeltje 
 
 2199 Processen-verbaal van het vinden van niet ontplofte bommen en van 

bominslagen, alsmede een rapport over een bominslag, 1942-1944.  1 omslag 
 
 2200 Andere stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst, 1937-1940.  1 omslag 
 

2.1.2.2.05.2. Brand 

 
 2201 Verordening houdende voorschriften tot voorkoming van brand bij het verrichten 

van werkzaamheden aan gebouwen, met schrijven van gedeputeerde staten, 
waarin zij de ontvangst berichten van deze verordening, 1916 december 30.  1 omslag 

 
 2202 Lijst van vragen en antwoorden betrekking hebbende op de organisatie van de 

brandweer in de gemeente, 1941 februari 21.  1 stuk 
 
 2203 Verslagen van de brandweer, 1930-1945.  1 omslag 
 
 2204 Stukken betreffende het brandweerpersoneel, 1924, 1940, 1943.  1 omslag 
 
 2205 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het treffen van een 

gemeenschappelijke regeling met de gemeente Valkenburg inzake hulpverlening 
bij brand te Hulsberg door de brandweer van Valkenburg, 1927 juni 16.  1 omslag 

 
 2206 Lijst aangevende de ligging van geplaatste brandkranen en afsluiters in de 

gemeente, ongedateerd,.  1 stuk 
 
 2207 Stukken betreffende de plaatsing en de huurprijs van brandkranen, 1929, 1936.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv. nr. 2208 
 
 2208 Kaarten, waarop de brandkranen staan aangegeven, ongedateerd,.  1 omslag 
 
 2209 Stukken betreffende de aanschaf van brandweermateriaal, 1842, 1926.  1 omslag 
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2.1.2.2.06. Waterstaat 

 
 2210 Stukken betreffende de oprichting van een "Waterschap van de Geleen- en 

Molenbeek met zijtakken", 1932.  1 omslag 
 
 2211 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de "Keur van het 

Waterschap va de Geleen- en Molenbeek met zijtakken, ter bestrijding van 
aanslibbing in de beken van het Waterschap", 1940 september 27.  1 stuk 

 
 2212 Stukken betreffende de verbetering van de waterlossing Hekerbeek, 1940.  1 omslag 
 
 2213 Stukken betreffende de verontreiniging van de waterlossingen de Kattebeek, de 

Hekerbeek, de Geul en haar zijtakken, 1926-1942.  1 omslag 
 
 2214 Circulaire betreffende de aanvraag om bepaalde sluizen en waterwerken op de 

bestaande hoogten te mogen behouden, 1844 maart 12.  1 stuk 
 
 2215 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan P. Busch, tot het maken van 

een afleiding van water uit de Kattebeek voorkomende onder no. I in de legger B 
der waterlossingen in de gemeente, om een aan te leggen vijver van water te 
voorzien, 1893 mei 5.  1 stuk 

 
 2216 Vergunning met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan het 

Collegium Ignatium, tot het maken van een vaste stuw met waterrad in de 
Kattebeek, voorkomende onder no. I in de legger B der waterlossingen van de 
gemeente, 1919 december 11.  1 omslag 

 
 2217 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan 

M.F.J.A. Hennen, tot het maken van een betonnen duiker in de Kattebeek, 
voorkomende onder no. I in de legger B der waterlossingen van de gemeente, 
1928 februari 10.  1 omslag 

 
 2218 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J.J. Backbier, tot het maken 

van een betonnen bedding voor een gedeelte van de Kattebeek, voorkomende in 
de leggers B der waterlossingen van de gemeenten Valkenburg en Hulsberg, 
respectievelijk onder no. II en I, 1931 maart 3.  1 stuk 

 
 2219 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J.F. Schut, tot het maken van 

een betonnen goot ter vervanging van de bestaande bedding der Kattebeek, 
voorkomende onder no. I in de legger B der waterlossingen van de gemeente, 
voor zover deze gelegen is op perceel sectie C no, 1556, 1933 mei 30.  1 stuk 

 
 2220 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de directie der staatsmijnen 

in Limburg, tot het kruisen met een gastransportleiding van de Hekerbeek, 
voorkomende in de leggers B der waterlossingen van de gemeenten Hulsberg en 
Schin op Geul, respectievelijk onder no. II en V, 1933 juli 25.  1 stuk 

 
 2221 Legger A der waterlossingen, bevattende al de waterlossingen in de gemeente 

Hulsberg, waarvan de loop zich bepaalt tot deze gemeente en waarin geen andere 
waterlossing, die over het grondgebied van een andere gemeente loopt, zich 
ontlast, te weten: Losbroekbeek, ongedateerd,.  1 omslag 

 
 2222 Legger B der waterlossingen, bevattende al de waterlossingen in de gemeente 

Hulsberg, met uitzondering van die, waarvan de loop zich bepaalt tot deze 
gemeente en waarin geen andere waterlossing, die over het grondgebied van een 
andere gemeente loop, zich ontlast, te weten:  
no. I Kattebeek;  
no. II Heekerbeek;  
no. III Habetskoelefkens vloedgraaf;  
no. IV Scherpenbecker vloedgraaf;  
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no. V Hulsbergerbeek;  
no. VI Helbeek;  
no. VII Bissebeek, ongedateerd,.  1 omslag 
N.B. Hoofdstuk V (Hulsbergerbeek) van deze legger ontbreekt 

 
 2223 Proces-verbaal van de schouw der Kattebeek, voorkomende onder no. I in de 

legger B der Waterlossingen van de gemeente, 1935 juli 12.  1 stuk 
 

2.1.2.2.07. Verkeer en vervoer 

 

2.1.2.2.07.1. Verkeer en vervoer te land 

 

2.1.2.2.07.1.1. Zorg voor wegen en waterovergangen en het vervoer daarover 

 

2.1.2.2.07.1.1.1. Zorg voor wegen 

 
 2224 Besluit van gedeputeerde staten tot vaststelling van het plan van de wegen en 

waterlopen met hun afmetingen voor het blok van ruilverkaveling, gelegen onder 
de gemeenten Nuth, Hulsberg, Schimmert, Spaubeek en Schinnen, 1941 mei 2.  1 stuk 
N.B. De bij dit besluit behorende kaart ontbreekt 

 

2.1.2.2.07.1.1.1.1. Aanleg van wegen 

 
 2225 Schrijven van de commissaris van het district Maastricht betreffende het voorstel 

van de burgemeester van Klimmen om een weg aan te leggen van Klimmen over 
Hulsberg naar de Maas te Elsloo, 1843 juli 27.  1 stuk 

 
 2226 Stukken betreffende het voornemen tot aanleg van een provinciale weg van 

Valkenburg naar Amstenrade, 1848.  1 omslag 
 
 2227 Stukken betreffende de aanleg van een provinciale weg van Meerssen naar 

Amstenrade met een zijtak naar Valkenburg, 1860, 1861.  1 omslag 
 
 2228 Koninklijk besluit tot onteigening ten name van de provincie Limburg van een 

perceel boomgaard, sectie A no. 425, groot 8 roeden en 88 ellen, toebehorend 
aan M.W. Ruijters, voor de aanleg van de provinciale weg van Meerssen over 
Aalbeek, Nuth en Vaesrade naar Heerlen, 1861 juni 19.  1 stuk 

 
 2229 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van vier percelen grond, 

groot 70,93 a., toebehorend aan H. Huntjens, J. Stassen en M. Kissels, voor de 
doortrekking van de Dorpstraat in rechte lijn tot aan de provinciale weg 
Valkenburg-Nuth-Amstenrade, 1930 juni 20.  1 omslag 

 
 2230 Stukken betreffende het aanleggen van een straatweg met trottoirs, rioleringen en 

bijkomende werken, alsmede het afgraven en egaliseren van grond, een en ander 
op een terrein, gelegen aan de Dorekuil, 1949, 1950.  1 omslag 

 
 2231 Stukken betreffende de aanleg van twee weggedeelten met trottoirs en rioleringen 

in de Jhr. van der Maesenstraat, 1952-1954.  1 omslag 
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2.1.2.2.07.1.1.1.2. Verbetering en verlegging van wegen 

 

2.1.2.2.07.1.1.1.2.1. Verkrijging van grond voor de verbetering en verlegging van wegen 
N.B. Zie ook inv. nr. 2480. 
 
 2232 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van 

het raadsbesluit tot aankoop van vijf percelen grond, groot 3 roeden en 27 ellen, 
voor de verbreding en verbetering van de Diepestraat, 1867 maart 14.  1 omslag 

 
 2233 Akte van aankoop van de percelen bouwland, boomgaard en tuin, sectie B no. 

1581, 874 en 1242, groot 28,51 a., toebehorend aan de kerkfabriek, voor de 
verbreding van de Mesweg en Panhuysweg, alsmede voor de bouw van een 
nieuwe school met onderwijzerwoning, 1871 september 18.  1 akte + bijlagen 

 
 2234 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.R. Ruijters, J.J. 

Habets, J.H. Bruis, X.H. Maurissen, M.E. Drummen e.a., voor de verbetering en 
verbreding van de Kinkevoerdersweg en Raerweg, 1879 augustus 30.  1 akte 

 
 2235 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J. Goossens, P. 

Meex, J.P. Raeven, J.W. Bormans, A.M. Geilekerken e.a., voor de verbetering en 
verbreding van de weg Schimmert-Arensgenhout-Hulsberg, 1881 augustus 30.  1 akte 

 
 2236 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop 

van diverse percelen grond, groot 11,14 a., voor de verbetering van buurtwegen, 
1883 oktober 26.  1 stuk 

 
 2237 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J. Moonen, J.C. 

Frissen, V. Nuchelmans, J.W. Moonen, J. de la Haye e.a., voor de verbreding van 
de weg Arensgenhout- Hulsberg-Klimmen, 1888 augustus 29.  1 akte 

 
 2238 Akte van ruil van het opgeheven gedeelte van de Stoepertweg tegen een perceel 

bouwplan, sectie D no. 630, 796 en 797, groot 11,50 a., toebehorend aan het 
Collegium Canisianum, voor de verlegging van de Stoepertweg, 1894 september 
28.  1 akte + bijlage 

 
 2239 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan M.F. Kerens, J.C. 

Frissen, J.L. Houben, J. Vautz, J.N. Habets, e.a., voor de verbetering en 
verbreding van de Hekerbiltjesweg, Hellebeukersweg, Mesweg en Stoepertweg, 
1897 mei 1.  1 akte + bijlagen 

 
 2240 Akte van aankoop van een gedeelte weg, sectie D no. 1234 en 1251, toebehorend 

aan de familie Wehrij, 1899 juni 22.  1 akte + bijlagen 
 
 2241 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan H. Starmans, J.L. 

Frissen, P.J. Starmans, M.J. Ramaekers, P. Bussen e.a., voor de verbetering en 
verbreding van de weg Aalbeek-Schimmert, 1901 juni 2.  1 akte + bijlage 

 
 2242 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie A no. 1394, groot 99 ca., 

toebehorend aan J.W. Bemelmans, voor de verbetering en verbreding van de weg 
Aalbeek -Schimmert, 1902 mei 1.  1 akte 

 
 2243 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie B no. 628, groot 1,06 a., 

toebehorend aan de familie Driessen, voor de verbetering en verbreding van de 
Draadweg, 1907 mei 6.  1 akte + bijlagen 
N.B. De bijlagen handelen ook over de aankoop van de percelen grond, sectie B no. 627 en 629, groot 
2,85 a., voor de verbetering en verbreding van de Draadweg 
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 2244 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een perceel grond, 
sectie A no. 557, groot 2,57 a., toebehorend aan L. Kissels, voor de verbreding 
van de Houtergats, 1913 juli 7.  1 omslag 

 
 2245 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.H.M. Kissels, 

W.J. Meex, J.M, Haagmans, M.M.J.L. Nuchelmans, J.P.E. van der Broeck e.a., 
van ruil van diverse percelen grond tegen andere percelen grond, toebehorend 
aan A.L. Vaessen en J. Kengen, een en ander voor de verbetering en verbreding 
van de Dorpstraat, de Stoepertweg en de Draadweg; van verkoop van diverse 
percelen grond langs de Dorpstraat aan J.H.M. Kissels, M.E. Pluymen, M.H.J.L. 
Nuchelmans en W.C. Schepens, 1924 augustus 9.  1 akte + bijlagen 

 
 2246 Akte van aankoop van de percelen grond, sectie B no. 2006 en 1997, groot 

ongeveer 1,74.a, toebehorend aan het r.k. kerkbestuur, voor de verbreding van de 
Dorpstraat en het Kerkvoetpad; van ruil van het perceel weg, sectie B no. 2015, 
groot ongeveer 23 ca., tegen een perceel grond, sectie B no. 1997, groot 
ongeveer 24 ca., waarop een transformatorhuisje is gebouwd, toebehorend aan 
het r.k. kerkbestuur, 1924 november 6.  1 akte 

 
 2247 Akte van ruil van een gedeelte van de Heyerweg, sectie D no. 1385, groot 

ongeveer 10,86 ca., tegen een nieuw aangelegde weg, groot ongeveer 19,13 a., 
toebehorend aan het Collegium Canisianum; van aankoop van een perceel 
bouwland, sectie D no. 1243, groot ongeveer 29 ca., toebehorend aan J.H. 
Damoiseaux, voor de verbreding van de Groenenweg, 1925 juni 19.  1 akte + bijlagen 

 
 2248 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie C no. 964, groot 30,6 ca., 

toebehorend aan de familie Linno van de Berg, voor de verbreding van de 
Groenenweg, 1925 september 10.  1 akte + bijlage 

 
 2249 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie A no. 804 en 1110, groot 1,86 

a., toebehorend aan M.H.J.L. Nuchelmans, voor de verbreding van de Mesweg, 
1928 februari 24.  1 akte + bijlagen 

 
 2250 Akte van verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan N.C.H. Jennekens, 

J.H. Ackermans, J. Mevis, J.H. Cruyen en J.C. Brassé; van aankoop van een 
perceel voetpad, sectie C no. 1162, groot 81 ca., toebehorend aan E.L.J.H.A. 
Caselli; van ruil van diverse percelen grond tegen andere percelen grond, 
toebehorend aan W.H. Hoffman, J.W. Hoenjet, M.E.H. Vleugels, A.Th. Jennekens, 
J.L. Habets, J.H.L. van de Berg en Fr.H.X. Eussen, een en ander in verband met 
de verlegging van het Hekerbeeksvoetpad, 1928 maart,.  1 akte + bijlagen 

 
 2251 Akte van aankoop van de percelen boomgaard en tuin, sectie B no. 1670 en 1836, 

groot ongeveer 2,69 a., toebehorend aan J.H.M. Kissels, voor de verbreding van 
de Dorpstraat en de Zandweg, 1929 september 2.  1 akte + bijlagen 

 
 2252 Akte van aankoop van een perceel boomgaard en poel, sectie D no. 1206 en 

1207, groot ongeveer 98½ ca., toebehorend aan J.W.H. Limpens, voor de 
verbreding van de Kampstraat, 1930 maart 19.  1 akte + bijlagen 

 
 2253 Akte van verkoop van de percelen grond, sectie D no. 925, 997 en 1436, groot 

6,76 a., aan de provincie Limburg, voor de verbreding van de provinciale weg 
Aalbeek -Valkenburg, plaatselijk genaamd Kinkevoedersweg, 1930 juni 30.  1 akte + bijlagen 

 
 2254 Akte van verkoop van een perceel weg, sectie A no. 1835, groot 12 ca., aan de 

provincie Limburg, voor de verbetering van de provinciale weg Valkenburg-
Aalbeek, 1935 februari 16.  1 akte + bijlagen 

 
 2255 Akte van ruil van een perceel weg, sectie B no. 2176, groot ongeveer 38 ca., tegen 

een perceel grond, sectie B no. 1972, groot 75½ ca., toebehorend aan het r.k. 
kerkbestuur, voor de verbreding van het Kerkbergwegje, 1935 juli 30.  1 akte + bijlagen 
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 2256 Akte van aankoop van een huis, schuur, stallen en erf, sectie B no. 1571, groot 2,7 

a., toebehorend aan de erfgenamen van J.W. Pluijmen en J.M. Starmans, voor de 
verbreding van de Kerkstraat, 1935 december 31.  1 akte + bijlagen 

 
 2257 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een perceel grond, deel 

uitmakend van de Hekerbeeksweg, sectie C no. 1128, groot 4,74 a., toebehorend 
aan de provincie Limburg, 1938 april 22.  1 omslag 

 
 2258 Akte van verkoop van diverse percelen weg, behorend tot de Herkensbroekweg, 

Molenweg, Asselenweg, Bosweg, een transformatorhuisje met erf en een put met 
erf, sectie C no. 1323, 1324, 1328, 1329, 1319, 1121 en 1193, groot 1,18 a., aan 
de provincie Limburg, voor de verbetering van de rijksweg Maastricht-Heerlen-de 
Locht, 1938 oktober 24.  1 akte + bijlagen 

 
 2259 Akte van verkoop van een perceel weg, behorend tot de Sittarderweg, sectie D no. 

1648, groot 3 ca., aan de provincie Limburg, voor de verbetering van de 
Provinciale weg Kruisdonck- Valkenburg, 1939 februari 14.  1 akte + bijlagen 

 
 2260 Akte van verkoop van een perceel weg, behorend tot de Gats, sectie A no. 1867, 

groot 32 ca., aan de provincie Limburg, voor de verbetering van de provinciale 
weg Meerssen-Nuth, 1939 mei 22.  1 akte + bijlagen 

 
 2261 Akte van verkoop van een perceel weg, sectie A no. 1930, groot 70 ca., aan de 

provincie Limburg, voor de verbetering van de provinciale weg Meerssen-Nuth, 
1941 december 23.  1 akte + bijlagen 

 
 2262 Lijst van de eigenaren der aan te kopen percelen grond voor de verbetering van 

de weg Aalbeek-Schimmert, (1941).  1 stuk 
 
 2263 Akte van aankoop van een perceel grond en waterpoel, sectie D no. 748, 749 en 

1061, groot 3,35 a., toebehorend aan M.H.G. Kerckhoffs. voor de verbreding van 
de Ravensbosstraat, 1947 juni 27.  1 akte + bijlagen 

 
 2264 Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie B no. 1466 en 1340, groot 35 ca., 

toebehorend aan M.C. Heynen, weduwe van H.J.G. Daemen, voor de verbreding 
van de Kerkstraat; van verkoop van het voetpad "Op de Lahaye", sectie B no. 
2216, groot 1,10 a., aan J.L. van der Broeck, 1950 februari 3,.  1 akte + bijlagen 

 
 2265 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.H. Habets, P. 

Habets, J.J. van de Broeck, H.W.E. Stassen, het r.k. kerkbestuur e,a., voor de 
verbetering en verbreding van de Schoolstraat en Klimmenderstraat; van verkoop 
van de percelen grond, sectie B no. 2174, 2193 en 2202, groot ongeveer 14,65 a., 
aan de Sint Joseph Stichting en de familie Stassen en Bindels, 1950 september 1. 1 akte + bijlagen 
N.B. De bijlagen hebben ook betrekking op de akte, beschreven in inv. nr. 2266 

 
 2266 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie B no. 1990, groot ongeveer 1,80 

a., toebehorend aan de familie Kissels, voor de verbetering en verbreding van de 
Schoolstraat, 1951 mei 18.  1 akte 
N.B. Zie ook inv. nr. 2265 

 

2.1.2.2.07.1.1.1.2.2. Andere stukken betreffende de verbetering en verlegging van wegen 

 
 2267 Schrijven van commissaris van de Weyer te Valkenburg betreffende het herstel 

van de weg Valkenurg-Nuth te Hulsberg, 1835 juni 3.  1 stuk 
 
 2268 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van een provinciale subsidie van 

¿ 200,- aan de gemeente voor de bestrijding der kosten van het uitgraven en ziften 
van 500 kubieke ellen kiezel, nodig voor de verbetering van de Diepestraat en de 
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Dorpstraat, alsmede van het bouwen van twee duikers in de Dorpstraat, 1852 juni 
16.  1 stuk 

 
 2269 Bestek en voorwaarden voor de verbetering van de Vauwersweg en 

Eijkskensweg, 1865 augustus 5.  1 deeltje 
 
 2270 Stukken betreffende de verbetering van de weg Wijnands-rade-Hulsberg, 1868, 

1873.  1 omslag 
 
 2271 Schrijven, met bijbehorende tekening, van gedeputeerde staten betreffende 

klachten over de toestand van de Sittarderweg, 1875 oktober 1.  1 omslag 
 
 2272 Bestek en voorwaarden, met bijbehorende tekening, en begroting van kosten voor 

de verbetering van de weg Schimmert-Arensgenhout-Barrier te Hulsberg, 1879 
november 5.  1 omslag 

 
 2273 Stukken betreffende de verbetering van de weg Klimmen -Hulsberg-provinciale 

weg Valkenburg-Amstenrade, 1884, 1885.  1 omslag 
 
 2274 Stukken betreffende de verbetering van de Stoepertweg, 1903-1910.  1 omslag 
 
 2275 Stukken betreffende de verleggqing van het Driebundersvoetpad, 1919-1921.  1 omslag 
 
 2276 Besluit van gedeputeerde staten tot toestemming in de verlegging van het 

Hekerbeekvoetpad voor wat betreft het gedeelte, leidende van de rijksweg van 
Maastricht naar Heerlen tot aan het perceel sectie C no. 1062, 1921.  1 stuk 

 
 2277 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot toestemming in de 

verlegging van de Lommelebergweg voor wat betreft het gedeelte van de 
provinciale weg Aalbeek- Valkenburg af tot aan het hoekpunt van perceel sectie C 
no. 996 langs de westzijde van genoemd perceel sectie C no. 997 naar het noord- 
westelijk hoekpunt van genoemd perceel no. 45, waar het aan de bestaande weg 
aansluit, 1924 november 28.  1 omslag 

 
 2278 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot toestemming in de 

verlegging van de Heyerweg voor wat betreft het gedeelte van het punt, gelegen 
op 5 meter van het beginpunt van genoemde weg aan de Stoepertweg af, tot op 
15 meter ten zuiden van het noord-westelijk hoekpunt van het perceel sectie D no. 
1133, zò, dat dit gedeelte komt te liggen van het zuid -westelijk hoekpunt van het 
perceel sectie D no. 922, aan de Cremersweg, af, over de percelen sectie D no. 
1469, 619, 425, 620 en 1133 naar het even vermelde punt van laatstgenoemd 
perceel, waar het aan de bestaande weg aansluit, 1925 maart 20.  1 omslag 

 
 2279 Stukken betreffende verbeteringen van de Eksterweg, 1926, 1946.  1 omslag 
 
 2280 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot toestemming in de 

verlegging van het Hekerbeekvoetpad voor wat betreft het gedeelte van de grens 
tussen de percelen sectie C no. 482 en 654 tot aan de Hekerbeekweg, zo, dat dit 
komt te lopen van eerstgenoemd punt over het perceel sectie C no. 654, langs de 
noord-oostelijke grens van dat perceel, naar genoemde Hekerbeekweg, 1928 
augustus 10.  1 omslag 

 
 2281 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, tot het leggen 

van een trottoir ter lengte van 23 m. op de linkerberm van de rijksweg Maastricht -
Valkenburg-Heerlen-de Locht, vóór het personeel sectie D no. 1458, en 
machtiging, verleend door de commissaris der Koningin aan de gemeente, om 
kosteloos gebruik te maken van de benodigde rijksgrond voor het leggen van dat 
trottoir, 1928 mei 25.  1 omslag 
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 2282 Bestek en voorwaarden voor het maken van een trottoir langs de rijskweg 
Maastricht- Heerlen, nabij de spoorwegovergang te Valkenburg, 1928 juni 21.  1 stuk 
N.B. Voor de vergunning voor het leggen van dit trottoir, zie inv. nr. 2281 

 
 2283 Stukken betreffende de verbetering van de spoorwegovergang nabij het station 

Valkenburg, 1931, 1932.  1 omslag 
 
 2284 Begroting van kosten voor het rioleren, onder profiel brengen en verharden van 

circa 500 m. weg, 1932 december 19.  1 deeltje 
 
 2285 Stukken betreffende de verbetering van de weg Schimmert -Aalbeek, 1937, 1941.  1 omslag 
 
 2286 Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van een deklaag van dicht grof 

asfaltbeton op de rijbaan, alsmede het aanbrengen van rijwielpaden van cement-
beton met bijkomende werken op gedeelten van de weg van Kruisdonck over 
Meerssen naar Valkenburg tussen km. 12.700 en 13.027 en van de weg van 
Maastricht over Valkenburg en Heerlen naar de Locht tussen km. 9.140 en 10.370 
en km. 10.870 en 11.030, alsmede van km. 12.800 tot km. 15.400, 1938 april 1.  1 deeltje 

 
 2287 Stukken betreffende de verbetering van de weg Schimmert -Arensgenhout-

Hulsberg, 1938.  1 omslag 
 
 2288 Stukken betreffende het aanbrengen van een permanent wegdek van asfaltbeton 

met bijkomende werken op verschillende wegen in de gemeente, 1938.  1 omslag 
 
 2289 Stukken betreffende de verbetering van de Putweg, 1946.  1 omslag 
 
 2290 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan wegen in de gemeente, 

1946-1951.  1 omslag 
 
 2291 Stukken betreffende de verbetering van het in de gemeente gelegen gedeelte van 

de tertiaire weg C 76: Schoolstraat en Klimmenerweg, 1948-1952.  1 omslag 
N.B. Sommige stukken handelen ook over het herasfalteren van de Raadhuisstraat 

 

2.1.2.2.07.1.1.1.3. Bescherming van de bruikbaarheid van wegen 

 
 2292 Concept-instructie voor de kantonnier, werkzaam op de gesubsidieerde en andere 

wegen binnen de gemeente, ongedateerd,.  1 stuk 
 
 2293 Regelingen van de kantonniersdienst op de wegen van provinciaal belang, 1922, 

1925, 1930.  1 omslag 
 
 2294 Besluit van gedeputeerde staten tot splitising van de weg opgenomen onder no. 

76 in de staat der wegen van provinciaal belang, leidende uit de provinciale weg 
Meerssen-Amstenrade bij Groot Haasdal over Hulsberg naar de rijksweg 
Valkenburg-Heerlen te Klimmen in twee delen, n.l.: 1 van de provinciale weg 
Meerssen -Amstenrade bij Groot Haasdal naar die van Aalbeek naar Valkenburg 
in de richting van Hulsberg; 2 van laatstgenoemde provinciale weg over Hulsberg 
naar de rijksweg der 2e klasse Valkenburg-Heerlen te Klimmen, 1886 februari 4.  1 stuk 

 
 2295 Raadsbesluit tot intrekking van het raadsbesluit van 18 oktober 1949, waarbij met 

de raad der gemeente Valkenburg-Houthem een gemeenschappelijke regeling is 
aangegaan betreffende het onderhoud van een gedeelte van de Steenstraat en 
een gedeelte van de Sittarderweg, alsmede van de St. Ignatiusweg, 1951 juni 18.  1 stuk 

 
 2296-2309 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen inzake het 

door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de gemeentelijke 
kiezelgroeve naar diverse wegen, 1928-1933.  14 akten + bijlage(n) 
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 2296 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2297 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2298 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2299 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2300 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2301 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2302 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2303 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2304 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2305 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2306 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2307 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2308 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 2309 Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse personen 
inzake het door die personen laden en vervoeren van kiezel uit de 
gemeentelijke kiezelgroeve naar diverse wegen 1 akte 

 
 2310 Stukken betreffende de aanbesteding van het laden en vervoeren van kiezel uit de 

gemeentelijke kiezelgroeve naar de Benedendorpstraat, gegund aan J. Bouwens, 
1934.  1 omslag 

 
 2311 Stukken betreffende de aanbesteding van het vervoeren van ongeveer 350 m3. 

kiezel uit de gemeentelijke kiezelgroeve naar de Bovendorpstraat, gegund aan L. 
Pluymen, 1938.  1 omslag 

 
 2312 Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg Aalbeek- 

Schimmert, 1909-1922, 1924, 1926, 1928, 1930-1933.  1 omslag 
 
 2313 Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg Klimmen-

Hulsberg- provinciale weg Valkenburg-Aalbeek, 1909-1924, 1926, 1928, 1930-
1933.  1 omslag 
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 2314 Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg Hulsberg- 

Wijnandsrade, 1909-1924, 1926, 1930-1933.  1 omslag 
 
 2315 Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg Schimmert- 

Arensgenhout-Barrier te Hulsberg, 1909-1924, 1926, 1928, 1930-1933.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.1.1.1.4. Waterafvoer van wegen 

 
 2316 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en R. Foeckert inzake het door 

laatstgenoemde maken van een riool en trottoirs, met inbegrip van de levering van 
rioolbuizen, tegels en trottoirbanden, langs de toegangsweg naar het station 
"Valkenburg", 1928 maar 26.  1 akte + bijlagen 

 
 2317 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en J. Keijdener, inzake het door 

laatstgenoemde leveren van de benodigde klinkers en het leggen van een goot ter 
breedte van 11 stenen tot een lengte van 200 meter, 1928 augustus 16.  1 akte + bijlage 

 
 2318 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en J. Keijdener inzake het door 

laatstgenoemde rioleren en het maken van goten en trottoirs op het 
Wilhelminaplein, 1929 mei 8.  1 akte + bijlagen 

 
 2319 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en W. van Spanje inzake het door 

laatstgenoemde leveren der benodigde klinkers en het leggen van een goot ter 
breedte van 11 stenen tot een lengte van ongeveer 280 meter, 1931 april 30. 1 akte + bijlagen 

 
 2320 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

gemeente, tot het aanbrengen, hebben en onderhouden van rioolleiding in en van 
trottoirs op de rijksweg Maastricht-Valkenburg-Heerlen van de grens der gemeente 
Valkenburg af tot aan K.M.P. 12500, en machtiging, verleend door de commissaris 
der koningin aan de gemeente, om kosteloos gebruik te maken van de benodigde 
rijksgrond voor deze werken, 1931 juni 30.  1 omslag 
N.B. In 1935 werd deze vergunning geldend "voor zover de weg gelegen is op het grondgebied der 
gemeente Hulsberg" 

 
 2321 Stukken betreffende het aanleggen van een riool in en trottoirs langs de rijksweg 

Maastricht-Valkenburg -Heerlen op het grondgebied der gemeente, 1931-1936.  1 omslag 
N.B. Voor de vergunning voor deze werken zie inv. nr. 2320 

 
 2322 Stukken betreffende het aanleggen van een riool in en trottoirs langs de 

provinciale weg Valkenburg-Aalbeek op het grondgebied der gemeente, 1934-
1941.  1 omslag 

 
 2323 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, tot het leggen, 

hebben en onderhouden van een rioolleiding in en van trottoirs op de provinciale 
weg Kruisdonk- Valkenburg voor zover deze weg gelegen is op het grondgebied 
der gemeente, 1936 december 23.  1 stuk 

 
 2324 Stukken betreffende het aanleggen van een riool in en trottoirs langs de 

provinciale weg Kruisdonk-Valkenburg op het grondgebied der gemeente, 1936, 
1937.  1 omslag 
N.B. Voor de vergunning voor deze werken, zie inv. nr. 2323 

 
 2325 Stukken betreffende de aanbesteding van het maken van rioleringswerken in de 

Kampstraat en in de weg tussen de Kampstraat en de Ravensbosstraat, 1946.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.1.1.1.5. Verlichting van wegen 
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 2326 Lijsten van aangebracht straatlampen en tekeningen betreffende de 
straatverlichting, 1926 -1940.  1 omslag 

 
 2327 Andere stukken betreffende de straatverlichting, 1926 1953.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.1.1.1.6. Beplanting van wegen 

 
 2328 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, tot het rooien 

van een boom staande aan de rechterzijde van de rijksweg Maastricht-Valkenburg 
-Heerlen-de Locht en behorende tot de beplanting van die weg, 1926 juli 23.  1 stuk 

 
 2329 Stukken betreffende oorlogsschade aan de wegbeplanting, 1947-1950.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.1.1.1.7. Bestemming of onttrekking van wegen voor of aan de openbare dienst 

 
 2330 Raadsbesluit, waarbij het gereed gekomen nieuw gedeelte van de tertiaire wegno., 

76C vanaf de grens tussen de percelen sectie B no. 2164 en 2073 tot aan de 
grens van de provinciale weg Valkenburg-Aalbeek tegenover de percelen sectie A 
no. 1839 en 1841, tot openbare weg wordt verklaard, 1949 september 6.  1 stuk 

 
 2331 Raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare dienst van de zijtak van de 

Stoepertweg, gelegen tussen de percelen sectie D no. 649, 383 en 384, 1911 
januari 25.  1 stuk 

 
 2332 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot onttrekking aan de openbare dienst 

van twee gedeelten van de Sittarderweg, gelegen tussen de percelen sectie D no. 
779 en 1332 en twee gedeelten van een perceel water, gelegen tussen de 
percelen sectie D no. 351 en 1320, 1912 april 16.  1 omslag 

 
 2333 Raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare dienst van vier strookjes grond 

langs de Dorpstraat, sectie D no. 2015, 1920 juni 30.  1 stuk 
 
 2334 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot onttrekking aan de openbare dienst 

van een gedeelte van de Kinkevoerdersweg, sectie C no. 1218, 1930 april 10.  1 omslag 
 
 2335 Proces-verbaal van gehouden informatiën de commodo et incommodo inzake de 

onttrekking aan de openbare dienst van het voetpad "achter de smidse" te 
Arensgenhout tussen de Kattestraat en de Kampstraat, 1930 april 30.  1 stuk 

 
 2336 Raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare dienst van een perceel buurtweg, 

sectie A, 1934 november 30.  1 stuk 
 
 2337 Raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare dienst van gedeelten van de 

Hekerbeeksweg, Merkensbroekweg, Molenweg, Asscheleweg, voetpad zonder 
benaming en Bosweg, 1938 februari 17.  1 stuk 

 
 2338 Raadsbesluit met bijbehorende stukken, tot onttrekking aan de openbare dienst 

van een gedeelte van het voetpad "Op de Lahaye", gelegen ten noorden aan de 
percelen sectie B no. 1854 en 1961 en ten zuiden aan de percelen sectie B no. 
1106, 1105, 1107 en 2117, 1949 februari 23.  1 omslag 

 
 2339 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot onttrekking aan de openbare dienst 

van het "Voetpad achter de Weide", sectie B no. 2202, 1949 juli 21.  1 omslag 
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2.1.2.2.07.1.1.1.8. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs 
wegen 

 
 2340 Brief van gedeputeerde staten, waarbij zij aan burgemeester en assessoren een 

afschrift doen toekomen van hun resolutie, waarin J. Cardous de rooilijn en de 
voorwaarden worden voorgeschreven voor het herbouwen van zijn huis langs de 
grote weg van Maastricht naar Kerkrade, 1830 juli 8.  1 stuk 

 
 2341 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan P.L. Luchtman, tot het 

oprichten van een nieuw gebouw langs de grote weg der tweede klas van 
Maastricht over Berg en Valkenburg naar Kerkrade en tot het leggen van een 
stenen brug over de sloot van die weg vóór het op te richten gebouw, 1843 april 
25.  1 stuk 

 
 2342 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J.W. Bormans, J.P. Provaas, 

P. Stassen en W. Schreurs, tot het bouwen van duikers in de sloot van de 
provinciale weg van Meerssen naar Amstenrade in de gemeente Schimmert, 1869 
juni 11.  1 stuk 

 
 2343 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan R. baron de Selijs Fanson, tot 

het leggen van een duiker in de bermsloot van de provinciale weg van de 
Kruismolen over Meerssen naar Valkenburg, 1874 april 1.  1 stuk 

 
 2344 Stukken betreffende de opruiming van een waterput en puthuisje langs de rijksweg 

der tweede klas van Maastricht naar de Locht, 1876, 1877.  1 omslag 
 
 2345 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan H. Nix, tot het vervangen van 

de houten brug te Aalbeek, over de provinciale weg van Aalbeek naar Meerssen 
door een ijzeren, 1885 juli 24.  1 stuk 

 
 2346 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan A.M. Vrijens, tot het maken 

van 5 nieuwe duikers in de bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg-
Heerlen -de Locht, 1907 juli 12.  1 stuk 

 
 2347 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, tot het maken 

van 2 duikers in de rechter bermsloot van de provinciale weg Aalbeek-Valkenburg 
vóór de wegen Houtergats en Mesweg, 1912 oktober 30.  1 stuk 

 
 2348 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door de minister van waterstaat 

aan de vereniging ter bevordering van vreemdelingenverkeer "Het Geuldal", tot het 
behouden en onderhouden van twee bloemzuilen, staande op de toegangsweg 
naar het station te Valkenburg van de Staatsspoorweg Maastricht-Schin op Geul, 
1921 juni 16.  1 omslag 

 
 2349 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan H. van Oppen, tot het maken 

van 2 duikers in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-Heerlen-de Locht 
vóór zijn perceel sectie C no. 740, 1922 augustus 11.  1 stuk 

 
 2350 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan J. Meurs, tot het 

leggen van een ijzeren buis dwars door de Hellebeukerweg onder de begane 
grond, 1925 september 4.  1 stuk 

 
 2351 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, tot het maken 

van een duiker in de linkerbermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg-
Heerlen -de Locht, onder de Hellebeukerweg, gelegen tussen de percelen sectie C 
no. 666 en 1087, en machtiging, verleend door de commissaris der koningin aan 
de gemeente, tot het kosteloos gebruik maken van de benodigde rijksgrond voor 
dit werk, 1927 juli 14.  1 omslag 
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 2352 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J. Erens, tot het maken van 2 
duikers in de linkerbermsloot van de rijksweg Maastricht-de Locht vóór zijn perceel 
sectie C no. 741, 1927 september 30.  1 stuk 

 
 2353 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan A. Breemen, tot het maken 

van een duiker in de linkerberm-sloot van de rijksweg Valkenburg-Heerlen-de 
Locht vóór zijn perceel sectie C no, 1804, 1929 september 20.  1 stuk 

 
 2354 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, tot het maken 

van een duiker in de linker bermsloot van de provinciale weg Aalbeek-Valkenburg 
vóór het perceel sectie C no. 726, 1930 oktober 28.  1 stuk 

 
 2355 Akte van overdracht door E. Leffman, weduwe van M.I. Hertog, aan de gemeente 

van de vergunning, verleend door gedeputeerde staten d.d. 21 april 1882, tot het 
maken van een duiker in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-
Valkenburg vóór haar perceel sectie D no. 1434 (voorheen 1092), 1931 juni 3.  1 akte 

 
 2356 Akte van overdracht door M.G. Arets, weduwe van A.L. Dorren, aan de gemeente 

van de vergunning, verleend door gedeputeerde staten d.d. 21 april 1882, tot het 
maken van een duiker in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-
Valkenburg vóór haar perceel sectie D no, 1157 (voorheen 1092), 1931 juni 3.  1 akte 

 
 2357 Akte van overdracht door M.J.H. Willems, weduwe van W.H. Habets, aan de 

gemeente van de vergunning, verleend door gedeputeerde staten d.d. 21 april 
1882, tot het maken van een duiker in de linker bermsloot van de rijksweg 
Maastricht-Valkenburg vóór haar perceel sectie D no. 1435 (voorheen 1092), 1931 
juni 3.  1 akte 

 
 2358 Akte van overdracht door M.L.A. Boumans, weduwe van A. Vossen, aan de 

gemeente van de vergunningen, verleend door gedeputeerde staten d.d. 31 maart 
1894 en 17 november 1905, tot het maken van een duiker in de linker bermsloot 
van de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór haar perceel sectie D no. 1137, 1931 
juni 3.  1 akte 

 
 2359 Akte van overdracht door P.A. en P.H.M. Tans aan de gemeente van de 

vergunningen, verleend door gedeputeerde staten d.d. 20 november 1903 en 3 
juni 1904, tot het maken van een duiker in de rechter bermsloot van de rijksweg 
Maastricht-Valkenburg vóór hun perceel sectie C no. 1184 (voorheen 842 en 
1047), 1931 juni 3.  1 akte 

 
 2360 Akte van overdracht door S. Jacobs aan de gemeente van de vergunningen, 

verleend door gedeputeerde staten d.d. 20 november 1903 en 3 juni 1904, tot het 
maken van een duiker in de rechter bermsloot van de rijksweg Maastricht -
Valkenburg vóór zijn perceel sectie C no. 1204 (voorheen no. 842 en 1047), 1931 
juni 3.  1 akte 

 
 2361 Akte van overdracht door M.T.P. Cransveld, weduwe van H.H. Duyzings, aan de 

gemeente van de vergunningen, verleend door gedeputeerde staten d.d. 20 
november 1903 en 3 juni 1904, tot het maken van een duiker in de rechter 
bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór haar perceel sectie C no. 
1186 (voorheen no. 842 en 1047), 1931 juni 3,.  1 akte 

 
 2362 Akte van overdracht door J.F. Habets aan de gemeente van de vergunningen, 

verleend door gedeputeerde staten d.d. 20 november 1903 en 3 juni 1904, tot het 
maken van een duiker in de rechter bermsloot van de rijksweg Maastricht -
Valkenburg vóór zijn perceel sectie C no. 1203 (voorheen 842 en 1047), 1931 juni 
3.  1 akte 

 
 2363 Akte van overdracht door de Handelsvennootschap onder de firma Grand Hotel 

Monopole aan de gemeente van de vergunning, verleend door gedeputeerde 
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staten d.d. 6 april 1906, tot het maken van een duiker in de rechterbermsloot van 
de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór haar perceel sectie C no. 1185 (voorheen 
1055), 1931 juni 3.  1 akte 

 
 2364 Akte van overdracht door J.H.W. Bastings aan de gemeente van de vergunning, 

verleend door gedeputeerde staten d.d. 1 april 1921, tot het maken van een duiker 
in de rechter bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór zijn percelen 
sectie C no. 1156 en 1157 (voorheen 901), 1931 juni 3.  1 akte 

 
 2365 Besluit van gedeputeerde staten tot opzegging van de aan L. Amerika bij hun 

besluiten van 21 maart 1894 en 17 november 1905 verleende vergunningen tot 
het maken van diverse duikers in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-
Valkenburg-Heerlen vóór het perceel sectie D no. 1137, en besluit van de 
commissaris der koningin tot opzegging van de aan voornoemde Amerika bij zijn 
besluiten van dezelfde datum verleend machtigingen tot het gebruik maken van de 
benodigde rijksgrond voor de aanleg van die duikers, 1931 juni 30.  1 omslag 

 
 2366 Besluiten van gedeputeerde staten tot opzegging van de aan F. Rutten bij hun 

besluiten van 20 november 1903 en 3 juni 1904 verleend vergunningen tot het 
maken van 2 duikers in de rechter bermsloot van de rijksweg Maastricht-
Valkenburg-Heerlen vóór de percelen sectie C no. 1047 en 842, en besluit van de 
commissaris der koningin tot opzegging van de aan voornoemde Rutten bij zijn 
besluiten van dezelfde datum verleende machtigingen tot het gebruik maken van 
de benodigde rijksgrond voor de aanleg van die duikers, 1931 juni 30.  1 omslag 

 
 2367 Besluit van gedeputeerde staten tot opzegging van de aan A. Hartog bij hun 

besluit van 6 april 1906 verleende vergunning tot het maken van een duiker in de 
rechter bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg-Heerlen vóór zijn perceel 
sectie C no. 1055, en besluit van de commissaris der koningin tot opzegging van 
de aan voornoemde Hartog bij besluit van dezelfde datum verleende machtiging 
tot het gebruik maken van de benodigde rijksgrond voor de aanleg van die duiker, 
1931 juni 30.  1 omslag 

 
 2368 Besluit van gedeputeerde staten tot opzegging van de aan J. Bastings bij hun 

besluit van 1 april 1921 verleende vergunning tot het maken van een duiker in de 
rechter bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg-Heerlen vóór het perceel 
sectie C no. 900, en besluit van de commissaris der koningin tot opzegging van de 
aan voornoemde Bastings bij zijn besluit van dezelfde datum verleende machtiging 
tot het gebruik maken van de benodigde rijksgrond voor de aanleg van die duiker, 
1931 juni 30.  1 omslag 

 
 2369 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, tot het maken 

van 2 duikers, een in de rechter en een in de linker bermsloot van de provinciale 
weg Aalbeek -Valkenburg vóór de percelen sectie D no. 1436 en sectie C no. 997, 
1931 juni 30.  1 stuk 

 
 2370 Akte van overdracht door M.R. Starmans aan de gemeente van de vergunningen, 

verleend door gedeputeerde staten d.d. 7 augustus 1913 en 30 mei 1919, tot het 
maken van 2 duikers in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg 
vóór zijn perceel sectie D no. 1466 (voorheen 1325, later 1394), 1932 februari 13.  1 akte 

 
 2371 Akte van overdracht door Chr. Hoen aan de gemeente van de vergunning, 

verleend door gedeputeerde staten d.d. 18 juni 1915, tot het maken van een 
duiker in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór zijn 
perceel sectie D no. 1395, 1932 februari 13.  1 akte 

 
 2372 Akte van overdracht door J. Samuel aan de gemeente van de vergunning, 

verleend door gedeputeerde staten d.d. 19 mei 1916, tot het maken van een 
duiker in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór zijn 
perceel sectie D no. 1550 (voorheen 1396), 1932 februari 13.  1 akte 
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 2373 Akte van overdracht door J.H. Soons aan de gemeente van de vergunning, 

verleend door gedeputeerde staten d.d. 16 maart 1917, tot het maken van een 
duiker in de linker bermsloot van de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór zijn 
perceel sectie D no. 1549 (voorheen 1396), 1932 februari 13.  1 akte 

 
 2374 Akte van overdracht door J.L. Schaepkens aan de gemeente van de 

vergunningen, verleend door gedeputeerde staten d.d. 27 juli 1917 en 2 februari 
1923, tot het maken van 2 duikers in de linker bermsloot van de rijksweg 
Maastricht-Valkenburg vóór zijn percelen sectie D no. 1465 en 1466 (voorheen 
1393 en 1325), 1932 februari 13.  1 akte 

 
 2375 Besluit van gedeputeerde staten tot opzegging van diverse door hen aan 

verschillende personen verleende vergunningen, inmiddels overgedragen aan de 
gemeente, tot het maken van duikers langs de rijksweg Maastricht-Valkenburg-
Heerlen, en besluit van de commissaris der Koningin tot opzegging van diverse 
door hem aan verschillende personen verleende machtigingen, inmiddels 
overgedragen aan de gemeente, tot het gebruik maken van de benodigde 
rijksgrond voor de aanleg van die duikers, 1932 maart 7.  1 omslag 

 
 2376 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan A. Kerkckhoffs, tot het 

aanvullen over een lengte van 3 m. van de linker bermsloot van de provinciale weg 
Valkenburg-Aalbeek vóór het perceel sectie B no, 1452, 1933 juni 20.  1 stuk 

 
 2377 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan J. Schellings, tot het 

maken van een riolering door de Kattebeekstraat naar de ter plaatse aanwezige 
gerioleerde waterlossing de Kattebeek, 1931 december 29.  1 stuk 

 
 2378 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

gemeente, tot het aanvullen over een lengte van 32m. van de rechter bermsloot 
van de rijksweg Maastricht-Valkenburg vóór het perceel sectie C no, 1059, 1934 
februari 13.  1 omslag 

 
 2379 Besluit van gedeputeerde staten tot opzegging van de aan H. Quaedvlieg-Smeets 

bij hun besluit van 9 januari 1891 verleende vergunning tot het aanbrengen van 
een duiker in de rechter bermsloot van de rijkweg der tweede klas Maastricht -de 
Locht vóór het op de percelen sectie C no. 815 en 885 (thans 1508 en 1626) 
aanwezige gebouw, 1941 augustus 30.  1 stuk 

 

2.1.2.2.07.1.1.2. Zorg voor waterovergangen 

 
 2380 Schrijven van de districtscommissaris te Maastricht betreffende het aanleggen van 

een brug over een waterloop in de gemeente, 1848 januari 25.  1 stuk 
 

2.1.2.2.07.1.2. Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer daarover 

 
 2381 Provinciaal wegenreglement van Limburg, 1922.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.07.1.2.1. Toezicht op wegen en waterovergangen 

 
 2382 Stukken betreffende de opname van wegen in de staat der wegen van provinciaal 

belang, 1868, 1889.  1 omslag 
 
 2383 Staat der openbare wegen en voetpaden, 1896 maart 7.  1 deel 
 
 2384 Aanvullingsstaat der openbare wegen en voetpaden, 1901 september 13.  1 stuk 
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 2385 Stukken betreffende de vaststelling van de wegenlegger en een wijziging ervan, 

1941, 1950.  1 omslag 
 
 2386 Stukken betreffende de vierde wijzigingslegger van de toegangswegen tot de 

spoorwegstations in de provincie Limburg, zuidelijk arrondissement, voor wat 
betreft de toegangsweg naar het station Valkenburg, gelegen in de gemeente 
Hulsberg, 1928, 1929.  1 omslag 

 
 2387 Tekening van de weg Hulsberg-Klimmen, 1942 januari.  1 tekening 
 

2.1.2.2.07.1.2.2. Verkeersmaatregelen en -voorschriften voor wegen en waterovergangen 

 
 2388 Schrijven van de inspecteur van het zesde buurtwegendistrict betreffende het 

snoeien van hagen, 1848 januari 22.  1 stuk 
 
 2389 Besluit, met bijbehorende kaartje, van gedeputeerde staten tot vaststelling van de 

bebouwde kommen van de gemeente: Hulsberg en Arensgenhout, 1940 oktober 
4.  1 omslag 

 
 2390 Bekendmaking van de verordening rijvergunningen, vastgesteld door de chef van 

de staf militair gezag, 1945 maart 26.  1 stuk 
 
 2391 Raadsbesluiten tot het instellen en opheffen van parkeerverboden op diverse 

wegen, 1935-1938, 1946.  1 omslag 
 
 2392 Raadsbesluit tot het gesloten verklaren van de Sittarderweg vanaf de 

Cremerstraat langs de zuidzijde van de spoorweg Maastricht-Valkenburg tot aan 
de provinciale weg Kruisdonck- Valkenburg en voor zover gelegen op het 
grondgebied der gemeente, voor het berijden met motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen vanuit de richting der Cremerstraat in de richting van de provinciale weg 
Kruisdonck-Valkenburg, 1936 juni 4.  1 stuk 

 
 2393 Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de maximum snelheid door 

motorrijtuigen en rijwielen in acht te nemen op de wegen binnen de bebouwde 
kom der gemeente, 1912, 1920, 1925.  1 omslag 

 
 2393.a Register van aan de commissaris der koningin doorgezonden aanvragen om 

rijbewijzen ingevolge de motor- en rijwielwet, 1948-1951.  1 deeltje 
 
 2394 Stukken betreffende het plaatsen, herplaatsen en vernieuwen van 

plaatsnaamborden, waarschuwingsborden en een "rode kruis paal", 1936-1953.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.1.2.3. Toezicht op middelen van vervoer te land 

 
 2395 Verordening regelende het beroep, bedoeld in de artikelen 13, 15, 17 en 18 van 

het reglement autovervoer personen, 1937 augustus 25.  1 stuk 
 
 2396 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan N.J. Moonen, voor 

de exploitatie van één huurauto, 1937 september 29.  1 stuk 
 
 2397 Vergunningen, verleend door burgemeester en wethouders aan J.H. Janssen, 

voor de exploitatie van één huurauto, 1937, 1938.  1 omslag 
 
 2398 Vergunningen, verleend door burgemeester en wethouders aan C.J.P. Frijns, voor 

de exploitatie van huurauto's, 1937-1939.  1 omslag 
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 2399 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan H.L. Wouters, voor 
de exploitatie van één huurauto, 1938 juni 29.  1 stuk 

 
 2400 Stukken betreffende de exploitatie van autobusdiensten, 1927-1947.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.2. Verkeer en vervoer over tram- en spoorwegen 

 
 2401 Verzoekschrift van de gemeente en diverse verenigingen te Hulsberg, gericht aan 

de minister van waterstaat, om het ontwerp van de tramlijn Heerlen-Nuth -
Schimmert-Ule-straten-Meerssen- Heer-Maastricht zodanig te wijzigen, dat ook de 
gemeente Hulsberg in de route wordt opgenomen, 1920 maart.  1 stuk 

 
 2402 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot toetreding als lid van de vereniging van gemeenten 
"Gemeenschappelijke bezit van aandelen in de Limburgse Tramwegmaatschappij" 
en tot deelname tot een bedrag van ¿ 5.000,- in het aandelenkapitaal der 
Naamloze Vennootschap Limburgse Tramwegmaatschappij ten behoeve van de 
aanleg en exploitatie van tramwegen, 1920 mei 31.  1 omslag 

 
 2403 Akte van overeenkomst tussen het bestuur van de vereniging van gemeenten 

"gemeenschappelijk bezit van aandelen in de Limburgse Tramwegmaatschappij" 
te Maastricht en de gemeente, waarbij de gemeente zich verplicht een som van ¿ 
5.000,- ter beschikking van het bestuur van voornoemde vereniging te stellen 
waarvoor deze de gemeente in het bezit zal stellen van twee certificaten van 
aandelen, elk groot ¿ 2.500,-, in het kapitaal der N.V. Limburgse 
Tramwegmaatschappij te Roermond, 1922 februari 6.  1 akte 
N.B. Deze overeenkomst is door de vertegenwoordiger der gemeente niet getekend 

 
 2404 Certificaat van aandeel no, 023 ten name van de gemeente, groot ¿ 5.000,-, 

uitmakende twee certificaten van ¿ 2.500,-- in het kapitaal, waarvoor door de 
vereniging van gemeenten, "Gemeenschappelijk bezit van aandelen in de 
Limburgse Tramweg-maatschappij" is deelgenomen in de N.V. Limburgse 
Tramwegmaatschappij te Roermond, 1922 april 2.  1 stuk 

 
 2405 Stukken betreffende de gerechtelijke procedure, ingesteld door de gemeente 

tegen de vereniging van gemeenten "Gemeenschappelijk bezit van aandelen in de 
Limburgse Tramwegmaatschappij" wegens een vordering door deze vereniging 
van ¿ 5.000,- wegens het d.d. 31 mei 1920 genomen raadsbesluit tot toetreding 
als lid der voornoemde vereniging en het nemen van twee aandelen ten bedrage 
van ¿ 5.000,--totaal; en van ¿ 1.568,73 wegens rente van die som vanaf 31 
oktober 1925, benevens tot betaling van 6½ % rente over ¿ 5.000,- vanaf 31 
oktober 1925 en 5 % over meergemelde ¿ 5.000,- sedert de dag der 
dagvaardiging, 1930-1936.  1 omslag 

 
 2406 Akte van verkoop van twee gedeelten van de Sittarderweg, groot ongeveer 2,35 

a., en twee gedeelten water, sectie D, groot ongeveer 80 ca., aan de Staat der 
Nederlanden, voor de uitbreiding van het station Valkenburg, 1912 juni 29/juli 12. 1 akte & bijlagen 

 

2.1.2.2.07.3. Verkeer en vervoer in de lucht 

 
 2407 Stukken betreffende het plan voor de aanleg van het vliegveld Zuid-Limburg onder 

de gemeente Hulsberg, 1933 -1938.  1 omslag 
 
 2408 Stukken betreffende het plan voor de aanleg van het vliegveld Zuid-Limburg onder 

de gemeente Beek, 1933, 1938.  1 omslag 
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2.1.2.2.07.4. Posterijen en telecommunicatie 

 
 2409 Stukken betreffende de postbestellingen, het plaatsen van een brievenbus, de 

omzetting van het hulp P.T.T.-kantoor te Hulsberg in een post-, telegraaf- en 
telefoonstation en de openstelling van dit station, 1843, 1932-1938.  1 omslag 

 
 2410 Stukken betreffende het plaatsen van telefoonpalen en het leggen van 

telefoonkabels, 1907-1938.  1 omslag 
 
 2411 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door burgemeester en 

wethouders aan de federatie van r.k. radio -verenigingen "St. Servatius" in het 
bisdom Roermond, om, met uitsluiting van ieder ander, boven de openbare 
wegen, gelegen binnen de gemeente, draden te spannen, te hebben en te 
onderhouden ten behoeve van het distribueren van radiouitzendingen tussen de 
centrale- radio-ontvanginrichting, opgesteld in het perceel van vergunninghouder, 
en onderscheidene percelen, gelegen binnen de gemeente, 1929 december 10.  1 omslag 

 
 2412 Lijst van ingeleverde radio-ontvangtoestellen en onderdelen, (ca. 1942).  1 stuk 
 
 2413 Andere stukken betreffende de radiodistributie, 1927, 1928.  1 omslag 
 

2.1.2.2.08. Economische aangelegenheden 

 

2.1.2.2.08.1. Bodemproductie Dierenteelt 

 
 2414 Tellijsten voor vee, 1919.  1 omslag 
 
 2415-2416 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik en de 

veestapel, 1921.  2 deeltjes 
 2415 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en de veestapel, 1921 1 deeltje 
 2416 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en de veestapel, 1921 1 deeltje 
 
 2417 Lijst, bevattende het resultaat van de telling betreffende het grondgebruik en de 

veestapel, 1921.  1 stuk 
 
 2418-2425 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik en een telling 

van de veestapel, 1930.  8 deeltjes 
 2418 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2419 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2420 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2421 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2422 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2423 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2424 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
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 2425 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 
en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 

 
 2426-2447 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 1931-1943, 1945- 

1953.  10 stukken, 12 deeltjes 
 2426 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1931 1 stuk 
 2427 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1932 1 stuk 
 2428 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1933 1 stuk 
 2429 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1934 1 stuk 
 2430 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1935 1 stuk 
 2431 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1936 1 stuk 
 2432 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1937 1 stuk 
 2433 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1938 1 stuk 
 2434 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1939 1 stuk 
 2435 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1940 1 stuk 
 2436 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1941 1 deeltje 
 2437 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1942 1 deeltje 
 2438 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1943 1 deeltje 
 2439 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1945 1 deeltje 
 2440 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1946 1 deeltje 
 2441 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1947 1 deeltje 
 2442 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1948 1 deeltje 
 2443 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1949 1 deeltje 
 2444 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1950 1 deeltje 
 2445 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1951 1 deeltje 
 2446 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1952 1 deeltje 
 2447 Vragenlijsten ten behoeve van de verslagen over de landbouw, 

1953 1 deeltje 
 
 2448 Staten van de definieve raming van de oogst, 1940-1953.  1 omslag 
 
 2449 Staat der geteelde granen enz, in de gemeente, 1863.  1 stuk 
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 2450 Circulaire betreffende een ziekte onder de aardappelen en de stand van de 
graanoogst, 1845.  1 omslag 

 
 2451 Kaart, behorend bij het koninklijk besluit van 12 maart 1915 tot aanwijzing van een 

vierde mijn ter ontginning, 1915 maart 12,.  1 blad 
 
 2452 Register bedoeld in artikel 4 van het reglement op het houden van springstieren in 

Limburg, 1933-1941.  1 deeltje 
N.B. Het reglement op het houden van springstieren in Limburg is voor in dit register ingebonden 

 
 2453 Lijst van afgegeven bewijzen van aangifte van een hengst, 1920-1927.  1 deeltje 
 
 2454 Lijst van afgegeven hengsten van 2 jaar en ouder, 1935 -1944.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.08.2. Nijverheid en handel 

 
 2455 Schrijven van de staatsraad gouverneur betreffende de inzending van de 

statistische opgave der in de gemeente aanwezige fabrieken, trafieken en 
bedrijven, 1843 juni 6.  1 stuk 

 
 2456 Opgave van de kruidenierszaken in de gemeente, 1931 juli 21.  1 stuk 
 
 2457 Lijst van binnen de gemeente woonachtige mijnwerkersgezinnen, ongedateerd.  1 omslag 
 

2.1.2.2.08.2.1. Nijverheid, algemene nutsbedrijven 

 

2.1.2.2.08.2.1.1. Gasvoorziening 

 
 2458 Stukken betreffende de oprichting van de Limburgse Maatschappij voor 

Gasdistributie N.V. (Limagas), 1932-1934.  1 omslag 
 
 2459 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

ontheffing aan de gemeente voor wat betreft het gedeelte der gemeente, dat 
geacht kan worden te behoren tot de agglomeratie Valkenburg van de verplichting 
-voortvloeiende uit de door de gemeente met de N.V. Stroomverkoop-
Maatschappij gesloten overeenkomst tot levering van electrische stroom 
rechtstreeks aan verbruikers-om gedurende de duur van die overeenkomst geen 
gasbedrijf te exploiteren of te doen exploiteren, 1933 februari 21.  1 omslag 

 
 2460 Raadsbesluit met bijbehorende stukken, toe te treden tot de Limburgse 

Maatschappij voor gasdistributie N.V. (Limagas), deel te nemen in het 
aandelenkapitaal van die N.V., aan die N.V. op te dragen en haar het uitsluitend 
recht te verlenen tot gaslevering en gasdistributie in het deel der gemeente, dat 
geacht kan worden te behoren tot de agglomeratie Valkenburg, en aan 
meergenoemde N.V. de gelden ter leen te verstrekken, nodig voor de aanleg van 
de secundaire hoofdgasleiding naar de gemeente en van het distributienet in de 
gemeente, met inbegrip van ontvangststation, gasbergruimte, dienstgebouwen en 
de voor opstelling daarvan benodigde terreinen, zulks tot een maximum bedrag 
van ¿ 9.500,-, 1933 april 18.  1 omslag 
N.B. Voor de overdracht van de aandelen der gemeente in de N.V. Limagas aan de gemeente 
Valkenburg, zie inv. nr. 648 

 
 2461 Stukken betreffende de vergunning, verleend door burgemeester en wethouders 

aan de directie der staatsmijnen in Limburg, voor het leggen, hebben en 
onderhouden van diverse leidingen in de gemeente Hulsberg ten behoeve van de 
aanleg van het gasdistributienet Valkenburg-Houthem, 1933.  1 omslag 
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 2462 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door burgemeester en 

wethouders aan de directie der staatsmijnen in Limburg, tot het maken van een 
overloopleiding door de Kattebeekstraat naar de ter plaatse aanwezige gerioleerde 
waterlossing de Kattebeek ten behoeve van de gebouwen van het gasbedrijf op 
perceel sectie D no, 1484, 1933 juli 4.  1 omslag 

 
 2463 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Staat der Nederlanden 

betreffende de gaslevering in de gemeente, 1933 september 18/oktober 23.  1 akte + bijlage 
 

2.1.2.2.08.2.1.2. Electriciteitsvoorziening 
N.B. Zie ook inv. nrs. 768-779. 
 
 2464 Voorwaarden waaronder de gemeente Hulsberg concessie verleent aan de eerste 

Nederlandse electriciteitsmaatschappij te Amsterdam voor het leggen en hebben 
van electrische geleidingen in en over de openbare gemeentegrond en het 
openbaar gemeentewater, 1900 april 10.  1 stuk 

 
 2465 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de Maatschappij tot verkoop 

van de electrische stroom der Staatsmijnen in Limburg te Maastricht, als bedoeld 
in artikel 1 der electriciteitsverordening voor Limburg, voor de uitoefening van een 
bedrijf tot levering van electrische stroom aan de gemeente Hulsberg, alsmede 
voor de aanleg van de daarvoor benodigde werken, 1920 december 23.  1 omslag 

 
 2466 Vergunning, verleend door minister van waterstaat aan de gemeente, tot het 

aanleggen en gebruiken van bovengrondse electrische geleidingen voor 
verlichting of tot het overbrengen van kracht binnen de gemeente op minder dan 6 
meter in horizontale projectie gemeten afstand van bovengrondse leidingen, 
behorend tot voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen, 1921 
oktober 7.  1 stuk 

 
 2467 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

gemeente, tot het aanleggen van een electrisch laagspanningsnet op de rijks- en 
provinciale wegen in de gemeente, 1922 september 22.  1 omslag 

 
 2468 Akte van aankoop van divers percelen grond, toebehorend aan H.J. Erens, het 

Collegium Canisianum en graaf J. Stolberg zu Stolberg, o.a. voor de bouw van 
een viertal transformatorhuisjes, 1924 september 19.  1 akte + bijlagen 
N.B. Zie ook inv. nrs. 2246 en 2258 

 
 2469-2470 Stukken betreffende de aanleg, uitbreiding, wijziging en verplaatsing van het 

electriciteitsnet in de gemeente, 1919-1953.  2 omslagen 
N.B. Voor de tekeningen van 1919-1921, zie inv.nrs. 2471-2473 

 2469 Stukken betreffende de aanleg, uitbreiding, wijziging en verplaatsing 
van het electriciteitsnet in de gemeente 1 omslag 

 2470 Stukken betreffende de aanleg, uitbreiding, wijziging en verplaatsing 
van het electriciteitsnet in de gemeente 1 omslag 

 
 2471-2473 Tekeningen van het electriciteitsnet, 1919-1921.  3 omslagen 

 2471 Tekeningen van het electriciteitsnet, 1919 1 omslag 
 2472 Tekeningen van het electriciteitsnet, 1920 1 omslag 
 2473 Tekeningen van het electriciteitsnet, 1921 1 omslag 

 
 2474 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot verkoop van 

de electrische stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende de levering van 
electrische stroom door voornoemde maatschappij aan de gemeente, 1922 
februari 24.  1 akte + bijlagen 
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 2475 Verordening tot vaststelling der voorwaarden, waaronder aansluiting aan het 
geleidingsnet van het electriciteitsbedrijf in de gemeente wordt gegeven, 1922 
maart 8.  1 deeltje 

 
 2476 Verordening tot vaststelling der voorschriften voor de aanleg der electrische 

binnenleidingen in de gemeente, 1922 maart 8.  1 deeltje 
 
 2477 Lijst van huisaansluitingen aan het electrische net, ongedateerd,.  1 deeltje 
 
 2478 Verordeningen tot vaststelling der tarieven, waartegen de electrische stroom aan 

de verbruikers geleverd zal worden, 1922 maart 8.  1 omslag 
 
 2479 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de N.V. Maatschappij tot verkoop 

van de electrische stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende de levering van 
electrische stroom door voornoemde Maatschappij rechtstreeks aan de 
verbruikers in de gemeente en de overdracht van het electriciteitsnet door de 
gemeente aan voornoemde Maatschappij, 1925 december 31/1926 januari 28. 1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.2.08.2.2. Handel 

 
 2480 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een perceel grond, 

sectie B no. 2076, groot 3,30 a., toebehorend aan het r.k. kerkbestuur, voor de 
verbreding van het plein tegenover het raadhuis, waardoor de gemeente in bezit 
komt van een behoorlijk kermisplein en het drukke verkeer ter plaatse minder 
gevaar zal opleveren, 1930 maart 15.  1 omslag 

 
 2481 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot instelling van een kermis op 15 en 16 

augustus van ieder jaar, 1936 augustus 26.  1 omslag 
 
 2482 Verordening, met bijbehorende stukken, houdende voorschriften betreffende het 

bekendmaken der prijzen van waren, 1915 maart 4.  1 omslag 
 
 2483 Register van de winkelprijzen van waren in de week van, 19 tot 25 oktober 1922.  1 deeltje 
 
 2484 Stukken betreffende de broodzetting, 1826.  1 omslag 
 
 2485 Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst berichten van de 

verordening op het malen, bakken, voederen en vervoeren van rogge, 1915 maart 
19.  1 stuk 

 
 2486 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende het bewaren en ter 

beschikking stellen van beenderen, bedoeld in de afvallenbesluiten 1940 I en II, 
1941 augustus 11.  1 omslag 

 
 2487 Verordening betreffende het bewaren en ter beschikking stellen van afvallen van 

levensmiddelen en het ter beschikking stellen van dierlijke afvallen en van 
cadavers van honden en katten, 1941 september 8.  1 stuk 

 
 2488 Besluit van de burgemeester betreffende de inzameling van de afvallen en 

cadavers, 1941 september 15.  1 stuk 
 
 2489 Algemene plaatselijke distributieregeling, 1918 oktober 26.  1 stuk 
 
 2490 Concept van de gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de 

distributiedienst in de gemeenten Valkenburg, Berg en Terblijt, Houthem, 
Hulsberg, Klimmen, Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Voerendaal, Wijlre en 
Wijnandsrade, 1939 september 9.  1 stuk 
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 2491 Gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de distributiedienst in de 
gemeenten Maastricht, Heer, Cadier en Keer, Amby, Bemelen, Eysden, St. 
Geertruid, Gronsveld, Margraten, Mheer, Meerssen, Borgharen, Bunde, Geulle, 
Itteren, Schimmert, Ulestraten, Valkenburg- Houthem, Berg en Terblijt, Hulsberg 
en Wijlre, 1947 november 19.  1 stuk 

 
 2492 Ramingen, met memories van toelichting, van de distributiekosten en lijsten van 

inkomsten en uitgaven van de distributiedienst, 1939-1942.  1 omslag 
 

2.1.2.2.08.3. Jacht en Visserij 

 
 2493 Circulaire betreffende de aanvrage van jachtakten, 1839 juli 27.  1 stuk 
 
 2494 Register tot aantekening van de aanvragen ter bekoming van jacht- en visakten en 

buitengewone machtigingen tot het schieten van konijnen en ander schadelijk 
gedierte, 1910 -1948.  1 deel 

 

2.1.2.2.09. Arbeid 

 
 2495-2497 Opgaven van arbeidsdienstplichtigen in de gemeente, 1942-1944.  3 omslagen 

 2495 Opgaven van arbeidsdienstplichtigen in de gemeente, 1942 1 omslag 
 2496 Opgaven van arbeidsdienstplichtigen in de gemeente, 1943 1 omslag 
 2497 Opgaven van arbeidsdienstplichtigen in de gemeente, 1944 1 omslag 

 
 2498 Lijsten van personen aangemeld om tewerk gesteld te worden bij de 

werkverschaffing, 1934.  1 omslag 
 
 2499 Stukken betreffende het loon bij de werkverschaffing, 1935-1940.  1 omslag 
 
 2500 Polis, met aanhangsel, van de ziekteverzekering van het personeel der 

werkverschaffing, 1936 februari 1.  1 omslag 
 
 2501 Stukken betreffende subsidie in de kosten van werkverschaffing, 1933-1940.  1 omslag 
 
 2502 Andere stukken betreffende de werkverschaffing, 1935 -1940.  1 omslag 
 
 2503 Winkelsluitingsverordeningen, met bijbehorende stukken, 1932-1952.  1 omslag 
 
 2504 Verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente, 1932 

december 16.  1 stuk 
 
 2505 Instructies voor de agent der arbeidsbemiddeling in de gemeente, 1932, 1935.  1 omslag 
 
 2506-2511 Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap der 

arbeidsbemiddeling, 1932-1935, 1938, 1939.  6 deeltjes 
 2506 Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap 

der arbeidsbemiddeling, 1932 1 deeltje 
 2507 Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap 

der arbeidsbemiddeling, 1933 1 deeltje 
 2508 Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap 

der arbeidsbemiddeling, 1934 1 deeltje 
 2509 Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap 

der arbeidsbemiddeling, 1935 1 deeltje 
 2510 Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap 

der arbeidsbemiddeling, 1938 1 deeltje 
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 2511 Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap 
der arbeidsbemiddeling, 1939 1 deeltje 

 

2.1.2.2.10. Maatschappelijke Zorg 

 

2.1.2.2.10.1. Maatschappelijke zorg in het algemeen 

 
 2512 Besluit van burgemeester en wethouders tot instelling van een plaatselijke 

commissie voor sociale bijstand van drie leden en tot benoeming van J. van der 
Wielen, M.H. Frankort en F. Coemans tot leden van die commissie, 1947 oktober 
8.  1 stuk 

 

2.1.2.2.10.2. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen 

 
 2513-2514 Lijsten van de op 1 januari in de gemeente gevestigde instellingen van 

weldadigheid, opgemaakt ingevolge artikel 3 der armenwet, 1927, 1932.  2 stukken 
 2513 Lijsten van de op 1 januari in de gemeente gevestigde instellingen 

van weldadigheid, opgemaakt ingevolge artikel 3 der armenwet, 
1927 1 stuk 

 2514 Lijsten van de op 1 januari in de gemeente gevestigde instellingen 
van weldadigheid, opgemaakt ingevolge artikel 3 der armenwet, 
1932 1 stuk 

 

2.1.2.2.10.2.1. Zorg voor geesteszieken 

 
 2515 Lijsten van krankzinnigen in particuliere woningen verpleegd, 1860, 1862, 1931.  1 omslag 
 
 2516 Besluiten van gedeputeerde staten tot het verlenen van subsidie in de kosten van 

verpleging van behoeftige krankzinnigen enz. aan de gemeente, 1910-1953.  1 omslag 
 
 2517 Opgaven van de vergoedingen door de gemeente ontvangen ter bestrijding van de 

kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen, zwakzinnigen of armen, 
buiten de bijdragen van de provincie, dienstjaren, 1930-1932, 1939-1945.  1 omslag 

 
 2518 Koninklijke besluiten en besluit van de secretaris-generaal van het departement 

van binnenlandse zaken tot aanwijzing van de woonplaats van armlastige 
krankzinnigen voor de toepassing van artikel 39 der armenwet, 1913, 1923, 1942.  1 omslag 

 

2.1.2.2.10.2.2. Zorg voor behoeftigen 

 
 2519 Verordening regelende de genees-, heel- en verloskundige armenverzorging in de 

gemeente, 1919 april 24.  1 stuk 
 
 2520 Instructie, met bijbehorende stukken, voor de geneesheer belast met de 

armenpraktijk in de gemeente, 1919 april 24.  1 omslag 
 
 2521 Instructie voor de vroedvrouw belast met de armenpraktijk in de gemeente, 1919 

april 24.  1 stuk 
 
 2522 Reglement, met bijbehorende stukken, voor het burgerlijk armbestuur, 1855 

oktober 22.  1 omslag 
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 2523 Reglement, met bijbehorende stukken, voor het burgerlijk armbestuur, 1913 
augustus 13.  1 omslag 

 
 2524 Correspondentie betreffende begrotingen en rekeningen van het burgerlijk 

armbestuur, 1845-1943.  1 omslag 
 
 2525 Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van leden van het burgerlijk 

armbestuur, 1913-1953.  1 omslag 
N.B. Voor het archief van het burgerlijk armbestuur, zie inv.nrs. 3230-3357 

 
 2526 Register van personen voorkomend op de armenlijst der gemeente, 1926-1937.  1 deeltje 
 
 2527 Stukken betreffende de zorg voor en het onderstandsdomicilie van armlastigen, 

1832-1855.  1 omslag 
 

2.1.2.2.10.2.3. Zorg voor kinderen 

 
 2528 Opgave van kinderen, die in aanmerking wensen te komen voor uitzending naar 

de Opper-Donau (Salzkammergut), 1940 juli 16.  1 stuk 
 

2.1.2.2.10.2.4. Zorg voor andere hulpbehoevenden 

 
 2529 Circulaire betreffende het koninklijk besluit tot het houden van een schaalcollecte 

aan de huizen voor de getroffenen van de ramp te Hamburg, 1842 mei 21.  1 stuk 
 
 2530 Stukken betreffende collecten ten behoeve van de slachtoffers van een hagelslag 

te Meerlo en een brand te Stein en te Munstergeleen, 1839, 1840.  1 omslag 
 
 2531 Stukken betreffende collecten ten behoeve van de slachtoffers van watersnoden, 

1855, 1926.  1 omslag 
 
 2532 Stukken betreffende de zorg voor de getroffenen van de watersnoodramp van 1 

februari 1953, 1953.  1 omslag 
 
 2533 Lijsten van binnen de gemeente Hulsberg ondergebrachte geëvacueerden uit de 

gemeente Kerkrade, ongedateerd.  1 omslag 
 
 2534 Lijst van afgevoerde evacué's uit de gemeente Hulsberg, 1945 juni 9.  1 stuk 
 
 2535 Lijst van aangiften van oorlogsschade op 5 oktober 1942 1 stuk 
 
 2536 Opgave van getroffenen bij het bombardement op 5 oktober 1942, en van het door 

de plaatselijke commissie vastgestelde bedrag van schade, (1942).  1 stuk 
 
 2537 Lijst van gedane aangifte van oorlogsschade tengevolge van het bombardement 

op 8 april 1943 1 stuk 
 
 2538 Staat van oorlogsschade na 13 september 1944 1 stuk 
 
 2539 Verzoekschriften tot verlening van financiële faciliteiten voor herstel of herbouw 

van door oorlogsgeweld getroffen gebouwd onroerend goed gelegen in de 
gemeente, 1943 -1949.  1 omslag 

 
 2540 Aangifteformulieren van schade, veroorzaakt door geallieerde militairen en niet 

ontstaan tengevolge van oorlogshandelingen, en staat van aangemelde claims, 
1945, 1946.  1 omslag 
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 2541 Lijsten van gerepatrieerden en staten van uitgekeerd zakgeld aan gerepatrieerden, 
1945.  1 omslag 

 
 2542 Lijst houdende overzicht van de terugbetalingen der voorschotten en restant 

schuld der noodlijdende boeren, 1943 november 8.  1 stuk 
 
 2543 Steunregeling, met bijbehorende stukken, voor werkloze arbeiders in de 

gemeente, 1936 juni 4.  1 omslag 
 
 2544 Lijst van werklozen, 1936 mei 1.  1 stuk 
 

2.1.2.2.10.3. Maatschappelijke voorzorg door risicoverdeling. Verzekeringswezen 

 
 2545-2547 Naamlijsten van rentetrekkenden ingevolge de ongevallenwet 1901, 1922-1946.  3 deeltjes 

 2545 Naamlijsten van rentetrekkenden ingevolge de ongevallenwet 1901, 
1901 1deeltje  

 2546 Naamlijsten van rentetrekkenden ingevolge de ongevallenwet 1901, 
1901 1deeltje  

 2547 Naamlijsten van rentetrekkenden ingevolge de ongevallenwet 1901, 
1901 1deeltje  

 
 2548-2549 Lijsten van personen aan wie een rente ingevolge de ouderdomswet 1919 is 

toegekend, 1920-1945.  2 deeltjes 
 2548 Lijsten van personen aan wie een rente ingevolge de ouderdomswet 

1919 is toegekend, 1919 1 deeltje 
 2549 Lijsten van personen aan wie een rente ingevolge de ouderdomswet 

1919 is toegekend, 1919 1 deeltje 
 
 2550-2552 Lijsten van personen, aan wie een rente, als bedoeld in artikel 369 of artikel 370 

der invaliditeitswet is toegekend, 1920-1946.  3 deeltjes 
 2550 Lijsten van personen, aan wie een rente, als bedoeld in artikel 369 

of artikel 370 der invaliditeitswet is toegekend 1 deeltje 
 2551 Lijsten van personen, aan wie een rente, als bedoeld in artikel 369 

of artikel 370 der invaliditeitswet is toegekend 1 deeltje 
 2552 Lijsten van personen, aan wie een rente, als bedoeld in artikel 369 

of artikel 370 der invaliditeitswet is toegekend 1 deeltje 
 
 2553 Stukken betreffende een geschil tussen de gemeente en de raad van arbeid te 

Maastricht over een navordering ten behoeve van de krachtens de invaliditeitswet 
verplicht verzekerde F.L.H. Houppermans, kiezeldelver, 1924-1927.  1 omslag 

 

2.1.2.2.11. Volksontwikkeling en -Opvoeding. Religie 

 

2.1.2.2.11.1. Onderwijs 

 

2.1.2.2.11.1.1. Lager onderwijs 

 

2.1.2.2.11.1.1.1. Leerkrachten 
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 2554 Raadsbesluiten tot benoeming en ontslag van onderwijzend personeel, 1881- 
1910.  1 omslag 

 
 2555 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend personeel aan de 

openbare lagere school, 1924-1934.  1 omslag 
 
 2556 Schrijven van commissaris van de Weyer te Valkenburg, waarin hij inlichtingen 

vraagt over de onderwijzer in verband met de uitkering van het traktement 
vanwege het gouvernement aan deze onderwijzer, 1835 november 13.  1 stuk 

 
 2557 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de jaarwedde van ¿ 50 der 

aan te stellen onderwijzeres in de nuttige handwerken voor meisjes, 1881 mei 27.  1 stuk 
 
 2558 Verordening regelende de jaarwedden van het hoofd en het verder onderwijzend 

personeel der openbare lagere school, 1917 november 7.  1 stuk 
 
 2559 Register van pensioensbijdragen der onderwijzers, 1920.  1 deeltje 
 
 2560 Lijsten der van de onderwijzers en onderwijzeressen aan de openbare lagere 

school in de gemeente geinde bijdragen voor eigen- en voor weduwen- en 
wezenpensioen, 1923, 1924, 1926.  1 omslag 

 
 2561 Opgaven van verhaalde pensioensbijdragen op de onderwijzers, wier jaarwedden 

door het rijk worden vergoed aan de gemeente, 1925, 1926, 1929, 1930, 1932-
1934.  1 omslag 

 
 2562 Instructie voor het onderwijzend personeel bij het openbaar lager onderwijs in de 

gemeente, 1921, 1922.  1 omslag 
 
 2563-2610 Persoonsbundels, 1843-1945.  24 stukken, 24 omslagen 

 2563 Baggen, H.A., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1907 
december 17 1 stuk 

 2564 Brouwers, J.J., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1890, 
1894 1 omslag 

 2565 Buggenum, F.P. van, onderwijzeres aan de openbare lagere school, 
1915 1 stuk 

 2566 Buggenum, J.M. van, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere 
school, 1893- 1924 1 omslag 

 2567 Campo, J.J. à, onderwijzer aan de openbare lagere school, 1905, 
1910 1 omslag 

 2568 Cobben, P.J., hulponderwijzer aan de openbare lagere school, 1876 
december 13 1 stuk 

 2569 Daemen, M.A., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 
meisjesschool, 1937, 1941 1 omslag 

 2570 Defesche, J.M.J., onderwijzeres aan de openbare lagere school, 
1904-1906 1 omslag 

 2571 Dewez, J.G., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1894, 
1900 1 omslag 

 2572 Drijkoningen, M.M.H., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 
meisjesschool, 1940 september 2 1 stuk 

 2573 Emstede, M.J.G.G.A., onderwijzeres aan de bijzondere 
meisjesschool, 1935 1 omslag 

 2574 Eurlings, A.M., onderwijzeres aan de openbare lagere school, 1901, 
1904 1 omslag 

 2575 Eijssen, J.H.H., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1919-
1929 1 omslag 
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 2576 Frederiks, A., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1914 
februari 11 1 stuk 

 2577 Geuskens, J.H., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1886-
1894 1 omslag 

 2578 Goorissen, P.F.L., hoofdonderwijzer aan de openbare lagere 
school, 1886 februari 3 1 stuk 

 2579 Hageman, M.E.K.H., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 
jongensschool, 1944 1 omslag 

 2580 Hendriks, H.L., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1925, 
1931 1 omslag 

 2581 Herwarts, M.M., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 
meisjesschool, 1943 september 6 1 stuk 

 2582 Heyen, Th.G., hoofdonderwijzer aan de bijzondere lagere 
jongensschool, 1945 april 25 1 stuk 

 2583 Hermans, J.M., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 
meisjesschool, 1940 januari 15 1 stuk 

 2584 Janssen, A.M., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 
meisjesschool, 1941, 1943 1 omslag 

 2585 Kengen, H.J., onderwijzer aan de openbare lagere school en aan de 
bijzondere lagere jongensschool, 1931, 1934 1 omslag 

 2586 Knubben, F.H., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1907, 
1909 1 omslag 

 2587 Knubben, J.H., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1907 1 stuk 
 2588 Lammerschap, J.L., onderwijzer aan de openbare lagere school, 

1879, 1881 1 omslag 
 2589 Linckens, M.J., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1881 

september 6 1 stuk 
 2590 Meyel, B.W.A., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 

meisjesschool, 1932, 1933 1 omslag 
 2591 Moonen, F.H., tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school, 

1929 juni 7 1 stuk 
 2592 Nijsten, J.M.H., tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere 

school, 1918 maart 1 1 stuk 
 2593 Pennings, H., volontair aan de openbare lagere school, 1925 

augustus 28 1 stuk 
 2594 Peusens, M.Th.J., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 

meisjesschool, 1942 mei 20 1 stuk 
 2595 Ritzen, J.W., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1933 

november 21 1 stuk 
 2596 Roeland, M.J.H.F.E., onderwijzeres aan de openbare lagere school, 

1908 december 17 1 stuk 
 2597 Scheffers, P.P., onderwijzer aan de bijzondere lagere 

jongensschool, 1942 november 16 1 stuk 
 2598 Schillings, J.J., onderwijzer aan de openbare lagere school en aan 

de bijzondere lagere jongensschool, 1929, 1934 1 omslag 
 2599 Schobben, M.Th.H., onderwijzeres aan de bijzondere lagere 

meisjesschool, 1943 januari 18 1 stuk 
 2600 Smeets, A.J.M., tijdelijk onderwijzer aan de bijzondere lagere 

jongensschool, 1935 januari 5 1 stuk 
 2601 Tonnaer, A.M.S., onderwijzeres aan de openbare lagere school, 

1912 1 stuk 
 2602 Ubaghs, J.F.H., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1863 

januari 23 1 stuk 
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 2603 Ubaghs, J.P., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1843 
maart 29 1 stuk 

 2604 Ubaghs, M.C., tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere 
school, 1932 1 omslag 

 2605 Valkenberg, J.J.A.M., onderwijzer aan de openbare lagere school 
en aan de bijzondere lagere jongensschool, 1929-1934 1 omslag 

 2606 Verhaaren, J.A.C., onderwijzeres aan de openbare lagere school, 
1906 1 omslag 

 2607 Welters, J.W., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1910-
1919 1 omslag 

 2608 Weusten, J.P.H., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1895 
oktober 9 1 stuk 

 2609 Weusten, J.W., onderwijzer aan de openbare lagere school, 1904-
1907 1 omslag 

 2610 Widdershoven, M.J.A., hoofdonderwijzer aan de openbare lagere 
school en aan de bijzondere lagere jongensschool, 1924-1945 1 omslag 

 

2.1.2.2.11.1.1.2. Organisatie van het onderwijs en van de school 

 
 2611 Verzoekschriften, gericht aan de koningin, om ontheffing van het bepaalde in het 

eerste lid van artikel 19 der lager-onderwijswet 1920, 1934, 1937.  1 omslag 
 
 2612-2617 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere meisjesschool, 1933, 

1939/1940-1943/1944.  1 stuk, 5 deeltjes 
 2612 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere meisjesschool, 

1933 
 2613 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere meisjesschool, 

1939/1940 
 2614 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere meisjesschool, 

1940/1941 
 2615 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere meisjesschool, 

1941/1942 
 2616 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere meisjesschool, 

1942/1943 
 2617 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere meisjesschool, 

1943/1944 
 
 2618-2622 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere jongensschool, 1939/1940- 

1943/1944.  5 deeltjes 
 2618 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere jongensschool, 

1939/1940 1 deeltje 
 2619 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere jongensschool, 

1940/1941 1 deeltje 
 2620 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere jongensschool, 

1941/1942 1 deeltje 
 2621 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere jongensschool, 

1942/1943 1 deeltje 
 2622 Alfabetische lijsten van leerlingen van de bijzondere jongensschool, 

1943/1944 1 deeltje 
 
 2623 Lijsten van leerlingen die per 1 oktober 1951 de leerplichtige leeftijd hebben 

bereikt, 1951 juni 22.  1 omslag 
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 2624 Lijst van leerplichtige kinderen van vreemde nationaliteit in de gemeente, 1940 
augustus 27.  1 stuk 

 
 2625 Opgaven van leerlingen, die geacht worden aan de leerplicht te voldoen door het 

bezoeken van een Duitse school voor gewoon lager onderwijs, (ca. 1942).  1 omslag 
 
 2626 Gemeenschappelijke regelingen, met bijbehorende stukken, tussen de gemeenten 

Hulsberg en Valkenburg betreffende de toelating van kinderen uit Hulsberg op de 
openbare lagere school te Valkenburg, 1902-1936.  1 omslag 

 
 2627 Regeling, met bijbehorende stukken, betreffende de toelating van kinderen uit 

andere gemeenten op de openbare lagere scholen der gemeente Maastricht, 1940 
januari 16.  1 omslag 

 
 2628 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

schoolgeld, 1899-1937.  1 omslag 
 
 2629 Verordening, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van het 

vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld voor het lager onderwijs, 1946 
oktober 7.  1 omslag 

 
 2630-2669 Lijsten van geheven schoolgeld, 1864, 1896-1900, 1902 -1916, 1918-1921, 

1927/1928-1940/1941, 1942/1943.  1 omslag, 39 deeltjes 
 2630 Lijsten van geheven schoolgeld 1 omslag 
 2631 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2632 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2633 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2634 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2635 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2636 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2637 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2638 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2639 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2640 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2641 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2642 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2643 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2644 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2645 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2646 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2647 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2648 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2649 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2650 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2651 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2652 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2653 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2654 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2655 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2656 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2657 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2658 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2659 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
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 2660 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2661 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2662 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2663 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2664 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2665 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2666 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2667 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2668 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 
 2669 Lijsten van geheven schoolgeld 1 deeltje 

 
 2670 Uittreksel uit het leerplan van de bijzondere lagere meisjesschool, 1922 juli 5.  1 stuk 
 
 2671 Besluiten van gedeputeerde staten tot het verlenen van tijdelijke vrijstelling van de 

verplichting tot het doen geven van onderwijs in lichamelijke oefening, 1929-1932.  1 omslag 
 
 2672 Kennisgeving, met bijbehorende stukken, van de minister van onderwijs, kunsten 

en wetenschappen, inhoudende dat er voor de regering geen termen bestaan om 
te voldoen aan het verzoek van burgemeester en wethouders vergunning te 
verlenen dat het onderwijs aan de enige openbare school voor gewoon lager 
onderwijs minder dan zeven achtereenvolgende leerjaren mag omvatten, in dier 
voege, dat het zevende leerjaar mag ontbreken, 1927 november 17.  1 omslag 

 
 2673 Verordening, regelende inrichting en samenstelling van de commissie van 

plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gemeente, 1921 mei 21.  1 stuk 
 
 2674 Stukken betreffende benoeming, herbenoeming, aftreding en ontslag van leden 

van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gemeente, 
1921-1940.  1 omslag 

 
 2675 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de 

gemeente, 1925-1928, 1930-1932, 1934-1937.  1 omslag 
 
 2676 Schrijven van burgemeester en wethouders aan de voorzitter van de commissie 

van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gemeente betreffende de 
opheffing van deze commissie, 1941 juni 4.  1 stuk 

 
 2677 Raadsbesluit tot instelling van een oudercommissie voor de openbare lagere 

school in de gemeente, 1921 mei 21.  1 stuk 
 
 2678 Schrijven van de burgemeester aan gedeputeerde staten, waarin hij meedeelt dat 

J.H. Daemen, J.M. Heijnen en A. Ubaghs zijn benoemd tot leden van de 
oudercommissie, 1921 juni 13.  1 stuk 

 

2.1.2.2.11.1.1.3. Bevordering van het onderwijs en het schoolbezoek 

 
 2679 Raadsbesluit tot instelling van een commissie tot wering van schoolverzuim, 1901 

februari 9.  1 stuk 
 
 2680 Huishoudelijk reglement, met bijbehorende stukken, van de commissie tot wering 

van schoolverzuim, 1931 februari 10.  1 omslag 
 
 2681 Stukken betreffende benoeming, aftreding en ontslag van en presentiegeld voor 

de leden van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1901-1952.  1 omslag 
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 2682 Verslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1935-1937, 1939- 
1945, 1952.  1 omslag 

 

2.1.2.2.11.1.1.4. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het 
onderwijs 

 
 2683 Stukken betreffende de bouw van een nieuw schoollokaal met onderwijzerswoning 

en gemeentehuis, 1869, 1870.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 2233 

 
 2684 Raadsbesluit tot ruil van een perceel tuin en boomgaard, groot 13,80 a., tegen een 

perceel tuin, groot 5,34 a., toebehorend aan de kerkfabriek, voor de vergroting van 
de tuin der onderwijzerswoning, 1901 september 3.  1 stuk 

 
 2685 Voorwaarden, waaronder de gunning zal geschieden voor levering en plaatsing 

van 9 nieuwe vensters in de onderwijzerswoning, ongedateerd.  1 stuk 
 
 2686 Akte van schatting van de bijzondere lagere meisjesschool en verklaringen van de 

St. Josephstichting dat het gebouw en terrein omschreven in deze taxatie nog 
eigendom zijn van deze instelling en worden gebruikt overeenkomstig hun 
bestemming, 1921, 1922, 1930.  1 omslag 

 
 2687 Stukken betreffende de levering van 18 tweepersoons-schoolbanken, bestemd 

voor de openbare lagere school, 1929.  1 omslag 
 
 2688 Stukken betreffende aanvragen van het bestuur der R.K. bijzondere lagere 

meisjesschool om geld voor de bouw van een overdekte speelplaats en de 
betegeling der speelplaats, 1934-1938.  1 omslag 

 
 2689 Stukken betreffende de verbouwing en het herstel der openbare lagere school in 

verband met de overdracht er van aan het r.k. kerkbestuur, en de verbouwing van 
een lokaal der openbare lagere school tot vergaderlokaal, 1934.  1 omslag 

 
 2690 Akte van overdracht, door de gemeente aan de r.k. kerk en parochie van de 

heilige Clemens, van het schoolgebouw met meubilering, de speelplaats en de 
daarachter gelegen boomgaard, sectie B no. 1973, groot ongeveer 9,11 a, 1935 
maart 19.  1 akte + bijlagen 

 
 2691 Stukken betreffende de eerste inrichting van de aan het r.k. kerkbestuur 

overgedragen school, 1934, 1935.  
 
 2692 Akte van schatting, met bijbehorend kaartje, van het bouwterrein bij de school, 

sectie B no. 2072, eigendom van het bestuur der St. Josephstichting, 1937 juni 3.  1 omslag 
 
 2693 Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van een autogarage naast de 

onderwijzerswoning, 1938.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1653 

 
 2694 Stukken betreffende oorlogsschade aan de jongensschool, 1945-1952.  1 omslag 
 
 2695 Stukken betreffende oorlogsschade aan de meisjesschool, 1946-1949.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nr. 2705 
 
 2696 Stukken betreffende de verbetering van de privaten der jongensschool, 1946.  1 omslag 
 
 2697 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, waarbij aan het bestuur der St. 

Josephstichting geweigerd wordt krachtens artikel 72 der lager-onderwijswet 1920 
medewerking te verlenen voor de aansluiting der w.c.-inrichting van de 
meisjesschool op de gemeentelijke riolering, alsmede voor het aanbrengen van 
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waterspoeling op de closets, en besluit van gedeputeerde staten, met 
bijbehorende stukken, tot het gegrond verklaren van het beroep, ingesteld door 
voornoemd bestuur tegen dit raadsbesluit, 1949 december 7/1950 juli 22.  1 omslag 

 
 2698 Stukken betreffende de verbouwing van de meisjesschool, 1950-1953.  1 omslag 
 
 2699 Stukken betreffende de huisvesting van de meisjesschool, 1951.  1 omslag 
 
 2700 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het gratis ter beschikking stellen aan 

het bestuur van de jongensschool van het verenigingslokaal, aangebouwd aan de 
school, 1952 januari 14.  1 omslag 

 
 2701 Polis van de verzekering der school tegen brand, 1920 juni 7.  1 stuk 
 

2.1.2.2.11.1.1.5. Subsidies, vergoedingen 

 
 2702 Raadsbesluit tot het aan het bestuur der r.k. bijzondere school "St. Joseph" 

weigeren van de uitkering van 80% der geschatte waarde van de school ter 
vervanging van de jaarlijkse rentevergoeding, bedoeld in artikel 205 der lager 
onderwijswet, en besluit van gedeputeerde staten tot het gegrond verklaren van 
het beroep, ingesteld door voornoemd schoolbestuur, tegen dit raadsbesluit, 1936 
september 1/1937 maart 24.  1 omslag 

 
 2703 Stukken betreffende de tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 13 der lager 

onderwijswet 1920, uit de gemeentekas in de vervoerskosten, verbonden aan het 
bezoeken door kinderen uit Hulsberg van scholen op meer dan 4 km. van de 
gemeente gelegen, 1938, 1939, 1950, 1951.  1 omslag 

 
 2704 Besluiten van gedeputeerde staten tot verhoging van het krachtens artikel 101, 5e 

lid, der lager-onderwijswet 1920 vastgestelde bedrag, dat per leerling voor het 
bijzonder gewoon lager onderwijs beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van de 
kosten, bedoeld in lid 1 van artikel 55 bis der wet, 1946-1949.  1 omslag 

 

2.1.2.2.11.1.2. Ander dan lager onderwijs 

 
 2705 Stukken betreffende oorlogsschade aan de bewaarschool en het klooster der 

zusters Oblaten, 1944-1952.  1 omslag 
N.B. Enkele stukken handelen ook over oorlogsschade aan de meisjesschool, inv.nr. 2695. Voor de 
bouwvergunning der bewaarschool, zie inv. nr. 1952 

 
 2706 Stukken betreffende subsidie ten behoeve van de bewaarschool, 1948, 1949.  1 omslag 
 
 2707 Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld wegens het geven van 

herhalingsonderwijs, 1910 december 3.  1 omslag 
 
 2708-2709 Lijsten van geheven schoolgeld wegens herhalingsonderwijs, 1911, 1913.  2 stukken 

 2708 Lijsten van geheven schoolgeld wegens herhalingsonderwijs, 1911 1 stuk 
 2709 Lijsten van geheven schoolgeld wegens herhalingsonderwijs, 1913 1 stuk 

 
 2710 Stukken betreffende de oprichting van een r.k. school voor voortgezet gewoon 

lager onderwijs (V.G.L.O.), 1943.  1 omslag 
 
 2711 Stukken betreffende de afgifte van bewijzen, als bedoeld bij artikel 107 der lager- 

onderwijswet 1920 ten behoeve van J.J.H. Lodewick, J.E. Peusens, A.M. 
Meesters en H.C.C. Krops, onderwijzend personeel aan de V.G.L.O, 1943 -1945.  1 omslag 

 
 2712 Leerplan van de V.G.L.O, 1943 oktober 5.  1 omslag 
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 2713 Stukken betreffende de aanschaf van leermiddelen ten behoeve van de V.G.L.O, 

1943, 1944.  1 omslag 
 
 2714 Schrijven van het R.k. kerkbestuur van de H. Clemens, waarin het meedeelt 

besloten te hebben de r.k. bijzondere school voor V.G.L.O. op te heffen wegens 
gebrek aan belangstelling, 1946 mei 22.  1 stuk 

 
 2715 Beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen tot het 

verlenen van toestemming aan het bestuur der r.k. lagere school voor meisjes om 
het voorgezet gewoon lager onderwijs, tot dusver gegeven aan de meisjesafdeling 
van een afzonderlijke school voor v.g.l.o., met ingang van 1 september 1945 te 
geven in zijn school voor gewoon lager onderwijs met tenminste 8 
achtereenvolgende leerjaren, 1945 september 7.  1 stuk 

 
 2716 Beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen tot het 

verlenen van toestemming aan het bestuur der r.k. bijzondere jongensschool "St. 
Clemens" om met ingang van 1 september 1946 het voortgezet gewoon lager 
onderwijs te geven in zijn school voor gewoon lager onderwijs met tenminste acht 
achtereenvolgende leerjaren en tot het verlenen van onthef f ing van de 
verplichting tot het geven van onderwijs in het vak huishoudkunde, 1946 oktober 5. 
 1 stuk 

 
 2717 Besluit van gedeputeerde staten tot verhoging van het krachtens artikel 101, 5e 

lid, der lager-onderwijswet 1920 vastgestelde bedrag, dat per leerling voor het 
bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs beschikbaar wordt gesteld ter 
bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55 bis der wet, 1946 december 7.  1 stuk 

 
 2718 Beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen tot het 

weigeren van toestemming aan het bestuur der St. Josephstichting tot het geven 
van onderwijs in het vak huishoudkunde ten behoeve van het zevende en achtste 
leerjaar van de lagere meisjesschool, 1950 augustus 26.  1 stuk 

 
 2719 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het niet inwilligen van de aanvraag 

van het bestuur der bijzondere lagere meisjesschool "St. Joseph" om het 
benodigde geld voor aanbrenging van een noodvoorziening ten behoeve van de 
praktijkklas voor het geven van voortgezet gewoon lager onderwijs, 1950 
november 29.  1 omslag 

 
 2720 Stukken betreffende de eerste inrichting van het zevende en achtste leerjaar van 

de bijzondere lagere meisjesschool voor het geven van voortgezet lager onderwijs, 
1950, 1951.  1 omslag 

 
 2721 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het niet inwilligen van de aanvraag 

van het bestuur der bijzondere lagere meisjesschool "St. Joseph" ter bekoming 
van een bedrag van ¿ 684 per jaar voor salariëring van een aan te stellen 
vaklerares voor handwerken aan het zevende en achtste leerjaar van de school, 
1951 augustus 9.  1 omslag 

 
 2722 Stukken betreffende de oprichting en instandhouding van een 

landbouwhuishoudcursus, 1949, 1950.  1 omslag 
 
 2723 Leerlingenlijsten van de landbouwhuishoudcursus groep A en groep B, 1950.  1 omslag 
 
 2724 Verslagen omtrent de toestand van het onderwijs in de inrichting voor hoger 

onderwijs, genaamd Collegium Ignatium, 1933, 1935.  1 omslag 
 
 2725 Koninklijke besluiten tot het verlenen van vergunning aan J. Schmidt, C. Kempf, A. 

Pirngruber, B. Jansen, H. Dieckmann en J. Braun tot het geven van hoger 
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onderwijs aan de inrichting van hoger onderwijs, genaamd Collegium Ignatium, 
1907, 1916, 1918.  1 omslag 

 

2.1.2.2.11.2. Andere aangelegenheden betreffende de volksontwikkeling en - opvoeding 

 
 2726 Circulaire betreffende de inzending van de lijst van intekening ter oprichting van 

een standbeeld ter ere van prins Willem I, 1842 augustus 24.  1 stuk 
 
 2727 Stukken betreffende de oprichting van een nationaal gedenkteken voor november 

1813, 1863, 1864.  1 omslag 
 
 2728 Stukken betreffende het aanbrengen van een gedenkplaat van marmer met 

gouden letters in de voorgevel van het gemeentehuis ter nagedachtenis aan hen, 
die vielen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945, 1951.  1 omslag 

 
 2729 Raadsbesluit toe te treden tot de provinciale schoonheidscommissie voor Limburg, 

1931 oktober 14.  1 stuk 
 
 2730 Raadsbesluiten tot tijdelijke benoeming van J.C.A. Limpens tot lid en J.H. Philips 

tot plaatsvervangend lid van de subcommissie der provinciale 
schoonheidscommissie voor Limburg, 1931 oktober 14.  1 omslag 

 
 2731 Schrijven van burgemeester en wethouders aan het secretariaat der Limburgse 

schoonheidscommissie, waarin zij meedelen, dat de gemeenteraad heeft besloten 
de aansluiting bij de provinciale schoonheidscommissie op te zeggen en voortaan 
geen gebruik meer te maken van de adviezen der subcommissie, 1933 juni 6.  1 stuk 

 
 2732 Vergunningen, verleend door gedeputeerde staten of burgemeester en 

wethouders aan verschillende personen, voor het aanbrengen van reclameborden 
en lichtreclames, 1928-1953.  1 omslag 

 
 2733 Vergunningen, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan 

de gemeente, als bedoeld in artikel I van de provinciale verordening tot wering van 
inbreuken op natuurschoon door afgraving of vergraving van terreinen voor wat 
betreft de aan de gemeente in eigendom toebehorende percelen sectie C no. 47, 
1247 en 1246, zulks ter verkrijging van kiezel en zand, 1939-1951.  1 omslag 

 
 2734 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan W. van der Velden, als 

bedoeld in artikel 1 van de provinciale verordening tot wering van inbreuken op 
natuurschoon door afgraving of vergraving van terreinen voor wat betreft de aan 
hem in eigendom toebehorende percelen sectie D no. 1613 en 1688, zulks ter 
verkrijging van zand en grind, 1950 augustus 19.  1 stuk 

 
 2735 Vergunningen, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan 

J.J.W. Marx, als bedoeld in artikel 1 van de provinciale verordening tot wering van 
inbreuken op natuurschoon door afgraving of vergraving van terreinen voor wat 
betreft de aan hem in eigendom toebehorende percelen sectie D no. 1613, 1688 
en 1456, zulks ter verkrijging van kiezel en zand, 1951, 1953.  1 omslag 

 
 2736 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot opheffing van het maskeradeverbod 

gedurende de carnavalsdagen en koninklijke besluiten, met bijbehorende stukken, 
tot schorsing en vernietiging van dit raadsbesluit, 1936 januari 24/ februari 22/ 
september 10.  1 omslag 

 
 2737 Stukken betreffende het onderhoud van het harmonium van het kerkelijk zangkoor 

en de aankoop van twee schellenbomen om de fanfare "St. Caecilia" aan te 
bieden bij haar 75 jarig bestaan, 1931, 1934.  1 omslag 
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 2738 Foto's, gemaakt bij de opening van het bedrijf der N.V. Waterleiding Mij voor Zuid- 
Limburg en bij diverse feestelijke gebeurtenissen te Hulsberg in de twintig en 
dertiger jaren van de twintigste eeuw 1 omslag 
N.B. Ofschoon geen archiefstukken zijn deze foto's bewaard vanwege hun waarde als 
documentatiemateriaal 

 
 2739 Stukken betreffende de herdenking van het vierde eeuwfeest der geboorte van 

prins Willem I van Oranje, 1933.  1 omslag 
 
 2740 Stukken betreffende de samenstelling van een erelijst van gesneuvelden tijdens 

de tweede wereldoorlog, alsmede de toekenning van het oorlogsherinneringskruis 
met gesp en het ereteken voor Orde en Vrede, 1946-1953.  1 omslag 

 

2.1.2.2.11.3. Religie 

 
 2741 Stukken betreffende de oprichting van een nieuwe, afzonderlijke, zelfstandige 

auxilaire kerk met een eigen kerkbestuur onder de titel van "auxiliaire kerk van den 
H. Joseph te Broeckhem- Houthem", gedeeltelijk gelegen onder de gemeente 
Hulsberg, 1931.  1 omslag 

 
 2742-2746 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van Hulsberg, 

dienstjaren 1836, 1860, 1862, 1865, 1870.  5 stukken 
 2742 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Hulsberg, dienstjaar, 1836 1 stuk 
 2743 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Hulsberg, dienstjaar, 1860 1 stuk 
 2744 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Hulsberg, dienstjaar, 1862 1 stuk 
 2745 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Hulsberg, dienstjaar, 1865 1 stuk 
 2746 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Hulsberg, dienstjaar, 1870 1 stuk 
 
 2747 Koninklijk besluit tot het verlenen van machtiging aan de kerkfabriek van Hulsberg 

tot het aannemen van een stichting van drie jaargetijden door W. Geilekerken en 
zijn vrouw M.G. Janssen, 1854 januari 6.  1 stuk 

 
 2748 Andere stukken betreffende de aanvaarding van legaten en stichtingen door de 

kerkfabriek (het kerkbestuur), 1843 -1875, 1924-1936.  1 omslag 
 
 2749 Staten van het personeel van de raad der kerkfabriek en van de kerkmeesters, 

1831.  1 omslag 
 
 2750 Schrijven van de commissaris van het distrikt Maastricht betreffende "de 

vermogende toestand" van de voormalige pastoor van Hulsberg, Meijers, en 
verzoekschriften van de kapelaans J.H. Hogeland en J.H. Halmans om een 
jaarlijkse toelage uit de gemeentekas, 1839, 1916, 1918.  1 omslag 

 
 2751 Akte van overeenkomst tussen de gemeente enerzijds en P. Duijkers en A. 

Pluijmaekers anderzijds inzake de bouw van een nieuwe pastorie door 
laatstgenoemden, 1842 maart 17.  1 akte + bijlage 

 
 2752 Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de bestrijding van de kosten der 

herstellingswerkzaamheden aan de kerk, 1852 juli 29.  1 stuk 
 
 2753 Stukken betreffende de bouw van een kapelanie, 1868.  1 omslag 
 
 2754 Raadsbesluit tot overdracht van de pastorie aan de kerkfabriek, 1880 april 7.  1 stuk 
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 2755 Stukken betreffende de provinciale subsidie voor het herstel der pastorie, 1886.  1 omslag 
 
 2756 Stukken betreffende de gemeentelijke en provinciale subsidie voor de vergroting 

der kerk, 1908, 1909.  1 omslag 
 
 2757 Stukken betreffende de gemeentelijke en provinciale subsidie voor de verbouwing 

en vergroting van de kerk, 1930-1935.  1 omslag 
 

2.1.2.2.12. Landsverdediging 

 

2.1.2.2.12.1. Militie en dienstplicht 

 
 2758-2831 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht, lichtingen, 1817, 1820, 

1822, 1825, 1827-1830, 1832, 1838, 1839, 1843, 1846, 1850, 1857-1859, 1868, 
1870, 1872, 1873, 1875- 1877, 1879-1882, 1884, 1885, 1887-1904, 1906-1914, 
1941-1953.  3 stukken, 71 deeltjes 

 2758 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2759 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2760 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2761 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2762 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2763 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2764 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2765 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2766 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2767 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2768 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2769 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2770 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2771 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2772 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2773 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2774 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2775 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2776 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2777 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2778 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2779 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2780 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2781 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2782 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2783 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2784 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2785 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2786 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2787 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2788 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2789 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
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 2790 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2791 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2792 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2793 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2794 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2795 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2796 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2797 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2798 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2799 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2800 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2801 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2802 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2803 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2804 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2805 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2806 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2807 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2808 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2809 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2810 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2811 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2812 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2813 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2814 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2815 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2816 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2817 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2818 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2819 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2820 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2821 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2822 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2823 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2824 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2825 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2826 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2827 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2828 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2829 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2830 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 
 2831 Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht 

 
 2832-2896 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie, lichtingen, 1815-

1817, 1820, 1822, 1827-1830, 1832, 1835, 1838, 1839, 1843, 1858-1861, 1864, 
1867, 1868, 1871, 1873, 1876, 1878-1884, 1887, 1889-1904, 1906-1914. 28 deeltjes, 37 stukken 

 2832 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2833 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2834 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
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 2835 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2836 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2837 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2838 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2839 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2840 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2841 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2842 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2843 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2844 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2845 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2846 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2847 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2848 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2849 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2850 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2851 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2852 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2853 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2854 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2855 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2856 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2857 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2858 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2859 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2860 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2861 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2862 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2863 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2864 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2865 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2866 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2867 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2868 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2869 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2870 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2871 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2872 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2873 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2874 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2875 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2876 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2877 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2878 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2879 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2880 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2881 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2882 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
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 2883 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2884 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2885 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2886 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2887 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2888 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2889 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2890 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2891 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2892 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2893 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2894 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2895 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 
 2896 Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie 

 
 2897-2936 Lotingsregisters voor de militie, lichtingen, 1868, 1869, 1872, 1873, 1875-1877, 

1879, 1880, 1882, 1884-1904, 1906-1914.  40 deeltjes 
 2897 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1868 1 deeltje 
 2898 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1869 1 deeltje 
 2899 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1872 1 deeltje 
 2900 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1873 1 deeltje 
 2901 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1875 1 deeltje 
 2902 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1876 1 deeltje 
 2903 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1877 1 deeltje 
 2904 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1879 1 deeltje 
 2905 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1880 1 deeltje 
 2906 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1882 1 deeltje 
 2907 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1884 1 deeltje 
 2908 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1885 1 deeltje 
 2909 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1886 1 deeltje 
 2910 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1887 1 deeltje 
 2911 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1888 1 deeltje 
 2912 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1889 1 deeltje 
 2913 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1890 1 deeltje 
 2914 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1891 1 deeltje 
 2915 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1892 1 deeltje 
 2916 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1893 1 deeltje 
 2917 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1894 1 deeltje 
 2918 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1895 1 deeltje 
 2919 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1896 1 deeltje 
 2920 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1897 1 deeltje 
 2921 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1898 1 deeltje 
 2922 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1899 1 deeltje 
 2923 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1900 1 deeltje 
 2924 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1901 1 deeltje 
 2925 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1902 1 deeltje 
 2926 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1903 1 deeltje 
 2927 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1904 1 deeltje 
 2928 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1906 1 deeltje 
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 2929 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1907 1 deeltje 
 2930 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1908 1 deeltje 
 2931 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1909 1 deeltje 
 2932 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1910 1 deeltje 
 2933 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1911 1 deeltje 
 2934 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1912 1 deeltje 
 2935 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1913 1 deeltje 
 2936 Lotingsregisters voor de militie, lichting, 1914 1 deeltje 

 
 2937-2942 Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn aangewezen, 

lichtingen, 1829, 1832, 1836-1839.  2 stukken, 2 omslagen, 2 deeltjes 
N.B. Artikel 153 der wet van 8 januari 1817 bepaalde, dat op de dag van het vertrek van het contingent 
de gemeentebesturen de voor de dienst bestemde manschappen moeten verzamelen en hen 
begeleiden naar de hoofdplaats van de provincie om hen daar aan te bieden aan de gouverneur met 
overgave van de nominatieve staat van deze manschappen in triplo. Deze "aanbiedingsstaten" werden 
dan vergeleken met de lotingsregisters. Het triplicaat, door de gouverneur ondertekend, werd aan de 
gemeentelijke begeleider mee teruggegeven ten teken, dat het contingent geheel of gedeeltelijk was 
afgeleverd 

 2937 Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn 
aangewezen, lichting, 1829 

 2938 Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn 
aangewezen, lichting, 1832 

 2939 Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn 
aangewezen, lichting, 1836 

 2940 Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn 
aangewezen, lichting, 1837 

 2941 Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn 
aangewezen, lichting, 1838 

 2942 Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn 
aangewezen, lichting, 1839 

 
 2943-2970 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen tot de 

gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, afdelingen en 
bataljons der nationale militie, 1816-1841.  6 deeltjes, 22 stukken 

 2943 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2944 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2945 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2946 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2947 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2948 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2949 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 
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 2950 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2951 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2952 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2953 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2954 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2955 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2956 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2957 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2958 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2959 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2960 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2961 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2962 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2963 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2964 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2965 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2966 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2967 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 
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 2968 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2969 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 2970 Registers bevattende nominatieve opgaven van alle manschappen 
tot de gemeente behorend, die in dienst zijn gesteld bij regimenten, 
afdelingen en bataljons der nationale militie 

 
 2971-2987 Verlofgangersregister, lichtingen, 1883-1920.  4 deeltjes, 13 stukken 

 2971 Verlofgangersregister 
 2972 Verlofgangersregister 
 2973 Verlofgangersregister 
 2974 Verlofgangersregister 
 2975 Verlofgangersregister 
 2976 Verlofgangersregister 
 2977 Verlofgangersregister 
 2978 Verlofgangersregister 
 2979 Verlofgangersregister 
 2980 Verlofgangersregister 
 2981 Verlofgangersregister 
 2982 Verlofgangersregister 
 2983 Verlofgangersregister 
 2984 Verlofgangersregister 
 2985 Verlofgangersregister 
 2986 Verlofgangersregister 
 2987 Verlofgangersregister 

 
 2988-2989 Verlofpassen voor militieplichtigen, 1841-1852, 1854 -1860.  2 omslagen 

 2988 Verlofpassen voor militieplichtigen, 1841-1852 1 omslag 
 2989 Verlofpassen voor militieplichtigen, 1854 -1860 1 omslag 

 
 2990 Lijsten van uitspraken van de keuringsraad, 1924-1930.  1 omslag 
 
 2991-2992 Nominatieve staten van personen, aan wie bij de loting van vorige lichtingen een 

nummer was te beurt gevallen dat hen tot de dienst verplichtte, en voor een jaar 
vrijgesteld zijnde, aan het einde der alfabetische lijst litt. J., moeten worden 
gebracht voor de lichting van de jaren, 1837, 1842.  2 stukken 

 2991 Nominatieve staten van personen, aan wie bij de loting van vorige 
lichtingen een nummer was te beurt gevallen dat hen tot de dienst 
verplichtte, en voor een jaar vrijgesteld zijnde, aan het einde der 
alfabetische lijst litt. J., moeten worden gebracht voor de lichting het 
jaar, 1837 1 stuk 

 2992 Nominatieve staten van personen, aan wie bij de loting van vorige 
lichtingen een nummer was te beurt gevallen dat hen tot de dienst 
verplichtte, en voor een jaar vrijgesteld zijnde, aan het einde der 
alfabetische lijst litt. J., moeten worden gebracht voor de lichting van 
het jaar, 1842 1 stuk 

 
 2993 Besluiten van gedeputeerde staten tot het voorlopig en voorgoed verlenen van 

vrijstelling van de dienstplicht wegens broederdienst aan dienstplichtigen uit 
Hulsberg, 1922 -1928.  1 omslag 
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 2994 Besluiten van de commissaris der koningin tot het voorgoed verlenen van 
vrijstelling van de dienstplicht wegens broederdienst aan dienstplichtigen uit 
Hulsberg, 1930, 1931.  1 omslag 

 
 2995 Lijst van ingeleverde militaire goederen van gedemobiliseerde dienstplichtigen, 

1940.  1 deeltje 
 
 2996 Andere stukken betreffende de nationale militie, 1811-1847.  1 omslag 
 

2.1.2.2.12.2. Rustende Schutterij 
N.B. De in 1815 opgerichte schutterij werd door de "Wet van den Uden April 1827, houdende oprigting van Schutterijen over de 
geheele uitgestrektheid des Rijks" (Staatsblad nr. 17) over het gehele rijk uniform geregeld. De schutterij werd opgeheven door de "Wet 
van den 24sten Juni 1901, tot regeling van de landweer en van de opheffing van de schutterijen". (Staatsblad nr. 160). 
 
 2997-3010 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij, 1828 (1794) -1829 (1804), 1868 

(1835), 1893 (1868), 1896 (1871).  7 stukken, 7 deeltjes 
N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar van de ingeschrevenen aan 

 2997 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2998 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2999 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3000 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3001 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3002 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3003 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3004 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3005 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3006 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3007 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3008 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3009 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 3010 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 

 
 3011-3017 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij, 1868, 1876, 

1877, 1893, 1895, 1897, 1899, 1900.  3 deeltjes, 4 stukken 
 3011 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 3012 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 3013 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 3014 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 3015 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 3016 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 3017 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 

 
 3018-3019 Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1868, 1897.  2 deeltjes 

 3018 Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1868 1 deeltje 
 3019 Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1897 1 deeltje 

 
 3020-3022 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om opgeroepen te 

kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in de gemeente, 1868, 1895, 
1896.  3 deeltjes 

 3020 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen te kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij 
in de gemeente, 1868 1 deeltje 
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 3021 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen te kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij 
in de gemeente, 1895 1 deeltje 

 3022 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen te kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij 
in de gemeente, 1896 1 deeltje 

 
 3023-3025 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol zijn 

overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in de gemeente, 
1890, 1895, 1896.  1 stuk, 2 deeltjes 

 3023 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol 
zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1890 

 3024 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol 
zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1895 

 3025 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol 
zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1896 

 

2.1.2.2.12.3. Garde Civique 
N.B. In de periode dat Limburg deel uitmaakte van België (1830-1839) werd de schutterij vervangen door de garde civique. Deze werd 
opgericht ingevolge het arrêté van het gouvernement provisoire de la Belgique van 26 oktober 1830 en de wet van 31 december 1830. 
 
 3026 Alfabetische lijst van al de ingeschrevenen der garde civique, 1831 februari 28.  1 deeltje 
 
 3027 Andere stukken betreffende de garde civique, 1834, 1839.  1 omslag 
 

2.1.2.2.12.4. Landweer 
N.B. De landweer werd opgericht bij de "Wet van den 24sten Juni 1901, tot regeling van de landweer en van de opheffing van de 
schutterijen" (Staatsblad nr. 160). Deze wet is vervallen door de "Wet van den 4den Februari 1922, houdende een nieuwe regeling van 
den dienstplicht". (Staatsblad nr. 43). 
 
 3028-3048 Inschrijvingsregisters voor de landweer, 1903 (1895) -1913 (1905), 1916 (1906)- 

1921 (1915).  6 stukken, 16 deeltjes 
N.B. Het eerste jaartal geeft het jaar der inlijving bij de landweer aan, het tussen haakjes geplaatste 
jaartal het jaar der militielichting, waartoe de ingeschrevenen bij de landweer behoren 

 3028 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3029 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3030 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3031 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3032 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3033 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3034 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3035 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3036 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3037 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3038 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3039 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3040 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3041 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3042 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3043 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
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 3044 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3045 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3046 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3047 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 3048 Inschrijvingsregisters voor de landweer 

 

2.1.2.2.12.5. Landstorm 
N.B. De landstorm werd opgericht bij de "Wet van den 28sten April 1913, tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van den 
landstorm." (Staatsblad nr. 149). Deze wet is vervallen door de "Wet van den 4den Februari 1922, houdende een nieuwe regeling van 
den dienstplicht." (Staatsblad nr. 43). 
 
 3049-3057 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende dienstplichtigen, 

van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het landstormbesluit geen andere dan 
ongewapende dienst kan worden gevorderd, jaarklassen, 1913-1916, 1918-1922. 3 stukken, 6 deeltjes 

 3049 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1913 

 3050 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1914 

 3051 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1915 

 3052 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1916 

 3053 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1918 

 3054 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1919 

 3055 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1920 

 3056 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1921 

 3057 Inschrijvingsregister, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid, van het 
landstormbesluit geen andere dan ongewapende dienst kan worden 
gevorderd, jaarklas, 1922 

 
 3058-3069 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 

dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het landstormbesluit 
zowel gewapende als ongewapende dienst kan worden gevorderd, jaarklassen, 
1896-1898, 1903-1909, 1918, 1919.  2 deeltjes, 10 stukken 



 150

 3058 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1896 

 3059 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1897 

 3060 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1898 

 3061 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1903 

 3062 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1904 

 3063 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1905 

 3064 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1906 

 3065 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1907 

 3066 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1908 

 3067 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1909 

 3068 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1918 

 3069 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de landstorm behorende 
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid, van het 
landstormbesluit zowel gewapende als ongewapende dienst kan 
worden gevorderd, jaarklas, 1919 

 
 3070-3077 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters van de 

jaarklassen, 1909-1915, 1917.  4 stukken, 4 omslagen 
 3070 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 

van de jaarklas, 1909 
 3071 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 

van de jaarklas, 1910 
 3072 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 

van de jaarklas, 1911 
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 3073 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 
van de jaarklas, 1912 

 3074 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 
van de jaarklas, 1913 

 3075 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 
van de jaarklas, 1914 

 3076 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 
van de jaarklas, 1915 

 3077 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters 
van de jaarklas, 1917 

 
 3078-3092 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklassen, 1898, 1899, 1906-1917. 7 stukken, 8 deeltjes 

 3078 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3079 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3080 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3081 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3082 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3083 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3084 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3085 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3086 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3087 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3088 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3089 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3090 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3091 Keuringsregisters voor de landstorm 
 3092 Keuringsregisters voor de landstorm 

 

2.1.2.2.12.6. Militaire vordering en inkwartiering 

 
 3093 Stukken betreffende militaire leveranties, 1817, 1827, 1829.  1 omslag 
 
 3094 Instructies voor de versperringsploegen in de gemeente, ongedateerd.  1 omslag 
 
 3095 Stukken betreffende de vordering van metalen, rijwielen, motorrijtuigen en 

onderdelen, 1940-1945.  1 omslag 
 
 3096 Lijst van eigenaars van percelen in gebruik bij geallieerde troepen, 1945 maart 12.  1 stuk 
 
 3097-3110 Lijsten van inkwartiering, 1889, 1896, 1919, 1924 -1933, 1942.  14 deeltjes 

 3097 Lijsten van inkwartiering, 1889 1 deeltje 
 3098 Lijsten van inkwartiering, 1896 1 deeltje 
 3099 Lijsten van inkwartiering, 1919 1 deeltje 
 3100 Lijsten van inkwartiering, 1924 1 deeltje 
 3101 Lijsten van inkwartiering, 1925 1 deeltje 
 3102 Lijsten van inkwartiering, 1926 1 deeltje 
 3103 Lijsten van inkwartiering, 1927 1 deeltje 
 3104 Lijsten van inkwartiering, 1928 1 deeltje 
 3105 Lijsten van inkwartiering, 1929 1 deeltje 
 3106 Lijsten van inkwartiering, 1930 1 deeltje 
 3107 Lijsten van inkwartiering, 1931 1 deeltje 



 152

 3108 Lijsten van inkwartiering, 1932 1 deeltje 
 3109 Lijsten van inkwartiering, 1933 1 deeltje 
 3110 Lijsten van inkwartiering, 1942 1 deeltje 

 
 3111 Betaalstaat voor verstrekte huisvesting aan militairen en stalling van paarden, 

1928 september 19.  1 deeltje 
 
 3112 Lijst van door het Duitse bezettingsleger gedane vorderingen van legering, 1940.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.13. Justitie 

 
 3113 Register bestemd tot het aantekenen van alle gepleegde of beproefde misdaden 

en buitengewonen voorvallen, 1822-1853.  1 deeltje 
 
 3114 Register houdende aanduiding van alle misdaden, wanbedrijven, overtredingen of 

andere feiten in de gemeente gepleegd, 1864-1868.  1 deeltje 
 
 3115-3137 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, wanbedrijven, 

overtredingen of andere feiten in de gemeente gepleegd, 1863-1868, 1870, 1872-
1874, 1879, 1882-1893.  7 stukken, 16 omslagen 

 3115 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1863 

 3116 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1864 

 3117 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1865 

 3118 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1866 

 3119 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1867 

 3120 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1868 

 3121 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1870 

 3122 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1872 

 3123 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1873 

 3124 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1874 

 3125 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1879 
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 3126 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1882 

 3127 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1883 

 3128 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1884 

 3129 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1885 

 3130 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1886 

 3131 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1887 

 3132 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1888 

 3133 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1889 

 3134 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1890 

 3135 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1891 

 3136 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1892 

 3137 Extracten uit het register houdende aanduiding van alle misdaden, 
wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente 
gepleegd, 1893 

 
 3138 Stukken betreffende een inbraak in het gemeentehuis van Hulsberg, 1921.  1 omslag 
 
 3139 Politierapporten, 1930-1953.  1 omslag 
 
 3140-3143 Lijsten van opgemaakte processen-verbaal, 1948-1951.  4 omslagen 

 3140 Lijsten van opgemaakte processen-verbaal, 1948 1 omslag 
 3141 Lijsten van opgemaakte processen-verbaal, 1949 1 omslag 
 3142 Lijsten van opgemaakte processen-verbaal, 1950 1 omslag 
 3143 Lijsten van opgemaakte processen-verbaal, 1951 1 omslag 

 
 3144-3154 Processen-verbaal, 1861-1867, 1980, 1930-1949, 1951-1953.  11 omslagen 

N.B. Voor de processen-verbaal van 1943, zie inv.nr. 3159 
 3144 Processen-verbaal 1 omslag 
 3145 Processen-verbaal 1 omslag 
 3146 Processen-verbaal 1 omslag 
 3147 Processen-verbaal 1 omslag 
 3148 Processen-verbaal 1 omslag 
 3149 Processen-verbaal 1 omslag 
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 3150 Processen-verbaal 1 omslag 
 3151 Processen-verbaal 1 omslag 
 3152 Processen-verbaal 1 omslag 
 3153 Processen-verbaal 1 omslag 
 3154 Processen-verbaal 1 omslag 

 
 3155 Opgaven van vonnissen, gewezen door de correctionele kamer der 

arrondissementsrechtbank te Maastricht, 1843-1848, 1852.  1 omslag 
 
 3156 Opgaven van vonnissen, gewezen door het kantongerecht te Meerssen, 1843- 

1846.  1 omslag 
 
 3157 Staten van veroordelingen uitgesproken door de kantongerechten te Heerlen en te 

Sittard, 1843, 1850.  1 omslag 
 
 3158 Staten van vonnissen, gewezen door de kantongerechten te Maastricht en 

Heerlen wegens overtredingen der jachtwet, 1914, 1926, 1927.  1 omslag 
 
 3159 Strafbeschikkingen, met bijbehorende processen-verbaal, 1943.  1 omslag 
 
 3160 Hulpkasboek van inkomsten betreffende politionele waarschuwingen en bij 

strafbeschikking opgelegde geldboeten, 1943, 1944.  1 deeltje 
 
 3161 Kasgiroboek van de politiegezagsdrager ten dienste van ontvangen boeten 

wegens strafbeschikkingen en politiewaarschuwingen, 1944.  1 deeltje 
 
 3162 Stukken betreffende het vijandelijk vermogen, de registratie en in beslagname van 

goederen van voortvluchtige Duitsers en N.S.B.-ers uit Hulsberg en het opslaan en 
in bruikleen geven van deze goederen aan oorlogslachtoffers, 1944-1946.  1 omslag 

 
 3163 Andere stukken betreffende de justitie, 1835-1950.  1 omslag 
 

2.2. Het Archief van de Commissie, bedoeld in Artikel 131 der Gemeentewet 
N.B. Deze commissie hield zich bezig met de plannen voor annexatie van een gedeelte van het grondgebied der gemeente Hulsberg 
bij de gemeente Valkenburg. 
 
 3164 Register van notulen der vergaderingen van de commissie, bedoeld in artikel 131 

der gemeentewet, 1929 augustus 29-1938 maart 5.  1 deeltje 
 
 3165-3167 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de commissie, bedoeld in artikel 131 

der gemeentewet, 1921, 1929-1932, 1937-1938.  3 stukken 
 3165 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de commissie, 

bedoeld in artikel 131 der gemeentewet, 1921 1 stuk 
 3166 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de commissie, 

bedoeld in artikel 131 der gemeentewet, 1929-1932 1 stuk 
 3167 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de commissie, 

bedoeld in artikel 131 der gemeentewet, 1937-1938 1 stuk 
 
 3168 Krantenknipsels, handelend over de diverse plannen om de gemeente Valkenburg 

uit te breiden met omliggende gemeenten of gedeelten hiervan, 1919-1938.  1 omslag 
 

2.3. Het Archief van de Commissie voor Steunverlening aan Kleine Boeren 

 
 3169 Register van notulen der vergaderingen van de commissie voor steunverlening 

aan kleine boeren, 1937 november 30-1940 december 12.  1 deeltje 
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2.4. Het Archief van de Gemeente-Ontvanger 

 
 3170-3198 Grootboeken van inkomsten, dienstjaren, 1925-1953.  3 omslagen, 26 delen 

 3170 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1825 
 3171 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1826 
 3172 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1827 
 3173 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1828 
 3174 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1829 
 3175 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1830 
 3176 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1831 
 3177 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1832 
 3178 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1833 
 3179 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1834 
 3180 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1835 
 3181 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1836 
 3182 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1837 
 3183 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1838 
 3184 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1839 
 3185 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1840 
 3186 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1841 
 3187 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1842 
 3188 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1843 
 3189 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1844 
 3190 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1845 
 3191 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1846 
 3192 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1847 
 3193 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1848 
 3194 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1849 
 3195 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1850 
 3196 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1851 
 3197 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1852 
 3198 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1853 

 
 3199-3227 Grootboeken van uitgaven, dienstjaren, 1925-1953.  3 omslagen, 26 delen 

 3199 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1825 
 3200 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1826 
 3201 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1827 
 3202 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1828 
 3203 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1829 
 3204 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1830 
 3205 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1831 
 3206 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1832 
 3207 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1833 
 3208 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1834 
 3209 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1835 
 3210 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1836 
 3211 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1837 
 3212 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1838 
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 3213 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1839 
 3214 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1840 
 3215 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1841 
 3216 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1842 
 3217 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1843 
 3218 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1844 
 3219 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1845 
 3220 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1846 
 3221 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1847 
 3222 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1848 
 3223 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1849 
 3224 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1850 
 3225 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1851 
 3226 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1852 
 3227 Grootboeken van uitgaven , dienstjaar, 1853 

 
 3228 Dagboek van inkomsten, 1952 januari 1-1957 januari 2.  1 deel 
 
 3229 Dagboek van uitgaven, 1952 januari 1-1956 juli 17.  1 deel 
 

2.5. Het Archief van het Burgerlijk Armbestuur 
N.B. Zie ook inv.nrs. 2522-2525. 
 

2.5.1. Notulen 

 
 3230-3232 Registers van notulen van het burgerlijk armbestuur, 1892-1960.  3 delen 

 3230 1892 november 24-1913 februari 26, 1892 - 1913 1 deel 
N.B. Voorin dit deel bevindt zich een ongedateerd afschrift van het reglement voor 
het burgerlijk armbestuur en een inventaris van het archief van het armbestuur 

 3231 1913 april 7-1951 juli 19, 1913 - 1951 1 deel 
 3232 1951 december 27-1960 december 28, 1951 - 1960 1 deel 

 

2.5.2. Economische En Rechtspositie 

 

2.5.2.1. Eigendom en bezit 

 

2.5.2.1.1. Verkrijging en verlies 

 

2.5.2.1.1.1. Aankoop 

 
 3233 Akte van aankoop van de percelen bouwland, gemeente Nuth, sectie D no. 421 en 

428, groot 21,65 a., toebehorend aan de erfgenamen Essers, 1874 december 29.  1 akte 
 
 3234 Akte van aankoop van de percelen bouwland, gemeente Hulsberg, sectie A no. 

44, groot 20,70 a., en gemeente Wijnandsrade, sectie C no. 393, groot 15,21 a., 
toebehorend aan de familie Bemelmans, 1879 juli 23.  1 akte 

 



 157

 3235 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie B no. 1821, groot 20,70 a., 
toebehorend aan P. Heijnen, 1935 januari 23.  1 akte + bijlagen 

 
 3236 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie B no. 1588, groot 11,25 a., 

toebehorend aan de erfgenamen van J.W. Pluijmen en J.M. Starmans, 1935 
december 31.  1 akte + bijlagen 

 

2.5.2.1.1.2. Verkoop 

 
 3237 Besluit van het burgerlijk armbestuur, met bijbehorende stukken, tot verkoop van 

een perceel bouwland, sectie A no. 1527, groot 20,35 a., aan N.J. Moonen, 1931 
oktober 12.  1 omslag 

 
 3238 Besluit van het burgerlijk armbestuur, met bijbehorende stukken, tot verkoop van 

een perceel bouwland, sectie A no. 1525, groot 3 grote roeden, aan J.H.H. 
Meertens, 1933 september 28.  1 omslag 

 

2.5.2.1.1.3. Ruiling 
N.B. Zie ook inv.nr. 145. 
 
 3239 Akte van ruil van een perceel bouwland, sectie A no. 1092, groot 31 a., tegen een 

perceel bouwland, gemeente Schimmert, sectie C no. 272, groot 30,50 a., 
toebehorend aan H.J. Starmans, 1924 oktober 30.  1 akte + bijlage 

 
 3240 Besluit van het burgerlijk armbestuur, met bijbehorende stukken, tot ruil van een 

perceel grond, sectie A no. 502, groot 30,30 a., tegen een perceel grond, sectie A 
no. 1080, groot 29,70 a., toebehorend aan C.T.J. Herijgers, 1952 september 25.  1 omslag 

 

2.5.2.1.1.4. Schenking 

 
 3241 Akte van testamentaire beschikking van M.W. Ruijters, waarbij deze 10 percelen 

bouwland, gelegen "aan Genhoudt, (in het Dorpveld), in de Cremersdelle, op de 
Kikkert, (op de Houtemmerweg), in het Putterveld, in de Scherpenbeek in het 
Felisveld, (op de Houtemmerweg) en op de Bosscherweg", groot ongeveer 5 
bunder, 12 roeden en 85 ellen, vermaakt aan het burgerlijk armbestuur, en akte 
van aanvaarding van 7 van deze percelen door het armbestuur, 1851 mei 16/ 
1868 oktober 9.  2 akten in 1 omslag 
N.B. M.W. Rijters was in dit testament zijn bevoegdheid te buiten gegaan, daar de percelen bouwland, 
gelegen "in het Dorpveld en op de Houtemmerweg", bij opvolgende deling niet in zijn nalatenschap, 
maar in die van zijn vrouw A.C. Nieuwenhuys waren gevallen. A.J.Th. Nieuwenhuys, universeel 
erfgename van A.C. Nieuwenhuys, schonk deze percelen echter toch aan het armbestuur, zie hiervoor 
inv.nr. 3242 

 
 3242 Akte van schenking van de percelen bouwland, gelegen "in het Dorpveld en op de 

Houtemmerweg" sectie B no. 1157 en sectie A no. 480 en 482, groot ongeveer 2 
bunder en 40 roeden, door A.J.Th. Nieuwenhuys, weduwe van J. Dubois, aan het 
burgerlijk armbestuur, en akte van aanvaarding van deze percelen door het 
armbestuur, 1868 juni 6/oktober 9.  2 akten + bijlagen in 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 3241 

 
 3243 Akte van testamentaire beschikking van J.H. Limpens, waarbij deze een perceel 

bouwland, in het Heijerveld, groot 23,73 a., vermaakt aan het burgerlijk 
armbestuur, 1899 februari 11.  1 akte + bijlagen 

 
 3244 Akte van testamentaire beschikking van J.W. Moonen, waarbij deze 4 percelen 

bouwland, gelegen "aan Kersboomk, aan Viesthegge en op de Delahaije", groot 
85 a., vermaakt aan het burgerlijk armbestuur, 1903 januari 17.  1 akte + bijlagen 
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2.5.2.1.2. Zakelijke rechten 

 
 3245 Akte van overeenkomst tussen het Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk 

Aktiengesellschaft te Essen-Ruhr en het burgerlijk armbestuur, waarbij het zakelijk 
recht wordt verleend aan bovengenoemd Aktiengesellschaft om gebruik te maken 
van de percelen sectie A no. 276-279 voor het aanleggen, in gebruik hebben en 
instandhouden van een hoogspanningsleiding; eenvoudig afschrift, 1943 
december 30.  1 akte 

 
 3246 Akte van overeenkomst tussen het Rheinisch-Westfalische Elektrizitatswerk 

Aktiengesellschaft te Essen-Ruhr en het burgerlijk armbestuur, waarbij het zakelijk 
recht wordt verleend aan bovengenoemd Aktiengesellschaft om gebruik te maken 
van het perceel, gemeente Nuth, sectie D no. 1627 voor het aanleggen, in gebruik 
hebben en instandhouden van een hoogspanningsleiding; eenvoudig afschrift, 
1944 februari 15.  1 akte 

 

2.5.2.1.3. Andere dan zakelijke rechten 

 

2.5.2.1.3.1. Huur 

 
 3247 Akte van huur door het burgerlijk armbestuur van een woonhuis, toebehorend aan 

J.H. Deckers, 1887 oktober 29.  1 akte 
 
 3248 Akte van huur door het burgerlijk armbestuur van een gedeelte van een woonhuis, 

toebehorend aan J.H. Deckers, 1903 november 18.  1 akte 
 

2.5.2.1.3.2. Verpachting 

 
 3249 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 

gemeenten Hulsberg en Nuth, aan C. Limpens-Waltmans, M. Kunel, P. Coumans, 
J.L. Peters, B. Rietrae e.a. 

, 1878 september 9.  1 akte 
 
 3250 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 

gemeenten Hulsberg en Nuth en Wijnandsrade aan C. Limpens, M. Kunel, J.L. 
Peters, P. Coumans, J.G. Meijs e.a., 1887 juli 18.  1 akte 

 
 3251 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 

gemeenten Hulsberg, Nuth en Wijnandsrade, aan M. Limpens, J. Sijben, J. 
Bemelmans, de weduwe Meys, J. Thewissen e.a., 1908 juli 2.  1 akte 

 
 3252 Akte van openbare verpachting van de percelen bouwland, sectie B no, 24, 1092, 

474 en 1270, groot 88,05 a., aan H. Huntjens, J. Habets, W. Meex en J. Keijdener, 
1910 september 17.  1 akte 

 
 3253 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 

gemeenten Hulsberg, Nuth en Wijnandsrade, aan M. Limpens, J. Bemelmans, J. 
Dolmans, W. Braun, H. van Oppen e.a., 1914 juni 24.  1 akte 

 
 3254 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 

gemeenten Hulsberg, Nuth en Wijnandsrade, aan M. Limpens, W. Gelissen, J. 
Dolmans, F. Habets, E. van de Broek e.a., 1920 juni 16.  1 akte 
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 3255 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 
gemeenten Hulsberg, Nuth, Wijnandsrade en Schimmert aan M. Meertens, H. 
Meijs, J. Dolmans, W. Triepels, A. Limpens e.a., 1926 juli 17.  1 akte + bijlagen 

 
 3256 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 

gemeenten Hulsberg, Nuth, Wijnandsrade en Schimmert, aan J. Ritzen, M. 
Meertens, H. Meijs, J. Dolmans, G. Kissels e.a., 1933 juli 22.  1 akte 

 
 3257 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de 

gemeenten Hulsberg, Nuth, Wijnandsrade en Schimmert, aan J. Ritzen, J. Helwig, 
M. Janssen, M. Willems, A. Houben e.a., 1936 juli 18.  1 akte 

 
 3258 Akte van verpachting van diverse percelen grond, gelegen in de gemeenten 

Hulsberg, Nuth, Wijnandsrade en Schimmert, aan J. Ritzen, M. Meertens, H. 
Meijs, C. Habets, J. Dolmans e.a., 1939 september 15.  1 akte + bijlagen 

 

2.5.2.1.4. Beheer van eigendommen 

 
 3259-3263 Kaarten van eigendommen, toebehorend aan het burgerlijk armbestuur, 1933 juli 

13.  5 bladen 
 3259 Kaarten van eigendommen, toebehorend aan het burgerlijk 

armbestuur, 1933 juli 13 1 blad 
 3260 Kaarten van eigendommen, toebehorend aan het burgerlijk 

armbestuur, 1934 juli 13 1 blad 
 3261 Kaarten van eigendommen, toebehorend aan het burgerlijk 

armbestuur, 1935 juli 13 1 blad 
 3262 Kaarten van eigendommen, toebehorend aan het burgerlijk 

armbestuur, 1936 juli 13 1 blad 
 3263 Kaarten van eigendommen, toebehorend aan het burgerlijk 

armbestuur, 1937 juli 13 1 blad 
 

2.5.2.2. Financiën 

 

2.5.2.2.1. Begrotingen. Rekeningen 

 
 3264-3296 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, 

dienstjaren, 1919-1922, 1925-1953.  13 deeltjes, 20 stukken 
 3264 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1919 
 3265 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1920 
 3266 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1921 
 3267 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1922 
 3268 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1925 
 3269 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1926 
 3270 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1927 
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 3271 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1928 

 3272 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1929 

 3273 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1930 

 3274 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1931 

 3275 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1932 

 3276 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1933 

 3277 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1934 

 3278 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1935 

 3279 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1936 

 3280 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1937 

 3281 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1938 

 3282 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1939 

 3283 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1940 

 3284 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1941 

 3285 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1942 

 3286 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1943 

 3287 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1944 

 3288 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1945 

 3289 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1946 

 3290 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1947 

 3291 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1948 

 3292 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1949 

 3293 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1950 

 3294 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1951 

 3295 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1952 

 3296 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1953 
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 3297-3306 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het 
burgerlijk armbestuur, dienstjaren, 1936-1938, 1940, 1946, 1948-1951, 1953.  10 stukken 

 3297 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1936 1 stuk 

 3298 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1937 1 stuk 

 3299 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1938 1 stuk 

 3300 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1940 1 stuk 

 3301 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1946 1 stuk 

 3302 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1948 1 stuk 

 3303 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1949 1 stuk 

 3304 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1950 1 stuk 

 3305 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1951 1 stuk 

 3306 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1953 1 stuk 

 
 3307-3340 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, 

dienstjaren, 1918, 1919, 1921, 1923 -1953.  8 deeltjes, 26 stukken 
 3307 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1918 
 3308 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1919 
 3309 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1921 
 3310 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1923 
 3311 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1924 
 3312 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1925 
 3313 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1926 
 3314 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1927 
 3315 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1928 
 3316 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1929 
 3317 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1930 
 3318 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1931 
 3319 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1932 
 3320 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1933 
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 3321 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1934 

 3322 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1935 

 3323 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1936 

 3324 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1937 

 3325 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1938 

 3326 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1939 

 3327 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1940 

 3328 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1941 

 3329 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1942 

 3330 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1943 

 3331 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1944 

 3332 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1945 

 3333 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1946 

 3334 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1947 

 3335 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1948 

 3336 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1949 

 3337 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1950 

 3338 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1951 

 3339 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1952 

 3340 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, dienstjaar, 1953 

 
 3341 Verzamelstaat der ontvangsten, verantwoord in de rekening van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1931.  1 stuk 
 
 3342 Verzamelstaat van bevelschriften betaald op de begroting van inkomsten en 

uitgaven van het burgerlijk armbestuur, dienstjaar, 1931.  1 deeltje 
 
 3343 Toelichting op de rekening van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, dienstjaar, 1936.  1 deeltje 
 

2.5.2.2.2. Financieel beheer 

 
 3344 Kasboek van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, 1939-1960.  1 deel 
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 3345 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 
armbestuur tot het aannemen van de aangeboden aflossing van een jaarlijkse 
vruchtenrente, groot vier schepels en acht koppen rogge, verschuldigd door F. 
Habets, 1853 november 11.  1 stuk 

 
 3346 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van goedkeuring aan de bij akte 

van 29 november 1853 door het burgerlijk armbestuur gedane aankopen van twee 
kapitalen, het ene ten laste van de weduwe Drummen, groot fl. 168, het andere 
ten laste van M.C. Speessen c.s., groot fl. 250, 1854 maart 24.  1 stuk 

 
 3347 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van:  
1 de familie Kools van een jaarlijkse vruchtenrente van twee schepels en vier 
koppen rogge;  
2 G. Schreurs, echtgenote van M. Wouters, van een jaarlijkse vruchtenrente van 
twee schepels en vier koppen rogge en een jaarlijkse geldrente van 82 centimen;  
3 W. Habets van een jaarlijkse vruchtenrente van één schepel, vier koppen en vier 
maatjes rogge;  
4 M. Habets van een jaarlijkse vruchtenrente van vier schepels en acht koppen 
rogge;  
5 M. Schouteten, echtgenote van J.W. Pluijmen, van een jaarlijkse vruchtenrente 
van vier schepels en vijf koppen rogge en een jaarlijkse geldrente van 1 frank en 
66 centimen;  
6 L. à Campo van een jaarlijkse vruchtenrente van één sche-pel en vier koppen 
rogge;  
7 L. Wouters van een jaarlijkse vruchtenrente van één sche-pel en twee koppen 
rogge;  
8 A.M. Quix, weduwe van F.P. Habets, en haar kinderen van een jaarlijkse 
vruchtenrente van drie schepels en negen koppen rogge;  
9 A.M. Quadvlieg, echtgenote van G. Theunissen, van een jaarlijkse vruchtenrente 
van één schepel en twee koppen rogge, 1833 april 24; authentiek afschrift, 1869 
februari 16.  1 akte + bijlage 

 
 3348 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot het aannemen van de aangeboden aflossing van een kapitaal, 
groot fl. 160, verschuldigd door P. Schreurs en zijn vrouw M.S. Deckers, 1871 
december 21.  1 stuk 

 
 3349 Akte van testamentaire beschikking van P. Mullens, waarbij deze twee percelen 

bouwland vermaakt aan de kerkfabriek van Hulsberg om uit de opbrengst daarvan 
jaarlijks jaargetijden voor hem en zijn overleden broers en zusters te doen houden, 
terwijl hij de rest van de opbrengst van die percelen vermaakt aan het burgerlijk 
armbestuur evenals een som van 1000 franken, waarvan de jaarlijkse opbrengst 
echter uitsluitend zal moeten worden besteed om brood uit te delen aan de armen 
van Arensgenhout tijdens het voorjaar, 1876 maart 31.  1 akte + bijlage 

 
 3350 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot het aannemen van de aangeboden aflossing van een kapitaal, 
groot ¿ 283,50, 1904 maart 17.  1 stuk 

 
 3351 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van J.W.J. Moonen, groot ¿ 283,50, 1904 maart 30. 1 akte + bijlagen 
 
 3352 Akte van testamentaire beschikking van H. Quaedvlieg, waarbij deze een som van 

fl. 500 vermaakt aan het burgerlijk armbestuur, 1905 oktober 14.  1 akte + bijlage 
 
 3353 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van M.H. Rosier, groot fl. 500, 1907 juni 11.  1 akte + bijlagen 
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 3354 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 
machtiging aan het burgerlijk armbestuur tot belegging van ¿ 283,50 onder 
hypothecair verband in handen van R. Jacobs en zijn vrouw M.H. Habets, 1910 
mei 20.  1 omslag 

 

2.5.2.2.3. Schuld en andere financiële aangelegenheden 

 
 3355 Akte van schuldbekentenis ten laste van het burgerlijk armbestuur en ten behoeve 

van J.M. van Oppen, groot fl 680, 1869 maart 2.  1 akte + bijlagen 
 
 3356 Besluit van het burgerlijk armbestuur tot het toekennen van een presentiegeld aan 

de leden van het armbestuur van fl. 2 per lid en per bij te wonen vergadering met 
een maximum van fl. 10 per lid en per jaar, 1942 november 6.  1 stuk 

 
 3357 Koninklijk besluit bepalende, dat door het burgerlijk armbestuur ten behoeve van 

een zekere persoon alsnog ondersteuning moet worden toegekend in de vorm van 
betaling zijner verpleegkosten in het St. Jozefhospitaal te Kerkrade, te rekenen 
van 1 april 1949 af tot aan het einde der verpleging, 1951 februari 14.  1 stuk 

 

2.6. Het Archief Van De Ambtenaar Van De Burgerlijke Stand 
N.B. Zie ook inv.nrs. 1100-1101. 
 
 3358 Stukken betreffende de verandering van namen in geboorteakten, de verbetering 

van huwelijksakten en de erkenning van kinderen, 1890, 1916, 1951, 1953.  1 omslag 
 
 3359-3367 Verklaringen van overlijden, 1937, 1941, 1942, 1944, 1946-1950.  9 omslagen 

 3359 1937, 1937 1 omslag 
 3360 1941, 1941 1 omslag 
 3361 1942, 1942 1 omslag 
 3362 1944, 1944 1 omslag 
 3363 1946, 1946 1 omslag 
 3364 1947, 1947 1 omslag 
 3365 1948, 1948 1 omslag 
 3366 1949, 1949 1 omslag 
 3367 1950, 1950 1 omslag 

 
 3368-3395 Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en 

overlijden, An VI (1797/98) -1960.  28 banden 
N.B. De tienjaarlijkse alfabetische klappers op de akten zijn in de banden opgenomen 

 
 3368-3377 Registers, bevattende zowel de akten van geboorte, huwelijk als overlijden, An 

VI (1797/98)-1902..  10 banden 
 3368 An VI (1797/98)-1812, 1797 - 1812 1 band 
 3369 1813- 1822, 1813 - 1822 1 band 
 3370 1823- 1832, 1823 - 1832 1 band 
 3371 1833- 1842, 1833 - 1842 1 band 
 3372 1843- 1852, 1843 - 1852 1 band 
 3373 1853- 1862, 1853 - 1862 1 band 
 3374 1863- 1872, 1863 - 1872 1 band 
 3375 1873- 1882, 1873 - 1882 1 band 
 3376 1883- 1892, 1883 - 1892 1 band 
 3377 1893- 1902, 1893 - 1902 1 band 
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 3378-3383 Registers, bevattende de akten van geboorte, 1903-1960..  6 banden 
 3378 1903-1912, 1903 - 1912 1 band 
 3379 1913-1922, 1913 - 1922 1 band 
 3380 1923-1932, 1923 - 1932 1 band 
 3381 1933-1940, 1933 - 1940 1 band 
 3382 1941-1950, 1941 - 1950 1 band 
 3383 1951-1960, 1951 - 1960 1 band 

 
 3384-3389 Registers, bevattende de akten van huwelijk, 1903-1960..  6 banden 

 3384 1903-1912, 1903 - 1912 1 band 
 3385 1913-1922, 1913 - 1922 1 band 
 3386 1923-1932, 1923 - 1932 1 band 
 3387 1933-1940, 1933 - 1940 1 band 
 3388 1941-1950, 1941 - 1950 1 band 
 3389 1951-1960, 1951 - 1960 1 band 

 
 3390-3395 Registers, bevattende de akten van overlijden, 1903-1960..  6 banden 

 3390 1903-1912, 1903 - 1912 1 band 
 3391 1913-1922, 1913 - 1922 1 band 
 3392 1923-1932, 1923 - 1932 1 band 
 3393 1933-1940, 1933 - 1940 1 band 
 3394 1941-1950, 1941 - 1950 1 band 
 3395 1951-1960, 1951 - 1960 1 band 

 

2.7. Het Archief Van Het Kadaster 

 
 3396 Leggerboek van het kerspel Hulsberg, 1776.  1 deel 

N.B. Dit leggerboek behoort tot het archief van vóór de Franse tijd, het is echter niet in een aparte 
inventaris opgenomen, daar er buiten dit leggerboek geen andere archiefstukken van vóór de Franse 
tijd aanwezig zijn. Het is hier opgenomen, omdat men het kan beschouwen als een voorloper van het 
kadaster 

 
 3397-3400 Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd in 1843.  4 delen 

N.B. De eigenlijke titel van deze leggers luidt: "Perceelsgewijze kadastrale legger, of lijst der 
grondeigenaren, met omschrijving van derzelver ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, en 
voorts aanduidende de bezitters van zakelijke regten, van vruchtgebruik, van erfpacht en van opstal, 
alsmede het zuiver belasbaar inkomen aan de grondbelasting onderhevig". Ze worden verdeeld in twee 
delen; het eerste deel bevat "de eigenaren, enz., welke als zodanig bij de oorspronkelijke opmaking 
van het kadaster bekend waren", het tweede deel bevat "de personen welker regten van eigendom, 
enz. zijn verkregen of bekend geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster" 

 3397 Eerste deel, artikel 1-501 1 deel 
N.B. Voorin bevindt zich een "Tarief der zuivere begrootingen van iedere soort en 
klasse van vaste eigendommen in de gemeente Hulsberg, zoo als deselve, ten 
gevolge der kadastrale schatting, bij besluit van den Staatsraad Gouverneur van het 
Hertogdom, onder dagtekening van den 17 Mei 1842, zijn vastgesteld". En een 
"Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het 
cijfer der artikelen, waaronder hunne namen en hunne eigendommen op de lijst 
voorkomen". Achterin bevindt zich een "Verzamelstaat van de slotsommen der 
Artikelen van den kadastralen legger der Gemeente Hulsberg, zoo als die bij de 
eerste opmaking van denzelven zijn bevonden" en een "Algemeene verzameling, 
bevattende de uitkomsten van elk tiental Artikelen" 

 3398 Tweede deel, artikel 502-1030 1 deel 
N.B. Voorin bevindt zich een "Alphabetische lijst der eigenaren en vruchtgebruikers 
enz., met aanwijzing der artikelen, waaronder hunne namen en eigendommen op de 
Perceelsgewijzen Legger voorkomen" 

 3399 Tweede deel, artikel 1031-1432 1 deel 
 3400 Tweede deel, artikel 1433-1815 1 deel 


