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1. Inleiding 
 

1.1. Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied 

 
Voor de ontstaansgeschiedenis van de gemeente Klimmen raadplege men de Inventaris van de Archieven 
der gemeente Klimmen (1797) 1800-1953 (1973). 
 
De voorliggende inventaris omvat de periode vanaf 1954 tot de herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg 
in 1982. De beginperiode 1954 vindt zijn oorzaak in het feit, dat in 1953 het gemeentebestuur van Klimmen 
besloot zich per 1 januari 1954 aan te sluiten bij het registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Dit hield ondermeer in, dat men de bestaande archiefordening niet meer toepaste en vanaf die 
datum op basis van het dossierstelsel ofwel de zaaksgewijze ordening verder ging. Om toch een beeld te 
krijgen van het begin van de periode 1954 is het vermeldenswaardig, dat in 1953 een nieuw bestuur is 
gekomen in de gemeente. 
 
Op voordracht van minister van Binnenlandse zaken 18 juli 1953 no 13149 wordt bij Koninklijk Besluit van 
24 juli 1953 m.i.v. 16 augustus H.P.M. Schmedding uit Maastricht benoemd tot burgemeester van Klimmen. 
In 1953 vindt tevens de verkiezing voor de nieuwe raad van de gemeente plaats. 
 
In de vergadering van de gemeenteraad van 1 september 1953 vindt de benoeming en de beëdiging van de 
nieuwe leden raad plaats. De heren W. Ramaekers, F. Eussen, H. Moonen, A. Voorvelt, J. Peukens, H. 
Schaaks en J. Dormans nemen plaats in de raad. 
 
In deze vergadering worden ook de wethouders gekozen. Uit de stemming voor de eerste wethouder blijkt, 
dat J. Peukens 4 stemmen en F. Eussen 3 stemmen heeft verworven. De 2e stemming voor de tweede 
wethouder brengt voor F. Eussen 1 stem en voor A. Voorvelt 4 stemmen en J. Dormans 2 stemmen op. Als 
nieuwe wethouders worden dus de heren J. Peukens en A. Voorvelt gekozen. 
 
Elke vier jaar vinden normaliter weer nieuwe raadsverkiezingen plaats, zo ook in 1958. In de vergadering 
van de raad van 31 juli 1958, deelt burgemeester Schmedding als voorzitter van de raad o.a. mede, dat dit 
de laatste vergadering is met de zittende raadsleden en dat 2 september een nieuwe raad aantreedt. Gelet 
hierop dankt Schmedding wethouder A. Voorvelt voor zijn inzet en prettige medewerking in al die tijd en hij 
vindt het jammer dat Voorvelt weggaat. Het onderzoek van de geloofsbrieven geeft aan dat deze in orde zijn 
en er wordt besloten tot toelating van de nieuwe leden. Op 2 september 1958 zijn in de raad 
vertegenwoordigd: burgemeester H.P.M. Schmedding, J. Dormans, J.W. Ramaekers, J.C. Meurders, Fr. 
Eussen, W. Heijmans, J.M. Peukens, Jos Weerts als leden van de raad en J.F. Eussen als secretaris. 
 
De benoeming van twee wethouders vindt zoals gebruikelijk plaats in twee stemmingen. In de eerste 
stemming krijgt J. Dormans 5 stemmen en J.M. Peukens 2 stemmen. In de tweede stemming worden 
unaniem 7 stemmen op J.W. Ramaekers uitgebracht en kent de gemeente Klimmen twee nieuwe 
wethouders in de personen van J. Dormans en J.W. Ramaekers. Wethouder Jan Willem Ramaekers wordt 
op verzoek van de commissaris van de Koningin door het college van burgemeester en wethouders op 9 
september 1958 aangewezen als plaatsvervanger van de burgemeester. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1959 wordt burgemeester H.P.M. Schmedding met ingang van 16 augustus 
1959 herbenoemd. Echter bij Koninklijk Besluit van 29 juli wordt hem al weer eervol ontslag verleend en 
verlaat hij eind augustus 1959 de gemeente Klimmen, omdat hij met ingang van 1 september 1959 tot 
burgemeester is benoemd van de gemeente Nuth. In zijn laatste raadsvergadering op 29 augustus wordt 
hem door de gemeente en het personeel een radio aangeboden. 
 
Na 41 jaar in dienst van de gemeente Klimmen te zijn geweest wordt aan secretaris J.F. Eussen met ingang 
van 16 november 1959 eervol ontslag verleend. De secretarisfunctie wordt door F.H.H. Smeets als 
plaatsvervanger waargenomen. Tot de benoeming van een nieuwe burgemeester zal de functie van 
burgemeester worden waargenomen door wethouder J.W. Ramaekers. Per 1 januari 1960 treedt Joseph 
Louis Antoine Wolfs als burgemeester in functie van de gemeente Klimmen. Per eenzelfde datum krijgt hij 
eervol ontslag als burgemeester van Noorbeek. Bij Koninklijk Besluit wordt met ingang van 1 januari 1960 
de gemeente Klimmen aangewezen, als gemeente waar de bediening van secretaris door de burgemeester 
zal worden bekleed. 
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Met de komst van nieuwe functionarissen kunnen ook weleens wijzigingen plaatsvinden van zaken die 
reeds lang gebruikelijk waren. Opmerkelijk is, dat al in de eerste vergadering van de raad in januari 1960, de 
nieuwe voorzitter in de persoon van burgemeester Wolfs, een voorstel wordt gedaan tot wijziging van het 
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad. Hij doet een voorstel tot inperking van de 
gebruikelijke rondvraag op het einde van de raadsvergadering. Van deze rondvraag werd steeds ruim 
gebruik gemaakt om allerlei zaken, klachten etc. aan de orde te stellen. Het betrof veelal vragen over zaken 
klachten etc. van klein belang. Deze zaken zouden ook schriftelijk ingediend kunnen worden en in een 
volgende vergadering op de agenda komen te staan, voorzien van een advies van het college van 
burgemeester en wethouders, of worden opgevoerd als ingekomen stukken. De raad gaat een proef aan om 
tot na de huidige zittingsperiode de rondvraag te laten vervallen en zo de vergaderingen efficiënter te laten 
verlopen. 
 
Burgemeester J.L.A. Wolfs wordt bij Koninklijk Besluit van 3 december 1965 met ingang van 1 januari 1966 
voor een periode van zes jaar herbenoemd. 
 
Tot de verkiezing van 1966 bestond het aantal gekozen leden van de gemeenteraad uit 7 raadsleden. Door 
de toename van het aantal inwoners met 378 tot 3265 ten opzichte van de vorige verkiezing, wordt ook het 
aantal raadsleden uitgebreid en wel tot elf. 
 
Na de verkiezing worden de volgende 11 kandidaten in september benoemd: Jan Jakob Peukens, Hubertus 
Josephus Mathias Vaessen, Joseph Hubertus Kamps, Frans Leo Eussen, Wilhelm Karl Heijmans, Johan 
Mathias Peukens, Franciscus Cornelius Pluijmen, Pieter Hubert Senden, Hubertus Matheus Gerardus 
Knoren, Hubert Arthus Francois Coenders, Johannus Hubertus Antonius Brouns. Als wethouders worden 
gekozen in de eerste stemming: J.M. Peukens 6 stemmen, F.L. Eussen 5 en in de tweede stemming: P.H. 
Senden 7 stemmen en F.L. Eussen 4 stemmen. De nieuwe wethouders zijn de J.M. Peukens en P.H. 
Senden. 
 
Midden jaren zestig waren voor Limburg roerige tijden, maatschappelijke veranderingen deden zich voor, 
ook op landelijk politiek terrein. De nacht van Schmelzer in oktober 1966 brengt instabiliteit, waarbij de 
mijnsluitingen in de toekomst een groot stempel zouden gaan drukken. Herstructurering op allerlei gebied 
kon niet uitblijven. 
 
In 1966 doen Gedeputeerde Staten een voorstel om het aantal gemeenten in Zuid-Limburg terug te 
brengen. Dit voorstel ontmoet grote tegenstand en leidt in die vorm niet tot een uitkomst. 
 
In 1968 beleeft de gemeente Klimmen haar 1000-jarig bestaansfeest. Ter gelegenheid hiervan geeft het 
gemeentebestuur opdracht aan Emile Brouwers een boekwerkje te schrijven. Dit boekwerk bevat bijdragen 
tot de geschiedenis van duizend jaar Klimmen. 
 
De gemeente-ontvanger H.J. Janssen vertrekt per 1 april 1969. De raad zal oftewel een nieuwe ontvanger 
moeten gaan benoemen of de reeds 2 à 3 jaar bestaande situatie sanctioneren. Gedurende die tijd werkte 
men in de gemeente ook met een comptabel ambtenaar en een kassier. De raad besluit in de vergadering 
van 27 maart 1969, dat men voortaan gaat werken met een ontvanger nieuwe stijl in de vorm van een 
comptabele. Er wordt een verordening vastgesteld en als formele comptabele komt H.H.G. Hendrix in 
functie. 
 
In juli 1969 komt er een nieuw voorstel van het provinciaal bestuur tot een herziening van het gemeentelijk 
bestuurspatroon in Zuid-Limburg. Volgens de provincie is voor de gewenste economische, ruimtelijke 
ordening in een gemeente een slagvaardig en financieel krachtig bestuur nodig. De gemeente Klimmen had 
per 31 december 1968 een totaal van 3472 inwoners. Klimmen zou in het voorstel worden samengevoegd 
met de gemeente Berg en Terblijt, Hulsberg, Schimmert en Valkenburg-Houthem. Valkenburg zou dan als 
hoofdkern gaan dienen. Klimmen en Schimmert zijn voornamelijk in die combinatie opgenomen, omdat zij 
als plattelands-gemeenten, hoewel er zekere bindingen zijn met de Oostelijke Mijnstreek resp. het gebied 
Sittard-Geleen, qua aard meer aansluiten bij het landelijk midden-gebied. Bij brief van 23 maart 1970 geeft 
de raad een beargumenteerde reactie af aan het college van Gedeputeerde Staten en wijst dan ook deze 
herindeling ten stelligste af en wenst behoud van de zelfstandigheid van de gemeente. Alle reacties van de 
gemeenten met commentaar van Gedeputeerde Staten worden op 30 november 1971 verzonden aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken waarna de procedure verder zal gaan. 
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In het jaar 1970 vindt ook nog de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad plaats. Op 1 september 1970 
vinden de benoeming en de beëdiging plaats van de nieuwe leden van de raad, te weten: F.L. Eussen, 
H.A.F. Coenders, J.L.J. Eijdems, W.K. Heijmans, H.M.G. Knoren, M.F.H. Moonen, J.M. Peukens, F.C. 
Pluijmen, P.H. Senden, W.H. Smeets, G.H. Verhoeven. Als wethouders worden gekozen de heren P.H. 
Senden en F. Eussen. 
 
In 1973 is de minister van Binnenlandse Zaken van mening, dat een herindeling noodzakelijk is en de 
nodige stappen zullen dan ook genomen moeten worden. 
 
In 1974 vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorzitter van het Centraal Stembureau doet 
in de vergadering van de raad van 1 augustus 1974 mededeling van het feit van het niet aannemen van de 
benoeming door H. van Aken, alsmede van de te late inzending van het bericht van aanneming van de 
benoeming door F. Hogervorst. Naar aanleiding hiervan wordt in deze vergadering door de raad gesproken 
over bureaucratie. De voorzitter probeert de zaak nog te redden en geeft aan dat er ook nog een 
mogelijkheid is om alsnog benoemd te worden. Echter in de vergadering van de raad van 3 september 1974 
worden door de volgende leden in leeftijdsvolgorde de eed afgelegd: W. Heijmans, H. Driessen, P. Senden, 
W. Smeets, H. Verhoeven, Mw. Reimes-van Loenhout, H. Coenders, F. Borghans, J. Winthagen en M. 
Brouns. 
 
Het toegelaten lid P. Radermacher was verhinderd de vergadering bij te wonen en wordt in de vergadering 
van 26 september 1974 beëdigd en benoemd. Omdat niet iedereen gelukkig is met het gebeurde van de te 
late inzending van het gekozen lid F. Hogervorst, besluit M. Brouns, die als vervanger voor F. Hogervorst 
was benoemd, zijn ontslag in te dienen. In de vergadering van 31 oktober 1974 wordt F. Hogervorst alsnog 
benoemd en beëdigd. 
 
Burgemeester J.L.A. Wolfs geeft in de septembervergadering van 1974 aan dat het hem niet gegeven is de 
gehele periode mee te maken. In 1975 komt er een einde aan zijn officiële ambtstermijn. Als wethouders 
voor nieuwe raadsperiode vanaf 1974 worden door de leden van de raad gekozen de heren W. Smeets en 
P. Senden. In zijn rede aan de raad geeft wethouder Smeets aan, dat de spanning in de raad vier jaar 
geleden te snijden was, toch wel is verminderd, maar anderzijds ook gebleven is. Momenteel is er 
overeenstemming over het te voeren beleid, maar die overeenstemming zal niet blijven. Toch wil hij trachten 
zijn taak zo goed mogelijk te vervullen. Het geeft aan dat politiek bedrijven niet altijd even gemakkelijk is. 
 
In diezelfde vergadering is de portefeuilleverdeling aanleiding om de burgemeesterstaak te minimaliseren. 
De voorzitter in casu de burgemeester stelt dat een onderdeel van zijn taak verwaarloosd is. Hij legt uit, dat 
hij een tweedelige functie heeft, naast het zijn van burgemeester ben ik ook secretaris van deze gemeente. 
Ik heb vergaderingen geleid en de raad in vergadering bijeen, als secretaris van advies gediend. In alle 
vergaderingen heb ik mijn zegje gezegd. Men heeft dit voornamelijk gezien uit het oogpunt van 
burgemeester, niet als secretaris en dat is niet juist. Uit het oogpunt van mijn dubbelfunctie heb ik het 
moeilijk gehad om de raad te adviseren en de kennis over te dragen aan het çllege. Ik heb geen bezwaren 
tegen een taakverdeling, maar ik zag niet graag, dat deze nu moest gebeuren, ik had dat liever gezien na 
mijn pensionering. Maar ik heb vrede met de gang van zaken, zo besluit burgemeester Wolfs zijn woord tot 
de raad. 
 
Bij Koninklijk Besluit wordt per 1 april 1975 dan ook de aanwijzing waar de bediening van secretaris door de 
burgemeester wordt bekleed, ingetrokken. 
 
In 1974 dringt de minister van Binnenlandse Zaken aan op het vaststellen van een nieuw plan, omdat er een 
impasse is ontstaan, mede gelet op de ideeën omtrent gewestvorming. Op 7 september 1974 zal de 
commissaris der Koningin ook de raad horen over de benoeming van een nieuwe burgemeester en omtrent 
de gedachten over een eventuele herindeling of samenvoeging van gemeenten. Bij brief van 23 oktober 
1974 doet de commissaris der Koningin melding aan de minister van het feit, dat de raden van Hulsberg en 
Klimmen door hem zijn gepolst over de vraag of in de toekomst vervulling van het burgemeestersambt in 
beide gemeenten door één persoon de voorkeur verdient. Bij de raden was echter geen eenstemmigheid, 
waarop de minister besluit de vacature open te stellen waarbij wel de ontkoppeling van de functie van 
burgemeester en secretaris dient plaats te vinden. 
 
Op 24 januari 1975 neemt burgemeester J.L.A. Wolfs officieel afscheid als burgemeester en secretaris van 
de gemeente Klimmen en gaat met pensioen. De gemeenschap neemt op zondag 26 januari 1975 afscheid 
van de burgervader. 
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Als nieuwe burgemeester van Klimmen wordt per Koninklijk Besluit van 8 maart 1975 de te Delft wonende 
mr. H.G.M. Strous met ingang van 1 april 1975 benoemd. Tevens wordt dan ook, zoals eerder gemeld, de 
dubbelfunctie van burgemeester en secretaris ingetrokken. De nieuwe burgemeester is afkomstig van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Binnenlands Bestuur waar hij zich vooral bezig hield met de 
juridische aspecten van gewestvorming. Als nieuwe secretaris van de gemeente wordt op 10 april 1975 
H.H.G. Hendrix benoemd en op 16 april beëdigd, voordien vervulde hij de functie van comptabele. De 
nieuwe comptabele wordt H.E.A. Eussen. 
 
De herindelingsplannen blijven leven binnen het binnenlands bestuur van Nederland. Naar aanleiding van 
de ramp bij D.S.M. in 1975 nemen Gedeputeerde Staten het initiatief tot vorming van één grote D.S.M.-
gemeente. In 1976 nodigt de minister Gedeputeerde Staten van Limburg uit gevolg te geven aan zijn 
verzoek tot het ontwerpen en maken van een nieuw plan. 
 
Gedeputeerde Staten komen op 25 mei 1975 met een ontwerp-plan tot gemeentelijke herindeling. Een 
nieuwe procedure wordt opgestart om te komen tot standpuntbepalingen van de raad. Er wordt een enquête 
onder alle kiesgerechtigde inwoners van Klimmen gehouden, waarbij ook de reacties van (oud)inwoners 
worden meegenomen inzake de standpuntbepaling. De uitslag wordt behandeld in de vergadering van 25 
augustus 1977 van de raad en die uitslag onderstreept en versterkt het standpunt van de raad, zoals die in 
de vorige raadsvergadering naar aanleiding van de nota van het college van burgemeester en wethouders 
was ingenomen. 
 
Voor het echter definitief zal worden zijn in 1978 nog gemeenteraadsverkiezingen. In de vergadering van de 
raad van 5 september 1978 worden de nieuw benoemde leden beëdigd en wel: P.H. Senden, P.A.M. 
Radermacher, W.H. Smeets, A.J.G. Mertens, G.H. Verhoeven, F.S.M.G. Borghans, H.G.R. Vroemen, 
G.H.M. Winthagen, J.G.A. Winthagen, A.P.H.M. Boonman en G.M.P. van Wissen. Als wethouders worden 
gekozen P.H. Senden en A.J.G. Mertens. 
 
Bij wet wordt de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg met ingang van 1982 vastgesteld. Veel 
inspanningen zullen geleverd moeten worden om alles gereed te hebben voor de per 1 januari 1982 nieuw 
ontstane gemeente Voerendaal, ontstaan uit de oude gemeente Klimmen en Voerendaal. De op 1 januari 
1981 4208 inwoners groot zijnde gemeente Klimmen gaat samen met de gemeente Voerendaal. In maart 
1981 wordt burgemeester H.G.M. Strous per 1 april herbenoemd tot burgemeester van Klimmen. Op 3 
december 1981 wordt hij benoemd tot burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Voerendaal en 
eervol ontslagen als burgemeester van Klimmen. Door Gedeputeerde Staten worden Ch.H. Geelen tot 
tijdelijk secretaris en G.A.G. Biemans tot tijdelijk functionaris belast met de taak van ontvanger van de 
nieuwe gemeente Voerendaal benoemd. Voor de laatste reguliere raadsvergadering van 2 december 1981 
worden de leden van de raad uitgenodigd om nog gezamenlijk een foto te maken als leden van de raad van 
de voormalige gemeente Klimmen. 
 
De inwoners Klimmen worden uitgenodigd voor een openbare afscheidsvergadering op 19 december 1981 
in gemeenschapshuis "Op d'r Plats" van 17.00-18.00 uur, waarna een receptie tot 19.30 uur zal volgen. In 
de uitnodiging naar de inwoners toe geeft het gemeentebestuur van Klimmen te kennen, dat zij graag ieder 
Klimmens huisgezin een klein bruikbaar present wil aanbieden. Dit present kan een beetje behulpzaam zijn 
bij het bewaren van de herinnering aan een gemeente waarin het bestuur met vreugde heeft gewerkt en 
waarvan zij hopen dat de burgers er met evenveel vreugde inwoner zijn geweest. Het present was een 
lepeltje met in het handvat het gemeentewapen van de oude gemeente Klimmen. Deze herinnering werd 
door het personeel en gemeentebestuur huis aan huis bij ieder Klimmens huisgezin aangeboden. 
 
Als nieuwe raad van de nieuwe gemeente Voerendaal zijn bij de verkiezingen in 1981 gekozen: ir. W.H. 
Hermans, G. Voogt, F.J. Moonen, P.H. Senden, G.J.E. van Laar, G.H. Vaessens, G.W. Bisschops, P.A.M. 
Radermacher, J.G.A. Winthagen, T.H.M. van Oppen, A.J.G. Mertens, H.G.M. Winthagen, K.M. Lemmens, 
F.W. Camps, H.A.A. Gubbels. 
 

1.2. Geschiedenis van de archieven 

 
Per 1 januari 1954 vindt aansluiting bij het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Hierbij wordt de inrichting van de registratuur van de secretarie-administratie volgens de 
systematiek van de code zoals die bij vele gemeenten wordt toegepast, namelijk de code V.N.G. 
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Regelmatig bezoek van de districtsregistrator van de VNG brengt met zich mee, dat in 1956 hij melding 
maakt, dat er zo langzamerhand een toestand is ontstaan die groot gevaar inhoudt voor algehele ontsporing 
van het archief door gebrek aan tijd en onvoldoende ervaring met de toepassing van het registratuurstelsel. 
Hij stelt voor om vanuit de afd. Interne Zaken van de secretarie van 's-Hertogenbosch hulp te bieden. Vanuit 
de provinciale archiefinspectie wordt regelmatig gewezen op het nog niet geïnventariseerde archief 
daterend van voor 1 januari 1954. 
 
In 1955 werd door de rijksarchivaris in Limburg belast met de inspectie van de gemeente- en 
waterschapsarchieven in de provincie aangeboden om de archieven tot de invoering van het 
registratuurstelsel van de Vereniging der Nederlandse gemeente zijnde zo'n 40 strekkende meter tegen 
betaling te inventariseren. 
 
Anderzijds ligt er in 1957 het voorstel van de districtsregistrator om het nieuw opgezette archief bij te werken 
cq te reviseren. Hiervan wordt ook gebruik gemaakt. In 1962 worden ambtenaren werkzaam bij de 
gemeente Heerlen, die het archief enkele jaren geleden hadden opgezet, benaderd om het archief weer bij 
te werken. Het was niet alleen het wegwerken van losse stukken, maar ook herordenen en reviseren van 
het archief. Tevens zou dan ook een nieuwe medewerker worden ingewerkt. Deze operatie duurt tot in 
januari 1964. 
 
Tevens wordt in 1964 door de provinciaal inspecteur der archieven in Limburg opgemerkt, dat de in 1960 
gebouwde gemeentelijke archiefbewaarplaats in het gemeentehuis aan de Klimmenderstraat nog niet de 
goedkeuring heeft verkregen. Deze goedkeuring wordt bij besluit van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 
1964 no B 410 verkregen. 
 
Ook de aanpassing van de regelgeving brachten met zich mee, dat verordeningen houdende regelingen 
inzake de zorg voor en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen 
in 1969/1970 werden vastgesteld. 
 
Tevens werd in 1970 de verordening houdende voorschriften op het beheer van onder de gemeentelijke 
organen berustende archiefbescheiden vastgesteld. 
 
Bij een bezoek in 1979 van de provinciaal inspecteur der archieven worden ten aanzien van de 
archiefbewaarplaats opmerkingen gemaakt die verbeterd dienen te worden evenals de tekortkomingen in 
het lopend archief vanaf 1954. 
 
In 1979 besluit de raad tot een kredietvotering om de ontstane achterstand in het archief, door langdurige 
ziekte van een medewerker, door mensen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weg te laten 
werken. In 1981 met ODRP van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat de volgende 
werkzaamheden zijn verricht: het wegwerken van de achterstand van de op te bergen bescheiden, de 
afvoering van niet actuele bescheiden naar het statisch archief en het opnieuw opzetten van het dynamisch 
archief, waarbij de dossieromschrijvingen zijn verbeterd en rekening is gehouden met toekomstige 
vernietiging. 
 
In 1981 zijn er nog slecht enkele puntjes over van de door de provinciaal inspecteur in 1979 aangegeven 
zaken die verbetering behoefden. Ondanks alles is toch steeds voldoende aandacht en zorg besteedt met 
de mogelijkheden die de organisatie ter beschikking had. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
De aansluiting bij de Vereniging van Nederlandse gemeente en de toepassing van een ander 
ordeningsstelsel is de reden waarom het begin van de cesuur in 1954 wordt gelegd, evenals de afsluiting 
van in 1981 door de opheffing van de gemeente door de gemeentelijke herindeling. Aan de totstandkoming 
van deze beschrijvende inventaris was reeds een gedeeltelijke inventarisatie naar dossierinventaris 
voorafgegaan van het semi-statisch archief door de afdeling Archiefverzorging van ZOL-bedrijven D.A.C. te 
Heerlen in de jaren 1990-1991. Doordat er nog een opschoningsactie heeft plaats gevonden, werden nog 
diverse bescheiden toegevoegd aan het archief, maar nog niet verder bewerkt. In de periode 1991-1992 
werd het archief van de gemeente Klimmen van voor de invoering van het registratuurstelsel 
geïnventariseerd en als beschrijvende inventaris uitgegeven. In navolging van deze inventaris besloot het 
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gemeentebestuur van de gemeente Voerendaal in 1994 ook de periode 1954-1981 als beschrijvende 
inventaris op te maken. Gelet op de ontwikkelingen van een nieuwe Archiefwet, waarbij de 
overbrengingstermijn zou worden teruggebracht naar 20 jaar was dit een goed besluit. In 1997 vindt de 
afsluiting plaats door de afdeling Archiefverzorging en Documentenconversie van LICOM n.v. (voorheen 
ZOL-bedrijven). 
 
Dossiers welke bij het maken van de beschrijvende inventaris niet meer werden aangetroffen, maar wel 
opgenomen waren in de dossierinventaris zijn: -1.842 Verordening regelende de samenstelling en de 
uitoefening van de bevoegdheden van het College voor de verlening van bijstand, 1964/1974 
inventarisnummer 454. Alsmede -2.07.13 Gemeentevlag, 1975/1980, inventarisnummer 547. 
 
Op 1 januari 1954 is het reeds eerdergenoemde registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten ingevoerd. Met dit stelsel werd een zaaksgewijze ordening ingevoerd, zodat deze datum 
tegelijkertijd als afsluitingsdatum resp. begindatum van het archief betekende. 
 
De inventaris is ingedeeld volgens het Inventarisschema ten behoeve van de Beschrijving der Gemeente-
archieven daterende van na 1813, die in een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken staat 
vermeld. Dit schema geeft alleen de titels van de hoofdstukken aan en heeft voor het gedeelte "stukken van 
bijzondere aard" dezelfde aanduidingen als de Basisarchiefcode voor de Gemeentelijke, Regionale en 
Provinciale Administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De onderverdeling van deze 
hoofdstukken is ook ontleend aan deze code, die alom wordt gebruikt en bekend is. Binnen elke 
onderverdeling zijn de archiefbestanddelen chronologisch geordend. 
 
Bij de ordening en beschrijving van de archiefbestanddelen werd de Handleiding voor Ordenen en 
Beschrijven van de Archieven, samengesteld door Mrs. S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., als 
uitgangspunt genomen. Verder werd gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse Archieftermen. 
 
Achter de inventaris van het archief van de gemeente zijn zgn. gedeponeerde archieven opgenomen. Van 
deponeren van archieven is sprake wanneer rechten of functies en daarom ook de archiefbescheiden van 
de ene archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Ook is er van deponeren sprake, 
wanneer een ondergeschikte functionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de 
werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte archiefstukken overdraagt. 
 
De archiefbestanddelen van de gedeponeerde archieven zijn niet onderverdeeld vanwege hun geringe 
aantal. 
 
De periode van het archief van de gemeente omvat de jaren 1954-1981. Het oudste archiefstuk is echter 
van 1938. In de benaming van dit archief staat voor 1954 tussen haakjes het jaartal 1938 en achter 1981 het 
jaartal 1985. Er komt in het archief namelijk een bevolkingsregister voor, dat ook voor 1954 is gebruikt en 
dat materieel gezien niet te scheiden is. Wanneer het grootste deel van de periode van ná 1954 is, waarin 
een dergelijk register is gebruikt, is het in het de inventaris van 1954-1981 opgenomen. Wanneer het 
grootste deel van die periode van voor 1954 is, is het in het gemeente-archief van 1800-1953 opgenomen. 
 
De omschrijvingen van archiefbestanddelen in de inventaris, waarvoor geen nummers maar streepjes staan, 
zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen van wel genummerde omschrijvingen, die elders in de inventaris 
staan. Deze genummerde omschrijvingen hebben betrekking op meerdere onderverdelingen van het 
archiefschema. In de notabenes van de niet-genummerde omschrijvingen staan verwijzingen naar de 
genummerde omschrijvingen. 
 
Wanneer op het eind van omschrijvingen in de inventaris twee jaartallen staan vermeld, die gescheiden zijn 
door een verbindingsstreepje, betekent dit niet dat van elk jaar van die periode archiefbescheiden aanwezig 
zijn. Om lange rijen jaartallen te voorkomen, zijn vaak alleen het oudste en jongste jaar vermeld. 
 
Wanneer jaartallen op archiefstukken ontbreken, is ofwel "z.d." (zonder datum) vermeld ofwel de 
vermoedelijke datering tussen teksthaken [...] geplaatst. 
 
Van een aantal archiefbescheiden is op grond van artikel 15 van de Archiefwet 1995 de openbaarheid tot 
het jaar ..... beperkt ondermeer i.v.m. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Deze beperking van 
de openbaarheid is onder de desbetreffende omschrijving in notabenes vermeld. 
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Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) per 1 
oktober 1994, werden de Wet bevolkings- en verblijfsregisters en het daarop gebaseerde Besluit 
Bevolkingsboekhouding buiten werking gesteld. 
 
Op grond van artikel 91 van het Besluit Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) dient het gemeentebestuur 
nog 75 jaar na inwerkingtreding van eerdergenoemd besluit zorg te dragen voor het persoonsregister, het 
archiefregister en de bevolkingsboekhouding van vóór de invoering van het GBA. 
 
Artikel 148 Wgba bepaalt, dat de overbrengingstermijn aanvangt op de datum van overlijden van de 
ingezetenen. Het is niet de bedoeling de overbrenging naar een archiefbewaarplaats uit te sluiten voor de 
overige kaarten, maar de verstrekking van gegevens daaruit, op dezelfde wijze gedurende die tijd te regelen 
als uit de GBA, waarin zich deels dezelfde gegevens bevinden. 
 

1.4. Lijst van burgemeesters, 1953-1981 

Schmedding, H.Ph.M 1953-1959   
Ramaekers, wethouder 
J.W 

1959-1960  (waarnemer tot 
benoeming 
burgemeester) 

Wolfs, J.L.A 1960-1975  (tevens secretaris) 
Strous, mr. H.G.M 1975-1981  (tevens waarnemend 

burgemeester te Wittem) 
 

1.5. Lijst van gemeentesecretarissen, 1918-1981 

Eussen, J.F 1918-1959   
Smeets, F 1959-1960  (plaatsvervanger tot 

benoeming 
burgemeester) 

Wolfs, J.L.A 1960-1975  (tevens burgemeester) 
Hendrix, H.H.G 1975-1981   
 

1.6. Lijst van gemeente-ontvangers/comptabele, 1941-1981 

 
Vanaf 1 april 1969 wordt de functie van ontvanger ingevuld door de comptabele. 
Janssen, H.J 1944-1969 Ontvanger (tevens ontvanger van de 

gemeente Hulsberg) 
Hendrix, H.H.G 1969-1975 Comptabele  
Eussen, H.E.A 1975 -1981 Comptabele  
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2. Archief van het gemeentebestuur gevormd onder het beheer van de 
gemeentesecretaris, (1938) 1954-1981 (1985) 
 

2.1. Stukken van algemene aard 

 

2.1.1. Notulen van de raad 

 
 1-15 Notulen van vergaderingen van de raad, 1952-1981..  

N.B. Vanaf 05-03-1979 met besluitenlijsten 
 1 18-04-1952 t/m 08-05-1959, 1952 - 1959 1 deel 
 2 11-06-1959 t/m 14-01-1960, 1959 - 1960 1 deel 
 3 29-01-1960 t/m 27-12-1962, 1960 - 1962 1 deel 
 4 31-01-1963 t/m 30-12-1965, 1963 - 1965 1 deel 
 5 14-01-1966 t/m 30-12-1968, 1966 - 1968 1 deel 
 6 06-02-1969 t/m 30-12-1971, 1969 - 1971 1 deel 
 7 27-01-1972 t/m 27-12-1973, 1972 - 1973 1 deel 
 8 31-01-1974 t/m 19-12-1974, 1974 1 deel 
 9 23-01-1975 t/m 11-12-1975, 1975 1 deel 
 10 22-01-1976 t/m 21-12-1976, 1976 1 deel 
 11 03-02-1977 t/m 22-12-1977, 1977 1 deel 
 12 10-01-1978 t/m 18-12-1978, 1978 1 deel 
 13 29-01-1979 t/m 17-12-1979, 1979 1 deel 
 14 28-01-1980 t/m 01-12-1980, 1980 1 deel 
 15 26-01-1981 t/m 02-12-1981, 1981 1 deel 

 
 16 Besluit van de raad tot authentiek verklaren van de notulen van de 

raadsvergaderingen gehouden in de jaren 1960 t/m 1962, 1966 (met uitzondering 
van 14-01-1966 en 24-02-1966), 1967 t/m 1974 en 1975 gedeeltelijk, welke niet 
door de voorzitter en de wethouder zijn ondertekend; met bijbehorende stukken, 
1980 1 omslag 

 

2.1.2. Notulen van het college van burgemeester en wethouders 

 
 17 Notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 10-

08-1954 t/m 26-01-1960.  1 deel 
 
 18 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot authentiek verklaren 

van de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en 
wethouders gehouden in de jaren 1960 t/m 1962, welke niet zijn ondertekend; met 
bijbehorende stukken, 1980.  1 omslag 

 

2.1.3. Besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders 

 
 19-33 Besluiten van de raad, 1960-1974..  

 19 14-01-1960 t/m 30-12-1960, 1960 1 omslag 
N.B. Incompleet 

 20 26-01-1961 t/m 28-12-1961, 1961 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met onvolledige inhoudsopgave 
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 21 25-01-1962 t/m 27-12-1962, 1962 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met onvolledige inhoudsopgave 

 22 31-01-1963 t/m 30-12-1963, 1963 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met onvolledige inhoudsopgave 

 23 31-01-1964 t/m 30-12-1964, 1964 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met onvolledige inhoudsopgave 

 24 05-02-1965 t/m 30-12-1965, 1965 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met onvolledige inhoudsopgave 

 25 14-01-1966 t/m 28-12-1966, 1966 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met inhoudsopgave 

 26 27-01-1967 t/m 27-12-1967, 1967 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met inhoudsopgave 

 27 26-01-1968 t/m 30-12-1968, 1968 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met inhoudsopgave 

 28 05-02-1969 t/m 23-12-1969, 1969 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met inhoudsopgave 

 29 29-01-1970 t/m 30-12-1970, 1970 1 omslag 
N.B. Incompleet. Met inhoudsopgave 

 30 28-01-1971 t/m 16-12-1971, 1971 1 omslag 
N.B. Incompleet 

 31 27-01-1972 t/m 28-12-1972, 1972 1 omslag 
N.B. Incompleet 

 32 25-01-1973 t/m 29-11-1973, 1973 1 omslag 
N.B. Incompleet 

 33 31-01-1974 t/m 19-12-1974, 1974 1 omslag 
N.B. Incompleet 

 
 34-46 Besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 1960-1981..  

 34 26-01-1960 t/m 21-12-1964, 1960 - 1964 1 deel 
 35 04-01-1965 t/m 19-12-1966, 1965 - 1966 1 deel 
 36 02-01-1967 t/m 31-12-1968, 1967 - 1968 1 deel 
 37 14-01-1969 t/m 30-12-1970, 1969 - 1970 1 deel 
 38 05-01-1971 t/m 27-12-1972, 1971 - 1972 1 deel 
 39 03-01-1973 t/m 18-12-1974, 1973 - 1974 1 deel 
 40 08-01-1975 t/m 29-12-1975, 1975 1 deel 
 41 08-01-1976 t/m 29-12-1976, 1976 1 deel 
 42 06-01-1977 t/m 29-12-1977, 1977 1 deel 
 43 04-01-1978 t/m 27-12-1978, 1978 1 deel 
 44 03-01-1979 t/m 18-12-1979, 1979 1 deel 
 45 02-01-1980 t/m 30-12-1980, 1980 1 deel 
 46 06-01-1981 t/m 22-12-1981, 1981 1 deel 

 
 47 Lijsten van besluiten van vergaderingen van de raad gehouden in de periode 1 

mei 1975 t/m 18 december 1978, 1975-1978.  1 omslag 
N.B. Besluitenlijst d.d. 14-08-1975 niet aanwezig 

 

2.1.4. Correspondentie 

 
 48-51 Registers van ingekomen stukken, 1953-1961..  

 48 28-12-1953 t/m 29-03-1957, 1953 - 1957 1 deel 
 49 26-03-1957 t/m 25-01-1960, 1957 - 1960 1 deel 
 50 25-01-1960 t/m 18-10-1961, 1960 - 1961 1 deel 
 51 03-10-1961 t/m 24-10-1961, 1961 1 deel 
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 52-53 Registers van verzonden stukken, 1954-1960..  
 52 30-03-1954 t/m 24-01-1959, 1954 - 1959 1 deel 
 53 24-01-1959 t/m 07-01-1960, 1959 - 1960 1 deel 

 
 54-74 Registers van ingekomen en verzonden stukken, 1961-1981..  

 54 17-10-1961 t/m 06-11-1963, 1961 - 1963 1 deel 
 55 04-06-1964 t/m 27-01-1969, 1964 - 1969 1 deel 
 56 27-01-1969 t/m 29-01-1970, 1969 - 1970 1 deel 
 57 29-01-1970 t/m 28-12-1970, 1970 1 deel 
 58 29-12-1970 t/m 31-12-1971, 1970 - 1971 1 deel 
 59 23-12-1971 t/m 29-12-1972, 1971 - 1972 1 deel 
 60 21-12-1972 t/m 28-12-1973, 1972 - 1973 1 deel 
 61 18-12-1973 t/m 31-12-1974, 1973 - 1974 1 deel 
 62 23-12-1974 t/m 08-09-1975, 1974 - 1975 1 deel 
 63 02-09-1975 t/m 31-12-1975, 1975 1 deel 
 64 31-12-1975 t/m 03-01-1977, 1975 - 1977 1 deel 
 65 03-01-1977 t/m 29-07-1977, 1977 1 deel 
 66 18-05-1977 t/m 11-01-1978, 1977 - 1978 1 deel 
 67 04-01-1978 t/m 19-07-1978, 1978 1 deel 
 68 20-07-1978 t/m 28-12-1978, 1978 1 deel 
 69 02-01-1979 t/m 29-06-1979, 1979 1 deel 
 70 03-07-1979 t/m 28-12-1979, 1979 1 deel 
 71 02-01-1980 t/m 30-06-1980, 1980 1 omslag 
 72 01-07-1980 t/m 31-12-1980, 1980 1 omslag 
 73 05-01-1981 t/m 30-06-1981, 1981 1 omslag 
 74 01-07-1981 t/m 31-12-1981, 1981 1 omslag 

 

2.1.5. Gemeenteverslagen en algemene statistieken 

 
 75 Rapport houdende een kort overzicht betreffende de gemeente, 1955.  1 stuk 
 

2.1.6. Archiefinventarissen 

 
 76-79 Inventarissen van het gemeente-archief 

 76 Dossierinventaris archiefbescheiden over de periode 1954-1981, 
1954 - 1981 1 band 

 77 Register van vernietiging van archiefbescheiden over de jaren 1954-
1981, 1954 - 1981 1 band 

 78 Dossierinventaris financiële archiefbescheiden over de jaren 1954-
1981, 1954 - 1981 1 band 

 79 Register van vernietiging van financiële archiefbescheiden over de 
periode 1954-1981, 1954 - 1981 1 band 

 

2.2. Stukken van bijzondere aard 

 

2.2.1. Organisatie 
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2.2.1.1. Organisme 

 

2.2.1.1.1. Instelling, ontwikkeling, opheffing 

 
 80 Stukken betreffende het voorstel van de gemeente Hoensbroek tot grenswijziging 

i.v.m. de genormaliseerde Geleenbeek, 1961.  3 stukken 
 
 81 Besluiten van de raad tot vaststelling en wijziging van straatnamen; met 

bijbehorende stukken, 1962-1981.  1 omslag 
 
 82 Dossiers inzake de organisatie van het 1000-jarig bestaansfeest der gemeente in 

de week van 24 augustus t/m 1 september, 1968, 1968, 1969.  2 omslagen 
 
 83 Dossier inzake het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten tot 

gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg door terugbrenging van het aantal 
gemeenten van 62 naar 14, 1969-1972.  1 omslag 

 
 84 Plattegrond der gemeente, 1975.  1 stuk 
 
 85-100 Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, 1977-1981..  

 85 Stukken betreffende het ontwerp-plan d.d. 25-05-1977 van het 
college van Gedeputeerde Staten, 1977, 1978 2 omslagen 

 86 Stukken betreffende de standpuntbepaling door de raad, 1977, 
1980, 1981 1 omslag 

 87 Nota van het college van burgemeester en wethouders aan de raad; 
met bijbehorend stuk, 1977 2 stukken 

 88 Stukken betreffende de uitslag van de enquête gehouden onder alle 
kiesgerechtigde inwoners van de gemeente, alsmede reacties van 
(oud)inwoners, 1977 1 omslag 

 89Stukken betreffende de hoorzittingen van het college van Gedeputeerde 
Staten en de Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken, 1977, 
1979 1 omslag 

 90 Dossier inzake de vaststelling en de wijziging van de Wet tot 
gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, 1979-1981 1 omslag 

 91 Notulen van vergaderingen van het College van Overleg, 1981 1 omslag 
 92 Verordening bijzonder georganiseerd overleg, 1981 1 stuk 

N.B. Zie voor stukken betreffende de samenstelling en notulen van vergaderingen 
van de bijzondere commissie georganiseerd overleg archief gemeente Voerendaal 
1951-1981 

 93 Draaiboek gemeentelijke herindeling; met bijbehorende stukken, 
1981 1 omslag 

 94 Stukken betreffende de planning, de organisatie en de uitvoering 
van werkzaamheden verband houdende met het opgaan van de 
gemeenten Klimmen en Voerendaal in de nieuwe gemeente 
Voerendaal, 1981 3 omslagen 

 95 Stukken betreffende voorlichting van het personeel, 1981 2 stukken 
 96 Circulaire van het gemeentebestuur gericht aan de inwoners inzake 

het bijwonen van een openbare afscheidsvergadering van de 
gemeenteraad, 1981 1 stuk 

 97 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten houdende de 
benoeming van Ch.H. Geelen tot tijdelijke secretaris en G.A.G. 
Biemans tot tijdelijke functionaris belast met de taak van ontvanger 
van de nieuwe gemeente Voerendaal; met bijbehorende stukken, 
1981 1 omslag 

 98 Stukken betreffende grenscorrecties, 1981 1 omslag 
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 99 Stukken betreffende het overgaan aan de gemeente Heerlen van de 
binnen het herindelingsgebied gelegen privaatrechtelijke 
eigendommen van de gemeente Heerlen, die voor de gemeente 
Heerlen onontbeerlijk zijn voor haar waterwinning, 1981 1 omslag 

 100 Tekening betreffende het grondgebied van de nieuwe gemeente 
Voerendaal; met bijbehorend stuk, 1981 2 stukken 

 
 101 Register houdende straatnaamaanduiding met huisnummering, met vermelding 

van de postcode en van de bewoners, [1978].  1 omslag 
 
 .-- Besluit van de raad tot het geven van de benaming Steinbergsweg aan de 

percelen sectie A nos. 2205 en 2206, 1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 1530 

 

2.2.1.1.2. Betrekkingen tot andere lichamen en personen 

 
 102 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 

Heuvelland, 1977, 1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 105 

 
 103-104 Stukken betreffende de verordening behandeling bezwaarschriften, 1980..  

 103 Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ingevolge 
de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen;met 
bijbehorende stukken, 1980 1 omslag 

 104 Besluit van de raad tot van toepassing verklaring van de 
verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ingevolge 
de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen t.a.v. 
bezwaar- en beroepschriften die op grond van andere regelingen bij 
de raad worden ingediend, 1980 1 stuk 

 
 105 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 

Heuvelland (integratie Samenwerkingsverband Heuvelland en Recreatieschap 
Heuvelland ZuidLimburg), 1980, 1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 102, 1703 

 

2.2.1.1.3. Economische en rechtspositie 

 

2.2.1.1.3.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsverwerkelijking 

 

2.2.1.1.3.1.1. Eigendom en bezit 

 

2.2.1.1.3.1.1.1. Verkrijging en verlies 

 
 .-- Stukken betreffende de aanvaarding om niet van een strook grond, gelegen aan 

de Klimmenderstraat, sectie C nos. 2681 en 2682 beide ged., samen groot circa 
0,33 a, toebehorend aan J.M.W. Lemmens, 1966-1968..  
N.B. Zie inventarisnummer 193 

 
 .-- Akte houdende overdracht door de gemeente aan het R.-K. Schoolbestuur van 

Klimmen van een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij de Schoolstraat, 
met het daarop gebouwde schoolgebouw voor het geven van basisonderwijs, 
sectie B no. 1794, groot circa 44 a; met bijbehorende stukken, 1969, 1970..  
N.B. Zie inventarisnummer 1627 
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 .-- Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Katholiek 

Onderwijs Klimmen van een perceel grond, gelegen aan de Schoolstraat, met de 
daarop gebouwde gymnastiekzaal, sectie B no. 2081, groot 23,25 a; met 
bijbehorende stukken, 1971, 1972, 1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 1629 

 
 .-- Stukken betreffende de overdracht om niet van een strook grond, gelegen achter 

het pand Straterweg no. 25, sectie C no. 1173 ged., groot circa 1 a, aan W.H. van 
Keulen, 1972-1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 227 

 
 106 Stukken betreffende grondoverdracht door verjaring, gelegen aan de Termaar, 

sectie C no. 3270, groot resp. circa 0,39 a en 0,57 a, welke ten name worden 
gesteld van H.A.F. Coenders en A.B.H. Jaspers, 1981.  1 omslag 

 

2.2.1.1.3.1.1.2. Aankoop 

 
 107 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen te Weustenrade, 

sectie A nos. 197 en 1952, samen groot 39,05 a, toebehorend aan P.J. Ritzen, 
t.b.v. de bouw van 6 woningwetwoningen, 1953, 1954.  3 stukken 

 
 108 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Overhekerstraat, sectie C no. 2357 ged. (voorheen A no. 1543), groot 1 a, 
toebehorend aan M.H. Kempener-Jacobs te Slenaken, de aankoop van een erf en 
voormalige putten, gelegen te Straatje en Termaar, sectie C no. 1860 en B no. 
1374, groot resp. 0,23 a en 0,16 a, toebehorend aan de Coöperatieve Vereniging 
tot verschaffing van Drinkwater in liquidatie te Straatje en Termaar, t.b.v. de 
verbetering van de tertiaire weg C 79, de aankoop van een strook grond, gelegen 
hoek Oude Landweg-Veeweg, sectie B no. 1423 ged., groot circa 0,30 a, 
toebehorend aan M.J.M. Habets te Meerssen, t.b.v. de verbetering van de hoek 
Oude Landweg-Veeweg, alsmede de ruiling van grond, bouwterrein, erf en een 
voormalige put, gelegen aan de Dr. Huntjensstraat, de Ransdalerstraat, Straatje 
en de Straterweg, toebehorend aan de gemeente, M.H. Leunissen, wed. M.G.Ph. 
Blezer-Savelberg en cons. en de fam. K.M. Coenders-Mommers, t.b.v. de aanleg 
van een weg en de verbetering van de tertiaire weg C 79, 1953, 1958.  1 omslag 

 
 109 Besluit van de raad tot aankoop van grond, gelegen aan de Oude Landweg nabij 

Termoors, sectie B no. 1423 ged., groot circa 0,30 a, toebehorend aan M.J.M. 
Habets te Meerssen, t.b.v. de verbreding van de bocht van de Oude Landweg; met 
bijbehorende tekening, 1954.  2 stukken 

 
 110 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met erf, gelegen aan de 

Stationstraat, sectie C no. 1556, groot 1,20 a, toebehorend aan J.H.M. 
Eyckenboom, t.b.v. de verbreding van de tertiaire weg C 79, 1954-1956.  3 stukken 

 
 111 Stukken betreffende de aankoop van een terrein, gelegen in het Dorp nabij de 

provinciale weg, sectie C no. 2021, groot 35,60 a, toebehorend aan P.J.H. Meens 
te Echt, t.b.v. de woningbouw en de aanleg van wegen, 1955, 1956.  3 stukken 

 
 112 Stukken betreffende de aankoop van bouwterreinen, gelegen op de Acht Bunders, 

sectie C no. 600, groot 19,50 a, toebehorend aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur 
en gelegen aan de Pendersstraat, sectie C nos. 601, 602 en 594, samen groot 
51,15 a, toebehorend aan J.W. Lemmens en sectie C nos. 589, 592, 593, 1187 en 
1188, samen groot 53 a, toebehorend aan Ir. J.E. Lemmens te Sittard, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan, 1955-1957.  1 omslag 

 
 113 Stukken betreffende de aankoop van gronden bestemd voor woningwetbouw, 

particuliere bouw en bungalowbouw, gelegen binnen het uitbreidingsplan, 
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aanwijzende de bestemming in onderdelen voor de kernen Kom Klimmen en 
Termaar-Ransdaal, 1955-1962.  1 omslag 

 
 114 Stukken betreffende de aankoop van twee woonhuizen met erf en tuin, gelegen 

aan het Vrijthof nos. A17 en A18, sectie C nos. 1995, 1996 en 1071, samen groot 
4,26 a en een gedeelte tuin en erf, sectie C no. 1290 ged., groot circa 4,40 a, 
toebehorend aan het R.-K. Kerkbestuur van de H. Remigius, t.b.v. de aanleg van 
een weg, 1957.  1 omslag 

 
 115 Stukken betreffende de aankoop van boomgaarden, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat en de Mareheiweg, sectie B nos. 1547, 1548 en 1717 allen ged., 
groot resp. circa 41,87 a en 26,05 a, toebehorend aan J.A. Kikken, t.b.v. de 
woningbouw, 1957, 1958.  1 omslag 

 
 116 Akte houdende aankoop van een bouwterrein, gelegen op de Acht Bunders, sectie 

C no. 595, groot 8,10 a, toebehorend aan J.J.M. Laeven, t.b.v. de uitvoering van 
het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1957. Afschrift.  1 stuk 

 
 117 Akte houdende aankoop van een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie 

C no. 2228 ged., groot circa 0,22 a, toebehorend aan J.H. Vliegen, t.b.v. de 
uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1957. Afschrift.  1 stuk 

 
 118 Akte houdende aankoop van een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie 

C no. 2227 ged., groot circa 4,25 a, toebehorend aan D.H. Deckers, t.b.v. het 
vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, alsmede inzake de verkoop van 
een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 595 ged., groot circa 
0,435 a, aan D.H. Deckers, 1957. Afschrift.  1 stuk 

 
 119 Stukken betreffende de aankoop van een bouwland, gelegen nabij de 

Pendersstraat, sectie C no. 603, groot 12,65 a, toebehorend aan L. Franssen, 
t.b.v. de zij- en achteringangen en tuinen van gemeentewoningen aan de 
Pendersstraat, 1958, 1959.  3 stukken 

 
 120 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis, met stal, bakhuis en 

boomgaard, gelegen aan en nabij de Marekoelenweg, sectie B no. 1479, groot 20 
a en een boomgaard, sectie B no. 650, groot 19,75 a, toebehorend aan de erven 
Doutzenberg Haessen, t.b.v. de woningbouw, alsmede besluiten van de raad en 
het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van een woonhuis met stal, 
bakhuis en gedeelte boomgaard, gelegen aan en nabij de Marekoelenweg, groot 
circa 8 a, aan O. Eussen, 1959.  3 stukken 

 
 121 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein met opstallen, gelegen aan 

de Houtstraat, sectie C no. 2305, groot 6,80 a, toebehorend aan A.C. Huys te 
Voorburg, t.b.v. weg- en trottoirverbreding en woningbouw, 1959, 1960.  3 stukken 

 
 122 Stukken betreffende de aankoop van een boomgaard en een weiland, gelegen 

aan de Grubbenweiden, sectie B nos. 562, 570, 571, 573, 574, 575, 576, 577, 762 
en 763, samen groot 1,19,70 ha, toebehorend aan J.M.W. Lemmens, t.b.v. de 
uitbreiding van de stortplaats voor huisvuil aan de Schalenboschweg, 1960.  3 stukken 

 
 123 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen Kruisveld, op de Acht 

Bunders en aan de Hage, sectie C nos. 487, 599, 712 en 1346, groot resp. 19 a, 
10,20 a, 49,10 a en 44,70 a, toebehorend aan P.H. Jacobs en cons., de aankoop 
van een boomgaard en weiland, gelegen bij het Dorp, een gedeelte der 
gebouwen, zijnde garage met naastliggende oprit en een bouwland, gelegen aan 
de Schutteheide, sectie C nos. 2639, 2367 ged., 946 en 947, groot resp. 1,41,50 
ha, circa 3 a en samen 19,80 a, toebehorend aan J.J.M. Laeven, t.b.v. de 
uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, alsmede inzake 
de verkoop van bouwland, gelegen op de Acht Bunders, sectie C nos. 599 en 607, 
groot resp. 10,20 a en 6,70 a, aan J. Jacobs te Valkenburg-Houthem, 1961.  1 omslag 
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 124 Akte houdende aankoop van gedeelten van percelen grond, sectie A nos. 168, 

173, 245, 263, 1018, 1499, 2315, 2316, 2319, 2443, 2447, sectie B nos. 648, 851, 
852, 1373, 1824 en sectie C nos. 627, 1346, 1661, 1707, 1852, 1934, 1935, 2032, 
2033, 2258, 2259, 2351, 2402, 2403, 2404, 2405 en 2406, samen groot circa 
20,37 a, toebehorend aan J.H. Beckers, A.M.C. Brouns, J.Th. Delsing, M.H. 
Dullens te Meerssen, J.L.J. en Fr.H.J. Eijdems, H.J. van Eijs, J.W. Frederix, H. en 
W. Habets, wed. M.A. Hamers-Steinbusch en cons., A.M. Spies-Heynen, wed. 
A.M. HuntjensDullens en cons. te Valkenburg-Houthem, M. Keulders, F.H. Kikken, 
P.J. Leunissen, P.J. Leunissen en cons., H.G. Linden, J.A. Linden, J.H. Linden, 
P.H. Lipsch, W.H. Meurders, M.J.G. Moonen, Fr.J.H. Pisters, M.A.H. Pluijmen, 
wed, A.E. Pommé-Brouns en cons., J.E. Schoenmaekers te Sittard, M.G.H. 
Ploumen-Vaessen te Hulsberg en J.G. Verhoeven te Heerlen, t.b.v. het 
vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan; met bijbehorend stuk, 1961, 1966. 
 2 stukken 

 
 125 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond, gelegen nabij de Dr. 

Poelsstraat, sectie C no. 2452 ged., groot circa 0,60 a, toebehorend aan M.C.Ph. 
Meens, t.b.v. de bouw van 6 woningwetwoningen (complex PV 1066), 1961-1963.  1 omslag 

 
 126 Akte houdende aankoop van bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C nos, 1961. 

Afschrift.  1 stuk 
 
 127 Akte houdende aankoop van bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C no. 175, 

groot 21,80 a, toebehorend aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken 
(vroeger genaamd Het Burgerlijk Armbestuur), t.b.v. de uitvoering van het 
vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 128 Akte houdende aankoop van bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C nos. 678, 

1338 en 1339, samen groot 51,05 a, toebehorend aan M.A.H. Pluijmen, t.b.v. de 
uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 129 Akte houdende aankoop van bouwland, gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 

2260, groot 24,15 a en een weiland, gelegen aan de Hage, sectie C no. 1985, 
groot 8,35 a, toebehorend aan J.J. Moonen, t.b.v. de uitvoering van het 
vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 130 Akte houdende aankoop van een bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C nos. 

1214, 717 en 719, samen groot 63,05 a, toebehorend aan H.G.H. Ploumen-
Vaessen, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 131 Akte houdende aankoop van een bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C nos. 

1184, 1183 en 713, samen groot 41,10 a, toebehorend aan J.M.W. Lemmens, 
t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 132 Akte houdende aankoop van een bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C no. 

710, groot 20,30 a, toebehorend aan H.H. Jacobs en cons., t.b.v. de uitvoering van 
het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 133 Akte houdende aankoop van een bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C no. 

711, groot 21,50 a, toebehorend aan M.H. Schröder-Franssen te Voerendaal, 
t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 134 Akte houdende aankoop van een bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C no. 

721, groot 11,20 a, toebehorend aan H.J. Franssen, t.b.v. de uitvoering van het 
vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 
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 135 Akte houdende aankoop van een bouwland, gelegen aan de Hage, sectie C no. 
1181, groot 4,60 a, toebehorend aan J.P. Linckens, t.b.v. de uitvoering van het 
vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 136 Akte houdende aankoop van een gedeelte boomgaard, gelegen aan de 

Houtstraat, sectie C no. 2293, groot circa 8,40 a, toebehorend aan het R.-K. 
Kerkbestuur van de H. Remigius, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en 
goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 292 

 
 137 Akte houdende aankoop van een gedeelte boomgaard, gelegen aan de 

Stationsweg, sectie C no. 1983 ged., groot circa 6 a, toebehorend aan A.H. 
Kessel, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 138 Akte houdende aankoop van een gedeelte weiland, sectie C no. 2429 ged., groot 

circa 74 a, toebehorend aan H.J.M. Vaessen, t.b.v. de uitvoering van het 
vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift. 1 stuk 

 
 139 Akte houdende aankoop van een huis met erf, tuin en boomgaard, gelegen aan de 

Hage, sectie C no. 2007, groot 50,30 a, toebehorend aan L. Curfs, t.b.v. de 
uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 140 Akte houdende aankoop van een perceel bouwland, gelegen aan de Hage, sectie 

C no. 1215, groot 24,55 a, toebehorend aan wed. A.C. Dullens-Luijten en cons., 
t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 141 Akte houdende aankoop van een strook grond, zijnde tuin, gelegen aan het 

Vrijthof, sectie C no. 1691 ged., groot circa 6 a, toebehorend aan W.J.H. Bout, 
t.b.v. de aanleg van een weg in het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 292 

 
 142 Akte houdende aankoop van percelen boomgaard en weiland en een gedeelte 

tuin, gelegen bij het Dorp, sectie C nos. 2370, 2430 en 2368 ged., groot resp. 
2,24,90 ha en circa 2 a, toebehorend aan H.H.M. Laeven, t.b.v. de uitvoering van 
het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. Afschrift.  1 stuk 

 
 143 Stukken betreffende de aankoop van percelen bouwgrond, gelegen op de Acht 

Bunders, sectie C nos. 604, 605, 609, 1179, 1180, 606 en 1750, samen groot 
1,28,85 ha, toebehorend aan de fa. Akkermans, 1962.  3 stukken 

 
 144 Besluit van de raad tot aankoop van bouwland, gelegen aan de Barrier, sectie B 

no. 1692, groot 48,85 a, toebehorend aan de fam. Akkermans te Schimmert, 1962. 
 1 stuk 

 
 145 Stukken betreffende de aankoop van een bouwland, gelegen aan de 

Steinbergsweg, sectie A no. 958, groot 51,40 a, toebehorend aan G.J. Jacobs, 
t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1962, 
1963.  3 stukken 

 
 146 Stukken betreffende de aankoop van een bouwland, gelegen aan de 

Steinbergsweg, sectie A nos. 2150 en 2203, groot resp. 11,50 a en 21,70 a, 
toebehorend aan resp. wed. A.M. Meijers-Pisters en H.J. Franssen, t.b.v. de 
uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1962, 1963.  1 omslag 

 
 147 Stukken betreffende de aankoop van een bouwland, gelegen op de Acht Bunders, 

aan de weg naar Dolberg, sectie C no. 607, groot 6,70 a, toebehorend aan J.H. 
Schaepkens, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1962, 1963.  3 stukken 
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 148 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de 

Houtstraat, sectie C no. 597, groot 14,80 a, toebehorend aan W.S. Meex, t.b.v. de 
uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, alsmede inzake 
de ruiling van een perceel grond, gelegen in het Kruisveld, sectie C no. 487, groot 
19 a, tegen een perceel grond, gelegen aan de Kinkersweg, sectie C no. 619, 
groot 5,40 a, toebehorend aan W.S. Meex, 1962, 1963.  1 omslag 

 
 149 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen achter de Houtstraat, sectie 

C no. 598 ged., groot circa 7,80 a, toebehorend aan G.H. Verhoeven, alsmede 
inzake de ruiling van grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 599 ged., 
groot circa 1,25 a, tegen sectie C no. 598 ged., groot circa 0,55 a, toebehorend 
aan G.H. Verhoeven, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1962, 1963.  3 stukken 

 
 150 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond, gelegen op de Vlakke 

Weiden, sectie A nos. 767, 973 en 1077, samen groot 67,95 a, sectie A no. 972, 
groot 8,85 a en sectie A no. 1600, groot 13,50 a, toebehorend aan resp. J.E. 
Schoenmakers, J.J. Peukens en de Sociale Dienst der gemeente Klimmen 
(vroeger genaamd Het Burgerlijk Armbestuur), t.b.v. de inrichting van een 
stortplaats voor huisvuil, 1962, 1963.  3 stukken 

 
 151 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de Holleweg, 

sectie B nos. 1588 en 1579 beide ged., groot resp. circa 1 a en 1 a, toebehorend 
aan resp. H.H.C. Budé en J.A.E. Linckens, alsmede aankoop van een strook 
grond, gelegen achter het pand Houtstraat A40, sectie C no. 2555 ged., groot circa 
69 a, toebehorend aan Th. Venneman, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan Kom-Klimmen, 1962, 1963.  1 omslag 

 
 152 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland met houtopstand, 

gelegen Slakkenbeemden, ook genaamd Vlakke Weiden, sectie A no. 1218, groot 
8,55 a, boerderijgebouwen met tuin, gelegen aan de Klimmenderstraat no. 49, 
sectie C no. 2451 ged., groot circa 13,20 a, bouwland, gelegen aan de provinciale 
weg, sectie C no. 2520, groot 30,14 a, bouwland, gelegen aan de Straterweg, 
sectie C no. 2488, groot 91,10 a, boomgaard, gelegen in het Bosveld, sectie B no. 
1795, groot 51,20 a, boomgaard, gelegen aan de Grubbenweiden, sectie B no. 
1602, groot 29,45 a en bouwland, gelegen aan de Grubbenweiden, sectie B no. 
741, groot 27,80 a, toebehorend aan J.M.W. Lemmens, t.b.v. een nieuwe 
stortplaats voor huisvuil en voor de uitvoering van het vastgestelde en 
goedgekeurde uitbreidingsplan, 1962-1964.  1 omslag 

 
 153 Akte houdende aankoop van een strook grond, sectie B no. 479 ged., groot circa 

2,40 a, toebehorend aan het R.K. Weeshuis te Maastricht, t.b.v. wegverbreding, 
1962. Afschrift.  1 stuk 

 
 154 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen aan de Pastoor 

Laevenstraat, sectie B no. 1273, groot 49,40 a, toebehorend aan Fr.W. Schleijpen 
te Wijlre, t.b.v. het uitbreidingsplan Kern Ransdaal, 1963.  3 stukken 

 
 155 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met erf en tuin, gelegen aan 

het Vrijthof, sectie C no. 2467, groot 4,35 a, toebehorend aan M.H. Schetters-
Kessel, t.b.v. de sanering van het Vrijthof, 1963.  3 stukken 

 
 156 Besluit van de raad tot aankoop van een huis met tuin, gelegen te Craubeek, 

sectie B no. 1845, groot 11,90 a, toebehorend aan A.J. Seegers-Eijkenboom; met 
bijbehorende stukken, 1963.  3 stukken 

 
 157 Stukken betreffende de aankoop van bouwland en een weiland, gelegen aan de 

Kikkenbroeksweg, sectie C nos. 2487 en 2518 ged., groot resp. 3,07,90 ha en 
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circa 1,20,00 ha, toebehorend aan H.J.M. Vaessen, t.b.v. de aanwending als 
ruilobject en voor de uitbreiding van de Kom Klimmen, 1963, 1964.  1 omslag 

 
 158 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen op het Roetveldje aan de 

Pastoor Laevenstraat, sectie B no. 328, groot 35,45 a, toebehorend aan M.C.A. 
Waelen te Valkenburg-Houthem, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan 
Ransdaal, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 159 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen tussen de Houtstraat en 

de Schutteheiweg, sectie C nos. 425, 426 en 429, samen groot 87 a, toebehorend 
aan H.J.M. Vaessen, t.b.v. de verwezenlijking van het in voorbereiding zijnde 
uitbreidingsplan Acht Bunder, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 160 Stukken betreffende de aankoop van een boomgaard, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C nos. 423, 424, 427 en 428, samen groot circa 70,60 a, 
toebehorend aan H.J. Franssen, t.b.v. de woningbouw, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 161 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat, sectie B no. 1549 ged., groot circa 16,52 a, toebehorend aan J.H. 
Kikken, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 162 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen nabij de Stationsstraat, 

sectie C no. 2490, groot 39,88 a, toebehorend aan J.C. Boshouwers, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan Ransdaal, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 163 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen op het Roetveldje 

tussen de Pastoor Laevenstraat en de Ransdalerstraat, sectie B nos. 1275 en 
1276 ged., groot resp. 25,50 a en circa 4,50 a, toebehorend aan J.C. Boshouwers, 
t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Ransdaal, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 164 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met café, garage, stal en tuin, 

gelegen aan het Vrijthof no. 7, sectie C no. 1994, groot 3,35 a, toebehorend aan 
Fr.L.H. Simons, t.b.v. de uitvoering van het in voorbereiding zijnde saneringsplan 
voor het Vrijthof, 1963, 1964.  1 omslag 

 
 165 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met stal en tuin, gelegen aan 

het Vrijthof no. 6, sectie C no. 2505, groot 6,65 a, toebehorend aan W.J.H. Bout, 
t.b.v. de realisering van het saneringsplan Vrijthof, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 166 Stukken betreffende de aankoop van bouwland en weiland, gelegen aan de 

Houtstraat, de Kickenbroekerweg en de Walemerweg, sectie C nos. 2514, 2516, 
2108, 392, 394, 395 en 1045, samen groot 2,58,50 ha en bouwland, gelegen 
Nipendal te Hulsberg, sectie C nos. 216, 218, 220, 221 en 712, samen groot 
1,40,85 ha, toebehorend aan H.G.H. Ploumen-Vaessen te Hulsberg, t.b.v. de 
uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1964.  3 stukken 

 
 167 Stukken betreffende de aankoop van een boomgaard, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C nos. 1816 en 1817, samen groot 59,75 a, een weiland, 
gelegen aan de Schoolstraat, sectie B nos. 563, 564, 566, 671 en 672, samen 
groot 66,50 a, bouwland, gelegen op de Acht Bunders en de Houtstraat, sectie C 
nos. 620, 622 en 1060, samen groot 47,45 a en een strook bouwgrond, gelegen 
aan de Schutteheiweg, sectie C no. 2564 ged., groot circa 3,50 a, toebehorend 
aan W.S. Meex, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1964.  1 omslag 

 
 168 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond met opstallen, gelegen 

aan het Vrijthof, sectie C no. 2107, groot 3,79 a en een perceel grond, gelegen 
aan de Rijksweg, sectie C no. 2466, groot 2,40 a, toebehorend aan P.A.J. Weerts, 
t.b.v. de realisering van het saneringsplan voor het Vrijthof e.o, 1964.  3 stukken 
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 169 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen nabij de Dr. 

Huntjensstraat, sectie B no. 1931, groot 12,38 a, toebehorend aan wed. M.W.R. 
van de Linden-van Loo, t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde 
uitbreidingsplan, 1964.  3 stukken 

 
 170 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland en een strook grond, 

gelegen nabij de Dr. Huntjensstraat en de Pastoor Laevenstraat, sectie B nos. 
1274 en 1277 ged., groot resp. 25,80 a en circa 1,50 a, toebehorend aan P.A. 
Boymans, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Ransdaal, 1964.  1 omslag 

 
 171 Besluit van de raad tot aankoop van bouwland, gelegen aan het Jaagveld nabij de 

Penderskoolhofweg, sectie B nos. 1302 en 1425, samen groot 60,80 a en grond, 
gelegen aan de Ransdalerstraat, gemeente Wijlre sectie A no. 3105 ged., groot 
circa 1,31,00 ha, toebehorend aan H. Winthagen, t.b.v. de realisering van de in 
uitvoering zijnde uitbreidingsplannen; met bijbehorende tekening, 1964.  2 stukken 

 
 172 Stukken betreffende de aankoop van percelen bouwland, gelegen tussen de 

Schalenboschweg en de Straterweg, sectie C nos. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 1174 en 
27, samen groot 1,25,40 ha, toebehorend aan H.J. Ruypers en M.H.C. Ruypers-
Weerts, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Manensheide, 1964, 1965.  3 stukken 

 
 173 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat en de Houtstraat, sectie B no. 1551 en sectie C nos. 2512 en 2513 
allen ged., groot resp. circa 0,22 a, 0,25 a en 0,36 a, toebehorend aan J.A. Kikken, 
Fr.J.H. Pisters en R. Spies, t.b.v. de aanleg van een trottoir en de verbreding van 
de Houtstraat, 1964, 1965.  1 omslag 

 
 174 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond, gelegen aan en nabij de 

Houtstraat, sectie C no. 2441 ged., groot resp. circa 4 a en 0,06 a, toebehorend 
aan J.H. Vliegen, t.b.v. het uitbreidingsplan West en ter bijvoeging aan de 
Houtstraat, 1964, 1965.  3 stukken 

 
 175 Stukken betreffende de aankoop van gedeelten grond, gelegen aan de Pastoor 

Laevenstraat, sectie B nos. 1941, 1910, 1909, 1973 en 1908, groot resp. 0,15 a, 
0,25 a, 0,25 a, 0,60 a en 0,20 a, toebehorend aan resp. E. Zwemmer, G. van 
Berkum, J.G.A. Kamps, M.H.J. Ramaekers en P.P.W. Reijnders, alsmede inzake 
de ruiling van een strook grond, gelegen nabij de Pastoor Laevenstraat, sectie B 
no. 1979 ged., groot circa 0,15 a, tegen een strook grond, gelegen aan de Pastoor 
Laevenstraat, sectie B no. 1930 ged., groot circa 0,15 a, toebehorend aan J.H. 
Blezer, t.b.v. de verbetering en de verbreding van de Pastoor Laevenstraat, 1964, 
1966.  3 stukken 

 
 176 Stukken betreffende de aankoop van een huis met tuin, stal, schuur en bergplaats, 

gelegen Termaar no. 24, sectie C no. 1785, groot 19,40 a en de aankoop van 
bouwland, gelegen aan het Maarveldje, sectie C nos. 906, 128 en 907, samen 
groot 20,75 a, toebehorend aan wed. J.M. Schoffelen-Hanbuckers en cons., t.b.v. 
de uitvoering van het uitbreidingsplan Termaar-Ransdaal, 1965.  1 omslag 

 
 177 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de 

Houtstraat en de Schutteheiweg, sectie C no. 430, groot 19,10 a, toebehorend aan 
J.H.H. Eussen te Gulpen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan West, 1965. 
 3 stukken 

 
 178 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis (internaat de Kruisboom) met 

koetshuis, tuin, boomgaarden en weiland, gelegen aan de Klimmenderstraat, 
sectie C nos. 1753, 1754, 1755 en sectie A no. 2105, samen groot 2,56,51 ha, 
toebehorend aan wed. J.A.J.M. Jaspers-Koten en cons., t.b.v. de realisering van 
het uitbreidingsplan West, 1965.  1 omslag 
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 179 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen achter het pand Termaar no. 
48, sectie C no. 2238, groot circa 8,70 a, toebehorend aan J.G. Verhoeven te 
Heerlen, t.b.v. de uitvoering van het uitbreidingsplan Termaar-Ransdaal, 1965.  3 stukken 

 
 180 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen aan het Maarveldje en de 

Manensheide, sectie C nos. 928 en 123, samen groot 40,65 a en sectie C nos. 25, 
26 en 1970, samen groot 38,10 a, toebehorend aan J.H. Knoren, t.b.v. de 
uitvoering van de in voorbereiding zijnde uitbreidingsplannen, 1965, 1966.  1 omslag 

 
 181 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen op de Acht 

Bunders, sectie C no. 2020, groot 28,50 a, toebehorend aan wed. M.E. Pluijmen-
Roumans en cons., t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan West, 1965, 1966. 
 3 stukken 

 
 182 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, sectie C no. 1654, groot 

circa 0,90 a, toebehorend aan L.A. Drummen, t.b.v. de verbreding van de 
Kerkweg, 1965, 1966.  3 stukken 

 
 183 Stukken betreffende de aankoop van een huis met erf en tuin, gelegen aan de 

Houtstraat no. 6, sectie C no. 2365, groot 4,95 a, toebehorend aan M.A. Hoen, 
t.b.v. het in voorbereiding zijn bestemmingsplan Bebouwde Kom, 1966.  1 omslag 

 
 184 Stukken betreffende de aankoop van een pand met ondergrond, gelegen aan de 

Houtstraat no. 4, sectie C no. 1388 ged., groot circa 0,58 ca., toebehorend aan 
J.H. Curfs, t.b.v. de sanering van de bebouwde kom, 1966.  3 stukken 

 
 185 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen op de Acht 

Bunders, sectie C no. 618, groot 25,90 a, toebehorend aan de erfgenamen van 
Ph.G.J. Erven, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan West, 1966.  3 stukken 

 
 186 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen nabij de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 1759 ged., groot circa 7,30 a, toebehorend aan 
G.H. Baadjou, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Klimmen West, 1966.  3 stukken 

 
 187 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen te Termaar, sectie C 

no, 2566, groot 15 a, toebehorend aan G.A.J. Savelberg, t.b.v. de realisering van 
het in voorbereiding zijnde uitbreidingsplan Manensheide, 1966.  3 stukken 

 
 188 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C nos. 2623 en 2624 beide ged., samen groot circa 9,25 a, 
toebehorend aan resp. F.L. Jongen en M.J.L. Lipsch-Horsmans, t.b.v. de 
verbreding van de Schutteheiweg en het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan 
Klimmen-West, 1966.  1 omslag 

 
 189 Stukken betreffende de aankoop van weilanden, gelegen te Termaar, sectie C 

nos. 2565 en 884, groot resp. 22,70 a en 16,45 a, toebehorend aan wed. A.R. 
SavelbergWinthagen en cons., t.b.v. de realisering van de in voorbereiding zijnde 
uitbreidingsplannen Manensheide en Termaar-Ransdaal, 1966.  1 omslag 

 
 190 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond met de daarop staande 

op-stal, gelegen aan de Retersbekerweg, sectie A no. 2242 ged., groot circa 0,60 
a, toebehorend aan A. de Jager, t.b.v. de verbreding van de Retersbekerweg, 
1966, 1967.  1 omslag 

 
 191 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Steinbergsweg, 

sectie A nos. 2103 en 2151 beide ged., samen groot circa 1 a, toebehorend aan 
fam. Moonen, alsmede inzake de verhuring van grond, gelegen aan en nabij de 
Steinbergsweg, sectie A no. 2105 ged. en 2205, samen groot circa 91,20 a, aan 
de Provinciale Waterstaat, t.b.v. de inrichting van een opslagplaats, 1966, 1967.  1 omslag 
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 192 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland, gelegen aan de 
Esschenderweg, sectie A no. 2492, groot 32,90 a, toebehorend aan M.C. Brouns, 
t.b.v. de oprichting van een schakelstation voor aardgasleidingen door Limagas 
N.V, 1966, 1974.  3 stukken 

 
 193 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2680, groot 0,31 a, toebehorend aan J.M.W. 
Lemmens, de aanvaarding om niet van een strook grond, gelegen aan de 
Klimmenderstraat, sectie C nos. 2681 en 2682 beide ged., samen groot circa 0,33 
a, toebehorend aan J.M.W. Lemmens, alsmede inzake de verkoop van stroken 
grond, gelegen aan de Klimmenderstraat, sectie C nos. 2683 en 2680 beide ged., 
groot resp. circa 1 a en 0,22 a, aan resp. J.M.W. Lemmens en J.H.M. Eijkenboom, 
1966-1968.  1 omslag 

 
 194 Akte houdende aankoop van een boomgaard, gelegen te Ransdaal, sectie B nos. 

866, 292, 293 ged. en 1661 ged., samen groot circa 59,24 a, toebehorend aan 
P.J. Voncken, t.b.v. de uitvoering van het uitbreidingsplan Ransdaal, 1966. 
Afschrift..  1 stuk 

 
 195 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2694 ged., groot circa 8,45 a, toebehorend aan L.J.H. 
Pluymen te Valkenburg-Houthem, t.b.v. de uitvoering van het uitbreidingsplan Kom 
Klimmen, 1967.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 327 

 
 196 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de 

Steinbergsweg, sectie A no. 2205, groot 10,20 a, toebehorend aan J.A.H. 
Hölsgens te Hoensbroek, t.b.v. de ontsluiting van het perceel sectie A no. 2105, 
welk door de gemeente is verhuurd aan de Provincie Limburg, 1967.  3 stukken 

 
 197 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Retersbekerweg, sectie A nos. 2037 en 2038 beide ged., groot circa 14,70 a, 
toebehorend aan G.J. Theunissen, t.b.v. het oprichten van een tankstation door 
derden, 1967.  1 omslag 

 
 198 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de 

Overhekerweg, te Ransdaal en nabij de Overheek (naast de oude kiezelgroeve), 
sectie A no. 2103, sectie B no. 816 en sectie C no. 2193 allen ged., groot resp. 
circa 0,30 a, 3,50 a en 0,65 a, toebehorend aan resp. M.H. en M.M. Pluijmen te 
Maastricht, A.Th. en M. J. Laeven en J.W.J. Schaepkens, t.b.v. wegverbetering en 
de realisering van het bestemmingsplan Ransdaal, 1967-1969.  1 omslag 

 
 199 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen aan de Oude 

Pastorij, sectie B no. 1199, groot 85,30 a, toebehorend aan J.H.H. Horsmans, 
t.b.v. het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Klimmen-Oost, 1968.  3 stukken 

 
 200 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen op de Acht 

Bunders aan de Houtstraat, sectie C no. 621, groot 37,30 a, toebehorend aan 
M.M. Wierts-Ramaekers te Kerkrade, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Klimmen-West, 1968.  3 stukken 

 
 201 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond met de daarop staande 

opstal, gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 2303 ged., groot circa 0,60 a, 
toebehorend aan K.H. Bertholet, t.b.v. het uitbreidingsplan Bebouwde Kom, 1968.  3 stukken 

 
 202 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen te Termaar, sectie C 

no. 2344, groot 1,95,05 ha, toebehorend aan J.E.M. Sogelee, t.b.v. het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan Manensheide, 1968.  3 stukken 

 
 203 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Ransdalerdorpstraat, 

sectie B no. 1360 ged., groot circa 4,76 a, toebehorend aan M.C.A. Waelen te 
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Valkenburg-Houthem, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Ransdaal, 
1968.  3 stukken 

 
 204 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen nabij de 

Ransdalerdorpstraat, sectie B no. 1261 ged., groot circa 1,60 a, toebehorend aan 
P.H. Eggen, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ransdaal, 1968 3 stukken 

 
 205 Stukken betreffende de aankoop van percelen weiland en een strook grond, 

gelegen aan het Kerkveldje, de Schalenboschweg, de Penderskoolhofweg en de 
Peerboomkensweg, sectie B nos. 1200 en 1343 en sectie C nos. 36 en 1351 ged., 
groot resp. 69,70 a, 14,30 a en circa 6,50 a, toebehorend aan J.H.A. Ruypers en 
cons., t.b.v. de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen Klimmen-Oost en 
Manensheide en voor de verbetering van de Penderskoolhofweg en de 
Peerboomkensweg, 1968.  1 omslag 

 
 206 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen in het Craubekerdaal, 

sectie B nos. 657, 658, 659, 1555 en 473 ged., samen groot circa 80 a, 
toebehorend aan M.H.P. Philips-Ruijpers, t.b.v. het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan Manensheide, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 207 Stukken betreffende de aankoop van een boomgaard en weiland, gelegen te 

Dolberg en Grubbenstraat, sectie C no. 2671 ged., groot circa 3,24,10 ha, 
toebehorend aan H.J.M. Vaessen, t.b.v. het gebruik als ruilgrond, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 208 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de 

Overheek, sectie A no. 2151, groot 9,10 a, toebehorend aan J.M. Moonen en 
M.L.B. JansenMoonen, t.b.v. de verbreding van de Steinbergsweg, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 209 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen aan de 

Schalenboschweg, sectie B no. 578, groot 32,20 a, toebehorend aan J.W. Simons 
te Canada, t.b.v. de realisering van een sportterrein, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 210 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen aan de 

Schalenboschweg, sectie C nos. 1788 en 35, samen groot 44,10 a, toebehorend 
aan P.A. Philips te Spaubeek, t.b.v. de uitvoering van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan Manensheide, 1968, 1969.  1 omslag 

 
 211 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot aankoop van 

grond, gelegen nabij de Mareheiweg, sectie C no. 1527 ged., groot 0,80 a, 
toebehorend aan de N.V. Maasgrind- en Zandexploitatie Juliana te Urmond, 
alsmede inzake de verkoop van grond, gelegen nabij de Mareheiweg, sectie C no. 
1527 ged., groot resp. circa 0,80 a en 0,40 a, aan resp. de N.V. Maasgrind- en 
Zandexploitatie Juliana te Urmond en dhr. Ramaekers, t.b.v. de reconstructie van 
de eigendommen; met bijbehorende stukken, 1968, 1969.  1 omslag 

 
 212 Stukken betreffende de aankoop van gedeelten van percelen grond, toebehorend 

aan diverse personen, t.b.v. de verbetering van de landwegen 
Penderskoolhofweg, Peerboomkensweg en Kaardenbekerweg, 1968, 1969, 1971.  1 omslag 

 
 213 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland en erf, gelegen te 

Termaar, sectie C nos. 1859 en 1860, samen groot 13,50 a, toebehorend aan 
K.M. Coenders, t.b.v. de uitvoering van het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan Termaar, 1969.  3 stukken 

 
 214 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Walemmerweg, 

sectie C nos. 391, 392, 393, 1969.  1 omslag 
 
 215 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland en hakhout, gelegen op 

de Manensheide, sectie C nos. 1173 en 1985, samen groot 19,80 a, toebehorend 
aan wed. A.M. Philippi-Pluijmen en cons. te Valkenburg-Houthem, t.b.v. de 
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realisering van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Manensheide, 1969, 
1970.  3 stukken 

 
 216 Akte houdende aankoop van een perceel boomgaard en bouwterrein, gelegen aan 

de Holleweg, sectie B no. 2017, groot 44,65 a, toebehorend aan G.H.J. Mohr en 
cons., t.b.v. de uitvoering van het bestemmingsplan Kom Craubeek, 1969. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 217 Stukken betreffende de aankoop van gedeelten grond, gelegen te Termaar, sectie 

C nos. 2936 ged., 2484 ged. en 2483, groot resp. circa 4,10 a, 3,25 a en 4,45 a, 
toebehorend aan resp. Fr.E., J.L. en M.H. Simons, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Manensheide, 1970, 1971.  1 omslag 

 
 218 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen in het bestemmingsplan 

Manensheide, sectie C nos. 28, 29, 30, 31, 1914, 1913, 1799, 43 en 44 allen 
geheel en nos. 1972, 1973, 1974 en 1975 allen ged., samen groot circa 1,48,55 
ha, toebehorend aan Stienstra Heerlen N.V., t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Manensheide, 1971.  3 stukken 

 
 219 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen te Termaar, 

sectie C no. 49, groot 27,20 a, toebehorend aan wed. I.M.E. Senden-Gilson en 
cons., t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Manensheide, 1971.  1 omslag 

 
 220 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen te Termaar, 

sectie C no. 1971, groot 29,60 a, toebehorend aan wed. L.M. Hamacher-Janssen 
en J. W. Janssen te Amstenrade, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Manensheide, 1971.  3 stukken 

 
 221 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met berghok en tuin, gelegen 

aan de Houtstraat no. 8, sectie C no. 2366, groot 5,05 a, toebehorend aan Th.H. 
Verstappen te Maastricht, t.b.v. de uitvoering van het bestemmingsplan Bebouwde 
Kom en de sanering van de Houtstraat, 1971.  1 omslag 

 
 222 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen te 

Manensheide, sectie C no. 50, groot 8,20 a, toebehorend aan de erven A.B. 
Schepers-Franssen, t.b.v. het bestemmingsplan Manensheide, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 223 Stukken betreffende de aankoop van een woon-winkelhuis met aanhorigheden en 

tuin, gelegen aan de Houtstraat no. 10, sectie C nos. 1822, 1823 en 1824, samen 
groot 9,20 a, toebehorend aan de erven H.M. Janssen-Beckers, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Bebouwde Kom, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 224 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de 

Ransdalerstraat, sectie D nos. 151 en 106 beide ged., groot resp. circa 0,23 a en 
0,20 a, toebehorend aan resp. J.H.A. Eussen en J.S.M. Sogelee, t.b.v. de 
verbetering van de Ransdalerstraat i.c. het trottoir, 1971, 1972, 1974.  1 omslag 

 
 225 Stukken betreffende de aankoop van het patronaat met bijbehorend terrein, 

gelegen aan de Houtstraat no. 21, sectie C no. 2893, groot 20,30 a, toebehorend 
aan het R.-K. Kerkbestuur van de H. Remigius, t.b.v. de vestiging van een 
gemeenschapshuis, 1972.  3 stukken 

 
 226 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen aan en nabij de 

Bongerd, sectie D no. 109 ged., groot circa 7,20 a, toebehorend aan A.G.H.M. 
Eussen te Wijlre, t.b.v. de oprichting van een jeugdverenigingsgebouw, 1972, 
1973..  3 stukken 

 
 227 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, weiland en tuin, gelegen te 

Manensheide en aan de Straterweg, sectie C nos. 15, 212 en 2095, groot resp. 
10,40 a, 17,40 a en 24,60 a, toebehorend aan W.H. van Keulen, t.b.v. de 
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realisering van het bestemmingsplan Manensheide, de overdracht om niet van een 
strook grond, gelegen achter het pand Straterweg no. 25, sectie C no. 1173 ged., 
groot circa 1 a, aan W. H. van Keulen, de verkoop van strookjes grond, gelegen 
aan de Straterweg, sectie C nos. 3333 en 3310 beide ged., groot resp. circa 0,63 a 
en 0,16 a, aan W.H. van Keulen, alsmede inzake het geschil tussen de gemeente 
en W.H. van Keulen betreffende de aanleg van een oprit en grondkerende muur, 
1972-1978.  1 omslag 

 
 228 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen te Termaar, sectie 

C no. 2343 ged., groot circa 0,37 a, toebehorend aan wed. A.E. Braeken-Kickken, 
t.b.v. de verbetering van de weg Termaar, 1973.  3 stukken 

 
 229 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Kampstraat, sectie D no. 155 ged., groot circa 0,80 a, toebehorend aan J.M. 
Baars, t.b.v. de verbreding van de Kampstraat en de aankoop van een perceel 
bouwland, gelegen aan de Schalenboschweg, sectie C no. 1787, groot 36,40 a, 
toebehorend aan H.H.C. Budé, t.b.v. de eventuele uitbreiding van het 
bestemmingsplan Manensheide, 1973, 1974.  1 omslag 

 
 230 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de Vleckstraat, 

sectie A nos. 2436, 2437, 2438, 2439, 2592 en 2593 allen ged., samen groot circa 
0,83 a, toebehorend aan resp. H.B. Hamers, J.G.M. Jennekens, wed. H. Peukens-
Ritzen en cons., H. Biermans, J.J.M. Schloesser en H.M.R. Driessen, t.b.v. de 
aanleg van een trottoir, alsmede de aankoop van een strook grond, gelegen aan 
de Schalenboschweg, sectie B no. 481 ged., groot circa 0,45 a, toebehorend aan 
M. Keulders, t.b.v. de verbetering van de Schalenboschweg, 1974.  1 omslag 

 
 231 Stukken betreffende de aankoop van een perceel boomgaard en een strook grond, 

gelegen aan de Straterweg en de hoek Oliemolenstraat-Brommelerweg, sectie C 
no. 213 en sectie A no. 2749 ged., groot resp. 16,70 a en circa 0,35 a, 
toebehorend aan resp. P.W.C. Pluijmen en H.H.H. L'Ortije, t.b.v. de reconstructie 
van de quartaire weg Klimmen-Ransdaal en de verbetering van de bocht 
Oliemolenstraat-Brommelerweg, 1975.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de 

LangenrijnBrommelerweg, sectie A no. 2070, groot 13,05 a, toebehorend aan 
J.H.J. Paulissen, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 1691 

 
 232 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Schoolstraat, sectie B no. 1891 ged., groot circa 0,08 a, toebehorend aan J.J. 
Ramaekers, t.b.v. de reconstructie van de quartaire weg Klimmen-Ransdaal, 1975. 
 3 stukken 

 
 233 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de Straterweg 

en de Schoolstraat, ectie C nos. 2486 en 211 beide ged., groot resp. circa 6,87 a 
en 4,25 a, toebehorend aan Th.M.A. Vaessen, sectie C no. 2162 ged., groot circa 
7,17 a, toebehorend aan M.H.E. Vaessen-Sogelée en sectie B no. 2135 ged., 
groot circa 1,15 a, toebehorend aan Baars Aannemings- en Wegenbouwbedrijf 
B.V., t.b.v. de reconstructie van de quartaire weg Klimmen-Ransdaal, 1975.  1 omslag 

 
 234 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond, gelegen aan het Vrijthof, 

sectie C no. 2504 ged., groot circa 0,15 a, toebehorend aan H.H.M. Laeven, t.b.v. 
de verbreding van het trottoir aan het Vrijthof, 1975, 1976.  3 stukken 

 
 235 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3277 ged., groot circa 9,65 a, 
toebehorend aan P.L. Dikkes, 1976.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 598 
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 236 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen aan het Vrijthof, 
sectie C no. 3353, groot 2,40 a, toebehorend aan P.A.M. Debije-Drummen, 1976, 
1977.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 608 

 
 237 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie B no. 1811, groot 2,13 a, toebehorend aan Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij B.V., t.b.v. de aanleg van openbaar groen en/of 
parkeergelegenheid, 1976, 1977.  1 omslag 

 
 238 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond, gelegen aan de 

Pendersstraat, sectie C no. 3159 ged., groot circa 0,01 a, toebehorend aan 
Th.J.H. Schlenter, alsmede inzake de verkoop van een strookje grond, gelegen 
aan de Pendersstraat, sectie C no. 3160 ged., groot circa 0,06 a, aan Th.J.H. 
Schlenter, 1976, 1977.  1 omslag 

 
 239 Akte houdende aankoop van een perceel bouwland, gelegen Langerein, sectie A 

no. 2070, groot 13,05 a, toebehorend aan J.H.J. Paulissen, alsmede inzake de 
verkoop van een perceel bouwland, gelegen Hugterveldje, sectie A no. 2492, groot 
32,90 a, aan J.H.J. Paulissen, 1976. Afschrift.  1 stuk 

 
 240 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland, gelegen nabij de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2969 ged., groot 60,50 a, toebehorend aan 
M.C.Ph. Meens, t.b.v. de woningbouw in het bestemmingsplan Kern Klimmen, 
1977.  1 omslag 

 
 241 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Mareheiweg, sectie F no. 206 ged., groot circa 0,20 a, toebehorend aan M.J.M. 
Bertrand, t.b.v. de reconstructie van de Mareheiweg, alsmede inzake de verkoop 
van een strook grond, gelegen aan de Mareheiweg, sectie B no. 2209 ged., groot 
circa 0,20 a, aan M.J.M. Bertrand, 1977.  1 omslag 

 
 242 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen nabij de 

Schoolstraat, sectie C no. 2391 ged., groot circa 0,10 a, toebehorend aan L.A. 
Brouwers, t.b.v. de verbreding van het trottoir, 1977.  1 omslag 

 
 243 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C nos. 2944 en 1231 beide ged., groot resp. circa 1,70 a 
en 0,41 a, toebehorend aan de Provincie Limburg, t.b.v. de realisering van een 
parkeergelegenheid annex groenstrook aan de Klimmenderstraat ter hoogte van 
de Putweg, 1977.  1 omslag 

 
 244 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de Kruisstraat, 

sectie A nos. 2146, 2145, 2783 en 2782, samen groot circa 0,37 a, toebehorend 
aan resp. P.L.A. van de Laarschot, wed. H.C. Dubois-Leunissen en cons., M.J.Th. 
Dewez en J.J. van Eijs, t.b.v. de reconstructie van de Kruisstraat, 1977.  1 omslag 

 
 245 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen nabij de Mareheiweg, 

sectie B nos. 1966, 1999 en 2000 allen ged., samen groot circa 0,56 a, 
toebehorend aan J.C.L. Douze, t.b.v. grenscorrecties en de aankoop van een 
perceel grond met opstal, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C nos. 1948 en 
2226 beide ged., samen groot 1,75 a, toebehorend aan J.A.E. Linckens, t.b.v. het 
saneringsplan Houtstraat, alsmede inzake de verkoop van een strook grond, 
gelegen nabij de Mareheiweg, sectie B no. 1036 ged., groot circa 3,60 a, aan 
J.C.L. Douze, 1977.  1 omslag 

 
 246 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen aan de 

Langerijn, sectie A no. 2068, groot 41,65 a, toebehorend aan P.J. Leunissen, t.b.v. 
het in eigendom verwerven van gronden van het voetbalveld van 
voetbalvereniging Troja, 1977, 1978.  3 stukken 
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 247 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 
Schutteheiweg, sectie C no. 2725 ged., groot circa 0,17 a, toebehorend aan H.J. 
Wetzels, t.b.v. het in eigendom verkrijgen van het trottoir, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 248 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Oliemolenstraat, sectie A no. 2515 ged., groot circa 3 a, toebehorend aan H.M.J. 
Brouwers te Beek, t.b.v. de aanpassing van eigendomsverhoudingen n.a.v. de 
reconstructie in 1958 van de Oliemolenstraat, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 249 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 2561 ged., groot circa 0,03 a, toebehorend aan 
H.M.L.L. Palmen, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Klimmen-West, 
alsmede inzake de verkoop van strookjes grond, gelegen aan de Schutteheiweg, 
sectie C no. 3323 ged., groot circa 0,01 a en 0,10 a, aan resp. H.M.L.L. Palmen en 
K. Holtrop, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 250 Stukken betreffende de aankoop van grond met opstallen en aanhorigheden, 

gelegen aan de Houtstraat no. 18 hoek Dr. Poelsstraat, sectie C no. 2321, groot 
5,05 a, toebehorend aan J.W.H. Vaassen te Linne, t.b.v. de realisering van het 
saneringsplan Houtstraat, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 251 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland, gelegen aan de 

Ransdalerstraat, sectie D no. 126 ged., groot circa 8 a, toebehorend aan G.J. den 
Dubbelden te Leiden, t.b.v. de realisering van een voetbalterrein te Ransdaal, 
1978.  1 omslag 

 
 252 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Oliemolenstraat, sectie A nos. 2540 en 2537 beide ged., samen groot circa 1,10 a, 
toebehorend aan Projectpromotion Collaris B.V. te Hoensbroek, t.b.v. de 
verbreding van de Oliemolenstraat, 1978.  1 omslag 

 
 253 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen te Weustenrade, 

sectie A no. 2514 ged., groot circa 2,60 a, toebehorend aan J.B.C.W.H.J.M. Graaf 
de Marchant et D'Ansembourg te St. Geertruid, t.b.v. de reconstructie van de 
Oliemolenstraat en de kanalisering van de Luiperbeek, alsmede inzake de verkoop 
van het Luipervoetpad, sectie A no. 2283 ged., groot circa 2,40 a, aan 
J.B.C.W.H.J.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg te St. Geertruid, 1978.  1 omslag 

 
 254 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen aan de Mareheiweg, 

sectie C no. 3083, groot 2,05,92 ha, toebehorend aan J.S.M. Sogelee, t.b.v. de 
realisering van een voetbalterrein voor S.C.K.R, 1978.  1 omslag 

 
 255 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond, gelegen aan de 

Retersbekerweg, sectie A nos. 2757 en 2710 beide ged., groot resp. circa 1,11 a 
en 0,26 a, toebehorend aan resp. J.H.M.A. Paulissen en Th.M.H. Vaessen, t.b.v. 
de aanleg van de riolering Klimmen-Retersbeek-Weustenrade, alsmede inzake de 
verkoop van een strookje grond, gelegen aan de Retersbekerweg, sectie A no. 
2045 ged., groot circa 1,70 a, aan J.H.M.A. Paulissen, 1978.  1 omslag 

 
 256 Stukken betreffende de terugkoop van een woningwetwoning met ondergrond, 

tuin, garage en verdere aanhorigheden, gelegen Termaar no. 35, sectie C no. 
3338, groot 2,69 a, toebehorend aan Fr.H.M. Driessen te Geleen en A.M.J. 
Möderscheim, 1978.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 611 

 
 257 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de 

Retersbekerweg, sectie A nos. 2225, 2237 en 2356 allen ged., groot resp. circa 4 
a, 2,90 a en 6,25 a, toebehorend aan wed. M.G. Grooten-Franssen en cons., t.b.v. 
de aanleg van de riolering Klimmen-Retersbeek-Weustenrade, 1978, 1979.  1 omslag 
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 258 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de 
Brommelerweg, sectie A nos. 997, 1192, 1684, 2822, 10, 1191, 1687, 1686, 1916, 
2699, 26, 2805, 2698 en 1685 allen ged., samen groot circa 16,05 a, toebehorend 
aan resp. J.M.F. Snijders te Wijnandsrade, H.W.J. Heijlands, H.J. Ritzen te 
Wijnandsrade, M.A. Offermans te Hoensbroek, M.L.C. Wijnands-Snijders te 
Sittard, A.J.H.M. BogmanSnijders te Slenaken, N. L'Ortije, A.M.H. Coenen, 
Limagas N.V. en A.C. DewezSrech, t.b.v. de reconstructie van de Brommelerweg, 
1978, 1979.  1 omslag 

 
 259 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Retersbekerweg, sectie A no. 2261 ged., groot circa 0,50 a, toebehorend aan J.H. 
Westerhof, t.b.v. de aanleg van de riolering Klimmen-Retersbeek-Weustenrade en 
de reconstructie van de Retersbekerweg, 1979.  3 stukken 

 
 260 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Retersbekerweg, sectie A no. 2754 ged., groot circa 13,20 a, toebehorend aan 
wed. S.J.M.L. Gerardts-Regout en cons. te St. Odiliënberg, t.b.v. de aanleg van de 
riolering Klimmen-Retersbeek-Weustenrade, 1979.  1 omslag 

 
 261 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen aan de 

Remigiusstraat, sectie C no. 3073 ged., groot circa 0,08 a, toebehorend aan L.J.J. 
Ramaekers, alsmede inzake de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 
Remigiusstraat, sectie C no. 3392 ged., groot circa 0,08 a, aan L.J.J. Ramaekers, 
t.b.v. het corrigeren van de perceelsgrens, 1979.  1 omslag 

 
 262 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de 

Retersbekerweg en de Molenweg, sectie A nos. 2248, 2576, 2577, 2249, 2251, 
1926, 2258, 2610, 2259 en 2468 allen ged., samen groot circa 5,64 a, 
toebehorend aan resp. J.H.A. en J.J.M. Schrijvers te Heerlen, M.G.H. Bos, H.J.L. 
Bos, H.B. Hamers, L.H.A.J. Hendriks, G. Debije, J.H. Habets, J.L.G.M. Hendriks, 
M.H. Mommers te Geleen en A.M.C. Brouns, alsmede inzake de vestiging van 
erfdienstbaarheden van rioleringen en van leidingen en kabels van de 
nutsvoorzieningen, t.b.v. de aanleg van de riolering Klimmen-Retersbeek-
Weustenrade en de reconstructie van de, 1979..  1 omslag 

 
 263 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen langs de 

Retersbekerweg, sectie A nos. 2226, 2260, 2262 en 2234 allen ged., samen groot 
circa 27,85 a, toebehorend aan J.B.C.W.H.J.M. Graaf de Marchant et 
D'Ansembourg te St. Geertruid, t.b.v. de aanleg van de riolering Klimmen-
Retersbeek-Weustenrade en de reconstructie van de Retersbekerweg, alsmede 
inzake de verkoop van twee percelen weg, gelegen in de Gewande en te 
Weustenrade, sectie A nos. 2053 en 2468 beide ged., groot resp. circa 5,47 a en 
11,55 a, aan J.B.C.W.H.J.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg te St. Geertruid, 
1979.  1 omslag 

 
 264 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de Molenweg, 

sectie A nos. 2260, 1993 en 1029 allen ged., samen groot circa 24,75 a, 
toebehorend aan J.B.C.W.H.J.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg te St. 
Geertruid, t.b.v. de aanleg van de riolering Klimmen-Retersbeek-Weustenrade en 
de reconstructie van de Retersbekerweg, 1979, 1980.  1 omslag 

 
 265 Stukken betreffende de aankoop van percelen bouwland, boomgaard en weiland, 

gelegen Boschveld en aan het Kerkepad, sectie B nos. 2226, 2110, 1793 en 1796, 
samen groot 3,33,69 ha, toebehorend aan Stienstra Heerlen B.V., t.b.v. het 
gebruik hiervan als ruilobject bij het realiseren van andere toekomstige 
ruimtevergende voorzieningen, 1980.  1 omslag 

 
 266 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwland, gelegen aan de 

Brommelerweg, sectie A no. 2071, groot 20,70 a, toebehorend aan M.A. 
Offermans te Hoensbroek, alsmede inzake de aankoop van een perceel weiland 
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en een strook grond, gelegen aan de Luiperbeekstraat, sectie A nos. 2831 en 
2830 beiden ged., groot resp. circa 19,90 a en 1,55 a, toebehorend aan A.M.G. 
L'Ortije-Coenen, t.b.v. het in eigendom verwerven van gronden van het 
voetbalterrein van V.V. Troja, 1980, 1981.  1 omslag 

 
 .-- Akte houdende aankoop van wegen, trottoirs, parkeerplaats, plantsoenen, 

groenvoorzieningen en overige openbare voorzieningen in het bestemmingsplan 
Kern Ransdaal, sectie D nos. 226, 275, 290 en 281 ged., samen groot circa 46,04 
a, van Stienstra Heerlen B.V, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1469 

 

2.2.1.1.3.1.1.3. Verkoop 

 
 267 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een strook grond, gelegen aan de Dr. Poelsstraat, sectie C no. 585 ged., groot 
circa 1 a, aan H. Horsmans, 1953, 1954.  1 stuk 

 
 268 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een gedeelte voetpad, gelegen nabij de Houtstraat, sectie C no. 2322 ged., groot 
circa 1,31 a, aan J.W. Driessens, alsmede tot bestemming van een gedeelte van 
het perceel sectie C no. 2320, gelegen nabij de Dr. Poelsstraat, groot circa 0,465 
a, tot toegangsweg tot de particuliere tuinen, sectie C nos. 1824, 2302 en 2303 
e.a.; met bijbehorende tekening, 1954, 1960.  2 stukken 

 
 269 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen te Weustenrade nos. C 34 t/m C 39, aan resp. K.H. Vromen, H.J. Hamers, 
J.G.M. Jennekens, J.M. Peukens, H. Biermans en H.M.R. Driessen, alsmede 
besluit van de raad tot verkoop van 3 woningwetwoningen te Ransdaal, 1954-
1956.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 832 

 
 270 Stukken betreffende de overdracht in eigendom aan de Woningvereniging 

Klimmen van alle door de gemeente na 1945 gebouwde woningwetwoningen, 
gelegen aan de Dr. Poelsstraat, de Dr. Schoenmaekersstraat en de Dr. 
Huntjensstraat, 1956, 1957.  1 omslag 

 
 271 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan het Dross. de Limpensplein, sectie C no. 2317 ged., 
groot circa 1,71 a, aan A.J. Raes; met bijbehorende tekening, 1956, 1957.  2 stukken 

 
 272 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 4 

woningen, gelegen aan de Houtstraat nos. 44, 45, 46 en 47, aan de bewoners; 
met bijbehorende stukken, 1957.  1 omslag 

 
 .-- Akte houdende verkoop van een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie 

C no. 595 ged., groot circa 0,435 a, aan D.H. Deckers, 1957..  
N.B. Afschrift.  
Zie inventarisnummer 118 

 
 273 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Pendersstraat, sectie C nos. 601 en 602 beide ged., groot circa 3,40 a, aan C.H. 
Keydener, 1958.  1 omslag 

 
 274 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Pendersstraat, sectie C nos. 593, 594, 595, 600 
en 601 allen ged., groot circa 5,40 a, aan de R.K. Vereniging Het Groene Kruis te 
Klimmen, t.b.v. de oprichting van een consultatiebureau met bijgebouwen; met 
bijbehorende stukken, 1958.  3 stukken 
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 .-- Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein en een strook grond, 
gelegen aan de hoek Houtstraat-Pendersstraat, sectie C nos. 589 en 2311 beide 
ged., groot resp. circa 7,24 a en 1,25 a, aan J. de Vries te Hulsberg en de verkoop 
van een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 2311 ged., groot 
circa 1 a, aan J.J. van Oppen, 1959..  
N.B. Zie inventarisnummer 642 

 
 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een huis met stal, bakhuis en gedeelte boomgaard, gelegen aan en nabij de 
Marekoelenweg, groot circa 8 a, aan O. Eussen, 1959..  
N.B. Zie inventarisnummer 120 

 
 275 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Houtstraat-Pendersstraat, sectie C no. 589 
ged., groot circa 5,40 a, aan J. de Vries te Hulsberg; met bijbehorende tekening, 
1959.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 642 

 
 276 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen en gemeentewoningen 

met aanhorigheden, gelegen aan de Houtstraat nos. 40, 11, A45 en A46, aan 
resp. Th. Vennemann, wed. M.B. Hanssen-Vroomen, N.H. Hanzen en W.J.L. 
Hoen, alsmede de verkoop van grond, gelegen nabij de Houtstraat, sectie C no. 
2698 ged., groot circa 0,10 a, aan L. Hoen, 1959, 1960, 1962-1967.  1 omslag 

 
 277 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot machtiging van 

het college van burgemeester en wethouders inzake de verkoop van aan de 
gemeente toebehorende woningwetwoningen, alsmede besluiten van de raad tot 
intrekking van de machtiging; met bijbehorende stukken, 1960, 1964, 1974, 1975.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van bouwland, gelegen op de Acht Bunders, 

sectie C nos. 599 en 607, groot resp. 10,20 a en 6,70 a, aan J. Jacobs te 
Valkenburg-Houthem, 1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 123 

 
 278 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Mareheiweg, sectie B no. 1859, groot 18 a, aan 
fa. J.M. Ritzen & Zonen te Hulsberg; met bijbehorende tekeningen, 1961.  3 stukken 

 
 279 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het Dross. de 

Limpensplein en hoek Pendersstraat-Dr. Schoenmaekersstraat, sectie C nos. 
2444, 2435 en 2437 allen ged., groot resp. circa 8,80 a, 5,54 a en 3,50 a, aan 
Aannemersbedrijf A. Bogman te Beek, 1961, 1962.  3 stukken 

 
 280 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 7,10 a, aan B.G. Tukkers te Heerlen, alsmede 
besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, sectie C no. 2260 ged., aan dhr. 
Lenaerts te Heerlen, 1961, 1963.  1 omslag 

 
 281 Stukken betreffende de verkoop van een woonhuis met garage, erf en tuin, 

gelegen aan de Overhekerstraat no. A127 (ambtswoning burgemeester), sectie A 
no. 2154, groot 7,85 a, aan D.K. Buskens-Schindler te Utrecht, 1961-1963.  3 stukken 

 
 282 Staten houdende overzichten van verkochte woningwetwoningen; met 

bijbehorende stukken, 1961-1965, 1974.  1 omslag 
 
 283 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Remigiusstraat, sectie C no. 2507 ged., groot circa 3,60 a, aan H.J.M. Winthagen, 
1962, 1963.  3 stukken 
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 284 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 
sectie C no. 2506 ged., groot circa 4,75 a, aan M.P.L. Jansen te Heerlen, 1962, 
1963.  3 stukken 

 
 285 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 7 a, aan P.H. Bouter te 's-Gravenhage, 1962, 
1963.  3 stukken 

 
 286 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 6,80 a, aan M.G.J.F. Vaessen, 1962, 1963.  3 stukken 
 
 287 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 5,70 a, aan A.A. Oosterhof te Geleen, 1962, 
1963.  1 omslag 

 
 288 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hoofdbank, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 4 a, aan J.G.M. Haemers, 1962, 1963.  3 stukken 
 
 289 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hoofdbank, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 3,72 a, aan G.J. Habets, 1962, 1963.  3 stukken 
 
 290 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Hoofdbank-Platz, sectie C no. 2506 ged., groot circa 4,30 a, aan G.A.M. 
Winthagen, 1962, 1963.  3 stukken 

 
 291 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Hagerweg-Hoofdbank, sectie C no. 2506 ged., groot circa 5,95 a, aan M.A.W.M. 
Sijstermans te Spekholzerheide, 1962, 1963.  3 stukken 

 
 292 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, 

sectie C no. 2439 ged., groot circa 0,25 a, aan D.H. Deckers, alsmede inzake de 
vestiging van een erfdienstbaarheid houdende het verbod tot het bouwen van 
stallen voor vee of kleinvee, ten laste en ten behoeve van het perceel sectie C no. 
2439, gelegen aan de Houtstraat, 1962, 1963.  3 stukken 

 
 293 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het uitbreidingsplan Kom Klimmen, sectie C nos. 703, 
1337 en 2369 allen ged., groot circa 13,80 a, aan W.P.J. Eggen te Kerkrade; met 
bijbehorende stukken, 1962, 1963.  1 omslag 

 
 294 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Luiperbeekstraat nos. 7, 9 en 11 en Weustenrade 46, aan resp. 
J.A. Dubois, J.P. Coen, G.J.M. Huijnen en H.J. Schoffelen, 1962, 1965, 1973.  1 omslag 

 
 295 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schoolstraat, sectie C nos. 1983, 1985 en 2370 allen ged., groot circa 60 a, aan 
Aannemersbedrijf M.C. van Dalen te Heerlen, 1962, 1966.  1 omslag 

 
 296 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Pastoor Laevenstraat nos. 14, 15, 16, 36 en 38, aan resp. M.J.G. 
Mom, N.G. Verhoeven, G.M.M. Knoren, H.G.R. Vromen en J. van Kempen, 1962, 
1972, 1976.  1 omslag 

 
 297 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Dr. Huntjensstraat nos. 2, 4, 11, 15, 19, G55 en G59, aan resp. W. 
Wlodarczyk, A.M. Moulen, J.H. van Liere, P.J. Stroek, J.H. Schaaks, E. Zwemmer 
en W. Simons, 1962-1965.  1 omslag 

 
 298 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Dr. Schoenmaekersstraat nos. 1, 2, 4, 6, 7, 9 en 11, aan resp. 
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J.W. Beckers, J.E.C. Habets, J.L.H. Weusten, J.W.N. Delahaye, J.H.H. Alofs, J. 
Sijben en H.C. Gerards, 1962-1965, 1973, 1974.  1 omslag 

 
 299 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Pendersstraat nos. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 
32, 33, 34, 40 (2x) en 50, aan resp. W.J. Deguelle, G.X.H. Beckers, H.M.G. 
Knoren, H.H. Schaeks, M.F. Thissen, W.J. Hendriks, G.A. Weerts, J.G.H. 
Sijstermans, M.J. Deckers, J.G. van Summeren, M.J.G. Ramaekers, J.H.E. 
Kickken, J.M. Henstra, H.H. Hamers, T.J.H. Schlenter, H.M. Senden, W.A.J. 
Provaas, W.H. Jacobs, J.H. Handels en P.L. Dols, 1962-1966, 1972, 1973, 1976, 
1977.  1 omslag 

 
 300 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Dr. Poelsstraat nos. 2, 4 t/m 8, 10, 11, 13, 14, 16, 23, 35, 39, 41 
en 51, aan resp. J.A.L. Lemmens, H.J.A. Delnoye, M.H.J.W. Heijmans, M.A.W. 
Hoen, C.H. Smeets, J.H. van Wissen, O.G. Steenbeek, P.J.C. Bertholet, J.G. 
Salden, W.J. Boosten, H.W.J.M. Keulders, L.G.M. Wijnands, G.L. van Wissen, 
J.G.H. Quadackers, J. Otten en G.H. Muijtjens, 1962-1969, 1973, 1974, 1976.  1 omslag 

 
 301 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Remigiusstraat, sectie C no. 2506 ged., groot circa 3 a, aan H. Daemen te 
Heerlen, 1963.  3 stukken 

 
 302 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hoofdbank, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 7,50 a, aan H.J.G.M. Lipsch te Hulsberg, 1963.  3 stukken 
 
 303 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Houtstraat, 

sectie C no. 1750 ged., groot circa 6,55 a, aan J.H.G. Jacobs te Voerendaal, 1963. 
 3 stukken 

 
 304 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Platz, sectie 

C no. 2506 ged., groot circa 20,04 a, aan G.J. de Vooijs te Heerlen, 1963.  3 stukken 
 
 305 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Houtstraat, sectie C nos. 607 en 599 beide ged., 
groot circa 8,25 a, aan J.G.H. Jacobs te Valkenburg-Houthem; met bijbehorende 
stukken, 1963.  3 stukken 

 
 306 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een gedeelte van het vervallen Luipersvoetpad, sectie A no. 2286, voor zover dit 
gelegen is in de percelen sectie A nos. 263 en 1541, ter lengte van ca. 124 meter, 
aan wed. A. Haemers-Steinbusch; met bijbehorende tekening, 1963.  2 stukken 

 
 307 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het uitbreidingsplan Kom Klimmen, sectie C no. 2506 
ged., groot circa 9,10 a, aan S.C.H. Spork te Wijlre; met bijbehorende tekening, 
1963.  2 stukken 

 
 308 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 423 en 424 beide ged., groot circa 19,50 a, aan H. 
Boomkens te Heerlen, 1963, 1964.  1 omslag 

 
 309 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Hoofdbank-Remigiusstraat, sectie C no. 2506 ged., groot circa 6,60 a, aan A.H. 
Eussen, 1963, 1964.  3 stukken 

 
 310 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een huis met erf, gelegen aan de Stationsstraat no. 3, sectie B nos. 650 en 1479 
beide ged., groot circa 2,70 a, aan J.G.M. Simons; met bijbehorende stukken, 
1963, 1964.  1 omslag 



 36

 
 311 Besluiten van de raad tot vaststelling van algemene voorwaarden voor verkoop 

van bouwterreinen; met bijbehorende stukken, 1963, 1967.  1 omslag 
 
 312 Stukken betreffende de verkoop van gedeelten van het aan de openbaarheid 

onttrokken Langereinvoetpad, sectie A no. 2083, groot circa 0,68 a en 0,66 a, aan 
resp. L.H. Schloesser en A.K. Gorsek te Hoensbroek, 1963, 1967, 1968.  1 omslag 

 
 313 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Hoofdbank-Remigiusstraat, sectie C no. 2506 ged., groot circa 3,50 a, aan K.H. 
van Gisteren te Valkenburg-Houthem, 1963-1965.  1 omslag 

 
 314 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat, sectie B no. 1945 ged., groot resp. circa 3,41 a en 3,24 a, aan 
resp. H.L. C.J. Kolsteren te Voerendaal en J.Th.J. Koonen te Ubach over Worms, 
1964.  3 stukken 

 
 315 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat, sectie B no. 1945 ged., groot circa 4,55 a, aan H.G.F. 
Vanmeulebrouk te Schin op Geul, 1964.  3 stukken 

 
 316 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat, sectie B no. 1945 ged., groot circa 5,10 a, aan M.M. Spierings te 
Valkenburg-Houthem, 1964.  3 stukken 

 
 317 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2610 ged., groot circa 7,25 a, aan H.G.J. Roosen te Valkenburg-
Houthem, 1964.  3 stukken 

 
 318 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2610 ged., groot circa 6,30 a, aan J.Fr.J. Rademakers, 1964.  3 stukken 
 
 319 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Houtstraat, 

sectie C no. 2569 ged., groot circa 9 a, aan J.G.Chr. Haemers, 1964.  3 stukken 
 
 320 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Hoofdbank-Platz, sectie C no. 2610 ged., groot circa 5,85 a (kavel 16), aan J.L. 
Lemmens te Schin op Geul, 1964.  3 stukken 

 
 321 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Grubbenweg-Hoofdbank, sectie C no. 2610 ged., groot circa 5,53 a (kavel 9), aan 
P.A.M. Radermacher te Valkenburg-Houthem, 1964.  3 stukken 

 
 322 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 

Pendersstraat, sectie C no. 2548 ged., groot circa 0,60 a, aan de R.K. Vereniging 
Het Groene Kruis te Klimmen, voor de bouw van een garage en magazijn, 1964.  3 stukken 

 
 323 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Platz, sectie C no. 2506 ged., groot circa 10,50 
a, aan J.H.G. Creusen te Roermond; met bijbehorende tekening, 1964.  2 stukken 

 
 324 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Hoofdbank, sectie C no. 2506 ged., groot circa 6 
a (kavel 15), aan de Coöperatieve Bouwvereniging Eigen Huis te Maastricht t.b.v. 
hun lid J.Th. Merx te Kerkrade; met bijbehorende tekening, 1964.  2 stukken 

 
 325 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Hoofdbank-Grubbenweg, sectie C no. 2506 
ged., groot circa 5,85 a (kavel 13), aan J.E. Siero te Woerden; met bijbehorende 
tekening, 1964.  2 stukken 
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 326 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C nos. 423, 424, 427 en 428 allen ged., groot circa 25 a, 
aan S.J.H. Huijben te Heerlen, 1964, 1965.  1 omslag 

 
 327 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2610 ged., groot circa 8,45 a (kavel 1), aan L.J.H. 
Pluijmen te Valkenburg-Houthem, 1964, 1965.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 195 

 
 328 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hoofdbank, 

sectie C no. 2610 ged., groot circa 5,75 a (kavel 10), aan A.H. van de Broek, 1964, 
1965.  3 stukken 

 
 329 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hoofdbank, 

sectie C no. 2610 ged., groot circa 6,40 a (kavel 11), aan F.A. Bertens te 
Valkenburg-Houthem, 1964, 1965.  3 stukken 

 
 330 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Platz, sectie 

C no. 2506 ged., groot circa 9,45 a, aan H.B. van Liemt te Heerlen, 1964, 1965.  1 omslag 
 
 331 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Grubbenweg-Straterweg, sectie C no. 2610 ged., groot circa 11,40 a (kavel 40), 
aan D.A. van Agtmaal te Liberia, 1964, 1965.  3 stukken 

 
 332 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Platz, sectie 

C no. 2694 ged., groot circa 13,80 a, aan H.J.J. te Poel te Heerlen, 1964, 1966..  3 stukken 
 
 333 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Grubbenweg-Hoofdbank, sectie C no. 2694, groot 5,85 a (kavel 13), aan G.A. de 
Maat te Heerlen, 1964, 1966.  3 stukken 

 
 334 Stukken betreffende de verkoop van gedeelten van het aan de openbaarheid 

onttrokken voetpad, gelegen tussen de Pastoor Laevenstraat en de 
Ransdalerstraat, sectie B no. 1650, groot circa 0,90 a, 0,99 a en 1,55 a, aan resp. 
J.A. Rouschop en cons., H.W. Kockelkorn te Wijlre en F.L. Eussen, 1964, 1966.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 833 

 
 335 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C nos. 619, 431, 428, 427, 424, 2564 en 2215 allen ged., 
groot circa 14 a, aan H.A. Westenend te Heerlen, 1964, 1966, 1967.  2 stukken 

 
 336 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2318 ged., groot circa 5,27 a, aan M.H.F. 
Bemelmans te Hulsberg, 1965.  3 stukken 

 
 337 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2670 ged., groot circa 10 a (kavel 2), aan C.F. 
Genemans te Leiden, 1965.  3 stukken 

 
 338 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2670 ged., groot circa 10 a (kavel 7), aan R.P. de Vree, 
1965.  3 stukken 

 
 339 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Kerkweg, 

sectie C no. 2643 ged., groot circa 4,60 a, aan Th.M.K. Spierings, 1965.  3 stukken 
 
 340 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan het Dross. de Limpensplein, sectie C nos. 2318 en 
2444 beide ged., groot circa 3 a, aan H. Palmen; met bijbehorende tekening, 1965. 
 2 stukken 
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 341 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 1523 ged., groot circa 10,35 a, aan J.H.W. Knoren 
te Valkenburg-Houthem, 1965, 1966.  3 stukken 

 
 342 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Houtstraat 

hoek nieuw aan te leggen weg, sectie C nos. 425, 426 en 429 allen ged., groot 
circa 8,40 a, aan H.H.G. Hendrix te Sittard, 1965, 1966.  3 stukken 

 
 343 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan het Dross. de Limpensplein nos. 2, 3, 4 en 22, aan resp. J.J.W. 
Vandeweijer, M.R.A. Dahmen en J.P.J. van Leent, 1965, 1966, 1972, 1976.  1 omslag 

 
 344 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Grubbenweg, sectie 

C no. 2694 ged., groot circa 16,15 a (kavel 34), aan G. Mekking te Naarden; met 
bijbehorend stuk, 1965, 1966. Afschrift.  2 stukken 

 
 345 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Stationsstraat nos. 15, 17 en 19, aan resp. J.H. Puts, P.G.M. 
Winthagen en J.O. Eussen, 1965, 1973, 1974, 1977.  1 omslag 

 
 346 Algemene voorwaarden voor de verkoop van woningwetwoningen, 1965. Afschrift. 

 1 stuk 
 
 347 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, sectie C 

no. 2610 ged., groot circa 8,70 a (kavel 44), aan A. Hajnadi te Kerkrade, 1965. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 348 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hoofdbank, sectie C 

no. 2610 ged., groot circa 5,50 a (kavel 14), aan de Coöperatieve Bouwvereniging 
Eigen Huis G.A. te Maastricht t.b.v. hun lid J.Th. Geraerdts te Kerkrade, 1965. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 349 Akte houdende verkoop van een strook grond, gelegen aan de Mareheiweg, sectie 

B no. 1754 ged., groot circa 1,20 a, aan H. Ramaekers, 1965. Afschrift.  1 stuk 
 
 350 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg hoek nieuw aangelegde weg, sectie C nos. 2676, 2020, 1753 en 
1755 allen ged., groot circa 8,40 a, aan A.Fr.E. Voncken te Heerlen, 1966.  3 stukken 

 
 351 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2683 ged., groot circa 1 a, aan de Provincie 
Limburg (Provinciale Waterstaat), t.b.v. de verbetering en de aanleg van een 
bushalteplaats, 1966.  1 omslag 

 
 352 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Klimmenderstraat, 

sectie C nos. 1816, 1817 en 1755 allen ged., groot circa 16,20 a, aan Benzine en 
Petroleum Handel Maatschappij N.V. te Amsterdam, voor de plaatsing van een 
servicestation met benzineverkooppunt, 1966 3 stukken 

 
 353 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Grubbenweg-Straterweg, sectie C no. 2506 
ged., groot circa 13,80 a, aan Aannemersbedrijf M.C. van Dalen en Zn. te Heerlen; 
met bijbehorende stukken, 1966.  1 omslag 

 
 354 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Esschenderweg, sectie A no. 2492, groot 32,90 a, aan 
Limagas N.V. te Heerlen, t.b.v. een schakelstation; met bijbehorende stukken, 
1966.  1 omslag 
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 355 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 
Kruisveldstraat, sectie C nos. 1753 en 1755 beide ged., groot circa 3,05 a (kavel 
92), aan M.J.G. Haemers, 1966, 1967.  1 omslag 

 
 356 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Kruisveldstraat, sectie C nos. 1753 en 1755 beide ged., groot circa 4,90 a, aan 
N.J. Brauwers, 1966, 1967.  1 omslag 

 
 357 Stukken betreffende de verkoop van strookjes grond, gelegen nabij de Hoofdbank, 

sectie B no. 2694 ged., groot resp. circa 0,11 a en 0,12 a, aan resp. A.H. van den 
Broek en P.A.M. Radermacher, 1966, 1967.  1 omslag 

 
 358 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Grubbenstraat-Houtstraat, sectie C no. 
2694 ged., groot circa 6,16 a, aan M.W.J. Lemmens, alsmede besluit van het 
college van Gedeputeerde Staten tot weigering goedkeuring van het besluit van de 
raad tot verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Houtstraat, sectie C nos. 
2694 en 2514 beide ged., groot circa 6,16 a, aan W.C.G. Lemmens; met 
bijbehorende stukken, 1966, 1967.  1 omslag 

 
 359 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Remigiusstraat nos. 2, 6, 14, 16, 20 en 24, aan resp. L.J.J. 
Ramaekers, M.M. Keulen, E.G. Franssen, H.M.J. Dortu, F.W. Dohmen en J.F.M.E. 
Hochstenbach, 1966, 1971-1974.  1 omslag 

 
 360 -365. Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Klimmen-West, aan Aannemingsbedrijf Keulen N.V. te Geleen, 
alsmede doorverkoop door Aannemingsbedrijf Keulen N.V. aan derden, 1966-
1968..  

 
 360 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van de 

kavels 14 t/m 21, 82, 83, 84, 94, 95 en 96, aan Aannemingsbedrijf Keulen N.V. te 
Geleen c.q. de gegadigde bouwers; met bijbehorende stukken, 1966, 1967.  1 omslag 

 
 361 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C no. 2676 ged., groot circa 3,83 a, alsmede doorverkoop aan G.H. 
Beckers, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 362 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 2676, 610 en 2624 allen ged., groot circa 3,65 a, alsmede 
doorverkoop aan L.E.J. Smeets te Voerendaal, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 363 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 1817, 1759 en 2020 allen ged., groot circa 3,02 a, alsmede 
doorverkoop aan H. Tummers te Kerkrade, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 364 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 2676, 610 en 2624 allen ged., groot circa 3,74 a, alsmede 
doorverkoop aan J.M.M. Vankan te Hoensbroek, 1976. Afschrift.  1 stuk 

 
 365 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 610 en 2624 beide ged., groot circa 3,63a, alsmede doorverkoop 
aan M.G.G.M. Voncken te Hulsberg, 1967.Afschrift.  1 stuk 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van stroken grond, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C nos. 2683 en 2680 beide ged., groot resp. circa 1 a en 
0,22 a, aan resp. J.M.W. Lemmens en J.H.M. Eijkenboom, 1966-1968..  
N.B. Zie inventarisnummer 193 
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 366 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 
Kruisveldstraat, sectie C nos. 1755, 2020 en 2676 allen ged., groot circa 4,25 a 
(kavel 81), aan J.Fr.C. Ruijpers, 1967.  3 stukken 

 
 367 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Kruisveldstraat, sectie C nos. 1755, 2020 en 2676 allen ged., groot circa 3,71 a 
(kavel 23), aan H.G. Geurts te Wittem, 1967.  3 stukken 

 
 368 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C no. 425 ged., groot circa 4 a (kavel 60), aan J.I. 
Deckers te Heerlen, 1967.  3 stukken 

 
 369 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Achtbunderstraat-Hekerdelstraat, sectie C nos. 617, 618 en 620 allen ged., groot 
circa 4 a (kavel 70), aan F.P.J. Meurs, 1967.  3 stukken 

 
 370 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, 

sectie C no. 1749 ged., groot circa 0,57 a, aan J.H.G. Jacobs, 1967.  3 stukken 
 
 371 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Luiperbeekstraat, sectie A no. 2563 ged., groot circa 0,60 
a, aan R.P. de Vree; met bijbehorende tekening, 1967.  2 stukken 

 
 372 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Vleckstraat, sectie A no. 2502 ged., groot circa 0,30 a, aan 
K.H. Vromen; met bijbehorende tekening, 1967.  2 stukken 

 
 373 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, sectie C no. 2694 ged., groot circa 
9,50 a, aan A.P. van de Plas te Roermond, alsmede inzake de vestiging van een 
erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het perceel sectie C no. 2694 ged., gelegen 
aan de Grubbenweg; met bijbehorende tekening, 1967.  2 stukken 

 
 374 -396. Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Klimmen-West, aan Aannemingsbedrijf Keulen N.V. te Geleen, 
alsmede doorverkoop door Aannemingsbedrijf Keulen aan derden, 1967, 1968. 
374. Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop 
van de kavels 24 t/m 35, 71 t/m 79 en 97, aan Aannemingsbedrijf Keulen N.V. te 
Geleen c.q. de gegadigde kopers, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 375 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 615 en 616 beide ged., groot circa 3,20 a, alsmede doorverkoop aan 
A.K. Bestebroer te Voorburg, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 376 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 615, 611 en 2676 allen ged., groot circa3,22 a, alsmede doorverkoop 
aan J. Bestebroer te Heerlen, 1968.Afschrift.  1 stuk 

 
 377 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat 

hoek Hekerdelstraat, sectie C nos. 616 en 617 beideged., groot circa 3,55 a, 
alsmede doorverkoop aan A.J.Th.M. Beyers-bergen te Maastricht, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 378 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 611 en 2676 beide ged., groot circa 3,02 a, alsmede doorverkoop 
aan J.H.J.M. Bock te Schin op Geul, 1968.Afschrift.  1 stuk 

 
 379 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 615 en 616 beide ged., groot circa 3,29 a,alsmede doorverkoop aan 
J.J. Bons te Heerlen, 1968. Afschrift.  1 stuk 
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 380 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 
sectie C nos. 615, 616 en 617 allen ged., groot circa3,15 a, alsmede doorverkoop 
aan P.M. van den Bosch te Valkenburg-Houthem, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 381 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 611 en 2676 beide ged., groot circa 3,02 a, alsmede doorverkoop 
aan P.J. Dessing te Maastricht, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 382 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 610, 2464 en 1838 allen ged., groot circa3,60 a, alsmede 
doorverkoop aan J.H.M. Dreessen te Heerlerheide, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 383 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 611, 615 en 616 allen ged., groot circa3,44 a, alsmede doorverkoop 
aan G.J. Groven te Kerkrade, 1968.Afschrift.  1 stuk 

 
 384 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C no. 2676 ged., groot circa 3,02 a, alsmededoorverkoop aan P.W. 
Gijzelaers te Aken, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 385 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 2676, 610 en 611 allen ged., groot circa3,02 a, alsmede doorverkoop 
aan E. Heitlager te Heerlen, 1968.Afschrift.  1 stuk 

 
 386 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 615 en 611 beide ged., groot circa 3,02a, alsmede doorverkoop aan 
A.N. van Hoof te Hulsberg, 1967.Afschrift.  1 stuk 

 
 387 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat 

hoek Hekerdelstraat, sectie C nos. 611, 615 en 616 allenged., groot circa 4,40 a, 
alsmede doorverkoop aan P.J.G. Huggers te Heerlen, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 388 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 2676 en 610 beide ged., groot circa 3,25 a, alsmede doorverkoop 
aan J.J.A. Janssen te Heerlen, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 389 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 611 en 615 beide ged., groot circa 3,02 a,alsmede doorverkoop aan 
L.P.J. Megens te Gulpen, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 390 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 2624 en 610 beide ged., groot circa 3,65 a, alsmede doorverkoop 
aan E.H.Th. Poolen te Voerendaal, 1968.Afschrift.  1 stuk 

 
 391 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 2624, 1838, 1839, 615 en 610 allen ged.,groot circa 3,60 a, alsmede 
doorverkoop aan H.J.M. Putters te Huls-berg, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 392 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 610 en 2676 beide ged., groot circa 3,25 a, alsmede doorverkoop 
aan wed. M.J. Schoffelen-Pasmans, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 393 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 611 en 2676 beide ged., groot circa 3,02 a, alsmede doorverkoop 
aan H.J. Senden te Valkenburg-Houthem, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 394 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Heker-delstraat, 

sectie C nos. 616, 617 en 618 allen ged., groot circa 3,30 a,alsmede doorverkoop 
aan P.M.L. Snijders te Amby, 1968. Afschrift.  1 stuk 
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 395 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 
sectie C nos. 611 en 615 beide ged., groot circa 3,12 a,alsmede doorverkoop aan 
J.J.A. Spit te Vijlen, 1968. Afschrift.  1 stuk 

 
 396 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, 

sectie C nos. 610, 611, 1838, 1839, 615 en 616 allenged., groot circa 3,55 a, 
alsmede doorverkoop aan J.L. Vorage teKerkrade, 1967. Afschrift.  1 stuk 

 
 397 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C nos. 417, 422 en 423 allen ged., groot circa 21,75 a 
(kavel 125), aan H. Fangman te Maastricht, 1967, 1968.  3 stukken 

 
 398 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Schutteheiweg-Hekerdelstraat, sectie C nos. 620, 430 en 429 allen ged., groot 
circa 8 a (kavel 110), aan J.A. Pieters, 1967, 1968.  3 stukken 

 
 399 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Pastoor Laevenstraat, sectie C no. 1929 ged., groot circa 
0,25 a, aan C. van de Bult; met bijbehorende tekening, 1967, 1968.  2 stukken 

 
 400 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Platz, sectie 

C no. 2657 ged., groot circa 10,52 a, aan O.J.A. Bartels te Maastricht, 1967, 1968, 
1970.  1 omslag 

 
 401 -427. Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Ransdaal, aan Aannemingsbedrijf Keulen N.V. te Geleen, 
alsmede doorverkoop door Aannemingsbedrijf Keulen N.V. aan derden, 1967-
1970..  

 
 401 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

bouwgrond, gelegen in het bestemmingsplan Ransdaal, sectie B nos. 1979, 866, 
293, 292 en 1661, groot circa 67,20 a, aan Aannemingsbedrijf Keulen N.V. te 
Geleen; met bijbehorende stukken, 1967-1969.  1 omslag 

 
 402 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 293 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoopaan M.J.M. Bertrand, 
1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 403 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B nos. 292 en 293 beide ged., groot circa 2,50 a,alsmede doorverkoop aan 
G.H.Ch. Bervoets te Schaesberg, 1969.Afschrift.  1 stuk 

 
 404 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan P.J. 
Hartgerink te Heerlen, 1970. Afschrift.  1 stuk 

 
 405 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan F.G. 
Heiligers, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 406 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 1979 ged., groot circa 2,10 a, alsmede doorverkoop aan J.M.G.L. Huyten te 
Schaesberg, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 407 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,25 a, alsmede doorverkoop aan J.E.W. 
Janssen te Nieuwenhagen, 1970. Afschrift.  1 stuk 
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 408 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 
sectie B nos. 292 en 293 beide ged., groot circa 2,50 a,alsmede doorverkoop aan 
Fr.J. Kamzol te Heerlen, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 409 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B nos. 866 en 293 beide ged., groot circa 2,10 a, alsmede doorverkoop aan H. 
Kengen te Heerlen, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 410 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B nos. 293 en 1661 beide ged., groot circa 3 a,alsmede doorverkoop aan 
B.L. Leunissen, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 411 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan M.H.M. van 
Maarseveen te Hoensbroek, 1970. Afschrift.  1 stuk 

 
 412 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan K.R.J. Müller 
te Aken, 1970. Afschrift.  1 stuk 

 
 413 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan N.V. Olvers 
te Schaesberg, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 414 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 293 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoopaan J.H. Pleijers te 
Mechelen, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 415 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B nos. 1979 en 1261 beide ged., groot circa 2,80 a,alsmede doorverkoop 
vaan Fr.J.M. Reinaerts te Schaesberg, 1969.Afschrift.  1 stuk 

 
 416 Akte houdende verkoop van een bouwterrein gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B nos. 293, 1661 en 292 allen ged., groot circa2,50 a, alsmede doorverkoop 
aan J. van Rhee te Utrecht, 1970.Afschrift.  1 stuk 

 
 417 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 293 ged., groot circa 2,40 a, alsmede doorverkoopaan J.J.W. Scheffers te 
Rotterdam, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 418 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 1979 ged., groot circa 2,10 a, alsmede doorverkoop aan W.J. Schroten te 
Kerkrade, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 419 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 1979 ged., groot circa 3 a, alsmede doorverkoopaan E.M.J. Sluysmans te 
Margraten, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 420 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan A.C. Spanjersberg, 
1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 421 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie 

B no. 1979 ged., groot circa 2,30 a, alsmede doorverkoop aan P.J. Sporken te 
Nieuwenhagen, 1969. Afschrift 1 stuk 

 
 422 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan S.B. 
Steinbrück te Aken, 1970. Afschrift.  1 stuk 
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 423 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Spoorstraat, sectie 
B no. 1979 ged., groot circa 2 a, alsmede doorverkoopaan J.M. Sijben te 
Voerendaal, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 424 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1661 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan H.M.H. 
Vermeere te Heerlen, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 425 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B no. 1979 ged., groot circa 2,50 a, alsmede doorverkoop aan P.J.R. 
Vluggen te Brunssum, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 426 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Spoorstraat, sectie 

B no. 866 ged., groot circa 2,90 a, alsmede doorverkoop aan G.L.C.K. Wassenaar 
te 's-Gravenhage, 1969. Afschrift.  1 stuk 

 
 427 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Ranzaerstraat, 

sectie B nos. 292 en 293 beide ged., groot circa 2,50 a,alsmede doorverkoop aan 
H.J.Chr. Wetzels te Schaesberg, 1969.Afschrift.  1 stuk 

 
 428 Akte houdende verkoop van een strook grond, gelegen aan de Luiperbeekstraat, 

sectie A no. 2563 ged., groot circa 0,60 a, aan E.J.Chr. Harrington-Struve, 1967. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 429 Akte houdende verkoop van een strookje grond, gelegen nabij de Remigiusstraat, 

sectie C no. 2698 ged., groot circa 0,10 a, aan W.J.L. Hoen, 1967. Afschrift.  1 stuk 
 
 430 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C nos. 425, 426, 429 en 430 allen ged., groot circa 9,10 a 
(kavel 111), aan A.H.M. Voncken te Heerlen, 1968.  3 stukken 

 
 431 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Hekerdelstraat, sectie C no. 2773 ged., groot circa 4,50 a (kavel 69), aan L.M.G. 
Lange te Valkenburg-Houthem, 1968.  1 omslag 

 
 432 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie A no. 2105 ged., groot circa 21 a, aan M.A.M. Kissels, 
1968.  1 omslag 

 
 433 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2694 ged., groot circa 10,15 a, aan A.H. Habets te 
Hoensbroek, 1968 3 stukken 

 
 434 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2694 ged., groot circa 12,25 a, aan J.G.H.M. van den 
Broek te Heerlen, 1968.  3 stukken 

 
 435 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2694 ged., groot circa 8,25 a, aan L.H. Gisberts te Heerlen, 1968.  3 stukken 
 
 436 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Houtstraat, 

sectie C no. 2773 ged., groot circa 11,50 a (kavel 117), aan J.L. Houten te 
Heerlen, 1968.  3 stukken 

 
 437 Stukken betreffende de verkoop van grond met opstal, gelegen Termaar 24, sectie 

C no. 1785 ged., groot circa 0,64 a, aan M.S.H. Roebroek, 1968.  1 omslag 
 
 438 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Schutteheiweg, sectie C nos. 616, 617, 618 en 
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619 allen ged., groot circa 10 a (kavel 108), aan J. Snijders te Heerlen; met 
bijbehorende tekening, 1968.  2 stukken 

 
 439 Stukken betreffende de verkoop van bouwgrond, gelegen nabij de Kruisveldstraat, 

sectie C no. 2779 ged., groot circa 2,40 a, aan M.J.G. Haemers, 1968, 1969 3 stukken 
 
 440 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C no. 2773 ged., groot circa 7,60 a (kavel 61), aan M.M. 
Buschkühle te Altengeseke, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 441 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2825 ged., groot circa 4,80 a, aan P.P.G.M. Roks 
te Valkenburg-Houthem, alsmede doorverkoop door P.P.G.M. Roks aan M. 
Franssen te Valkenburg-Houthem, 1968, 1969.  1 omslag 

 
 442 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie A no. 2105 ged., groot circa 7,10 a, aan W.M.E. der 
Kinderen-Janssen te Heerlen, 1968, 1969.  1 omslag 

 
 443 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C nos. 621 en 2863 beide ged., groot circa 4,65 a (kavel 
66), aan J.M. Meex te Heerlen, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 444 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2809 ged., groot circa 16,95 a (kavel 24 geheel en 25 
ged.), aan E.M. de Graaf te Heerlen, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 445 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Groene Kruisstraat-Achtbunderstraat, sectie C nos. 621 en 2789 beide ged., groot 
circa 4,85 a (kavel 45), aan J.A.J. van Hees, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 446 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Kruisveldstraat-Achtbunderstraat, sectie C no. 2723, groot 4,69 a (kavel 22), aan 
J.M.F. Meurs, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 447 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Grubbenweg, sectie C no. 2694 ged., groot circa 
11,80 a (kavel 15), aan J.J.M. van Pelt te Heerlen; met bijbehorende stukken, 
1968, 1969 2 stukken 

 
 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen nabij de Mareheiweg, sectie C no. 1527 ged., groot resp. circa 
0,80 a en 0,40 a, aan resp. de N.V. Maasgrind- en Zandexploitatie Juliana te 
Urmond en dhr. Ramaekers, t.b.v. de reconstructie van de eigendommen; met 
bijbehorende stukken, 1968, 1969..  
N.B. Zie inventarisnummer 211 

 
 448 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, sectie C nos. 621 en 622 
beide ged., groot circa 3,95 a (kavel 46), aan Fr.J.M. Voncken te Heerlen; met 
bijbehorende stukken, 1968, 1969.  3 stukken 

 
 449 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Hoofdbank nos. 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 16, aan resp. M.F.H. 
Moonen, M.G.A. van Ham, G.J. Starmans, M.P. Janssen, P.G.P. Meurders, 
G.H.M. Vliegen, R.H.M. Lipsch en J.J.M. Franssen, 1968, 1969, 1972-1974.  1 omslag 

 
 450 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C no. 2922 ged., groot circa 4,70 a (kavel 65), aan 
W.H.J.M. te Poel te Heerlen, alsmede doorverkoop door W.H.J.M. te Poel aan 
J.G.L.M. Buters te Son en Breugel, 1968, 1971.  3 stukken 
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 451 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Rootveldstraat nos. 2, 3, 4, 6 t/m 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 en 25 
t/m 28, aan resp. J.T. Segers, H.J. Arnoldussen, J.M.G. Simons, H.P. Senden, 
A.J.G. Ramaekers, H.B.T. Scheijven, J.H. Kamps, H.A.F.J.L. Habets, W.G.M. 
Curfs, P.M.W. Lousberg, Th.H. Vrolijks, J.F. Pieters, K.B.H. Pieters, H.G. 
Heiligers, H.H.B. Leunissen, J.W. Habets, H.G.J. Brouns, J.W.G. Lamby, M.G.M. 
Duijsings, N. Hendrikx, W.R. Beckers en J.C.J. Koker, alsmede verkoop van 
grond, gelegen achter de panden Rootveldstraat 10 en 20, sectie D nos. 180 en 
149 beide ged., groot resp. circa 1 a en 1,05 a, aan resp. H.A.F.J.L. Habets en 
J.W. Habets, 1968-1975, 1977.  1 omslag 

 
 452 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C nos. 621 en 2863 beide ged., groot circa 4,55 a (kavel 
67), aan H.M.P. Weckseler te Heerlen, 1969.  3 stukken 

 
 453 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C nos. 621 en 2789 beide ged., groot circa 6,45 a (kavel 
47), aan L.J.J. Aendekerk te Heerlen, 1969.  3 stukken 

 
 454 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie A no. 2105 ged., groot circa 7,10 a, aan H. Lemmens te 
Heerlen, 1969.  1 omslag 

 
 455 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Groene 

Kruisstraat, sectie C no. 2789 ged., groot circa 4,90 a (kavel 44), aan K. Holtrop te 
Schaesberg, 1969.  3 stukken 

 
 456 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2809 ged., groot circa 14,55 a (kavel 16), aan M.C.J. 
Ruwette te Sittard, 1969.  3 stukken 

 
 457 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2868 ged., groot circa 13,20 a, aan J.P.J. Engelen te 
Heerlen, 1969 3 stukken 

 
 458 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2795 ged., groot circa 8,20 a, aan A.B.J. Timmermans 
te Kerkrade, 1969.  3 stukken 

 
 459 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Achtbunderstraat-Houtstraat, sectie C nos. 621 en 2791 beide ged., groot circa 
9,25 a (kavel 51), aan L.Th.M. Verbeek te Heerlen, 1969.  3 stukken 

 
 460 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van een bouwterrein, gelegen 

aan de Grubbenweg, sectie C no. 2809 ged., groot circa 1,02 a, aan E.M. de Graaf 
te Heerlen, 1969.  3 stukken 

 
 461 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 2857, groot 11,25 a, aan H.E.A. Eussen, 1969, 1970.  3 stukken 
 
 462 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C nos. 621 en 2789 beide ged., groot circa 5,80 a (kavel 
48), aan H.J.H. Schrijen te Brunssum, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 463 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2709 ged. en sectie A no. 985, groot resp. circa 
9,94 a en 28,40 a, aan F.G.N. Knoren, 1969, 1970.  1 omslag 
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 464 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 
Schutteheiweg, sectie C no. 2724, groot 7,91 a (kavel 104), aan H.J.J. Jacobs te 
Wittem, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 465 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C no. 2779 ged., groot circa 5,60 a (kavel 87), aan H.J.G. 
Lemmens te Hoensbroek, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 466 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2809 ged., groot circa 11,50 a (kavel 17), aan L.I. 
Snoek te Amsterdam, 1969, 1970.  1 omslag 

 
 467 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2808 ged., groot circa 24,35 a (kavels 7 en 8), aan 
H.Chr.M. en L.J. Schormans te Nieuwenhagen en te Schaesberg, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 468 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2809 ged., groot circa 13,85 a, aan F.S.M.G. Borghans 
te ValkenburgHouthem, 1969, 1970.  1 omslag 

 
 469 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2867 ged., groot circa 9,50 a (kavel 6), aan A.J. Weijers 
te Bocholtz, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 470 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2868 ged., groot circa 16,77 a (kavel 5), aan R.P. de 
Vree, 1969, 1970.  1 omslag 

 
 471 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Houtstraat, 

sectie C nos. 621 en 2789 beide ged., groot circa 7,80 a (kavel 52), aan N.H. van 
Sonsbeek te Heerlen, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 472 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Schutteheiweg-Kruisveldstraat, sectie C no. 2779 ged., groot circa 8,35 a (kavel 
102), aan J.L. Janssen te Kerkrade, 1969, 1970.  1 omslag 

 
 473 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2707 ged., groot circa 0,42 a, aan W.Ph. Dohmen-
Moonen, 1969, 1970.  1 omslag 

 
 474 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Grubbenweg, sectie 

C no, 1969, 1970.  1 omslag 
 
 475 Stukken betreffende de verkoop van grond, sectie A nos. 2399, 2109, 2107, 2108, 

2106, 2090, 2089 allen ged., sectie A nos. 2087, 1077, 972, 973, 767, 1600 en 
1218 allen geheel, sectie B nos. 1705 en 1680 en sectie C nos. 2357 en 2181 
allen ged., zijnde weg, voetpad en hooiland, samen groot circa 1,39,72 ha, aan de 
Provincie Limburg (Provinciale Waterstaat), t.b.v. de aanleg van de provinciale 
weg Maastricht-Meerssen-Heerlen, 1969, 1970.  1 omslag 

 
 476 Stukken betreffende de verkoop van tuingrond, gelegen nabij de Overheek, sectie 

A no. 2150 ged., groot circa 1,90 a, aan J.L. Lemlijn, 1969, 1970.  3 stukken 
 
 477 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een strook grond, uit de Overhekerstraat, sectie C no. 2357 ged., groot circa 0,05 
a, aan de Provincie Limburg (Provinciale Waterstaat), t.b.v. de verbetering van de 
aansluiting van de Overhekerweg aan de provinciale weg Maastricht-Meerssen-
Heerlen; met bijbehorende stukken, 1969, 1970.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 478 
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 478 Stukken betreffende de verkoop van stroken grond, gelegen in de provinciale weg, 
de Klimmenderstraat en de Overhekerstraat, sectie B nos. 2088, 1689, 2091 en 
2195 allen ged., sectie C nos. 2884, 3354, 3322, 3174, 3323 en 3507 allen ged. 
en sectie C nos. 2975, 2979 en 2195 allen geheel, samen groot circa 20,72 a, aan 
de Provincie Limburg (Provinciale Waterstaat), t.b.v. de verbetering van de 
provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, 1969, 1970, 1978.  1 omslag 

 
 479 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 

Schalenboschweg, sectie B no. 2133 ged., groot circa 1,50 a, aan Limagas N.V. te 
Heerlen, t.b.v. de bouw van een drukstation, 1969, 1973, 1974.  1 omslag 

 
 480 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C no. 2863 ged., groot circa 6,35 a (kavel 62), aan J.M. 
Lemmens te Nuth, 1970.  1 omslag 

 
 481 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2900 ged., groot circa 3,90 a, aan Chr.M.J. Koolen te 
Heerlen, 1970.  3 stukken 

 
 482 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2917 ged., groot circa 14,50 a (kavel 18), aan J.M.G.A. 
Jacobs te Heerlen, 1970.  3 stukken 

 
 483 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Dr. Schoenmaekersstraat, sectie C no. 2588 ged., groot 
circa 0,12 a, aan J.W. Beckers; met bijbehorende tekening, 1970.  2 stukken 

 
 484 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 2882 ged., groot circa 7,40 a (kavel 1), aan H.W. 
Lups te ValkenburgHouthem, 1970, 1971.  3 stukken 

 
 485 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C no. 2922 ged., groot circa 5,35 a (kavel 64), aan 
G.H.H. Knoben te Ubach over Worms, 1970, 1971.  1 omslag 

 
 486 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 2891, groot 9,70 a, aan J. Krutzen te Hulsberg, 1970, 
1971.  1 omslag 

 
 487 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2916 ged., groot circa 13,65 a, aan L.Th.M. Verbeek te 
Heerlen, alsmede inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, ten 
laste van het perceel sectie C no. 2916 ged., toebehorend aan L.Th.M. Verbeek 
en t.b.v. de belendende bouwkavels, 1970, 1971.  3 stukken 

 
 488 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2805, groot 16,39 a, aan J.A.I. Kroon, 1970, 1971.  1 omslag 
 
 489 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2866, groot 9,42 a, aan J. de Jager te Heerlen, 1970, 1971.  3 stukken 
 
 490 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Grubbenweg-Schoolstraat, sectie C no. 2899 ged., groot circa 14,50 a, aan B.A. 
Reimes te Huybergen, 1970, 1971.  1 omslag 

 
 491 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Houtstraat-Grubbenweg, sectie C no. 2917 ged., groot circa 13,20 a, aan H.P. Ritt 
te Heerlen, 1970, 1971.  1 omslag 
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 492 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 
Kruisveldstraat, sectie C no. 3007 ged., groot circa 2 a, aan N.J. Brauwers, 1970, 
1971.  3 stukken 

 
 493 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 

Mareheiweg, sectie B no. 2011 ged., groot circa 2,70 a, aan C.A.J. Herijgers te 
Eijsden, 1970, 1971.  1 omslag 

 
 494 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Pleinstraat, sectie C 

no. 2781 ged., groot circa 5,90 a, aan A.J.H.E. Maessen, 1970, 1971.  1 omslag 
 
 495 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Schutteheiweg-Hekerdelstraat, sectie C no. 
2758 ged., groot circa 10,92 a (kavel 109), aan N.V. Muijs en de Winter te Geleen, 
alsmede toestemming tot overdracht aan dr. mr. Wiarda te Den Haag; met 
bijbehorende stukken, 1970, 1971.  1 omslag 

 
 496 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 3007 ged., groot circa 10,50 a, aan J.J.H.M. Eussen 
te Geleen, alsmede doorverkoop bouwterrein door J.J.H.M. Eussen aan 
F.J.B.W.P. Horsch te Nieuwenhagen, 1970, 1972.  3 stukken 

 
 497 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Spoorstraat nos. 4, 6, 8 en 10, aan resp. A.E. Spierings, H.L. 
Pluijmen, H.L. Beugels en J.A.G. Janssen, 1970, 1973.  1 omslag 

 
 498 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Schutteheiweg, 

sectie C no. 2863 ged., groot circa 10,25 a (kavel 112), aan R.Fr.B. Waltmans te 
Meerssen, 1970. Afschrift.  1 stuk 

 
 499 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Achtbunderstraat, sectie C no. 2390 ged., groot circa 4,20 a (kavel 50), aan P.F.J. 
Wouters te Voerendaal, 1971.  3 stukken 

 
 500 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2917 ged., groot circa 18,20 a, aan E.C. Aarts te 
Heerlen, alsmede inzake de vestiging van erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. en 
ten laste van de percelen sectie C nos. 2916 en 2917, 1971.  3 stukken 

 
 501 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 2882 ged., groot circa 10,80 a, aan Fr.J.W.B.P. 
Horsch te Nieuwenhagen, 1971 3 stukken 

 
 502 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2916 ged., groot circa 15,90 a (kavel 27), aan W.G. 
Sanderson te Meerssen, 1971.  3 stukken 

 
 503 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2917 ged., groot circa 9 a, aan G.J. Houwen te Heerlen, 
alsmede inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, 
onderhouden en herstellen van een riolering, t.b.v. de percelen sectie C nos. 2916 
en 2917 ged., toebehorend aan de gemeente en ten laste van het perceel sectie C 
no. 2917 ged., toebehorend aan G.J. Houwen, 1971.  3 stukken 

 
 504 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 2899 ged., groot circa 12,40 a, aan G.M. van Raayen te 
Meerssen, 1971.  3 stukken 
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 505 Akte houdende verkoop van grond, gelegen aan de Grubbenweg, sectie C no. 
2917 ged., groot circa 1 a, aan J.M.G.A. Jacobs te Heerlen; met bijbehorend stuk, 
1971.  2 stukken 

 
 506 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Grubbenweg, sectie C no. 2899 ged., groot circa 
12,30 a, aan H.J. van Ooyen te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1971.  3 stukken 

 
 507 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, sectie C nos. 621 en 2791 
beide ged., groot circa 4,30 a (kavel 49), aan J.H. Leunissen te Mechelen-Wittem; 
met bijbehorende stukken, 1971.  1 omslag 

 
 508 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 3015 ged., groot circa 15,10 a, aan J.H. Gustings te 
Brunssum, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 509 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 3022 ged., groot circa 13,71 a, aan J.M.A. Bakermans 
te Heerlen, alsmede inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid van gootrecht, 
t.b.v. de percelen sectie C nos. 2874 en 2807, toebehorend aan de gemeente en 
ten laste van het perceel sectie C no. 3022 ged., toebehorend aan J.M.A. 
Bakermans, 1971, 1972.  3 stukken 

 
 510 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Grubbenweg, sectie C no. 3015 ged., groot circa 13,10 a, aan J.J.M. Cauberg te 
Valkenburg-Houthem, 1971, 1972.  3 stukken 

 
 511 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 49, 2565, 25 en 26 allen ged., groot 
circa 3,65 a (kavel 37), aan F.M.G. Cremers te Heerlen, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 512 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 2344 ged., groot circa 9,45 a (kavel 
11), aan J.H. M. Bock te Schin op Geul, 1971, 1972.  3 stukken 

 
 513 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 2344 ged., groot circa 8,70 a, aan 
H.W.A. Bastings te Valkenburg-Houthem, 1971, 1972.  3 stukken 

 
 514 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 
2344 ged., groot circa 9,66 a (kavel 4), aan S.G. Gerarts te Voerendaal; met 
bijbehorende stukken, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 515 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 25, 
26 en 27 allen ged., groot circa 5 a (kavel 39), aan F.M. Bosch te Heerlen; met 
bijbehorende stukken, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 516 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Straterweg, groot 8,65 a (kavel 3), aan J.K. van 
Ommen-Bruins te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 517 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 2344, 53, 870, 1960, 870, 871, 872 
en 49 allen ged. (kavels 60 t/m 67, 72 en 73), samen groot circa 24,54 a, aan 
Stienstra Heerlen B.v., alsmede doorverkoop kavel 73 door Stienstra Heerlen B.V. 
aan J.W.M. Luykx te Voerendaal, 1971, 1972, 1974.  1 omslag 
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 518 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 
bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 59,70 a, aan 
de Stichting tot Bevordering van Huisvesting van Bejaarden in Heerlen e.o. te 
Heerlen, voor de bouw van bejaardenwoningen, 1971-1973.  1 omslag 

 
 519 Stukken betreffende de verkoop van internaat de Kruisboom, gelegen aan de 

Klimmenderstraat no. 109, met ondergrond, aanhorigheden en tuin, sectie C no. 
3007 ged., groot circa 15 a en een bouwterrein, gelegen aan de Schutteheiweg, 
de Klim-menderstraat en de Achtbunderstraat, sectie C no. 3007 ged., groot circa 
30 a, aan M.Th.A. de Rouw-Weusten te Brunssum, 1971-1973.  1 omslag 

 
 520 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gele-gen aan de Achtbunderstraat nos. 5, 7, 10, 12, 14 en 16, aan resp. L.M.W. 
Ham-beukers, W.J. Heijnen, F.L. Kamps, A.J.W.J. Heijmans, J.H.M. Cloodt en 
G.H. Haemers, 1971-1975.  1 omslag 

 
 521 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 29, 30, 49, 50, 871, 872, 873, 1799, 
1859, 1972 en 1973 allen ged., groot resp. circa 4,50 a (kavel 42), 2,45 a (kavel 
82) en 2,40 a (ka-vel 81), aan resp. A.M.M. Boesten te Heerlen, G.J. Louppen te 
Ubach over Worms en L.J.C. Essers te Kerkrade, alsmede doorverkoop kavel 81 
door L.J.C. Essers aan C.M. Dehing te Heerlen, 1972.  1 omslag 

 
 522 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 49 en 2565 beide ged., groot circa 
2,65 a (kavel 58), aan H.N. Degens te Voerendaal, 1972.  2 stukken 

 
 523 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 2565 en 49 beide ged., groot circa 
4,10 a (kavel 57), aan P.M.G. Breuer te Heerlen, 1972.  3 stukken 

 
 524 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 27, 28, 29, 1971 en 1972 allen 
ged., groot circa 4,65 a, aan A.W.B. van den Broek te Heerlen, 1972.  1 omslag 

 
 525 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 2344 en 1960 beide ged., groot 
circa 5,31 a (kavel 18), aan A. Brakel te Berkel en Rodenrijs, 1972.  2 stukken 

 
 526 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 2344 ged., groot circa 6,80 a (kavel 
14), aan A.M.J. Beurskens te Schaesberg, 1972.  2 stukken 

 
 527 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 49, 2565 en 25 allen ged., groot 
circa 4,75 a (kavel 36), aan J.J.H.M. Arets te Kerkrade, 1972.  3 stukken 

 
 528 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 2344 ged., groot circa 6,42 a (kavel 
15), aan H.B.P. Bleijlevens te Simpelveld, 1972.  3 stukken 

 
 529 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 1960 en 2344 beide ged., groot 
circa 4,89 a (kavel 24), aan Th.J. Wijnen te Hoensbroek, 1972 1 omslag 

 
 530 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 31, 1914, 43 en 2345 allen ged., 
groot circa 3,40 a (kavel 44), aan C.M.G. Vankan te Heerlen, 1972.  2 stukken 
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 531 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 
bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 873, 49, 50 en 2565 allen ged., 
groot circa 4,62 a (kavel 123), aan J.A. van Oppen te Wijlre, 1972.  3 stukken 

 
 532 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 872, 49, 50 en 2565 allen ged., 
groot circa 2,45 a (kavel 83), aan J.H.M. Jurgens te Hoensbroek, 1972.  2 stukken 

 
 533 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 25, 49, 1763 en 2565 allen ged., 
groot circa 4,55 a (kavel 34), aan R.G.Th. Kemp te Oirsbeek-Doenrade, 1972.  1 omslag 

 
 534 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 2344 ged., groot circa 5,68 a (kavel 
17), aan J.A. de Heer te Leiderdorp, alsmede inzake de vestiging van een 
erfdienstbaarheid tot het leggen, hebben, houden en onderhouden van leidingen 
voor gas, water, elektriciteit en telefoon en het uitvoeren van reparaties en 
vernieuwingen daarvan, t.b.v. het per-ceel sectie C no. 2344 ged. (weg), 
toebehorend aan de gemeente en ten laste van het perceel sectie C no. 2344 
ged., toebehorend aan J.A. de Heer, 1972.  3 stukken 

 
 535 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 43 en 2345 beide ged., groot circa 
3,76 a (kavel 46), aan R.L.M. Kurvers te Geulle, 1972.  3 stukken 

 
 536 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 2344 ged., groot circa 7,51 a (kavel 
13), aan P.G.L. Hoven te Valkenburg-Houthem, 1972.  2 stukken 

 
 537 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 53, 1859, 873 en 871 allen ged., 
groot circa 4,63 a (kavels 79 en 80), aan J.H.M. Knubben te Valkenburg-Houthem, 
1972.  1 omslag 

 
 538 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 30, 31, 43, 44 en 1799 allen ged., 
groot circa 4,43 a (kavel 43), aan C.S. Kleinman te Maastricht, 1972.  3 stukken 

 
 539 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 2344 ged., groot circa 6,05 a (kavel 
16), aan A.H.M. van Mierlo te Oss, 1972.  2 stukken 

 
 540 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos, 2345 en 1914 beide ged., groot 
circa 4,03 a (kavel 45), aan A.L.H. Dohmen te Wijlre, 1972.  3 stukken 

 
 541 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 2344, 1960 en 2095 allen ged., 
groot circa 4,95 a (kavel 19), aan H.W.M. Gielkens te Brunssum, alsmede inzake 
de vestiging van erfdienstbaarheid van gootrecht, t.b.v. het perceel sectie C no. 
2399 (Straterweg), toebehorend aan de gemeente en ten laste van de 
perceelsgedeelten sectie C nos. 2344, 1960 en 2095, toebehorend aan H.W.M. 
Gielkens, 1972 3 stukken 

 
 542 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 49 en 2565 beide ged., groot circa 
2,46 a (kavel 84), aan A.H.G. Feron te Hoensbroek, 1972.  2 stukken 

 
 543 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Klimmenderstraat-Vrijthof, sectie C no. 2467 
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ged., groot circa 2,40 a, aan D. van der Veen te Nuth; met bijbehorende stukken, 
1972.  3 stukken 

 
 544 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Straterweg, sectie C no. 2344 ged., groot circa 
9,55 a (kavel 5), aan J.H.J. van Linovandeberg te Heerlen; met bijbehorende 
stukken, 1972.  3 stukken 

 
 545 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen nabij de Rootveldstraat, sectie D no. 77 ged., groot circa 0,98 a, 
aan H.P. Senden; met bijbehorende stukken, 1972.  3 stukken 

 
 546 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Straterweg, sectie C no. 3114 ged., groot circa 
9,03 a (kavel 2), aan J.M.J.G. Lipsch te Geleen; met bijbehorende stukken, 3 
stukken..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 662 

 
 547 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

bouw-terreinen, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, kavel 23, groot 
circa 4,91 a, aan J.H. Hamers te Heerlen, kavel 31, groot circa 4,49 a, aan dhr. 
Kickken, ka-vel 22, groot circa 6,47 a, aan R.J. Nievelstein te Heerlen en kavels 
26, 27, 28 en 29, groot circa 4,86 a, 4,75 a, 4,58 a en 5,10 a, aan H.E.J., H.J., 
J.C.F. en J.M. Hermens te Hoensbroek, Heerlen, Amstenrade en Hoensbroek; met 
bijbehorende stukken, 1972.  1 omslag 

 
 548 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, kavel 25, groot 
circa 4,89 a, aan N.L.G. Ruiters te Hoensbroek; met bijbehorende stukken, 1972.  1 omslag 

 
 549 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, kavel 32 groot 
circa 4,73 a, aan L.H.G. Kleintjens te Hoensbroek; met bijbehorende stukken, 
1972.  3 stukken 

 
 550 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen nabij de Holleweg, sectie B no. 2017 ged., groot circa 2,05 a, aan 
J.M.A. Pluijmen; met bijbehorende tekening, 1972.  2 stukken 

 
 551 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, kavel 59, groot 
circa 3,03 a, aan A.P.L. Spuijbroek te Leidschendam; met akte houdende 
voorlopig ver-koopcontract, 1972.  2 stukken 

 
 552 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3090 ged., groot circa 2,06 a (kavel 
56) en 2,82 a (kavel 55), aan resp. H.C.M. en H.H.M. van den Bosch, 1972, 1973.  1 omslag 

 
 553 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan 't Böschke, 

sectie C nos. 1763 en 870 beide ged., groot circa 3,87 a (kavel 30), aan J.G. 
Coenen te Maastricht, 1972, 1973 1 omslag 

 
 554 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Straterweg, 

sectie C no. 3114 ged., groot circa 8,88 a (kavel 8), aan G.M. Willems te Valken-
burg-Houthem, 1972, 1973.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 662 

 
 555 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Termaar, 

sectie C no. 2344 ged., groot circa 8,42 a (kavel 12), aan H.Th. Vrouenraets te 
Nieuwen-hagen, 1972, 1973.  1 omslag 
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 556 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 
bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3090 ged., groot circa 4,94 a (kavel 
40), aan J.L.A. Vonken te Hulsberg, 1972, 1973.  3 stukken 

 
 557 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 53 en 1859 beide ged., groot circa 
4,54 a (kavel 77/78), aan G.H. Beckers, 1972, 1973.  3 stukken 

 
 558 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 4,55 a (kavel 
125), aan M.H. Ringhs te Heer-Maastricht, 1972, 1973.  1 omslag 

 
 559 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 25, 26, 27, 1970 en 2565 allen 
ged., groot circa 4,86 a (kavel 38), aan M.J. Eijkenboom te Sittard, alsmede inzake 
de vestiging van een erfdienstbaarheid van gootrecht voor het hebben, houden en 
onderhouden van het bestaande riool in de percelen sectie C nos. 2565 en 25 
beide ged., toebehorend aan de gemeente, gelegen aan de voorzijde van het aan 
M.J. Eijkenboom verkochte bouwterrein, 1972, 1973.  3 stukken 

 
 560 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 3116 en 3126 beide ged., groot 
circa 4,54 a (kavel 21), aan A.H.W. Elkerbout te Brunssum, 1972, 1973 3 stukken 

 
 561 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3116 en 3114 beide ged., groot circa 
4,57 a (kavel 20), aan G.P.M. Landuyt te Valkenburg-Houthem, 1972, 1973.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 662 

 
 562 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 4,49 a (kavel 
35), aan H.W. G. Houppermans, 1972, 1973 1 omslag 

 
 563 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 3114 en 3116 beide ged., groot 
circa 10,70 a (kavel 1), aan P.J.G. Huggers, 1972, 1973.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 662 

 
 564 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Grubbenweg, sectie 

C no. 3069 ged., groot circa 5,55 a, aan J.G.H.M. van den Broek, 1972, 1973.  1 omslag 
 
 565 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Groene Kruisstraat nos. 1, 2, 3 en 5, aan resp. J.J.M. Sogelee, 
B.W. Quadackers, H.H. Lemmens en E.A.M. Bekkering, 1972, 1973.  1 omslag 

 
 566 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen Termaar, sectie C no. 3126 ged., groot circa 0,25 a, aan de N.V. 
P.L.E.M. t.b.v. de bouw van een transformatorhuisje; met bijbehorende stukken, 
1972,.  3 stukken 

 
 567 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Pendersstraat, sectie C no. 3000 ged., groot circa 1,90 a, 
aan Th.J. H. Schlenter; met bijbehorende stukken, 1972, 1973.  3 stukken 

 
 568 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Schutteheiweg, sectie C no. 2858 ged., groot circa 23,10 a, 
aan H.E. A. Eussen; met bijbehorende tekening, 1972, 1973.  2 stukken 

 
 569 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Mareheiweg, sectie 

C no. 2490 ged. en B no. 2111 ged., samen groot circa 8,70 a, aan H. Ramaekers, 
1972, 1973, 1975.  1 omslag 
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 570 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gele-gen aan de Pleinstraat nos. 2, 3, 4, 8 en 16, aan resp. A. Hamers, W.H. 
Dierx, J.G. Bertrand, J.H. Habets en J.A.B. Renssen, 1972, 1973, 1975-1978.  1 omslag 

 
 571 Stukken betreffende de verkoop van een weiland, gelegen te Nipendal nabij 

Dolberg, gemeente Hulsberg sectie C no. 1588, groot 70,30 a, aan G.P.J. Meurs, 
1972, 1974.  3 stukken 

 
 572 Stukken betreffende de verkoop van stroken grond, gelegen achter de 

Rootveldstraat, sectie D no. 198 ged., groot resp. circa 1,03 a en 1 a, aan resp. 
K.B.H. Pieters en M.W.P. Lousberg, 1972, 1974, 1976.  1 omslag 

 
 573 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen op Termaar, sectie 

C no. 3285 ged., groot circa 0,15 a, aan J.K.G. Bertholet, 1972, 1975.  1 omslag 
 
 574 Stukken betreffende de verkoop van stroken grond, gelegen nabij de Dr. 

Huntjensstraat, sectie D no. 198 ged., groot circa 0,95 a, 0,63 a, 0,72 a, 0,50 a, 
0,50 a en 0,32 a, aan resp. J.H. Dautzenberg, W.J. Kamps, J.J. van Oppen, J.H. 
Schaaks, W. Simons en P.J. Stroek, 1972, 1976.  1 omslag 

 
 575 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen nabij de Rootveldstraat, sectie D no. 77 ged., groot circa 1,05 a, 
aan J.H. Habets; met bijbehorende stukken, 1972, 1977.  1 omslag 

 
 576 Besluit van de raad tot verkoop van grond, gelegen nabij de Rootveldstraat, sectie 

D no. 140 ged., groot circa 0,60 a, aan H.G.J. Brouns; met bijbehorende stukken, 
1972, 1977.  1 omslag 

 
 577 Stukken betreffende de verkoop van gedeelten grond, gelegen nabij de 

Grubbenweg, sectie C no. 3069 ged., groot resp. circa 9 a, 8 a, 7 a, 4,50 a, 8,70 a, 
4 a, 33 a, 4,60 a en 5 a, aan resp. E.C. Aarts, T.Th. Bekker, F.S.M.G. Borghans, 
G.W.J.M. de Bruyn, J.J.M. Cauberg, E.M. de Graaf, J.A.I. Kroon, J.J.H. van Pelt 
en W.M.J. Zelis, 1972-1974.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventaris 602 

 
 578 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gele-gen aan de Holleweg nos. 2, 4, 8, 10, 12, 16 en 18, aan resp. J.G.L. 
Leunissen, M.H. Rongen, L.M.G. Dullens, J.L. Jansen, A.H.J. Hanzen, H.J. van 
Loon en J.M.A. Pluijmen, 1972-1974, 1976, 1977.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van strookjes grond, gelegen aan de Straterweg, 

sec-tie C nos. 3333 en 3310 beide ged., groot resp. circa 0,63 a en 0,16 a, aan 
W.H. van Keulen, 1972-1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 227 

 
 579 Akte houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan 

Ma-nensheide, sectie C nos. 2344 en 1960 beide ged., groot circa 4,89 a (kavel 
25), aan C.J.M. Ruiters-Huibers te Hoensbroek, 1972. Afschrift.  1 stuk 

 
 580 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 2,67 a (kavel 
53) en 2,62 a (kavel 54), aan resp. A. Oosting en M.H. Geurts te Bocholtz, 1973.  3 stukken 

 
 581 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 4,55 a (kavel 
33), aan A.G. Daelmans te Geleen, 1973.  3 stukken 

 
 582 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 2,60 a (kavel 
48), aan A.H. M. Sijben te Sibbe, 1973.  3 stukken 
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 583 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 2,66 a (kavel 
51), aan M.E. A. Hochstenbach, 1973.  3 stukken 

 
 584 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 2,27 a (kavel 
47), aan H.G. M.E. Driessen te Hoensbroek, 1973.  3 stukken 

 
 585 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3126 ged., groot circa 2,66 a (kavel 
52), aan Th.J. H. Pluijmen te Voerendaal, 1973.  3 stukken 

 
 586 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Holleweg, sectie B no. 1953 ged., groot circa 0,13 a, aan A. 
Quaet-vlieg-Voncken; met bijbehorende tekening, 1973.  2 stukken 

 
 587 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen nabij de Spoorstraat, sectie D no. 148 ged., groot circa 0,065 a, 
aan P.A.J. Gübbels; met bijbehorende tekening, 1973.  2 stukken 

 
 588 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Groene Kruisstraat, sectie C no. 2925 ged., groot circa 
1,80 a, aan K. Holtrop; met bijbehorende stukken, 1973.  3 stukken 

 
 589 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Achtbunderstraat, sectie C no. 2882 ged., groot 
circa 7,05 a, aan A.J.H.E. Maessen; met bijbehorende stukken, 1973.  3 stukken 

 
 590 Besluit van de raad tot verkoop van grond, gelegen aan de Putweg, sectie B no. 

1680 ged., groot circa 1,50 a, aan W. Laeven; met bijbehorende stukken, 1973.  1 omslag 
 
 591 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Steinbergsweg, sectie 

A no. 2639, groot 9,55 a, aan J.L. Lemlijn, 1973, 1974.  1 omslag 
 
 592 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan 't Böschke, 

sectie C no. 3318 ged., groot circa 4,55 a (kavel 31), aan M.J.G. Moonen, 1973, 
1974, 1976.  3 stukken 

 
 593 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Holleweg en de 

Craubekerstraat, sectie B nos. 2195 en 2017 beide ged., groot circa 0,72 a, 1,05 
a, 1,60 a, 1,20 a, 0,22 a en 0,05 a, aan resp. M.H. Rongen, L.M.G. Dullens, A.H.J. 
Hanzen, J.L. Jansen, J. Leunissen en J.W. Weerts, 1973, 1977.  1 omslag 

 
 594 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

stro-ken grond, gelegen nabij de Ranzaerstraat, sectie D no. 198 ged., groot circa 
2,345 a en 4,05 a, aan Stienstra Heerlen B.V., alsmede inzake de ruiling van 
stroken grond, gelegen nabij de Ranzaerstraat, sectie D no. 198 ged., groot circa 
4,14 a, tegen sectie D no. 136 ged., groot circa 4,14 a, toebehorend aan Stienstra 
Heerlen B.V; met bijbehorende stukken, 1973-1975.  1 omslag 

 
 595 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Putweg, sectie C no. 

2469, groot 6,20 a, aan P.A.J. Weerts, 1974.  3 stukken 
 
 596 Stukken betreffende de verkoop van stroken grond, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 3167, groot circa 0,18 a en 0,35 a, aan W.S. Meex, 
alsmede inzake de ruiling van bouwland, gelegen aan de provinciale weg 
Maastricht-Heerlen, sectie C no. 2520, groot 32,14 a, tegen een weiland, gelegen 
nabij de Schutteheiweg, sectie C no. 2671 ged., groot circa 9,88 a, toebehorend 
aan W.S. Meex, 1974.  1 omslag 
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 597 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, sectie C nos. 
3114 en 3116 beide ged., groot circa 11,65 a (kavel 1a), aan H. Lemmens; met 
bijbehorende stukken, 1974.  3 stukken 

 
 598 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3277 ged., groot circa 9,65 a (kavel 
9), aan P.L. Dikkes, 1974, 1975.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 235 

 
 599 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen nabij de Groene 

Kruisstraat, sectie C no. 3063 ged., groot circa 1,50 a, aan E.A.M. Bekkering, 
1974, 1975.  1 omslag 

 
 600 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Schutteheiweg, sectie 

C no. 2996 ged., groot circa 13,10 a, aan J.L. Houten, 1974, 1975.  1 omslag 
 
 601 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Grubbenweg, sectie 

C no. 3222 ged., groot resp. circa 4 a en 2,64 a, aan resp. H.P. Ritt en G.J. 
Houwen, 1974, 1975.  3 stukken 

 
 602 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Grubbenweg, sectie 

C no. 3217, groot 14 a, aan T.Th. Bekker en J.J.M. Cauberg, 1974, 1975.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 577 

 
 603 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

stroken grond, gelegen nabij de Rootveldstraat, sectie D no. 50 ged., groot circa 1 
a en 1 a, aan M.W.P. Lousberg en J.H.J. Habets; met bijbehorende stukken, 1974, 
1977.  3 stukken 

 
 604 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij 't Böschke, sectie C no. 

3318 ged., groot circa 1,50 a, aan M.H. Ringhs, 1974-1976.  3 stukken 
 
 605 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3277 ged., groot circa 9 a (kavel 7), 
aan J. Drost, 1975.  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond, sectie A no. 2492, groot 

32,90 a, aan J.H.J. Paulissen, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 1691 

 
 606 Stukken betreffende de verkoop van een weiland, gelegen aan de 

Ransdalerstraat, sectie D no. 35, groot 5,60 a, aan G.H.M. Ramaekers, 1975.  3 stukken 
 
 607 Stukken betreffende de verkoop van twee garages met ondergrond en verdere 

aanhorigheden, gelegen aan het Dross. de Limpensplein, sectie C no. 2576 ged., 
groot circa 0,35 a, aan A.J. Raes, 1975.  1 omslag 

 
 608 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het Vrijthof, 

sectie C no. 3149 ged., groot circa 2,50 a, aan P.A.M. Debije-Drummen, 1975, 
1976 3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 236 

 
 609 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen nabij de 

Rootveldstraat, sectie D no. 198 ged., groot circa 1 a, aan J.Fr. Pieters, 1975, 
1976.  1 omslag 

 
 610 Akten houdende verkoop van een bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan 

Manensheide, sectie C nos. 3318 en 3223 beide ged., groot circa 4,60 a, aan 
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P.H.M. Th. Habets te Valkenburg-Houthem; met bijbehorende stukken, 1975, 
1978. Afschriften.  1 omslag 

 
 611 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Termaar nos. 31, 33, 35, 37 en 39, aan resp. J.M. Dullens, H.J.S. 
Senden, Fr.H.M. Driessen, P.H. de Boer en G.J. Hanssen, 1975-1977.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 256 

 
 612 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Steenput nos. 2, 4 en 6, aan resp. M.L.M. Brouns, J.H.M. van den 
Bosch en J.M.M. Kissels, 1975-1977.  1 omslag 

 
 613 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen met aanhorigheden, 

gelegen aan de Dingbank nos. 8, 12, 14 en 22, aan resp. L.G.J. Vliegen, J.H.M. 
Heuge, J.H. Starmans en F. Curfs, 1975-1977.  1 omslag 

 
 614 Stukken betreffende de verkoop van stroken grond, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C nos. 3325 ged., groot circa 4,05 a en 6,12 a, aan resp. 
M.J. Mol en H.A. Westenend, 1975-1978.  1 omslag 

 
 615 Stukken betreffende de verkoop van een strookje grond, gelegen aan het Vrijthof, 

sectie C no. 3016 ged., groot circa 0,12 a, aan H.H.M. Laeven, 1976.  1 omslag 
 
 616 Algemene voorwaarden geldende voor de verkoop van woningwetwoningen; met 

bijbehorende stukken, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een strookje grond, gelegen aan de 

Pendersstraat, sectie C no. 3160 ged., groot circa 0,06 a, aan Th.J.H. Schlenter, 
1976, 1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 238 

 
 .-- Akte houdende verkoop van een perceel bouwland, gelegen Hugterveldje, sectie A 

no. 2492, groot 32,90 a, aan J.H.J. Paulissen, 1976. Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 239 

 
 617 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Manensheide, sectie C no. 3277 ged., groot circa 9,20 a (kavel 
9), aan J.L.A. Vonken, 1977.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 

Mareheiweg, sectie B no. 2209 ged., groot circa 0,20 a, aan M.J.M. Bertrand, 
1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 241 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen nabij de 

Houtstraat, sectie B no. 1036 ged., groot circa 3,60 a, aan J.C.L. Douze, 1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 245 

 
 618 Stukken betreffende de verkoop van een grindgroeve, gelegen aan de Heek, 

sectie C no. 2884 ged., groot circa 1,50 a, aan J.H. Schaepkens, 1977, 1978.  1 omslag 
 
 619 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Grubbenweg, sectie C 

no. 3019 ged., groot circa 1,65 a, aan Chr.M.J. Koolen, 1977, 1978.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van strookjes grond, gelegen aan de 

Schutteheiweg, sectie C no. 3323 ged., groot resp. circa 0,01 a en 0,10 a, aan 
resp. H.M.L.L. Palmen en K. Holtrop, 1977, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 249 

 
 620 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen nabij de Pastoor 

Laevenstraat, sectie D no. 23 ged., groot circa 0,38 a, aan L.P.J. Weerts, 1978.  1 omslag 
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 .-- Stukken betreffende de verkoop van een strookje grond, gelegen aan de 
Retersbekerweg, sectie A no. 2045 ged., groot circa 1,70 a, aan J.H.M.A. 
Paulissen, 1978 
N.B. Zie inventarisnummer 255 

 
 621 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Dingbank, sectie C 

no. 3295 ged., groot circa 0,60 a, aan J.A. van Oppen, 1978.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van het Luipervoetpad, sectie A no. 2283 ged., 

groot circa 2,40 a, aan J.B.C.W.H.J.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg te St. 
Geertruid, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 253 

 
 622 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Heek, sectie C no. 2884 ged., groot circa 4,40 a, aan 
E.A.C. Gerritsen; met bijbehorende stukken, 1978.  1 omslag 

 
 623 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Klimmenderstraat-Vrijthof, sectie C nos. 3353 en 
3354 beide ged., groot circa 5 a, aan H.J.W. Lemmens; met bijbehorende stukken, 
1978.  1 omslag 

 
 624 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van de 

aan de openbaarheid onttrokken veedrift, gelegen te Walem, sectie C no. 2134, 
groot 10,10 a, aan J.H. Huijnen; met bijbehorende stukken, 1978.  1 omslag 

 
 625 Stukken betreffende de verkoop van een woningwetwoning, met stal, ondergrond 

en tuin, staande en gelegen aan het Dross. de Limpensplein no. 11, sectie C no. 
3423, groot 5,05 a, aan de Staat der Nederlanden (Justitie), t.b.v. de huisvesting 
van een politiebureau, 1978, 1979.  1 omslag 

 
 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot overname van 

de aanwezige riolering in het perceel sectie C no. 2162, gelegen aan de Koulen, 
toebehorend aan Th.M.H. Vaessen; met bijbehorend stukken, 1978, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 677 

 
 626 Beleidsnota verkoop woningwetwoningen; met bijbehorend stuk, 1979.  2 stukken 
 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de 

Remigiusstraat, sectie C no. 3392 ged., groot circa 0,08 a, aan L.J.J. Ramaekers, 
t.b.v. het corrigeren van de perceelsgrens, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 261 

 
 627 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Dr. Poelsstraat, 

sectie C no. 3364 ged., groot circa 0,32 a, aan G.H. Muijtjens, 1979.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van twee percelen weg, gelegen in de Gewande 

en te Weustenrade, sectie A nos. 2053 en 2468 beide ged., groot resp. circa 5,47 
a en 11,55 a, aan J.B.C.W.H.J.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg te St. 
Geertruid, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 263 

 
 628 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Gerbergastraat, sectie D no. 227 ged., groot circa 1 a, aan 
H.G. Houben; met bijbehorende stukken, 1979.  3 stukken 

 
 629 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Kern Klimmen aan de Houtstraat no. 6, sectie C nos. 3364 en 
2366 beide ged., groot circa 2,40 a (kavel 3), aan G.N. Molan te Heerlen, alsmede 
inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid van leidingen van het centrale 
antennesysteem, t.b.v. en ten laste van de percelen sectie C nos. 3364 en 2366, 
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1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 640 

 
 630 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Kern Klimmen aan de Kinkershof no. 23, sectie C no. 3401 ged., 
groot circa 2,80 a (kavel 1), aan A.E.W. Schaffers te Nuth, alsmede inzake de 
vestiging van een erfdienstbaarheid van leidingen van het centrale 
antennesysteem, t.b.v. en ten laste van het perceel sectie C no. 3401, 1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 640 

 
 631 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Kern Klimmen aan de Houtstraat, sectie C no. 2837 (kavel 4), 
aan O.P.G. Steenbeek, alsmede inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid 
van leidingen van het centrale antennesysteem, t.b.v. en ten laste van het perceel 
sectie C no. 2837, 1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 640 

 
 632 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Kern Klimmen aan de Kinkershof no. 22, sectie C no. 3401 ged., 
groot circa 2,50 a (kavel 2), aam C.H.M. Reijnders, alsmede inzake de vestiging 
van een erfdienstbaarheid van leidingen van het centrale antennesysteem, t.b.v. 
en ten laste van het perceel sectie C no. 3401, 1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 640 

 
 633 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen aan de Houtstraat, 

sectie C no. 2837 ged., groot circa 1,10 a, aan J.H. Curfs, 1980 3 stukken 
 
 634 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Schoolstraat, sectie 

B nos. 1199, 2163 en 2206 allen ged., groot circa 29 a, aan de Stichting Katholiek 
Onderwijs Klimmen, t.b.v. de gerealiseerde uitbreiding van de basisschool en de 
stichting van de kleuterschool, 1980.  1 omslag 

 
 635 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een strook grond, gelegen aan de Molenweg, sectie A no. 2887 ged., groot circa 
0,55 a, aan J.H.J. Paulissen; met bijbehorende stukken, 1980, 1981.  1 omslag 

 
 636 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen nabij de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2972 ged., groot circa 0,30 a, aan M.J.P. van Loo-
Lemmens, 1981.  1 omslag 

 
 637 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, gelegen nabij de 

Houtstraat, sectie C no. 3490 ged., groot circa 0,13 a, aan J.W. Driessens, 1981.  1 omslag 
 
 638 Stukken betreffende de verkoop van een weiland, gelegen aan de Mareheiweg, 

sectie C no. 3314, groot 31,93 a, aan H. Ramaekers, 1981.  1 omslag 
 
 639 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

stroken grond, gelegen nabij de Ransdalerstraat, sectie D no. 289 ged., groot circa 
0,125 a, aan J.H. Eussen; met bijbehorende stukken, 1981.  1 omslag 

 
 640 Akte houdende aanvullende overeenkomst met G.N. Molan, C.H.M. Reijnders, 

A.E. W. Schaffers en O.P.G. Steenbeek, inzake de verkoop van bouwterreinen in 
het bestemmingsplan Kern Klimmen (kavel 1 t/m 4), 1981. Afschrift.  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 629-632 

 

2.2.1.1.3.1.1.4. Ruiling 

 
 641 Stukken betreffende de ruiling van een bouwterrein, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat, sectie B nos. 1499 en 1592 beide ged., groot circa 4,56 a, tegen 
een bouwterrein, gelegen aan de Spoorstraat, sectie B nos. 1449, 337, 338 en 339 
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allen ged., groot circa 5,47 a, toebehorend aan J.J. van Oppen te Wijlre, t.b.v. de 
bouw van woningwetwoningen, 1953, 1954.  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van een bouwterrein, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat, sectie B no. 1548 ged., groot circa 5,40 a, tegen een weiland, 
gelegen aan de Ransdalerstraat, sectie B nos. 1733 en 1734 ged., groot resp. 
5,05 a en 0,63 a, toebehorend aan M.H. Leunissen, de ruiling van een erf, gelegen 
Straatje, sectie C no. 1175, groot 0,30 a, tegen een strookje grond, gelegen aan 
de Straterweg, sectie C no. 1964 ged., groot circa 0,20 a, toebehorend aan wed. 
M.G.Ph. Blezer-Savelberg en cons., de ruiling van een erf en voormalige put, 
gelegen Straatje, sectie C no. 1860, groot 0,23 a, tegen een erf, gelegen Straatje, 
sectie C no. 1175, groot 0,30 a, toebehorend aan de fam. K.M. Coenders-
Mommers, t.b.v. resp. de aanleg van een weg en de verbetering van de tertiaire 
weg C 79, 1953, 1958..  
N.B. Zie inventarisnummer 108 

 
 642 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Dr. Poelsstraat, sectie C 

no. 2312, groot 4,80 a, tegen grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 2311 
ged., groot circa 4,80 a, toebehorend aan wed. W. Moonen-Vondenhoff, alsmede 
inzake de verkoop van een bouwterrein en een strook grond, gelegen aan de hoek 
Houtstraat-Pendersstraat, sectie C nos. 589 en 2311 beide ged., groot resp. circa 
7,24 a en 1,25 a, aan J. de Vries te Hulsberg en de verkoop van een strook grond, 
gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 2311 ged., groot circa 1 a, aan J.J. van 
Oppen, 1959.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 275 

 
 643 Stukken betreffende de ruiling van een gedeelte van een voetpad, gelegen aan de 

Retersbekerweg, sectie C no. 2179 ged., groot circa 1,60 a, tegen grond, gelegen 
aan de Retersbekerweg, sectie C nos. 1809 en 1810 beide ged., groot circa 1,60 
a, toebehorend aan W.S. Meex, 1960.  3 stukken 

 
 644 Akte houdende ruiling van grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie C nos. 2172, 

2260, 721 en 713 allen ged., samen groot circa 13 a, tegen bouwland, gelegen 
achter de Houtstraat, sectie C no. 2304 ged., groot circa 13 a, toebehorend aan de 
Congregatie van de Franciscanessen van de H. Joseph te Valkenburg-Houthem, 
t.b.v. de uitvoering van het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan, 1961. 
Afschrift..  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 292 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van een perceel grond, gelegen in het Kruisveld, 

sectie C no. 487, groot 19 a, tegen een perceel grond, gelegen aan de 
Kinkersweg, sectie C no. 619, groot 5,40 a, toebehorend aan W.S. Meex, 1962, 
1963..  
N.B. Zie inventarisnummer 148 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Houtstraat, sectie C no. 

599 ged., groot circa 1,25 a, tegen sectie C no. 598 ged., groot circa 0,55 a, 
toebehorend aan G.H. Verhoeven, 1962, 1963..  
N.B. Zie inventarisnummer 149 

 
 645 Stukken betreffende de ruiling van stroken grond, gelegen aan de Kerkstraat, 

sectie C no. 2506 ged., groot circa 0,23 a, tegen sectie C no. 2006 ged., groot 
circa 0,05 a, toebehorend aan H.J. van Kalsbeek-Curfs, t.b.v. de verbreding van 
de Kerkstraat, 1962, 1963.  3 stukken 

 
 646 Stukken betreffende de ruiling van stroken grond, gelegen te Weustenrade, sectie 

A no. 2478 ged., groot circa 0,05 a, tegen sectie A no. 2840 ged., groot circa 0,03 
a, toebehorend aan H.P. Benen, alsmede de ruiling van een strook grond, gelegen 
nabij de Stationsstraat, sectie C no. 2506 ged., groot circa 0,44 a, tegen een 
strook grond, gelegen nabij de Remigiusstraat, sectie C no. 1981 ged., groot circa 
0,40 a, toebehorend aan H. Honingmann, 1963, 1964.  1 omslag 
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 647 Stukken betreffende de ruiling van stroken grond, gelegen aan en nabij de Pastoor 

Laevenstraat, sectie B no. 1784 ged., groot circa 0,36 a, tegen sectie B no. 1476 
ged., groot circa 0,36 a, toebehorend aan M.H.J. Ramaekers, 1964.  1 omslag 

 
 648 Stukken betreffende de ruiling van een strook grond, gelegen tussen de 

Klimmenderstraat en het Dross. de Limpensplein, sectie C no. 2540 ged., groot 
circa 1,50 a, tegen een bouwterrein, gelegen tussen de Klimmenderstraat en het 
Dross. de Limpensplein, sectie C no. 2318 ged., groot circa 12,25 a, toebehorend 
aan de Boerenleenbank te Klimmen, alsmede inzake de vestiging van een 
erfdienstbaarheid tot het aanbrengen van een passende beplanting op het perceel 
sectie C no. 2540 ged., toebehorend aan de gemeente, welke beplanting niet 
storend mag zijn ten aanzien van het op de percelen sectie C nos. 2318 en 2540 
ged., toebehorend aan de Boerenleenbank, te bouwen bankgebouw, 1964, 1965.  3 stukken 

 
 649 Stukken betreffende de ruiling van grond, bestemd voor bouwterrein, gelegen aan 

de hoek Ransdalerstraat-Kampstraat, sectie B no. 1722 ged., groot circa 9 a, 
tegen bouwland, gelegen aan de Putweg, sectie B no. 1809, groot 1,24,20 ha, 
toebehorend aan J.J.H.M. Eussen en cons, 1964, 1965.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van een strook grond, gelegen nabij de Pastoor 

Laevenstraat, sectie B no. 1979 ged., groot circa 0,15 a, tegen een strook grond, 
gelegen aan de Pastoor Laevenstraat, sectie B no. 1930 ged., groot circa 0,15 a, 
toebehorend aan J.H. Blezer, t.b.v. de verbetering en de verbreding van de 
Pastoor Laevenstraat, 1964, 1966..  
N.B. Zie inventarisnummer 175 

 
 650 Akte houdende ruiling van stroken grond, gelegen nabij de Kerkweg, sectie C no. 

2595 ged., groot circa 0,75 a, tegen sectie C no. 2593 ged., groot circa 0,65 a, 
toebehorend aan H.J. van Kalsbeek-Curfs, 1964. Afschrift.  1 stuk 

 
 651 Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de Putweg en de 

Kickenbroekerweg, sectie B no. 1809 en sectie C nos. 2487 en 2488, groot resp. 
1,24,20 ha en samen 3,99,10 ha, tegen bouwland, gelegen op de Acht Bunders, 
sectie C nos. 1839, 611, 615, 616 en 1749, samen groot 80,43 a, weilanden, 
gelegen aan de Klimmenderstraat, aan de Oude Pastorie en aan de 
Grubbenweiden, sectie C no. 1523 en sectie A no. 985, samen groot 52,35 a, 
sectie B no. 1794, groot 2,50,20 ha en sectie B no. 533, groot 59 a, toebehorend 
aan J.E. Schoenmaekers te Sittard, t.b.v. de realisering van uitbreidingsplannen, 
1965.  1 omslag 

 
 652 Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de Steinbergsweg, 

sectie A no. 958, groot 51,40 a, tegen bouwland, gelegen aan de Schutteheiweg, 
sectie C nos. 610 en 1838, samen groot 25,25 a, toebehorend aan J.H. 
Schaepkens, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan West, 1965.  3 stukken 

 
 653 Stukken betreffende de ruiling van stroken grond, gelegen aan de 

Klimmenderstraat, sectie C no. 2318 ged., groot circa 0,95 a, tegen sectie C nos. 
2090 en 2019 beide ged., groot circa 1,10 a, toebehorend aan wed. M.C.H. 
Pluijmen-Lemlijn en cons., t.b.v. de bouw van woningwetwoningen, 1965.  3 stukken 

 
 654 Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de Steinbergsweg, 

sectie A no. 2203, groot 21,70 a, tegen bouwland, gelegen op de Acht Bunders, 
sectie C no. 617, groot 13,10 a, toebehorend aan het R.-K. Kerkbestuur van de H. 
Remigius, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan West, 1965, 1966.  3 stukken 

 
 655 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan en nabij de Schutteheiweg, 

sectie C nos. 619, 428, 427, 424 en 423 allen ged., samen groot circa 17,40 a, 
tegen sectie C no. 431 ged., groot circa 2,50 a, toebehorend aan P.M.J. Wolfs te 
Geleen, 1965, 1966.  1 omslag 
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 656 Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de Walemerweg, sectie 
C nos. 394, 395 en 1045, samen groot 66,60 a en gemeente Hulsberg sectie C 
nos. 218 en 216 beide ged., groot resp. circa 18,60 a en 12,75 a, tegen bouwland, 
gelegen aan de Schutteheiweg en de Kickenbroekerweg, sectie C nos. 417 en 
2485, groot resp. 22,50 a en 65 a, toebehorend aan J.H.Fr. Meurs, t.b.v. het 
bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Klimmen-West, 1966.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 658 

 
 657 Stukken betreffende de ruiling van een gedeelte van een vervallen voetpad, 

gelegen aan de Klimmenderstraat, sectie C no. 2676 ged., groot circa 0,50 a, 
tegen grond, gelegen nabij de Klimmenderstraat, sectie C no. 1760 ged., groot 
circa 7,70 a, toebehorend aan wed. M.Ph. Franssen-Dullens en cons., t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan Klimmen West, 1966, 1967 1 omslag 

 
 658 Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de Walemerweg, sectie 

C no. 392, groot 10,10 a en gemeente Hulsberg sectie C nos. 712, 216 en 218 
allen ged., samen groot circa 39,35 a, tegen bouwland, gelegen aan de 
Schutteheiweg, sectie C no. 422, groot 30,30 a, toebehorend aan H.J. Slijpen, 
t.b.v. het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Klimmen-West, 1966, 1971.  1 omslag 

 
 659 Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de Kickenbroeksweg, 

sectie C nos. 2809 en 2671 beide ged., samen groot circa 1,22,00 ha en 
bouwgrond, gelegen in het Craubekerdaal, sectie B nos. 657, 658, 659 en 1555 
allen geheel en no. 473 ged., samen groot circa 1,42,00 ha, tegen bouwland en 
weiland, gelegen te Manensheide, sectie C nos. 2345, 1763, 871, 872 en 873, 
samen groot 1,24,90 ha, toebehorend aan F.H.J. en J.L.J. Eijdems, t.b.v. de 
realisering van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Manensheide, 1968, 
1969.  3 stukken 

 
 660 Stukken betreffende de ruiling van een bouwterrein, gelegen aan de Hagerweg, 

sectie C no. 2867 ged., groot circa 10,20 a, tegen een perceel tuingrond, gelegen 
aan de Schoolstraat, sectie B no. 1786, groot 5,82 a, toebehorend aan W.J. 
Boosten, t.b.v. de bouw van een gymnastiekzaal en de aanleg van een 
speelplaats bij de nieuwe school, 1970.  1 omslag 

 
 661 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen te Termaar, sectie C no. 2344 

ged. en sectie B nos. 128, 906, 907, 123, 908, 884, 2844 en 2982, samen groot 
circa 1,05,97 ha, tegen grond, gelegen in het bestemmingsplan Manensheide, 
sectie C no. 870, 1960 ged. en 53 ged., samen groot circa 57,47 a, toebehorend 
aan P.L. Dikkes, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Manensheide, 
1971, 1972.  3 stukken 

 
 662 Stukken betreffende de ruiling van een strook grond, gelegen aan de Straterweg, 

sectie C no. 3114 ged., groot circa 0,35 a, tegen een strook grond, gelegen aan de 
hoek Straterweg-Termaar, sectie C no. 2398 ged., groot circa 0,35 a, toebehorend 
aan J.A. Blezer, t.b.v. de verbreding van de hoek Straterweg-Termaar, 1972-1974. 
 1 omslag 

 
 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

stroken grond, gelegen nabij de Ranzaerstraat, sectie D no. 198 ged., groot circa 
4,14 a, tegen sectie D no. 136 ged., groot circa 4,14 a, toebehorend aan Stienstra 
Heerlen B.V.; met bijbehorende stukken, 1973-1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 594 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de provinciale weg 

Maastricht-Heerlen, sectie C no. 2520, groot 32,14 a, tegen een weiland, gelegen 
nabij de Schutteheiweg, sectie C no. 2671 ged., groot circa 9,88 a, toebehorend 
aan W.S. Meex, 1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 596 
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 663 Stukken betreffende de ruiling van stroken grond, gelegen nabij de Houtstraat, 
sectie C no. 1823 ged., groot circa 0,20 a, tegen sectie C no. 2873 ged., groot 
circa 0,20 a, toebehorend aan K.H. Bertholet, 1974, 1975.  1 omslag 

 
 664 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Manensheide en de 

Steenput, sectie C no. 3318 ged., groot circa 2,50 a, tegen grond, gelegen tussen 
de Manensheide en de Steenput, sectie C no. 3223 ged., groot circa 2 a, 
toebehorend aan Stienstra Heerlen B.V., t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Manensheide, 1975.  1 omslag 

 
 665 Stukken betreffende de ruiling van weilanden, gelegen aan de Mareheiweg en 

nabij de Ransdalerstraat, sectie D nos. 3083 en 126 ged., groot resp. 2,05,92 ha 
en circa 2 a, tegen een weiland, gelegen aan de Ransdalerstraat, sectie D no. 165 
ged., groot circa 1,63,00 ha, toebehorend aan J.G.A. Winthagen, t.b.v. de 
realisering van een voetbalterrein voor S.C.K.R, 1978-1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 834 

 
 666 Stukken betreffende de ruiling van bouwland, gelegen aan de Kickenbroekerweg, 

sectie C no. 2485, groot 65 a, tegen een weiland, gelegen aan de Spoorstraat, 
sectie D no. 122 ged., groot circa 17,50 a, toebehorend aan H.W. Kockelkorn, 
t.b.v. de aanleg van een speelterrein bij de voetbalaccommodatie te Ransdaal, 
1980, 1981.  1 omslag 

 
 667 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Roetweg, sectie D nos. 

60 en 61 beide ged., samen groot circa 1,96 a, tegen grond, gelegen nabij de 
Spoorstraat en aan de Roetweg, sectie D nos. 281, 300, 303 en 59 allen ged., 
samen groot circa 8,77 a, toebehorend aan wed. A.M. Eussen-Lipsch, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Ransdaal-Dorp en de verlegging en de 
verbreding van de toegangsweg naar het sportcomplex te Ransdaal, alsmede 
inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid tot het mogen leggen, hebben, 
houden, onderhouden, verwijderen of vervangen van leidingen van 
nutsvoorzieningen en van riolering met rioolput(ten), t.b.v. de door wed. A.M. 
Eussen-Lipsch aan de gemeente overgedragen perceelsgedeelten, alsmede van 
het resterend eigendom van de gemeente in de Roetweg en ten laste van een 
gedeelte van het perceel sectie D no. 281, 1981.  1 omslag 

 

2.2.1.1.3.1.1.5. Onteigening 

 
 668 Stukken betreffende het plan tot onteigening van percelen en perceelsgedeelten 

voor de realisering van het bestemmingsplan Bebouwde Kom, 1968-1970.  1 omslag 
 

2.2.1.1.3.1.2. Zakelijke rechten 

 
 .-- Akte houdende overeenkomst met de Staatsmijnen in Limburg inzake het recht 

van de Staatsmijnen om in gemeente-eigendommen gasleidingen met toebehoren 
te leggen, te hebben, te gebruiken, te onderhouden en weg te nemen, 1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 1532 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid houdende het verbod 

tot het bouwen van stallen voor vee of kleinvee, ten laste en ten behoeve van het 
perceel sectie C no. 2439, gelegen aan de Houtstraat, 1962, 1963..  
N.B. Zie inventarisnummer 292 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid tot het aanbrengen 

van een passende beplanting op het perceel sectie C no. 2540 ged., gelegen 
tussen de Klimmenderstraat en het Dross. de Limpensplein, toebehorend aan de 
gemeente, welke beplanting niet storend mag zijn ten aanzien van het op de 
percelen sectie C nos. 2318 en 2540 ged., toebehorend aan de Boerenleenbank, 
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te bouwen bankgebouw, 1964, 1965..  
N.B. Zie inventarisnummer 648 

 
 669 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal op het perceel sectie C no. 2482, groot circa 0,28 a, gelegen 
Termaar, aan de N.V. P.L.E.M.; met bijbehorende tekening, 1966, 1967.  2 stukken 

 
 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vestiging van 

een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het perceel sectie C no. 2694 ged., 
gelegen aan de Grubbenweg; met bijbehorende tekening, 1967..  
N.B. Zie inventarisnummer 373 

 
 670 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vestiging van 

het recht tot het hebben van een rioolleiding, t.b.v. het perceel gemeente 
Voerendaal, sectie A no. 3128 (Grubbenvloedgraaf), toebehorend aan het 
Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met zijtakken te Sittard en ten laste 
van de percelen sectie B nos. 762, 1791, 1794 en 1795, toebehorend aan de 
gemeente, 1968.  3 stukken 

 
 671 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. de 

Dolbergerweg, sectie C no. 2174, toebehorend aan de gemeente en ten laste van 
de percelen sectie C nos. 2810, toebehorend aan J.H.Fr. en G.P.J. Meurs en 
sectie C no. 2517, toebehorend aan wed. G.E. Lipsch-Venneman en cons, 1969, 
1970.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, ten laste 

van het p-erceel sectie C no. 2916 ged., gelegen aan de Grubbenweg, 
toebehorend aan L.Th.M. Verbeek en t.b.v. de belendende bouwkavels, 1970, 
1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 487 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid tot het hebben, 

houden, onderhouden en herstellen van een riolering, t.b.v. de percelen sectie C 
nos. 2916 en 2917 ged., toebehorend aan de gemeente en ten laste van het 
perceel sectie C no. 2917 ged., gelegen aan de Grubbenweg, toebehorend aan 
G.J. Houwen, 1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 503 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. en 

ten laste van de percelen sectie C nos. 2916 en 2917, gelegen aan de 
Grubbenweg, 1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 500 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van gootrecht, t.b.v. 

de percelen sectie C nos. 2874 en 2807, toebehorend aan de gemeente en ten 
laste van het perceel sectie C no. 3022 ged., gelegen aan de Grubbenweg, 
toebehorend aan J.M.A. Bakermans, 1971, 1972..  
N.B. Zie inventarisnummer 509 

 
 672 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het 

perceel sectie C no. 3309 (Straterweg), toebehorend aan de gemeente en ten 
laste van het perceel sectie C no. 3088, toebehorend aan wed. M.J.L. Lipsch-
Horsmans en cons., t.b.v. de aanleg van een bestaande riolering van Termaar via 
de Straterweg naar het bestaande transportriool, 1971, 1975.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid tot het leggen, 

hebben, houden en onderhouden van leidingen voor gas, water, elektriciteit en 
telefoon en het uitvoeren van reparaties en vernieuwingen daarvan, t.b.v. het 
perceel sectie C no. 2344 ged. (weg), toebehorend aan de gemeente en ten laste 
van het perceel sectie C no. 2344 ged., gelegen in het bestemmingsplan 
Manensheide, toebehorend aan J.A. de Heer, 1972..  
N.B. Zie inventarisnummer 534 
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 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van gootrecht, t.b.v. 

het perceel sectie C no. 2399 (Straterweg), toebehorend aan de gemeente en te 
laste van de perceelsgedeelten sectie C nos. 2344, 1960 en 2095, toebehorend 
aan H.W.M. Gielkens, 1972..  
N.B. Zie inventarisnummer 541 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van gootrecht voor het 

hebben, houden en onderhouden van het bestaande riool in de percelen sectie C 
nos. 2565 en 25 beide ged., toebehorend aan de gemeente, gelegen aan de 
voorzijde van het aan M.J. Eijkenboom verkochte bouwterrein in het 
bestemmingsplan Manensheide, 1972, 1973..  
N.B. Zie inventarisnummer 559 

 
 673 Stukken betreffende de vestiging en de verlening van een zakelijk recht van 

opstal, strekkende tot het bouwen, hebben, houden en onderhouden van een 
transformatorhuisje door de N.V. P.L.E.M., op het perceel sectie C no. 2814 ged., 
gelegen aan het Dross. de Limpensplein, alsmede tot vestiging van een 
erfdienstbaarheid van toegang en een erfdienstbaarheid tot het hebben, houden 
en onderhouden van kabels, nodig voor de overbrenging van elektrische stroom, 
ten behoeve en ten laste van het perceel sectie C no. 2814, 1974, 1975.  1 omslag 

 
 674 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. de 

Craubekerstraat, sectie B no. 2184, toebehorend aan de gemeente en ten laste 
van de percelen sectie B nos. 1692, 2024, 2203, 1695, 1696, 1699, 1697, 1698, 
1899, 2116, 2117, 1702, 1959 en 2119, toebehorend aan diverse personen, t.b.v. 
de aanleg van een riolering voor woningen aan de Barrier en de Craubekerstraat, 
1974, 1976..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een zakelijk recht van opstal op het perceel 

sectie A no. 2157 ged., gelegen aan de Langenrijn-Brommelerweg, toebehorend 
aan A.M.G. L'Ortije-Coenen, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 1691 

 
 .-- Dossier inzake de uitgifte in erfpacht van grond, gelegen aan de Kerkveldweg, 

sectie B nos. 1199, 1200 en 1343 allen ged., samen groot circa 1,25 ha, aan de 
Tennisver-eniging Klimmen, 1975-1977, 1979, 1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 1684 

 
 675 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vestiging van 

een erfdienstbaarheid van waterleiding met bijkomende werken, ten laste van de 
percelen sectie A nos. 2205 en 2206, gelegen aan de Steinbergsweg, 
toebehorend aan de gemeente, t.b.v. de aansluiting van de 
woonwagenstandplaatsen door de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg; met 
bijbehorende stukken, 1976, 1977.  1 omslag 

 
 676 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van 

elektriciteitsleidingen en lichtmasten, t.b.v. het perceel sectie D no. 13, gelegen 
aan de Pastoor Laevenstraat, toebehorend aan de gemeente en ten laste van de 
percelen sectie D nos. 254 en 250, toebehorend aan J.J.M. Baars, J.W.H. 
Gielgens te Heerlen en J.M.A. Eussen, t.b.v. de uitbreiding van de openbare 
verlichting in de Pastoor Laevenstraat, 1978, 1979.  1 omslag 

 
 677 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vestiging van 

een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. de percelen sectie C nos. 3267 en 3270, 
gelegen aan de Koulen, toebehorend aan de gemeente en ten laste van het 
perceel sectie C no. 2162, toebehorend aan Th.M.H. Vaessen, t.b.v. de aansluiting 
van 4 woningen gelegen aan de Koulen op de riolering, alsmede inzake de 
overname van de aanwezige riolering in het perceel sectie C no. 2162, gelegen 
aan de Koulen, toebehorend aan Th.M.H. Vaessen; met bijbehorende stukken, 
1978, 1979.  1 omslag 
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 678 Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheden van riolering, weg, 

leidingen en kabels en het aangaan van gebruikersovereenkomsten met diverse 
personen, t.b.v. rioleringswerken en wegreconstructies in Weustenrade en van 
Weustenrade via Retersbeek naar Klimmen, 1978-1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 682, 683 

 
 679 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. de 

percelen sectie B nos. 2177 en 2181, gelegen aan de Kaardenbekerweg, 
toebehorend aan de gemeente en ten laste van de percelen sectie B no. 2179 en 
gemeente Voerendaal sectie E no. 3025, toebehorend aan G.J. de Jong, t.b.v. de 
opheffing van wateroverlast in de Kaardenbekerweg, 1979.  1 omslag 

 
 680 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het 

perceel sectie C no. 3057, gelegen aan de Overhekerstraat, toebehorend aan de 
gemeente en laste van de percelen sectie A nos. 2095 en 2131, toebehorend aan 
A.M. Schaepkens, t.b.v. de aansluiting van woningen gelegen aan de Overheek op 
de riolering, 1979.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheden van riolering en van 

leidingen en kabels voor de nutsvoorzieningen, t.b.v. de aanleg riolering Klimmen-
Retersbeek-Weustenrade en de reconstructie van de Retersbekerweg, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 262 

 
 681 Akte houdende vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. de 

percelen sectie C nos. 3270 en 3333, toebehorend aan de gemeente en ten laste 
van het perceel sectie C no. 3331, toebehorend aan M.H. Vaessen-Sogelee, 1979. 
Afschrift.  1 stuk 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheden van leidingen van het 

centrale antennesysteem, t.b.v. en ten laste van de percelen sectie C nos. 3364, 
2366, 3401 en 2837, gelegen in het bestemmingsplan Kern Klimmen aan de 
Houtstraat en de Kinkershof, 1980..  
N.B. Zie invnr. 1160, 1161, 1162, 1163 

 
 682 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van 

hemelwaterafvoer, bestrating en toegang, t.b.v. het perceel sectie C no. 2453, 
toebehorend aan de gemeente en ten laste van de percelen sectie C nos. 2426, 
746 en 3484, toebehorend aan het R.-K. Kerkbestuur van de H. Remigius en 
J.A.E. Linckens, t.b.v. verbindingsstraat tussen het Vrijthof en de Schoolstraat 
i.v.m. de reconstructie van het Vrijthof, 1980, 1981.  1 omslag 

 
 683 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het 

perceel sectie B no. 2245, gelegen aan de Mareheiweg, toebehorend aan de 
gemeente en ten laste van het perceel sectie B no. 1838, toebehorend aan A.M. 
Spliet, t.b.v. de aansluiting van het pand Mareheiweg op de riolering, alsmede de 
vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het perceel sectie C no. 
3450 (Overhekerstraat), toebehorend aan de gemeente en ten laste van de 
percelen sectie A nos. 2842, 2681 en 2096, toebehorend aan resp. A.M.U. 
Waterval-Heuts te Valkenburg-Houthem, J.H. Schaepkens, M.H.H. Kissels en 
M.M. Kerckhoffs-Kissels beiden te Hulsberg, 1980, 1981.  1 omslag 

 
 684 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het 

perceel sectie B no. 2181, gelegen aan de Kaardenbekerweg, toebehorend aan de 
gemeente en ten laste van de percelen sectie B nos. 2178 en 1868, toebehorend 
aan resp. G.J. de Jong, M.Y. de Jong-van Vliet, H.P., J.G.M. en J.V. Kickken, t.b.v. 
de aansluiting van woningen gelegen aan de Kaardenbekerweg op de riolering, 
1980, 1981.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid tot het mogen leggen, 

hebben, houden, onderhouden, verwijderen of vervangen van leidingen van 
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nutsvoorzieningen en van riolering met rioolput(ten), t.b.v. de percelen sectie D 
nos. 281, 300, 303 en 59, gelegen nabij de Spoorstraat en de aan de Roetweg, 
toebehorend aan de gemeente, alsmede van het resterend eigendom van de 
gemeente in de Roetweg en ten laste van een gedeelte van het perceel sectie D 
no. 281, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 667 

 
 685 Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van riolering, t.b.v. het 

perceel sectie C no. 3436, gelegen aan de Schalenboschweg, toebehorend aan 
de gemeente en ten laste van het perceel sectie C no. 3088, toebehorend aan 
wed. M.J.L. Lipsch-Horsmans en cons., alsmede het aangaan van een 
gebruikersovereenkomst met L.H. Pluijmen te Hulsberg, t.b.v. de aanleg van een 
afvoerriool van Termaar, 1981.  1 omslag 

 
 .-- Besluit van de raad tot uitgifte in erfpacht aan de voetbalvereniging S.C.K.R. van 

grond, gelegen aan de Spoorstraat, sectie D no. 260 ged., groot circa 0,77 a, t.b.v. 
het realiseren van een kantine; met bijbehorende stukken, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1687 

 
 686 Akte houdende verlening van het zakelijk recht van opstal tot het stellen en in 

eigendom hebben van een kleedlokaal op het perceel sectie A no. 2157 ged., 
groot circa 3,50 a, gelegen aan de Langenrijn, toebehorend aan A.M.G. L'Ortije-
Coenen, t.b.v. voetbalvereniging Troja. Afschrift 1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1691 

 

2.2.1.1.3.1.3. Andere dan zakelijke rechten 

 

2.2.1.1.3.1.3.1. Huur-, verhuur en verpachting 

 
 687 Dossier inzake de verhuring van de woning en postbureau rijkspolitie met 

arrestantencel, gelegen aan de Dr. Poelsstraat 26, aan de Staat der Nederlanden 
(Rijksgebouwendienst), 1960-1973.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de huur van het R.-K. Kerkbestuur van de H. Remigius van 

een lokaal van het parochiehuis met de daarbij behorende berg-, kleed- en 
wasruimte, t.b.v. het gewoon lager onderwijs, 1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 1618 

 
 .-- Stukken betreffende de verhuring van grond, gelegen aan en nabij de 

Steinbergsweg, sectie A no. 2105 ged. en 2205, samen groot circa 91,20 a, aan 
de Provinciale Waterstaat, t.b.v. de inrichting van een opslagplaats, 1966, 1967..  
N.B. Zie inventarisnummer 191 

 
 688 Stukken betreffende voorwaarden voor het inscharen van vee, 1969-1972.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de verhuring van het hoofdvoetbalveld, het trainingsveld, het 

kleedlokaal en de kantine op het sportcomplex gelegen aan de Schoolstraat-
Schalenboschweg aan voetbalvereniging Klimmania, 1970, 1971, 1975-1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 1668 

 
 .-- Stukken betreffende de huur van grond, gelegen aan de Langenrijn-

Brommelerweg, sectie A nos. 2068, 2069, 2071, 2175, 26 en 27, samen groot 
circa 1,05,35 ha, van P.J. Leunissen, erven Coenen-Quadackers, M.A. Offermans, 
N. L'Ortije en J.J. Lemaire, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 1691 

 
 689 Gebruiksvoorschriften inzake verhuur lokalen van de voormalige kleuterschool en 

de speelplaats aan de Houtstraat no. 23, 1975. Concept.  1 stuk 
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 .-- Akte houdende overeenkomst tot verhuring van het verenigingsgebouw, gelegen 
aan de Bongerd 14, op het perceel sectie C no. 198 ged., aan de Stichting 
Exploitatie en Beheer Jeugdhuis Ransdaal "Sebjera"; met bijbehorende stukken, 
1977, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 1723 

 

2.2.1.1.3.1.3.2. Gebruik 

 
 690 Akte houdende onderhandse overeenkomst betreffende het gebruik van 

publiekrechtelijke provinciale eigendommen voor het leggen en hebben van 
trottoirs op en van een rioolleiding in de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-
Heerlen, voor zover de weg gelegen is op het grondgebied van de gemeente, 
1956.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1121, 1128 

 
 .-- Dossier inzake het op proef in gebruik geven van een gedeelte van de 

Dolbergerweide voor het beweiden door kleinvee, 1979, 1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 1705 

 

2.2.1.1.3.1.4. Rechten en verplichtingen ten aanzien van aangrenzende eigendommen 

 
 691 Stukken betreffende de plaatsing van een afrastering tussen de eigendommen van 

J.W.J. Speetjens en de gemeente bij de basisschool Ummer Clumme aan de 
Schoolstraat, 1976, 1977.  1 omslag 

 

2.2.1.1.3.1.4.1. Beheer van eigendommen 

 
 692 Stukken betreffende de kosten voor het bouwrijp maken van de bouwterreinen 

gelegen aan de Dr. Poelsstraat e.o, 1956, 1957.  1 omslag 
 
 693 Stukken betreffende de kosten voor het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan 

Kom Klimmen, 1960-1970.  1 omslag 
 
 694 Besluit van de raad tot vaststelling van de verkoopprijzen van bouwterreinen in het 

uitbreidingsplan Kom Klimmen; met bijbehorende stukken, 1961.  3 stukken 
 
 695 Stukken betreffende de kosten voor het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan 

Klimmen West, genaamd Acht Bunder, 1962-1965.  1 omslag 
 
 696 Exploitatie-overzicht en -opzetten van het uitbreidingsplan Ransdaal, 1964, 1966..  1 omslag 
 
 697 Exploitatie-opzet uitbreidingsplan Ransdaal, [1966]..  1 stuk 
 
 .-- Globale kostprijscalculatie bestemmingsplan Manensheide, 1968, 1970..  

N.B. Zie inventarisnummer 1306 
 
 .-- Exploitatie-opzet en tekeningen met betrekking tot het saneringsplan Vrijthof, 

1969, 1970..  
N.B. Zie inventarisnummer 1300 

 
 698 Stukken betreffende de financiering van het saneringsplan Houtstraat, 1971, 1974-

1979.  1 omslag 
 
 699 Stukken betreffende de nacalculatie van het bestemmingsplan Manensheide, 

1971-1976.  1 omslag 
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 .-- Globale exploitatieberekening van een gedeelte van het bestemmingsplan 
Ransdaal, 1972..  
N.B. Zie inventarisnummer 1311 

 
 .-- Dossier inzake de exploitatie-overeenkomst met Stienstra B.V. inzake het 

bestemmingsplan Kern Ransdaal, 1973-1975, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1312 

 
 700 Stukken betreffende de exploitatie van het bestemmingsplan Termaar, 1977-1981. 

 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1332 

 
 .-- Exploitatierekeningen bestemmingsplan Kern Klimmen, 1978, 1979..  

N.B. Zie inventarisnummer 1339, 1488 
 
 701 Stukken betreffende de globale kostenraming t.b.v. het bouwrijp maken van een 

terrein gelegen aan de Schutteheiweg-Houtstraat, 1980, 1981.  1 omslag 
 

2.2.1.1.3.1.5. Financiën 

 
 702 Stukken betreffende de deelname aan de verwaarborgingsregeling van de 

Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten (F.O.G.) te 's-Gravenhage, 1960, 1961, 
1965, 19751977, 1979, 1981.  1 omslag 

 
 703-705 Stukken betreffende de Commissie van Financiën, 1974-1981..  

N.B. Zie ook inventarisnummer 921 
 703 Besluit van de raad tot instelling van de commissie, 1974 1 stuk 
 704 Notulen van vergaderingen; met bijbehorende stukken, 1974-1978 1 omslag 
 705 Notulen van vergaderingen, 1979-1981 1 omslag 

 

2.2.1.1.3.1.5.1. Begrotingen en rekeningen 

 
 706-733 Begrotingen en wijzigingen, alsmede memories van toelichting; met bijbehorende 

stukken, 1954-1981..  
 706 1954, 1954 1 deel, 1 omslag 
 707 1955, 1955 1 deel, 1 omslag 
 708 1956, 1956 1 deel, 1 omslag 
 709 1957, 1957 1 deel, 1 omslag 
 710 1958, 1958 1 deel, 1 omslag 
 711 1959, 1959 1 deel, 1 omslag 
 712 1960, 1960 1 omslag 
 713 1961, 1961 1 omslag 
 714 1962, 1962 2 omslagen 
 715 1963, 1963 2 omslagen 
 716 1964, 1964 2 omslagen 
 717 1965, 1965 2 omslagen 
 718 1966, 1966 3 omslagen 
 719 1967, 1967 2 omslagen 
 720 1968, 1968 2 omslagen 
 721 1969, 1969 2 omslagen 
 722 1970, 1970 1 deel, 1 omslag 

N.B. Concept-begroting 
 723 1971, 1971 2 omslagen 
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 724 1972, 1972 2 omslagen 
 725 1973, 1973 2 omslagen 
 726 1974, 1974 1 deel, 1 omslag 
 727 1975, 1975 1 deel, 1 omslag 
 728 1976, 1976 1 deel, 1 omslag 
 729 1977, 1977 1 deel, 1 omslag 

N.B. Concept-begroting 
 730 1978, 1978 1 deel, 1 omslag 

N.B. Concept-begroting 
 731 1979, 1979 1 deel, 1 omslag 
 732 1980, 1980 1 deel, 1 omslag 
 733 1981, 1981 1 deel, 1 omslag 

 
 734-761 Jaarrekeningen met bijbehorende stukken, 1954-1981..  

 734 1954, 1954 1 deel, 1 omslag 
 735 1955, 1955 1 deel, 1 omslag 
 736 1956, 1956 1 deel, 1 omslag 
 737 1957, 1957 1 deel, 1 omslag 
 738 1958, 1958 1 deel, 1 omslag 
 739 1959, 1959 1 deel, 1 omslag 
 740 1960, 1960 2 omslagen 
 741 1961, 1961 2 omslagen 
 742 1962, 1962 2 omslagen 
 743 1963, 1963 2 omslagen 
 744 1964, 1964 2 omslagen 
 745 1965, 1965 2 omslagen 
 746 1966, 1966 2 omslagen 
 747 1967, 1967 2 omslagen 
 748 1968, 1968 2 omslagen 
 749 1969, 1969 2 omslagen 
 750 1970, 1970 2 omslagen 
 751 1971, 1971 2 omslagen 
 752 1972, 1972 2 omslagen 
 753 1973, 1973 2 omslagen 
 754 1974, 1974 2 omslagen 
 755 1975, 1975 2 omslagen 
 756 1976, 1976 2 omslagen 
 757 1977, 1977 2 omslagen 
 758 1978, 1978 2 omslagen 
 759 1979, 1979 1 omslag 

N.B. Incompleet 
 760 1980, 1980 2 omslagen 
 761 1981, 1981 2 omslagen 

N.B. Jaarrekening en originele bijlagen niet aanwezig 
 
 762 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten houdende tot wederopzegging 

vrijstelling te verlenen aan de gemeente van de verplichting tot het opmaken van 
verzamelstaten als bedoeld in artikel 3 van de Rekeningvoorschriften 1931, zulks 
aanvangende met de rekening van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 
1954, 1960. Afschrift.  1 stuk 
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2.2.1.1.3.1.5.2. Financieel beheer 

 
 763 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van 

de tweede wijziging van de regelen met betrekking tot de controle op het geldelijk 
beheer en de boekhouding van de ontvanger en van de andere met geldelijk 
beheer en met de boekhouding belaste ambtenaren, alsmede tot het onderzoek 
naar de deugdelijkheid van de rekeningen, 1961, 1962. Retro-acta 1951, 1953.  3 stukken 

 
 764 Verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en 

van het kasbeheer, 1969.  1 stuk 
 
 765 Instructie voor de comptabele, 1969.  1 stuk 

N.B. Zie ook inventarisnummer 766 
 
 766 Instructie voor de kassier; met bijbehorend stuk, 1969.  2 stukken 
 
 767 Besluit van de raad tot vaststelling van een urgentieplan; met bijbehorende 

stukken, 1973.  1 omslag 
 
 768 Proces-verbaal inzake de overdracht van de legeskas door L. Hambeukers aan A. 

Claessens; met bijbehorend stuk, 1975.  2 stukken 
 
 769 Dossier inzake het investeringsprogramma, 1978, 1978.  1 omslag 
 
 770 Instructie voor sub-kassiers; met bijbehorend stuk, 1979.  2 stukken 
 

2.2.1.1.3.1.5.3. Schuld 

 
 771 Stukken betreffende rekening-courant-overeenkomsten met de N.V. Bank voor 

Nederlandsche Gemeenten te 's Gravenhage over de jaren, 1954-1981.  1 omslag 
 
 772 Akte van geldlening van / 250.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van 
woningen en andere kapitaalswerken; met bijbehorend stuk, 1956.  2 stukken 

 
 773 Akte van geldlening van / 100.000,- opgenomen door de gemeente bij de 

Rijkspostspaarbank, voor de bouw van een hulppostkantoor met bovenwoningen; 
met bijbehorend stuk, 1957.  2 stukken 

 
 774 Akte van geldlening van / 56.200,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van 
woningwetwoningen; met bijbehorend stuk, 1957.  2 stukken 

 
 775 Akte van geldlening van / 14.460,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw, de bouw 
van scholen e.d.; met bijbehorende stukken, 1958.  1 omslag 

 
 776 Akte van geldlening van / 15.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw; met 
bijbehorend stuk, 1958.  2 stukken 

 
 777 Akte van geldlening van / 16.200,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van 
woningwetwoningen; met bijbehorend stuk, 1958.  2 stukken 

 
 778 Akte van geldlening van / 167.000,- opgenomen door de gemeente bij van 

Landschot's Beleggings Compagnie te 's-Hertogenbosch, voor de verbetering van 
alle landwegen en de aanleg van een riolering in de Stationsstraat; met 
bijbehorende stukken, 1958.  3 stukken 
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 779 Akte van geldlening van / 308.800,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van 
woningwetwoningen; met bijbehorend stuk, 1958.  2 stukken 

 
 780 Akte van geldlening van / 7.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw; met 
bijbehorend stuk, 1958.  2 stukken 

 
 781 Akte van geldlening van / 15.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de subsidiëring van de 
bouw van een consultatiebureau door de afdeling Klimmen van het R.K. Limburgs 
Groene Kruis; met bijbehorend stuk, 1958, 1959.  2 stukken 

 
 782 Akte van geldlening van / 46.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; met bijbehorend stuk, 1959.  2 stukken 
 
 783 Akte van geldlening van / 46.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de subsidiëring t.b.v. het 
herstel en de inrichting van het parochiehuis, de verbetering van de R.K. 
Meisjesschool en het oud gemeentehuis, de aanleg van centrale verwarming in de 
R.K. Meisjesschool en de aankoop van bouwterreinen; met bijbehorende stukken, 
1959.  3 stukken 

 
 784 Akte van geldlening van / 65.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; met bijbehorend stuk, 1959, 
1960.  2 stukken 

 
 785 Akte van geldlening van / 150.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; bijbehorend stuk, 1960.  2 stukken 
 
 786 Akte van geldlening van / 77.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de uitbreiding van de 
straatverlichting, de normalisatie van de Luiperbeek, de aanleg van een riolering 
en waterleiding te Weustenrade, de verbetering van het gemeentehuis en de 
Schalenboschweg en de aanschaf van schoolmeubelen; met bijbehorende 
stukken, 1960.  3 stukken 

 
 787 Akte van geldlening van / 51.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de verbetering van de 
ambtswoning, de inrichting en afwerking van de verbouwing van het 
gemeentehuis, de aankoop van grond t.b.v. de uitbreiding van de stortplaats en de 
verbetering van de Schalenboschweg, de Holleweg en het stationsplein; met 
bijbehorende stukken, 1960, 1961.  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de verstrekking van een geldelijk voorschot van / 3.000,- aan 

de Vereniging Sportclub Klimmen-Ransdaal (S.C.K.R.), t.b.v. de verharding en de 
inrichting van het bestaande voetbalterrein aan de Koeleberg, 1960, 1961, 1963..  
N.B. Zie inventarisnummer 1663 

 
 788 Akte van geldlening van / 379.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aankoop van 
gronden in het uitbreidingsplan; met bijbehorende stukken, 1961.  1 omslag 

 
 789 Akte van geldlening van / 200.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aanleg van een 
riolering aan de Overhekerstraat, aandeel en bijdrage aan de N.V. Limagas, de 
stichting van twee woningen en garages aan het Dross. de Limpensplein en de 
stichting van een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester; met bijbehorend 
stuk, 1962.  2 stukken 
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 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verstrekking 
van een rentedragend voorschot van / 2000,- aan de R.K.V.V. Klimmania, i.v.m. 
de financiële positie van de vereniging n.a.v. uitgaven voor de verbetering van het 
speelveld, kleed- en wasruimte; met bijbehorende stukken, 1965..  
N.B. Zie inventarisnummer 1676 

 
 790 Akte van geldlening van / 125.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor het realiseren van 
het uitbreidingsplan West; met bijbehorende stukken, 1965.  3 stukken 

 
 791 Akte van geldlening van / 250.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van 
de kosten van diverse kapitaalwerken; met bijbehorend stuk, 1965.  2 stukken 

 
 792 Akte van geldlening van / 600.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor het realiseren van 
het uitbreidingsplan West; met bijbehorende stukken, 1965.  3 stukken 

 
 793 Akte van geldlening van / 700.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van een 
lagere school; met bijbehorende stukken, 1967.  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende het garanderen van rente en aflossing van een geldlening van 

7.000,-, aan te gaan door voetbalvereniging S.C.K.R., t.b.v. de bouw van een 
kleedlokaal, 1967-1969..  
N.B. Zie inventarisnummer 1677 

 
 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verstrekking 

van een geldlening van / 15.000,- aan de Koninklijke Harmonie de Berggalm, t.b.v. 
de aanschaf van nieuw instrumentarium; met bijbehorende stukken, 1970, 1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 1695 

 
 794 Stukken betreffende rekening-courantovereenkomsten met de Rabobank te 

Klimmen over de jaren, 1972, 1976-1981.  1 omslag 
 
 795 Akte van geldlening van / 433.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de uitbreiding van 
de school voor gewoon lager onderwijs en de bouw van een school voor 
kleuteronderwijs; met bijbehorende stukken, 1973.  3 stukken 

 
 796 Akte van geldlening van / 146.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van een 
bejaardenwoning aan de Pleinstraat en aanleg riolering en verbetering van de 
Mareheiweg; met bijbehorend stuk, 1974.  2 stukken 

 
 797 Akte van geldlening van / 70.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van de 
plankosten verband houdende met het reconstrueren van de Retersbekerweg; met 
bijbehorend stuk, 1974.  2 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende het garanderen van geldleningen van / 200.000,-, / 80.000,- 

en / 60.000,-, aan te gaan door Tennisvereniging Klimmen met de N.V. Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, t.b.v. resp. de bouw van het 
tenniscomplex, de aanleg van de banen 5 en 6 en de bouw van een kantine, 1975-
1977, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 1682 

 
 798 Akte van geldlening van / 1.200.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de dekking van het 
financieringstekort; met bijbehorende stukken, 1977.  3 stukken 
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 799 Akte van geldlening van / 600.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 
Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; met bijbehorend stuk, 
1979.  2 stukken 

 
 800 Akte van geldlening van / 600.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; met bijbehorend stuk, 
1979.  2 stukken 

 

2.2.1.1.3.1.6. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 
 801 Stukken betreffende de toetreding tot het Registratuurbureau van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten, 1954.  1 omslag 
 
 802 Stukken betreffende de aankoop van kantoormachines, 1954, 1958, 1962, 1964, 

1967, 1973-1976, 1982.  1 omslag 
 
 803 Stukken betreffende de inspectie, de ordening en de inventarisatie van het 

gemeentearchief, 1954-1981.  1 omslag 
 
 804 Stukken betreffende de vernietiging van archiefbescheiden van de gemeente, 

1957, 1971, 1980.  1 omslag 
 
 805 Stukken betreffende de aanschaf van een frankeermachine, 1960.  1 omslag 
 
 806 Stukken betreffende de aanschaf van machines en werktuigen t.b.v. de dienst 

Openbare Werken, 1960-1979.  1 omslag 
 
 807 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het plan 

betreffende de bouw en de inrichting van een archiefbewaarplaats in het 
gemeentehuis aan de Klimmenderstraat; met bijbehorende stukken, 1964.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 820 

 
 808 Verordeningen houdende de regeling inzake de zorg voor en het toezicht op het 

beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen; met bijbehorend 
stuk, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 809 Verordening houdende voorschriften voor het beheer van onder de gemeentelijke 

organen berustende archiefbescheiden, 1970.  1 stuk 
 
 810 Stukken betreffende de vervaardiging van het intergemeentelijk contactblad 

Gemeente en Burger, 1971-1973, 1975.  1 omslag 
 
 811-812 Stukken betreffende de vervaardiging van de gemeentegids, 1975, 1976, 1978-

1980..  
 811 Dossier inzake de vervaardiging van de 1e editie, 1975, 1976 1 omslag 
 812 Stukken betreffende de vervaardiging van de 2e editie, 1978-1980, 1 omslag 

 
 813 Stukken betreffende de vervaardiging van het gemeentelijk informatieblad Der 

Klummeneer, 1976-1978.  1 omslag 
 
 814 Stukken betreffende de restauratie van kadasterboeken, 1981.  1 omslag 
 
 815 Stukken houdende briefpapier van de gemeente en de burgemeester, z.d.  3 stukken 
 

2.2.1.1.3.1.7. Gebouwen terreinen voor de dienst bestemd 
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 816 Stukken betreffende de vergoeding van verzekeringswege van de oorlogsschade 
aan de artsenwoning met praktijk aan de Rijksweg no. A94, toebehorend aan de 
arts P.J.H. Meens, die in 1947 door de gemeente zijn gekocht om te worden 
bestemd tot gemeentehuis, 1954, 1957.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 666 

 
 817 Stukken betreffende de aanleg en de uitbreiding van de telefooninstallatie in het 

gemeentehuis, 1954-1975.  1 omslag 
 
 818-824 Stukken betreffende het gemeentehuis gelegen aan de Klimmenderstraat, 1954-

1979..  
 818 Stukken betreffende de verbetering, de uitbreiding en de wijziging 

van de centrale verwarmingsinstallatie en het plaatsen van een 
nieuwe kolenbunker, 1954-1979 1 omslag 

 819 Besluit van de raad tot herstel en inrichting van het 
bijgebouw(brandweergarage), t.b.v. de stalling van de B.B. 
brandweerwagen, 1960. Concept 1 stuk 

 820 Dossier inzake de verbouwing, 1960, 1961 1 omslag 
 821 Stukken betreffende de plaatsing van een berging, 1961 3 stukken 
 822 Stukken betreffende de verbetering van de oostelijke vleugel, 1964, 

1965 1 omslag 
 823 Stukken betreffende verbouwings- c.q. 

verbeteringswerkzaamheden, 1974-1978 1 omslag 
 824 Stukken betreffende het herinrichten van de omgeving van het 

gemeentehuis, 1977 1 omslag 
 
 825 Dossier inzake de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester aan de 

Schutteheiweg, 1961-1964.  1 omslag 
 
 826 Stukken betreffende de bouw van een loods t.b.v. Openbare Werken en 18 

garages aan de Pleinstraat, 1969-1971.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de bestrating van een gedeelte van de opslagplaats van 

openbare werken, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1517 

 

2.2.1.1.3.1.8. Automatisering 

 
 827 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsinstituut voor 

Automatisering Limburg, 1972, 1973, 1981.  1 omslag 
 
 828 Stukken betreffende de verzorging van de automatiseringswerkzaamheden t.b.v. 

de bevolkingsadministratie door de gemeente Sittard, 1977.  1 omslag 
 

2.2.1.1.3.1.9. Betrekkingen tot derden 

 
 829 Stukken betreffende de vaststelling van tarieven voor het uitvoeren van 

werkzaamheden t.b.v. derden, 1965-1980.  1 omslag 
 

2.2.1.1.4. Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen, organen, instellingen 
en functionarissen 

 
 830 Besluit van de raad tot toekenning van een presentiegeld aan leden van 

stembureaus, 1980.  1 stuk 
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 831 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot verdeling van de 

gemeente in 4 stemdistricten t.b.v. de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 1981.  1 stuk 

 

2.2.1.1.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 

 
 832 Koninklijk Besluit tot ontheffing van het verbod, gesteld in artikel 1506 van het 

Burgerlijk Wetboek, tot onderhandse aankoop van een woningwetwoning, door 
raadslid J.M. Peukens, 1955. Afschrift.  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 269 

 
 833 Verzoekschrift van wethouder F.L. Eussen aan de Koningin, om ontheffing van het 

verbod, gesteld in artikel 1506 van het Burgerlijk Wetboek, tot aankoop van een 
gedeelte van het aan de openbaarheid onttrokken voetpad, gelegen tussen de 
Pastoor Laevenstraat en de Ransdalerstraat, sectie B no. 1650, 1960.  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 334 

 
 834 Koninklijk Besluit tot verlening van ontheffing van het verbod, gesteld in artikel 

1506 van het Burgerlijk Wetboek, tot onderhandse ruiling van weilanden door 
raadslid J.G.A. Winthagen met de gemeente Klimmen; met bijbehorend stuk, 
1978. Uittreksel.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 665 

 

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

 
 835 Stukken betreffende de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten, 

1954, 1962, 1966, 1970.  1 omslag 
 
 836 Stukken betreffende de toekenning van presentiegeld voor het bijwonen van 

raads- en commissievergaderingen, 1954-1974.  1 omslag 
 
 837 Stukken betreffende de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal, 1959, 1963, 1971.  1 omslag 
 
 838-841 Stukken betreffende de verkiezingen en benoemingen van de leden van de 

gemeenteraad, 1962-1981..  
N.B. Stukken betreffende de verkiezingen in 1958, 1974 en 1978 niet aangetroffen 

 838 1962, 1962 1 stuk 
 839 1966, 1966 1 omslag 
 840 1970, 1970 1 omslag 
 841 1981, 1981 1 omslag 

 
 842 Stukken betreffende vragen, voorstellen en klachten van raadsleden en politieke 

groeperingen, 1965-1979.  1 omslag 
 
 843 Reglement van Orde van de vergaderingen van de raad; met bijbehorende 

stukken, 1970, 1971, 1975.  1 omslag 
 
 844 Correspondentie met het college van Gedeputeerde Staten inzake het aanbieden 

van een geschenk aan F.L. Eussen bij gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap 
van de gemeenteraad, 1971.  2 stukken 

 
 845 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van een 

afstandsvergoeding voor de raadsleden ter zake van het bijwonen van 
vergaderingen van de raad; met bijbehorende stukken, 1971.  3 stukken 
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 846 Stukken betreffende voorstellen inzake portefeuilleverdeling college van 

burgemeester en wethouders, instelling commissies en verdeling plaatsen in de 
raadszaal volgens de verkiezingen van 1974, 1974, 1975.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 919 

 
 847 Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden; met bijbehorende 

stukken, 1977, 1980.  1 omslag 
 

2.2.1.1.5.2. Uitvoerende colleges 

 
 848 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de 

jaarwedden van de wethouders; met bijbehorende stukken, 1954-1981. 
Afschriften.  1 omslag 

 
 849 Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en 

wethouders, 1960.  1 stuk 
 
 850 Stukken betreffende de benoeming van wethouders, 1962, 1978.  3 stukken 
 
 851 Uitkerings- en pensioenverordening wethouders; met bijbehorende stukken, 1974, 

1978, 1980, 1981.  1 omslag 
 
 852 Stukken betreffende de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en 

wethouders en de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden voor diverse 
instellingen, 1978.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 846 

 

2.2.1.1.5.3. Functionarissen 

 
 .-- Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van gemeente-ontvangers, 

1954-1969..  
N.B. Zie inventarisnummer 955 

 
 .-- Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van gemeentesecretarissen, 

1954-1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 946, 953 

 
 853 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het salaris, 

de onderscheidene toelagen en de pensioengrondslag van de 
gemeentesecretaris; met bijlagen, 1955-1965. Afschriften.  1 omslag 

 
 854 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het salaris, 

de onderscheidene toelagen en de pensioengrondslag van de gemeente-
ontvanger; met bijlagen, 1955-1965. Afschriften.  1 omslag 

 
 855 Stukken betreffende de aanwijzingen als plaatsvervangend burgemeester, 1958, 

1959, 1964, 1966, 1970, 1974.  1 omslag 
 
 856 Stukken betreffende de benoeming, de herbenoeming en het ontslag van 

burgemeesters, 1959, 1965, 1966, 1971, 1972, 1974, 1975, 1981.  1 omslag 
 
 857 Koninklijk Besluit tot aanwijzing met ingang van 01-01-1960 van de gemeente als 

gemeente, waar de bediening van secretaris door de burgemeester wordt bekleed, 
alsmede Koninklijk Besluit houdende de intrekking van de aanwijzing met ingang 
van 01-04-1974; met bijbehorende stukken, 1959, 1975.  1 omslag 

 



 79

 858 Stukken betreffende de vaststelling van de inhouding op de bezoldiging van de 
burgemeester voor het bewonen van de ambtswoning, 1962-1973.  1 omslag 

 
 859 Rapporten van het hoofd van de afdeling financiën inzake de aanwijzing van een 

subontvanger, tevens kassier van het Gemeentelijk Woningbedrijf, i.v.m. ziekte 
van de gemeente-ontvanger; met aantekeningen, 1964.  2 stukken 

 
 860 Stukken betreffende het afscheid op 26-01-1975 van burgemeester J.L.A. Wolfs, 

1974, 1975.  1 omslag 
 
 861 Instructie voor de secretaris; met bijbehorend stuk, 1975.  2 stukken 
 
 862 Besluit van de Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg houdende met 

ingang van 16-03-1980 de heer mr. H.G.M. Strous, burgemeester der gemeente 
Klimmen, tevens te belasten met de waarneming van het ambt van burgemeester 
der gemeente Wittem; met bijbehorende stukken, 1980.  3 stukken 

 
 .-- Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten houdende de benoeming van 

Ch.H. Geelen tot tijdelijke secretaris en G.A.G. Biemans tot tijdelijke functionaris 
belast met de taak van ontvanger van de nieuwe gemeente Voerendaal; met 
bijbehorende stukken, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 97 

 

2.2.1.1.5.4. Takken van dienst. Bedrijven 

 

2.2.1.1.5.4.1. Gemeentelijk Woningbedrijf 

 
 863 Verordeningen op het beheer van het Woningbedrijf; met bijbehorende stukken, 

1961, 1962.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 864 

 
 864 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot aanwijzing van 

het Gemeentelijk Woningbedrijf als tak van dienst; met bijbehorende stukken, 
1961, 1962.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 863, 865 

 
 865 Stukken betreffende de liquidatie van de Woningvereniging Klimmen, alsmede 

inzake de overname in eigendom en beheer door de gemeente van alle 
bezittingen met de daarop rustende lasten en verplichtingen en van alle schulden 
van de woningvereniging en de invoeging van alle onroerende goederen in het 
Gemeentelijk Woningbedrijf, 1961, 1965.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 863, 864 

 
 866-885 Begrotingen en wijzigingen, alsmede memories van toelichting; met bijbehorende 

stukken, 1962-1981..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 714-733 

 866 1962, 1962 1 omslag 
 867 1963, 1963 2 stukken 

N.B. Begroting niet aanwezig 
 868 1964, 1964 1 omslag 
 869 1965, 1965 1 omslag 
 870 1966, 1966 1 omslag 

N.B. Concept-begroting 
 871 1967, 1967 1 omslag 
 872 1968, 1968 1 omslag 
 873 1969, 1969 1 omslag 
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 874 1970, 1970 1 omslag 
 875 1971, 1971 1 omslag 

N.B. Alleen memorie van toelichting 
 876 1972, 1972 1 omslag 
 877 1973, 1973 1 omslag 
 878 1974, 1974 3 stukken 

N.B. Alleen wijzigingen; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 726 

 879 1975, 1975 1 omslag 
N.B. Alleen wijzigingen; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 727 

 880 1976, 1976 1 omslag 
N.B. Alleen wijzigingen; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 728 

 881 1977, 1977 2 stukken 
N.B. Alleen wijziging; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 729 

 882 1978, 1978 1 omslag 
N.B. Alleen wijzigingen; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 730 

 883 1979, 1979 1 omslag 
N.B. Alleen wijzigingen; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 731 

 884 1980, 1980 1 omslag 
N.B. Alleen wijzigingen; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 732 

 885 1981, 1981 1 omslag 
N.B. Alleen wijzigingen; voor begroting en memorie van toelichting zie 
inventarisnummer 733 

 
 886-905 Jaarrekeningen met bijbehorende stukken, 1962-1981..  

N.B. Zie ook inventarisnummer 742-761 
 886 1962, 1962 1 omslag 
 887 1963, 1963 1 omslag 
 888 1964, 1964 1 omslag 
 889 1965, 1965 1 stuk 

N.B. Jaarrekening niet aanwezig 
 890 1966, 1966 1 omslag 
 891 1967, 1967 1 omslag 
 892 1968, 1968 1 omslag 
 893 1969, 1969 1 omslag 
 894 1970, 1970 1 omslag 
 895 1971, 1971 1 omslag 
 896 1972, 1972 1 omslag 
 897 1973, 1973 1 omslag 
 898 1974, 1974 1 omslag 
 899 1975, 1975 1 omslag 
 900 1976, 1976 1 omslag 
 901 1977, 1977 1 omslag 
 902 1978, 1978 1 omslag 
 903 1979, 1979 1 omslag 
 904 1980, 1980 1 omslag 
 905 1981, 1981 1 omslag 

N.B. Concept-jaarrekening 
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 906 Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage betreffende de controle 
van de kas en administratie 1962, 1963.  1 stuk 

 
 907-914 Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1963-1968, 1974, 1975..  

 907 1963, 1963 1 kaartsysteem 
 908 1964, 1964 1 kaartsysteem 
 909 1965, 1965 1 kaartsysteem 
 910 1966, 1966 1 kaartsysteem 
 911 1967, 1967 1 kaartsysteem 
 912 1968, 1968 1 kaartsysteem 
 913 1974, 1974 1 kaartsysteem 
 914 1975, 1975 1 kaartsysteem 

 
 .-- Stukken betreffende de vaststelling van de vaste vergoedingen, welke ten laste 

komen van het Gemeentelijk Woningbedrijf, 1968-1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 1007 

 
 915 Rekeningschema's, z.d.  3 stukken 
 

2.2.1.1.5.4.2. Organen en instellingen, door overheidsorganen ingesteld of erkend 

 
 916 Stukken betreffende de deelname aan het aandelenkapitaal van de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, 1960-1981.  1 omslag 
 

2.2.1.1.5.4.3. Commissies 

 
 .-- Stukken betreffende de toekenning van presentiegelden voor het bijwonen van 

commissievergaderingen, 1954-1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 836 

 
 917 Stukken betreffende de Commissie Sport en Cultuur, 1967-1969.  1 omslag 
 
 918 Rapporten inzake het secretariaat van diverse raadscommissies en commissies 

ingevolge sociale wetten, 1970.  2 stukken 
 
 919 Stukken betreffende de instelling van de Commissie van Onderwijs, de Commissie 

van Financiën, de Commissie van Openbare Werken en de Commissie Ad hoc, 
alsmede inzake de benoeming van de leden, 1974, 1975.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 846 

 
 920 Notulen van vergaderingen van de Commissie Ad Hoc; met bijbehorende stukken, 

1975, 1976, 1979, 1981.  1 omslag 
 
 .-- Verordening geldelijke steun voorzieningen commissieleden; met bijbehorende 

stukken, 1977, 1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 847 

 
 921 Stukken betreffende de instelling en de opheffing van het College voor het 

verlenen van bijstand, de Commissie van Financiën, de Commissie van Onderwijs, 
de Commissie van Openbare Werken, de Commissie van Sport, Recreatie en 
Cultuur en de Commissie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, alsmede 
inzake de benoeming van de leden, 1978-1981.  1 omslag 
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2.2.1.1.5.4.4. Delegatie van bevoegdheden 

 
 922 Besluit van de raad tot machtiging van het college van burgemeester en 

wethouders betreffende de verkoop van woningwetwoningen aan de bewoners 
tegen door de Minister nader vast te stellen verkoopprijs, 1960.  1 stuk 

 
 923 Besluit van de raad tot machtiging van het college van burgemeester en 

wethouders betreffende het verlenen van optie op bouwterreinen; met bijbehorend 
stuk, 1961.  2 stukken 

 
 924 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot machtiging van 

het college van burgemeester en wethouders betreffende de aankoop van 
gronden welke benodigd zijn voor de verbetering van de Penderskoolhofweg, de 
Peerboomkensweg en de Kaardenbekerweg, 1968.  1 stuk 

 
 925 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot machtiging van 

het college en burgemeester en wethouders betreffende het garanderen van de 
betaling en aflossing van geldleningen, als bedoeld in de Wet Bezitvormingsfonds 
en de Beschikking Bezitvormingsfonds eigen woningen; met bijbehorende 
stukken, 1972, 1973.  3 stukken 

 
 926 Besluit van de burgemeester tot aanwijzing van de notarisklerken H.J. Eurlings te 

Voerendaal en L.J.G. Leurs te Valkenburg-Houthem, welke gerechtigd zijn de 
gemeente Klimmen borg te stellen voor respectievelijk voor en namens die 
gemeente te garanderen van rente en leningen als bedoeld in het Besluit 
geldelijke steun volkshuisvesting en de Beschikking geldelijke steun eigen 
woningen 1968 en de daarop in bijlagen of anderszins verder van toepassing 
verklaarde bepalingen, 1975.  1 stuk 

 
 927 Besluit van de raad tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 

betreffende de verhuring van vrijkomende huurwoningen; met bijbehorend stuk, 
1975.  2 stukken 

 
 928 Besluiten van de burgemeester tot overdracht tekeningbevoegdheid van diverse 

stukken aan ambtenaren; met bijbehorende stukken, 1975, 1979.  1 omslag 
 
 929 Besluit van de raad tot machtiging van het college van burgemeester en 

wethouders om artsen van de Districts-Gezondheidsdienst als gemeentelijke 
lijkschouwers aan te wijzen; met bijbehorende stukken, 1976.  3 stukken 

 
 930 Besluit van de raad tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 

van de afgifte van invaliden-parkeerkaarten, 1977.  1 stuk 
 
 931 Besluit van de raad tot opdraging aan het college van burgemeester en 

wethouders van de bevoegdheid om gemeente-eigendommen voor een 2e en 
volgende termijn aan dezelfde persoon te verpachten; met bijbehorend stuk, 1979. 
 2 stukken 

 
 932 Besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot machtiging van de 

burgemeester om de gemeente te vertegenwoordigen bij de behandeling van 
procedures ingevolge de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen; met bijbehorend stuk, 1979.  3 stukken 

 
 933 Besluit van de raad tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 

van de taken als bedoeld in de Beschikking geldelijke steun woonwagens en de 
Beschikking geldelijke steun ten behoeve van het bekostigen van de bewoning 
van een woonwagen, 1981.  1 stuk 

 
 .- Besluit van de raad tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 

van bevoegdheden als bedoeld in de Beschikking geldelijke steun woonwagens en 
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de Beschikking geldelijke steun t.b.v. het bekostigen van de bewoning van een 
woonwagen; met bijbehorende stukken, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1372 

 

2.2.1.1.6. Regeling, vaststelling en wijze van uitoefening van de bestuurs- en 
beheershandelingen 

 
 934 Verordening op de openbaarheid van bestuur; met bijbehorende stukken, 1980.  3 stukken 
 

2.2.1.1.6.1. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak 

 
 935 Subsidieverordening Klimmen; met bijbehorende stukken, 1978-1980.  1 omslag 
 

2.2.1.2. Personeel 

 
 936-990 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van het personeel in dienst van 

de gemeente; met bijbehorende stukken, 1954-1982..  
 936 Ackermans, H.H., kantonnier, 1966 1 stuk 
 937 Backbier, J.M.W., adjunct-commies, 1974, 1975 2 stukken 
 938 Bekkering, E.A.M., adjunct-commies, 1965 1 stuk 
 939 Bordewin, F.W.Th., commies ter secretarie,afdeling financiën, 1972, 

1979 2 stukken 
 940 Brouwers, N.J., adjunct-commies, ambtenaar van deBurgerlijke 

Stand, 1963, 1965, 1974 1 omslag 
 941 Claessens, A.C.M., ambtenaar ter secretarie, 1975, 1982 1 omslag 
 942 Dohmen, A.J., sociaal controleur, 1978, 1981 1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1597 
 943 Dols-Lemlijn, M.J.A, 1971, 1974 2 stukken 
 944 Dortu, L.M.J.J., ambtenaar ter secretarie, 1959, 1961 2 stukken 
 945 Eussen, H.E.A., comptabele/commies, kassier Gemeentelijk 

Woningbedrijf, boekhouder Gemeentelijk Woningbedrijf, 1959, 
1962, 1971, 1975 1 omslag 

 946 Eussen, J.F., gemeentesecretaris, secretaris Burgerlijk 
Armbestuur/sociale dienst, 1959 1 stuk 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 943 

 947 Frissen, P.H., adjunct technisch ambtenaar, 1966 1 stuk 
 948 Gerards, M.J., ambtenaar belast met het deurwaarderschap der 

plaatselijke belastingen, 1962 2 stukken 
 949 Gubbels, J.M.G., hoofdcommies, 1975 1 stuk 
 950 Hambeukers, L.M.W., schrijver, ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand, 1969, 1973 2 stukken 
 951 Hanzen-Vroomen, E.J., toezichthoudster gymnastiekzaal 

Schoolstraat, 1981 1 stuk 
 952 Heijnen, J.J., los arbeider, 1961 2 stukken 
 953 Hendrix, H.H.G., commies, comptabele, boekhouder Gemeentelijk 

Woningbedrijf, gemeentesecretaris, 1965, 1975, 1981 1 omslag 
 954 Huijnen, P.M.H., typiste, 1973 2 stukken 
 955 Janssen, H.J., gemeente-ontvanger, tijdelijk kassier Gemeentelijk 

Woningbedrijf, 1962, 1969 2 stukken 
N.B. Tevens ontvanger te Hulsberg. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 
inv.nr. 950 
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 956 Janssen, H.J.M., commies, waarnemend comptabele, 1979 1 stuk 
 957 Kamps, F.L., ambtenaar ter secretarie, 1967, 1972 2 stukken 
 958 Kamps-Tevis, K.H., schrijfster, 1977 1 stuk 
 959 Karstenberg, A., los-werkman, 1958 1 stuk 
 960 Keulers, G.L.M., adjunct-commies, 1973 2 stukken 
 961 Kleijnen, J.M.F., typiste, 1973, 1975 1 stuk 
 962 Knoben, G.H.H., timmerman-metselaar, 1969 1 stuk 
 963 Lambij, P.J., kantonnier-voorman, 1962, 1966 2 stukken 
 964 Lemlijn-Arts, W.H., schoonmaakster, 1971 1 stuk 

N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 956 
 965 Lemmens, G.H.G., medewerker buitendienst, 1962, 1977 2 stukken 
 966 Maassen, F.N.J., kantonnier-voorman, 1968 2 stukken 

N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 958 
 967 Maes-Meex, H.M., typiste, 1975, 1976 2 stukken 
 968 Meijers, I.A., hulpkracht ter secretarie, 1960 1 stuk 

N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 959 
 969 Moonen, M.J.G., vakman 1e klasse, 1968 1 stuk 
 970 Ramaekers, H.J., kantonnier, 1954, 1964 2 stukken 
 971 Ramaekers, J.J., ambtenaar ter secretarie, ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand, 1973 2 stukken 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 966 

 972 Roebroek, A.J.S., ambtenaar ter secretarie, ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, 1971, 1974 1 omslag 

 973 Roosen, H.G.J., technisch ambtenaar, 1971 1 stuk 
 974 Senden, H.M., kantonnier, 1961, 1962 2 stukken 
 975 Senden, L.J., kantonnier, 1961, 1962 1 omslag 
 976 Smeets, Chr.H., kantonnier, 1962, 1973 2 stukken 
 977 Smeets, F.H.H., ambtenaar ter secretarie, waarnemend secretaris, 

waarnemend ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1800-1953 
inv.nr. 969. 3 stukken 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 

 978 Spauwen, J.H.A., adjunct-commies, 1972 1 stuk 
 979 Spit-Bindels, M.Th., werkster, 1974, 1977 2 stukken 
 980 Starmans, P.H.H., kantonnier-voorman, 1969 1 stuk 
 981 Starmans-Roelofs, H.M.J., schoonhoudster gemeentehuis, 1977, 

1982 2 stukken 
 982 Strous, mr. H.G.M., burgemeester, ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand, 1975, 1976 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 856 

 983 Suijlen, A.J.H., ambtenaar ter secretarie, boekhouder van het 
Gemeentelijk Woningbedrijf, waarnemend gemeenteontvanger, 
1961-1963, 1965, 1961 - 1965 1 omslag 

 984 Teheux, A.J.M.G., ambtenaar ter secretarie, deurwaarder 
plaatselijke belastingen tevens controleur vermakelijkheidsbelasting, 
kassier Gemeentelijk Woningbedrijf, 1955, 1956,1958, 1961, 1962 1 omslag 

 985 Vaessens-Hanssen, M.J.J., schrijfster, 1977, 1979 2 stukken 
 986 Vandeweijer, J.J.W., hoofd Openbare Werken tevens belast met 

bouw- en woningtoezicht, technisch hoofd Gemeentelijk 
Woningbedrijf, 1961, 1962, 1971 1 omslag 

 987 Vromen, H.G.R., kantonnier 1e klas, 1966 2 stukken 
 988 Weerts, J.L., medewerker buitendienst, 1971, 1981 2 stukken 
 989 Weerts, P.H., kantonnier, 1961 1 stuk 
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 990 Wolfs, J.L.A., burgemeester, secretaris, ambtenaar van 
deBurgerlijke Stand, 1960, 1965, 1971 3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 856 

 

2.2.1.2.1. Rechtspositie in het algemeen 

 
 991 Algemene Ambtenarenreglementen; met bijbehorende stukken, 1957-1980.  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 992, 1001, 1005, 1009, 1010, 1013 
 
 992 Arbeidsovereenkomstenverordeningen; met bijbehorende stukken, 1958, 1959, 

1967, 1969, 1973, 1978.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 991 

 

2.2.1.2.2. Gezag en plichten over het personeel 

 
 993 Regelingen tot vaststelling van de duur van het vakantieverlof voor het 

gemeentepersoneel; met bijbehorende stukken, 1959, 1966, 1970, 1972, 1977, 
1979.  1 omslag 

 

2.2.1.2.3. Personeelsbezetting en formatie 

 
 994 Stukken betreffende de toestemming van het college van Gedeputeerde Staten tot 

aanstelling door de gemeente van een ambtenaar belast met bouw- en 
woningtoezicht, alsmede met de leiding van de dienst Publieke Werken, 1961.  1 omslag 

 
 995 Stukken betreffende de toestemming van het college van Gedeputeerde Staten tot 

indienstneming door de gemeente van een nieuwe ambtenaar, i.v.m. het 
reorganiseren van de afdeling algemene zaken, 1971.  2 stukken 

 

2.2.1.2.4. Rechten van het personeel 

 
 996-997 Verordeningen tot regeling van de bezoldiging van het personeel in dienst van de 

gemeente; met bijbehorende stukken, 1954-1981..  
 996 1954-1968, 1954 - 1968 1 omslag 
 997 1969-1981, 1969 - 1981 1 omslag 

 
 998 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Instituut Ziektekostenvoorziening 

Ambtenaren Limburg, 1956-1979.  1 omslag 
 
 999 Verordening tot toekenning van een vakantie-uitkering over 1956 aan het 

gemeentepersoneel, 1957.  1 stuk 
 
 1000 Stukken betreffende salarismaatregelen voor het gemeentepersoneel, welke niet 

geleid hebben tot wijziging van de tekst van de bezoldigingsverordeningen, 1957-
1964.  1 omslag 

 
 1001 Wachtgeld- en uitkeringsverordeningen; met bijbehorende stukken, 1958, 1978, 

1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 991 

 
 1002 Besluit van de raad tot intrekking van de pensioengrondslag van de gemeente-

arts, belast met de vaccinatie en de lijkschouw, 1959.  1 stuk 
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 1003 Stukken betreffende de invoering van een loonregeling voor vak- en werklieden op 
basis van werkclassificatie en prestatiebeloning, alsmede inzake de aansluiting bij 
het Bureau Personeelsbeheer en Organisatie van de Vereniging van 
Nederlandsche Gemeenten, 1959, 1960, 1963, 1964.  1 omslag 

 
 1004 Verordening inzake toekenning van een tegemoetkoming in studiekosten aan 

ambtenaren en ambtenaren-werklieden in dienst van de gemeente; met 
bijbehorend stuk, 1962.  2 stukken 

 
 1005 Verplaatsingskostenverordeningen; met bijbehorende stukken, 1962-1978.  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 991 
 
 1006 Akte houdende overeenkomst met de N.V. Dienstverlening Overheidsadministratie 

inzake de verrichting van werkzaamheden t.b.v. de salarisadministratie; met 
bijbehorende stukken, 1963, 1964, 1975, 1981.  1 omslag 

 
 1007 Stukken betreffende de vaststelling van de vaste vergoedingen, welke ten laste 

komen van het Gemeentelijk Woningbedrijf, 1968-1971.  1 omslag 
 
 1008 Circulaire van het college van burgemeester en wethouders gericht aan de 

personeelsleden van de gemeente betreffende de toetreding tot de Districts-
gezondheidsdienst Zuidoost Limburg, alsmede inzake de instructie bij 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, 1973.  1 stuk 

 
 1009 Verordening studiefaciliteiten; met bijbehorend stuk, 1978.  2 stukken 

N.B. Zie ook inventarisnummer 991 
 
 1010 Verordening tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten pensioengenietende 

IZAdeelnemers; met bijbehorende stukken, 1978, 1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 991 

 
 1011 Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden; met bijbehorende stukken, 

1980.  1 omslag 
 
 1012 Stukken betreffende de toepassing van de Ubink-normen, 1981.  1 omslag 
 

2.2.1.2.5. Andere personeelsaangelegenheden 

 
 1013 Spaarverordeningen; met bijbehorende stukken, 1961, 1962, 1967-1969, 1978.  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 991 
 
 1014 Stukken betreffende de oprichting en het huishoudelijk reglement van de 

personeelsvereniging, 1975, 1978.  3 stukken 
 

2.2.1.2.5.1. Bevordering van de vakbekwaamheid. Opleiding 

 
 1015 Gemeenschappelijke regeling Limburgse Bestuursacademie, 1974, 1975.  1 stuk 
 
 1016 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut Vorming en 

Opleiding Bestuursdienst, 1978, 1980, 1981.  1 omslag 
 

2.2.2. Taken 

 

2.2.2.1. Openbare werken 
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 1017 Notulen van vergaderingen van de Commissie van Openbare Werken; met 
bijbehorende stukken, 1974-1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 921 

 

2.2.2.2. Belastingen 

 
 1018 Besluit van de raad tot wijziging van de regelen betreffende de invordering van de 

belastingen, 1971.  1 stuk 
 

2.2.2.2.1. Directe belastingen 

 

2.2.2.2.1.1. Belastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommen; kadaster 

 
 1019 Verordeningen op de heffing en de invordering van een straatbelasting; met 

bijbehorende stukken, 1954-1975.  1 omslag 
 
 1020 Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting 

wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen; met bijbehorende stukken, 
1955, 1956, 1971.  1 omslag 

 
 1021 Verordeningen betreffende rioolaansluitgeld; met bijbehorende stukken, 1961, 

1962, 1966, 1972, 1978.  1 omslag 
 
 1022 Verordening op de heffing en invordering van een bouwgrondbelasting, 1966. 

Concept.  1 stuk 
 
 1023-1024 Stukken betreffende de verordening op de heffing en invordering van 

baatbelasting in Klimmen-West en de verordening op de heffing en invordering 
van een bouwgrondbelasting in het complex bouwterreinen gelegen in Klimmen-
West, 1967-1975..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 856, 1033 

 1023 Verordeningen; met bijbehorende stukken, 1967-1969, 1973-1975 1 omslag 
 1024 Dossier inzake het beroepsschrift van J.L. Krumm ingediend tegen 

het Koninklijk Besluit van 24-09-1969 no. 1 tot goedkeuring van de 
verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting in 
Klimmen-West, 1969-1972 1 omslag 

 
 1025-1031 Verordeningen op de heffing en invordering van rioleringsbaatbelasting voor 

verschillende wijken; met bijbehorende stukken, 1967-1976..  
 1025 Craubeek, 1969, 1971, 1975 1 omslag 
 1026 Dolberg, 1971, 1972, 1975 1 omslag 
 1027 Kom Klimmen, 1967, 1971, 1975, 1976 1 omslag 
 1028 Overheek, 1971, 1972, 1975 1 omslag 
 1029 Ransdaal, 1971, 1972, 1975 1 omslag 
 1030 Termaar, 1969, 1971, 1975 1 omslag 
 1031 Termaar II, 1972, 1975 1 omslag 

 
 1032 Dossier inzake de bezwaar- en beroepsschriften van H.M.M.L. Palmen tegen de 

aanslagen bouwgrond- en baatbelasting Klimmen-West belastingjaar 1969, 
alsmede betreffende het cassatieberoep van de gemeente Klimmen, 1969-1973.  1 omslag 

 
 1033 Stukken betreffende de bezwaar- en beroepsschriften van F.L. Jongen, W.S. 

Meex, H.M. Lipsch, J.P.A. Theunissen en W.F.M. Janssens tegen de aanslagen 
bouwgrond- en baatbelasting Klimmen-West belastingjaar 1969, 1970, 1971.  1 omslag 
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 1034 Verordeningen op de heffing van een bouwgrondbelasting in het bestemmingsplan 

Ransdaal; met bijbehorende stukken, 1971-1976.  1 omslag 
 
 1035 Verordeningen op de heffing en invordering van onroerend-goedbelastingen; met 

bijbehorende stukken, 1975-1978.  1 omslag 
 

2.2.2.2.1.2. Belastingen naar uiterlijke staat 

 
 1036 Verordeningen op de heffing en de invordering van een vermakelijkheidsbelasting; 

met bijbehorende stukken, 1953-1959, 1971-1976.  1 omslag 
 
 1037 Verordeningen op de heffing en invordering van een belasting op honden; met 

bijbehorende stukken, 1961, 1969-1978.  1 omslag 
 
 1038 Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de personele 

belasting; met bijbehorend stuk, 1970-1975.  1 omslag 
 
 1039 Verordening op de heffing en invordering van een toeristenbelasting; met 

bijbehorende stukken, 1973.  1 omslag 
 

2.2.2.2.1.3. Belastingen naar inkomen en vermogen 

 
 1040 Formulieren houdende kennisgevingen van de toewijzing aan de gemeente van 

gedeelten van de samengestelde grondbedragen van de ondernemersbelasting 
over de belastingjaren 1945-1950, met vermelding van het aantal in de gemeente 
woonachtige werknemers van mijnbedrijven, 1954-1956.  1 omslag 

 

2.2.2.2.1.4. Rechten van registratie e.d. 

 
 1041 Verordeningen houdende wijzigingen van de verordening d.d, 1954-1956.  1 omslag 
 
 1042-1043 Verordeningen op de heffing en invordering van leges; met bijbehorende stukken, 

1964-1981..  
 1042 1964-1971, 1964 - 1971 1 omslag 
 1043 1974-1981, 1974 - 1981 1 omslag 

 

2.2.2.2.1.5. Belastingen naar overige grondslagen 

 
 1044 Verordeningen regelende de heffing van een belasting op het verstrekken van 

sterke drank; met bijbehorende stukken, 1978.  1 omslag 
 

2.2.2.3. Openbare orde 

 
 1045-1047 Algemene Politieverordeningen; met bijbehorende stukken, 1954-1980..  

 1045 1954-1966, 1954 - 1966 1 omslag 
 1046 1967-1973, 1967 - 1973 1 omslag 
 1047 1974-1980, 1974 - 1980 1 omslag 
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2.2.2.3.1. Wapenen en munitie 

 
 .-- Register van inschrijving van afgegeven geleidebiljetten en bonnen voor vervoer 

en aflevering van een vuurwapen of munitie, 1940, 1947-1960..  
N.B. Zie archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1144 

 
 1048 Register van de door het hoofd van politie krachtens het vuurwapenreglement 

ontvangen gelden, 1961, 1962.  1 katern 
 
 1049 Register van verleende bijzondere machtigingen tot het voor handen hebben van 

vuurwapenen c.q. munitie, 1961-1965.  1 katern 
 
 1050 Register van verleende, geschorste of ingetrokken machtigingen tot het 

voorhanden hebben van vuurwapenen (en of enkel van munitie), 1962-1981.  1 katern 
 

2.2.2.3.2. Toezicht op openbare grond (straatpolitie) 

 
 1051 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling 

Streekwoonwagenzorg Oostelijke Mijnstreek, 1963-1978.  1 omslag 
 
 1052-1057 Dossiers inzake de aanleg van een sub-woonwagencentrum aan de 

Steinbergsweg, 1975-1980..  
 1052 Dossier inzake de voorbereiding, 1975-1979 1 omslag 
 1053 Notulen en aantekeningen van besprekingen, 1976, 1978-1980 1 omslag 
 1054 Dossier inzake het bezwaarschrift van J.H. en L.H.G. Schaepkens 

tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot 
afgifte van de verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de 
Woningwet, 1979 1 omslag 

 1055 Dossier inzake de financiering, 1976-1980 1 omslag 
 1056 Bestek en voorwaarden en tekeningen, 1977-1979 1 omslag 
 1057 Dossier inzake de aanleg van nutsvoorzieningen en riolering, 1976-

1980 1 omslag 
 
 1058 Voorschriften voor het plaatsen van een circustent, z.d.  1 stuk 
 

2.2.2.3.3. Maatregelen t.o.v. nederlanders en ingezetenen 

 

2.2.2.3.3.1. Burgerlijke stand 

 
 .-- Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van ambtenaren van de 

Burgerlijke Stand, 1954-1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 940, 950, 971, 972, 977, 990 

 
 1059 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de ambtenaren van de 

burgerlijke stand, 1956-1967.  1 omslag 
 
 1060 Stukken betreffende adoptie, wettiging, overlijden en naamsverandering, 1965-

1980.  1 omslag 
 
 1061 Beschikking van de Minister van Justitie houdende de aanwijzing van de 

gemeente Klimmen als gemeente waarin de akten van de burgerlijke stand 
kunnen worden ingeschreven in losbladige registers; met bijbehorende stukken, 
1970.  3 stukken 
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2.2.2.3.3.2. Registratie van de bevolking 

 
 1062-1072 Bevolkingsregisters, 1938-1981.  2 kaartsystemen 

 1062 A-Bl 
 1063 Bo-C 
 1064 D-E 
 1065 F-Ha 
 1066 He-J 
 1067 K-Le 
 1068 Li-M 
 1069 N-P 
 1070 Q-Sc 
 1071 Se-U 
 1072 V-Z 
 1072a 1976-1981, 1976 - 1981 

N.B. Bevolkingsregisters 1976-1981 staan op afdeling bevolking 
 
 1073 Staten houdende overzichten omtrent de loop der bevolking in de jaren 1945 t/m 

1966, 1945-1966.  2 stukken 
 
 1074-1076 Registers van ontvangen en verzonden persoonskaarten en kennisgevingen 

wegens toevallige geboorte en toevallig overlijden, 1950-1981..  
 1074 Register van:ontvangen persoonskaarten wegens toevallige 

geboorte, 11-01-1950 t/m 30-03-1958- verzonden persoons kaarten 
wegens toevallige geboorte, 08-04-1952 t/m 17-04-1953, ontvangen 
kennisgevingen wegens toevallig overlijden,12-08-1952 t/m 03-06-
1958, 1950-1958, 1950 - 1958 1 band 

 1075 Register van:verzonden persoonskaarten wegens toevallige 
geboorte, 18-01-1960 t/m 17-03-1975,- ontvangen persoonskaarten 
wegens toevallige geboorte,04-08-1958 t/m 29-12-1976,- verzonden 
kennisgevingen wegens toevallig overlijden,16-05-1959 t/m 15-04-
1980,- ontvangen kennisgevingen wegens toevallig overlijden,17-
09-1958 t/m 29-12-1981, 1958-1981, 1958 - 1981 1 band 

 1076 Register van ontvangen persoonskaarten wegens toevallige 
geboorte, 09-02-1977 t/m 28-12-1981, 1977-1981. 1 katern 

 
 1077-1079 Registers van vertrokken personen, 1952-1972..  

 1077 18-03-1952 t/m 20-03-1957, 1952 - 1957 1 katern 
 1078 04-04-1957 t/m 15-11-1963, 1957 - 1963 1 katern 
 1079 15-11-1964 t/m 10-01-1972, 1964 - 1972 1 katern 

 
 1080-1082 Registers van ingekomen personen, 1953-1972..  

 1080 02-01-1953 t/m 24-04-1958, 1953 - 1958 1 katern 
 1081 28-04-1958 t/m 29-09-1969, 1958 - 1969 1 katern 
 1082 22-09-1969 t/m 03-01-1972, 1969 - 1972 1 katern 

 
 1083 Staten houdende statistische gegevens omtrent de leeftijdsopbouw, 1954-1961, 

1971, 1978-1980.  1 omslag 
 
 1084 Verblijfsregister, 1954-1973.  1 katern 
 
 1085 Staten houdende statistische gegevens omtrent de loop der bevolking, 1954-1981. 

 1 omslag 
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 1086 Staten houdende statistische gegevens omtrent de leeftijdsopbouw der 

gestichtsbevolking; met bijbehorende stukken, 1955-1961, 1978, 1981.  1 omslag 
 
 1087 Register van aangifte van verhuizingen binnen de gemeente, 1957-1965.  1 katern 
 
 1088-1089 Staten houdende uitkomsten van volkstellingen, 1960, 1971..  

 1088 13e algemene volkstelling van, 31-05-1960 1 deel 
 1089 14e algemene volkstelling, annex woningtelling van, 28-02-1971 1 deel 

 
 1090 Staten houdende demografische documentatie van de gemeente over de jaren 

1881 t/m 1960, [1961].  1 deel 
 
 1091 Akte houdende overeenkomst met de N.V. Dienstverlening Overheidsadministratie 

inzake de inrichting en het bijhouden van een ponskaartenregister, vermeldende 
gegevens uit het bevolkingsregister; met bijbehorende stukken, 1965, 1974.  3 stukken 

 
 1092 Stukken betreffende het bijhouden en verwerken van de bevolkingsgegevens door 

het Samenwerkingsinstituut voor Automatisering Limburg, 1973, 1974.  3 stukken 
 
 1093 Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende aanwijzing 

van ambtenaren belast met de bijhouding, raadpleging van en het verstrekken van 
inlichtingen uit de registers van de bevolkingsadministratie, 1975.  1 stuk 

 
 1094 Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken tot het onder voorwaarden 

verlenen van toestemming tot afwijking van het bepaalde in enige artikelen van het 
Besluit bevolkingsboekhouding; met bijbehorende stukken, 1976.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verzorging van de automatiseringswerkzaamheden t.b.v. 

de bevolkingsadministratie door de gemeente Sittard, 1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 828 

 

2.2.2.3.4. Maatregelen t.o.v. vreemdelingen 

 
 1095-1096 Vreemdelingenregister, 1944-1981.  1 kaartsysteem 

 1095 A t/m L 
 1096 M t/m Z 

 
 1097 Verblijfsvergunningstaten vreemdelingen, 1962-1966.  1 omslag 
 
 1098 Vreemdelingenregister en overzichtslijsten van vreemdelingen, 1977-1981.  1 omslag 
 

2.3. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 

 
 1099 Circulaires van de burgemeester gericht aan de houders van een vergunning 

krachtens de Drank- en Horecawet en aan de besturen van de verenigingen in de 
gemeente betreffende vermakelijkheden waarvoor een vergunning vereist is, 
1977.  2 stukken 

 

2.3.1.1. Openbare zedelijkheid 

 

2.3.1.1.1. Alcohol 
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 1100 Staten houdende opgaven als bedoeld in de artikelen 35 en 51 der Drankwet (Stbl. 
1931, no. 476) over de jaren, 1955-1968.  1 omslag 

 
 1101 Staten houdende opgaven ingevolge de Drankwet van inrichtingen met een 

hotelvergunning en inrichtingen met een verlof A, verlofsjaren 1955-1956 en 1956-
1957, 1956, 1957..  2 stukken 

 
 1102 Drank- en horecaverordening; met bijbehorende stukken, 1968, 1969.  1 omslag 
 

2.3.1.2. Openbare gezondheidszorg 

 

2.3.1.2.1. Gezondheidszorg in het algemeen 

 
 1103 Stukken betreffende de resultaten van de bevolkingsonderzoeken op tuberculose 

en baarmoederhalskanker, 1956-1980.  1 omslag 
 

2.3.1.2.2. Organisatie van de gezondheidszorg 

 
 1104 Gemeenschappelijke regeling Districts-gezondheidsdienst Zuidoost Limburg, 

1972. Concept.  1 deel 
 

2.3.1.2.3. Toezicht op de produkten 

 
 1105 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de gemeenschappelijke 

Keuringsdienst van Vee en Vleesch in de gemeenten Heerlen, Nieuwenhagen, 
Eygelshoven, Ubach over Worms, Schaesberg, Voerendaal en Klimmen, 1956, 
1975-1977.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1378 

 
 1106 Verordening op de keuring van waren; met bijbehorende stukken, 1957, 1966.  1 omslag 
 
 1107 Verordening op de destructie; met bijbehorende stukken, 1958, 1959, 1963.  1 omslag 
 
 1108 Verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees; met 

bijbehorende stukken, 1959, 1976, 1978.  1 omslag 
 
 1109 Verordening op de heffing en invordering van keurloon ten behoeve van de 

keuringsdienst van slachtdieren en van vlees; met bijbehorende stukken, 1963, 
1975, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 1110 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling regeling 

inzake de aangifte van destructiemateriaal, 1967.  1 stuk 
 
 1111 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot toetreding tot 

de gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst in de Keuringskring 
Brunssum; met bijbehorende stukken, 1977, 1978.  1 omslag 

 

2.3.1.2.4. Aangelegenheden betreffende lijken 

 
 1112 Stukken betreffende de toekenning van een eenmalige bijdrage aan het R.-K. 

Kerkbestuur van Klimmen in de kosten van aankoop en aanleg van een nieuwe 
begraafplaats, onder voorwaarde dat een gedeelte van het terrein ter beschikking 
wordt gesteld aan de gemeente voor inrichting als algemene begraafplaats, 1955.  1 omslag 
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 1113 Staat houdende overzicht van oorlogsgraven in de gemeente, 1955.  1 stuk 
 
 1114 Stukken betreffende de bouw van een chapelle ardente op het terrein van de R.-K. 

Kerk St. Remigius, 1967, 1969, 1970.  1 omslag 
 
 1115 Stukken betreffende het slopen en wederom opbouwen van de kerkhofmuur langs 

de Schoolstraat door het R.-K. Kerkbestuur St. Remigius, 1972, 1973.  1 omslag 
 
 1116 Verordeningen op de heffing en invordering van rechten met betrekking tot de 

algemene begraafplaats; met bijbehorende stukken, 1972, 1973.  1 omslag 
 
 1117 Besluit van de raad tot intrekking aanwijzing van dr. J.A.I. Kroon als gemeentelijke 

lijkschouwer; met bijbehorende stukken, 1976.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1118 

 
 .- Besluit van de raad tot machtiging van het college van burgemeester en 

wethouders om artsen van de Districts-Gezondheidsdienst als gemeentelijke 
lijkschouwers aan te wijzen; met bijbehorende stukken, 1976..  
N.B. Zie inventarisnummer 929 

 
 1118 Stukken betreffende de aanwijzing en beëdiging van gemeentelijke lijkschouwers, 

1976, 1977, 1980, 1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 929, 1117 

 
 1119 Dossier inzake de bouw van een grondkerende muur aan de Schoolstraat en een 

kerkhofmuur aan de Remigiusstraat-Vrijthof, 1981, 1982.  1 omslag 
 

2.3.1.2.5. Milieuhygiëne 

 
 1120 Dossier inzake de aanleg van een riolering met bijkomende werken in de Dr. 

Huntjensstraat, 1954.  1 omslag 
 
 1121 Dossier inzake de overname van de provincie Limburg van de riolering in de 

provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, gelegen in de kom der gemeente, 
1954, 1955, 1957.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 690, 1128 

 
 1122 Stukken betreffende de aanschaf van uniforme vuilnisemmers, 1954-1956, 1962, 

1964, 1965-1968.  1 omslag 
 
 1123-1124 Dossiers inzake de uitbreiding van de riolering in de provinciale weg Maastricht-

Valkenburg-Heerlen, 1954-1956, 1964..  
 1123 1954-1956, 1954 - 1956 1 omslag 
 1124 1964, 1964 1 omslag 

 
 1125-1126 Verordeningen op de heffing en invordering van reinigingsrechten; met 

bijbehorende stukken, 1954-1981..  
 1125 1954-1964, 1954 - 1964 1 omslag 
 1126 1967-1981, 1967 - 1981 1 omslag 

 
 1127 Begroting van kosten en tekening inzake de aanleg van een riolering in de 

Schalenboschweg; met bijbehorende stukken, 1955.  1 omslag 
 
 1128 Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten, tot het leggen en hebben 

van trottoirs op en van een rioolleiding in de provinciale weg Maastricht-
Valkenburg-Heerlen, voor zover de weg gelegen is op het grondgebied van de 
gemeente; met bijbehorende stukken, 1955, 1956.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 690, 1121 
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 1129 Stukken betreffende de door het college van Gedeputeerde Staten aan de 

gemeente verleende vrijstellingen op grond van de Verordening op opslagplaatsen 
in Limburg, t.b.v. de vuilstortplaats op de percelen en perceelsgedeelten sectie B 
nos. 1671, 1672, 562, 563, 566, 570, 571, 573-577, 671, 672, 762, 763 en 2206, 
gelegen aan en nabij de Schalenboschweg en een gedeelte van het voormalig 
Grubbenvoetpad, 1955, 1956, 1959-1971, 1974-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1269, 1270 

 
 1130 Stukken betreffende overeenkomsten met de Limburgse Reinigingsdienst voor het 

ophalen van huis- en grofvuil, 1956, 1957, 1973, 1976, 1981.  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake het leggen van een riolering ter lengte van " 475 meter in 

ondermeer de Pendersstraat, de Dr. Poelsstraat en de Houtstraat, 1956, 1959-
1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 1471 

 
 .-- Vergunningen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, namens de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, voor het hebben van een rioolbuis onder de spoorweg 
Heerlen-Schin op Geul, t.b.v. de riolering Termaar; met bijbehorende tekeningen, 
1957, 1965..  
N.B. Zie inventarisnummer 1555 

 
 1131 Dossier inzake de aanleg van een riolering in de Stationstraat, 1957-1959.  1 omslag 
 
 1132 Stukken betreffende het gebruik van de gemeentelijke stortplaats door de 

gemeenten Hulsberg en Voerendaal, 1957-1971.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de aansluiting van de rioleringen van de gemeente op het 

stamriool van de gemeente Valkenburg-Houthem, 1959-1969..  
N.B. Zie inventarisnummer 1460 

 
 1133 Stukken betreffende de aanleg van een rioolleiding t.b.v. 9 woningen gelegen aan 

het Dross. de Limpensplein, 1960.  2 stukken 
 
 1134 Verordeningen , regelende de heffing en de invordering van rechten wegens 

gebruik van de gemeentelijke stortplaats, anders dan door middel van de 
reinigingsdienst; met bijbehorende stukken, 1960, 1966, 1967.  1 omslag 

 
 1135 Dossier inzake verleende vergunningen c.q. ontheffingen voor het lozen van 

afvalwater op de Retersbeek t.b.v. het pand Klimmenderstraat no. 10 (voorheen 
no. 8), 1960, 1968-1978.  1 omslag 

 
 1136 Dossier inzake de aanleg van een riolering en persleiding in de Overhekerstraat, 

1960-1962.  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in het uitbreidingsplan Kom Klimmen, 

1960-1965..  
N.B. Zie inventarisnummer 1472 

 
 1137 Stukken betreffende het reinigen van rioolkolken in de gemeente door de 

gemeente Valkenburg-Houthem, 1961.  3 stukken 
 
 1138 Toelichting op het centraal rioleringsplan; met bijbehorend stuk, 1962.  2 stukken 
 
 1139-1140 Dossiers inzake de aanleg van een riolering in de kom der gemeente en 

aansluitende wegen op het uitbreidingsplan en sanering van de rioollozing nabij 
het stort met bijkomende werken, 1961-1966..  

 1139 1961-1966, 1961 - 1966 1 omslag 
 1140 1961-1965, 1961 - 1965 1 omslag 
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 1141-1143 Dossiers inzake de aanleg van riolering in de Ransdalerstraat, 1961-1974..  
 1141 1961, 1961 1 omslag 
 1142 1970, 1971, 1970 - 1971 1 omslag 
 1143 1973, 1974, 1973 - 1974 1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van een riolering in de verbindingsweg van de 

Ransdalerstraat naar de Pastoor Laevenstraat, 1963, 1964..  
N.B. Zie inventarisnummer 1473 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van een riolering in de verbindingsweg tussen de Dr. 

Huntjensstraat en de Ransdalerstraat, 1963, 1964, 1966..  
N.B. Zie inventarisnummer 1474 

 
 1144 Stukken betreffende het inrichten van perceel sectie C no. 1792, gelegen aan de 

Rijksweg, als opslagplaats voor bouwmaterialen door A. Kleijnen en het hebben 
en behouden van een opslagplaats voor tweede-hands auto's en andere auto's en 
onderdelen daarvan op het perceel sectie B no. 2086 ged., gelegen aan de 
provinciale weg Maastricht-Heerlen, door F. van Dijk (later P. Joosten), 1963, 
1973, 1974.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van rioleringen in het uitbreidingsplan Klimmen-

West, genaamd Acht Bunder, 1963-1970..  
N.B. Zie inventarisnummer 1475-1478 

 
 1145 Dossier inzake de aanleg van een riolering te Dolberg, 1966, 1969, 1970.  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van een riolering in de Ranzaerstraat, 1967, 1968, 

1970..  
N.B. Zie inventarisnummer 1480 

 
 1146 Tekeningen en staten van opmeting inzake de rioleringsplannen Termaar-

Ransdaal en uitbreidingsplan Manensheide, 1968.  1 omslag 
 
 1147 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van vrijstelling, 

ingevolge de Verordening op opslagplaatsen in Limburg, aan de provincie 
Limburg, t.b.v. de inrichting van een provinciale opslagplaats op een gedeelte van 
het perceel sectie A no. 2105, gelegen nabij de Kalfshofweg; met bijbehorende 
tekening, 1968.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1217 

 
 1148 Dossier inzake de aanleg van een riolering in het Kerkpad en de Holleweg, 1969, 

1970.  1 omslag 
 
 1149 Dossier inzake de aanleg van een riolering in en de verbetering van de Pastoor 

Laevenstraat, de Kampstraat en de Ransdalerstraat, 1969, 1970, 1972, 1974.  1 omslag 
 
 1150 Circulaires van het college van burgemeester en wethouders gericht aan de 

inwoners van de gemeente, alsmede openbare bekendmaking, betreffende de 
wijziging van het ophalen van huisvuil door middel van plastic zakken met ingang 
van 01-01-1970 en betreffende de aanbieding van grof vuil aan de 
reinigingsdienst, 1969, 1975.  3 stukken 

 
 1151 Akte houdende overeenkomst met M. Vaessen betreffende het aansluiten van de 

riolering van het pand Koulen 8 op het gemeentelijk riool; met bijbehorend stuk, 
1971.  2 stukken 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in het bestemmingsplan Manensheide, 

1971-1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 1483 

 
 1152 Dossier inzake de aanleg van een riolering in de Koulen, 1972.  1 omslag 
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 1153 Dossier inzake de aanleg van een riolering in de Barrier, 1973-1975.  1 omslag 
 
 1154 Dossier inzake de aanleg van een riolering in de Koulenbergsweg en in een 

gedeelte van de Krekelsbosweg, 1973-1978.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van rioleringen in de quartaire weg Klimmen-

Ransdaal, te weten Schoolstraat, Straterweg, Termaar en Mareheiweg, 1e en 2e 
fase, 1973-1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 1500-1507 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van riolering in het bestemmingsplan Kern Ransdaal 

door Stienstra B.V, 1973-1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 1484 

 
 1155-1180 Rioleringswerken en wegreconstructies in Weustenrade en van Weustenrade via 

Retersbeek naar Klimmen met bijkomende werken, 1973-1981..  
 1155 Dossier inzake financiering/subsidiëring, 1973, 1976-1981 1 omslag 
 1156 Stukken betreffende opdrachtverleningen, 1973, 1974, 1976-1978 1 omslag 
 1157 Bestek en voorwaarden; met bijbehorende stukken, 1977, 1978 1 omslag 
 1158 Bestektekeningen, 1977, 1978 1 omslag 
 1159 Begrotingen van kosten en overzichten van meer- en minderwerk, 

1977-1980 1 omslag 
 1160 Stukken betreffende mijnschade, 1975-1978 1 omslag 
 1161 Rapport studieresultaten schadebeoordeling Retersbekerweg en 

Weustenrade; met bijbehorende stukken, 1977 1 omslag 
 1162 Rioleringsplannen Weustenrade en Klimmen-Retersbeek-

Weustenrade, 1978, 1978 2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1158 

 1163 Rapport revisie van het stamriool Klimmen-Retersbeek-
Weustenrade en riolering Weustenrade; met bijbehorende 
tekeningen, 1979 1 omslag 

 1164 Stukken betreffende aankopen, vestiging van zakelijke rechten, 
vergoedingen pachtvrij maken en gewassenschade, 1978-1980 1 omslag 

 1165 Stukken betreffende de aanleg riolering Kruisstraat, 1978, 1979 1 omslag 
 1166 Stukken betreffende de inrichting Gebr. Crousplein, 1978, 1979 1 omslag 
 1167 Stukken betreffende de verbetering van de Groeneweg, 1979 1 omslag 
 1168 Stukken betreffende de aanleg/wijziging nutsvoorzieningen, 1978-

1981 1 omslag 
 1169 Stukken betreffende de aanleg overstortleiding en droog-

weerafvoerleiding in Weustenrade naar de Geleenbeek, 1978-1980 1 omslag 
 1170 Stukken betreffende het treffen van voorzieningen t.b.v. bewoners 

van diverse panden, 1978-1980 1 omslag 
 1171 Dossier inzake de vergoeding van bedrijfsschade aan H. Cörvers, 

Retersbekerweg 79, 1979 3 stukken 
 1172 Staten houden overzichten van al dan niet op de riolering 

aangesloten panden, z.d. 1 omslag 
 1173 Stukken betreffende de oplevering van de werkzaamheden, 1979, 

1980 1 omslag 
 1174 Stukken betreffende de toestemming, verleend door Provinciale 

Waterstaat aan de gemeente, betreffende het kruisen van de 
provinciale weg Maastricht-Meerssen-Heerlen met een 
droogweerafvoerriool; met bijbehorende stukken, 1978, 1979 1 omslag 

 1175 Vergunning, verleend door het college van Gedeputeerde Staten 
aan de gemeente, voor het lozen van overstortwater in de 
waterlossing genaamd Geleenbeek; met bijbehorend stuk, 1980 2 stukken 
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 1176 Vergunning, verleend door het Waterschap Zuiveringschap Limburg 
aan de gemeente, voor het lozen van overstortwater in het 
oppervlaktewater genaamd Geleenbeek; met bijbehorende stukken, 
1979, 1980 3 stukken 

 1177 Vergunning, verleend door het Waterschap van de Geleen- en 
Molenbeek met zijtakken te Sittard aan de gemeente, tot het 
aanbrengen en behouden van een gietijzeren rioleringsafvoerbuis 
tegen de bovenkant van de duiker in de waterlossing genaamd 
Retersbeek; met bijbehorende stukken, 1978, 1979 1 omslag 

 1178 Vergunning, verleend door het Waterschap van de Geleen- en 
Molenbeek met zijtakken te Sittard aan de gemeente, tot het maken 
en behouden van een leidingkruising met een p.v.c.-rioolleiding 
onder de waterlossing genaamd Retersbeek; met bijbehorende 
stukken, 1979 1 omslag 

 1179 Vergunning, verleend door het Waterschap van de Geleen- en 
Molenbeek met zijtakken te Sittard aan de gemeente, tot het maken 
en behouden van een leidingkruising met een p.v.c.-rioolleiding 
onder de waterlossing genaamd Luiperbeek; met bijbehorende 
tekening, 1979 2 stukken 

 1180 Vergunning, verleend door het Waterschap van de Geleen- en 
Molenbeek met zijtakken te Sittard aan de gemeente, tot het maken 
en behouden van een leidingkruising met een droogweerafvoer- en 
regenwaterafvoer-leiding onder de waterlossing genaamd 
Luiperbeek; met bijbehorende tekening, 1979 2 stukken 

 
 1181 Dossier inzake de aanleg van een riolering met bijkomende werken in de 

OverheekOverhekerstraat, 1974-1981.  1 omslag 
 
 1182-1184 Stukken betreffende de Lozingsverordening riolering, 1975-1977, 1979..  

 1182 Lozingsverordening riolering; met bijbehorende stukken, 1975, 
1976, 1979 1 omslag 

 1183 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot 
aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van 
de bepalingen van de Lozingsverordening riolering en het opsporen 
van in genoemde verordening strafbaar gestelde feiten; met 
bijbehorend stuk, 1977 2 stukken 

 1184 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot 
vaststelling van nadere lozingsregels riolering; met bijbehorend 
stuk, 1979 2 stukken 

 
 1185 Akte houdende overeenkomst met de gemeente Berg en Terblijt voor het storten 

van huisvuil en grof vuil op de stortplaats te Berg en Terblijt; met bijbehorende 
stukken, 1976.  1 omslag 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van een riolering t.b.v. het sub-woonwagencentrum aan 

de Steinbergsweg, 1976-1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 1057 

 
 1186 Stukken betreffende de aanleg van een verbindingsriool van de Kaardenbekerweg 

naar de Hoensbeek, t.b.v. opheffing wateroverlast Kaardenbekerweg, 1977-1979..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1186, 1462 

 
 1187 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Vuilverwijdering Zuidelijk Zuid-

Limburg, 1978.  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in de Ransdalerstraat, de Korteweg en 

Termoors, 1978-1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 1512 
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 .-- Dossiers inzake de aanleg van rioleringen in het bestemmingsplan Kern Klimmen, 
1978-1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1488, 1499 

 
 1188 Stukken betreffende de vervaardiging van een centraal rioleringsplan voor de 

Kernen Klimmen, Craubeek en Termaar, 1978-1981.  1 omslag 
 
 .-- Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, namens de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, voor het leggen, maken en hebben van een 
vrijvervalrioolleiding van betonbuizen en een betonput met terugslagklep in de 
spoorweg Heerlen-Schin op Geul, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 1556 

 
 1189 Afvalstoffenverordening; met bijbehorende stukken, 1979-1981.  1 omslag 
 
 1190 Dossier inzake de aanleg van een riolering te Kaardenbeek met bijkomende 

werken, 1979-1981.  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in het bestemmingsplan Termaar, laatste 

fase, 1980, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1490 

 
 1191 Stukken betreffende het onderzoek naar de wateroverlast van woningen gelegen 

aan de Kampstraat en de Pastoor Laevenstraat, welke is ontstaan na de 
realisering van het riool Koulenbergsweg, 1981.  1 omslag 

 
 1192 Tekening houdende een overzicht van de bestaande riolering; met bijbehorende 

stukken, 1981.  3 stukken 
 
 1193 Dossier inzake de aanleg van een riolering t.b.v. 4 woningen gelegen aan de 

Kerkveldweg-Klimmenderstraat, 1981, 1982.  1 omslag 
 

2.3.1.2.5.1.1. Hinderwet 

 
 1194-1278 Hinderwetvergunningen; met bijbehorende stukken, 1954-1981..  

N.B. De vergunningen zijn alfabetisch-lexicografisch op straatnaam geordend 
 1194 Barrier 96, sectie B no. 2205; Laeven, J.M.A., opslagplaats mest en 

meststoffen (veehouderij), 19-08-1980 1 omslag 
 1195 Brommelerweg, sectie A no. 2458 ged.; Limagas N.V., 

gasdrukregelinstallatie, 03-01-1973 1 omslag 
 1196 Craubekerstraat 11, sectie B no. 1333; Budé, H.G., opslagplaats 

mest, 29-03-1972 3 stukken 
 1197 Dolberg 3, sectie C no. 2907; Meurs, J., opslagplaats mest en 

meststoffen, 29-09-1976 1 omslag 
 1198 Dolberg 16, sectie C no. 2813; Jacobs, L.H.J., opslagplaats mest en 

meststoffen (veehouderij), 24-11-1975 3 stukken 
 1199 Esschenderweg 25, sectie A no. 2740; Paulissen, J.H.J., 

opslagplaats mest en meststoffen, bezigen elektromotoren en 
opslaan/-bewaren dieselolie bovengronds, 30-01-1980 1 omslag 

 1200 Holleweg 5, sectie B no. 2148; Horsmans, J.H.H., opslag mest en 
meststoffen en inrichting met elektromotoren van meer dan 2 pk, 
27-06-1979 1 omslag 

 1201 Kalfshofweg 1, sectie A nos. 924, 925 en 926; Janssen, J.L., 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouwbedrijf en 
rundveehouderij), 05-12-1973 3 stukken 
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 1202 Kampstraat 5, sectie D no. 155; Baars B.V., Aannemings- en 
Wegenbouwbedrijf, onderhoudswerkplaats en benzine-opslagplaats 
met elektromotoren van meer dan 2 pk, 24-03-1976 1 omslag 

 1203 Kampstraat 5, sectie D no. 251; Baars B.V. Aannemings en 
Wegenbouwbedrijf, stalling voertuigen, 19-07-1978 1 omslag 

 1204 Klimmenderstraat 25, sectie B no. 1545; Shell Nederland N.V., 
uitbreiden benzine-pompinstallatie, 12-10-1954 1 omslag 

 1205 Klimmenderstraat 25, sectie B no. 1811 en C no. 2386; Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij N.V., tankstation, 28-08-1967 1 omslag 

 1206 Klimmenderstraat 39, sectie C no. 1807; Meex, H.H.B., opslag-
plaats mest en meststoffen (paardenmanege), 30-01-1980 1 omslag 

 1207 Klimmenderstraat A71, sectie C no. 2043; Sogelee & Speycken, fa., 
benzine-installatie, 30-11-1955 3 stukken 

 1208 Klimmenderstraat 82, sectie C no. 1792; Alblas KG, J, parkeer-
inrichting vrachtwagens en verbrandingsmotoren van meer dan 0,25 
kw, 04-11-1980 1 omslag 

 1209 Klimmenderstraat 95, sectie C nos. 1816, 1817 en 1755; Benzine 
en Petroleum Handel Maatschappij N.V., pompinstallatie benzine, 
01-08-1966 1 omslag 

 1210 Klimmenderstraat 95 en 110, sectie A nos. 966, 1707, 1984, 1128, 
1648, 1816 ged. en 1817 ged.; Benzine en Petroleum Handel 
Maatschappij N.V., pompinstallatie benzine (wijziging vergun-ning 
01-08-1966), 17-03-1973, 1128 - 1984 1 omslag 

 1211 Klimmenderstraat 95, sectie C no. 2780; Benzine en Petroleum 
Handel Maatschappij N.V., super-benzine-tank en LPG reser-voir en 
pomp, 05-04-1978 1 omslag 

 1212 Klimmenderstraat 106, sectie A no. 2633; Schaepkens, J.H., 
opslagplaats mest, 02-08-1972 3 stukken 

 1213 Klimmenderstraat 106, sectie A no. 2844; Schaepkens, J., 
uitbreiden opslagplaats mest en meststoffen (veehouderij) en 
bezigen elektromotoren van meer dan 2 pk, 04-11-1980 1 omslag 

 1214 Klimmenderstraat 110, sectie A nos. 966, 1128, 1648, 1707 en 
1984; Benzine en Petroleum Handel Maatschappij N.V., benzine-
service-station, 10-11-1959 1 omslag 

 1215 Klimmenderstraat 110, sectie A no. 2632; Schaepkens, L.H.G., 
uitbreiden/wijzigen service-station met elektromotoren van meer dan 
1,5 kw, 04-11-1980 1 omslag 

 1216 Klimmenderstraat A113, sectie C nos. 2288 en 2289; Pluijmen, 
F.C., houtzagerij, 17-02-1964 1 omslag 

 1217 Klimmenderstraat, sectie A no. 2105 ged.; Provincie Limburg, 
provinciale opslagplaats, 08-04-1968 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1147. 1218. Koulen 8, sectie C no. 3331; Vaessen, 
dhr., opslag olieprodukten en elektromotoren van meer dan 1,5 kw, 04-11-1980. 1 
omslag 

 1219 Mareheiweg 1, sectie C no. 2620; Sogelee, J.M.E., opslagplaats 
mest en meststoffen, 29-12-1976 1 omslag 

 1220 Mareheiweg 1, sectie C no. 3346; Sogelee, J.M.E., uitbreiden/-
wijzigen opslagplaats mest en meststoffen, 19-08-1980 1 omslag 

 1221 Overheek 19, sectie C no. 3056; Hendriks, J.H., bovengrondse 
propaangastank en ondergrondse huisbrandolietank, 22-04-1980 1 omslag 

 1222 Overheek 21, sectie C no. 3055; Janssen, J.J.H., opslagplaats mest 
en meststoffen (veehouderij), 13-01-1981 1 omslag 

 1223 Peukensweg, J., sectie A nos. 835 en 836; Peters en Bos B.V., 
opslagplaats mest en meststoffen, 24-03-1976 1 omslag 
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 1224 Peukensweg, J., sectie A nos. 2741, 2742 ged. en 837 ged.; Peters 
en Bos B.V., uitbreiden opslagplaats mest en meststoffen, 14-10-
1976 1 omslag 

 1225 Peukensweg, J., sectie A nos. 2741 en 2803; Peters en Bos B.V., 
uitbreiden opslagplaats mest en meststoffen, 11-10-1978 1 omslag 

 1226 Poelsstraat 28a, Dr, sectie C no. 2829; Moonen, P.J., timmer-
werkplaats, 28-09-1972 3 stukken 

 1227 Putweg 22, sectie B no. 2101; Laeven, W.H.H., opslagplaats mest 
en meststoffen, 26-04-1977 1 omslag 

 1228 Putweg 49a, sectie A no. 2382; Rouwette, J.W., bandenservice met 
elektromotoren van meer dan 1,5 kw, alsmede beroepsschrift bij de 
Kroon, 17-06-1980 1 omslag 

 1229 Putweg 53, sectie A no. 2609; Sogelee, J.W., opslagplaats mest en 
meststoffen, 11-04-1973 3 stukken 

 1230 Putweg 53, sectie A nos. 2608 en 2609; Sogelee, J.W., uitbreiden 
opslagplaats mest en meststoffen en elektromotoren van meer dan 
2 pk, 22-08-1979 1 omslag 

 1231 Ransdalerstraat 31, sectie D no. 157; Kikken, G.S.J., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 17-04-1974 3 stukken 

 1232 Ransdalerstraat 35, sectie D no. 31; Kikken, P.H., opslagplaats 
mest en meststoffen, 04-07-1974 3 stukken 

 1233 Ransdalerstraat 37, sectie D no. 31; Kikken, G.H.J., opslagplaats 
mest en meststoffen, 04-07-1974 3 stukken 

 1234 Ransdalerstraat 37, sectie D no. 31; Kikken, G.H.J., uitbreiden 
opslagplaats mest en meststoffen (veehouderij), 04-11-1980 1 omslag 

 1235 Ransdalerstraat 41, sectie D no. 106; Sogelé, J.S.M., opslagplaats 
mest en meststoffen, 11-04-1973 3 stukken 

 1236 Ransdalerstraat 43, sectie D no. 107; Landbouwbelang, C.V.V., 
opslagplaats motorbrandstoffen, 23-02-1972 1 omslag 

 1237 Ransdalerstraat 43, sectie D no. 107; Eussen, J.H.A., uitbreiden 
vergunning C.C.V. Landbouwbelang, 23-02-1972, 28-03-1974 1 omslag 

 1238 Ransdalerstraat 61, sectie D no. 153; Brull, H.G.A., inrichting voor 
bakken voedings- en genotmiddelen, 04-07-1974 1 omslag 

 1239 Ransdalerstraat 75, sectie D no. 120; Eussen, F.L. opslagplaats 
mest en meststoffen, 30-11-1972 2 stukken 

 1240 Ransdalerstraat 77, sectie D no. 120; Eussen, F.E.H., opslag-plaats 
mest en meststoffen (veehouderij), 27-06-1973 2 stukken 

 1241 Ransdalerstraat 85, sectie D no. 122; Kockelkorn, H.W., opslag-
plaats mest, 09-08-1972 3 stukken 

 1242 Ransdalerstraat 95, sectie D no. 125; Winthagen, J.G.A., opslag-
plaats mest en meststoffen, 16-10-1974 3 stukken 

 1243 Ransdalerstraat 95, sectie D no. 165; Winthagen, J.G.A., uitbrei-den 
opslagplaats mest en meststoffen, 16-10-1979 1 omslag 

 1244 Ransdalerstraat 125, sectie B no. 1725; Eussen, F.G.H., opslag-
plaats mest en meststoffen, 08-03-1973 3 stukken 

 1245 Ransdalerstraat 129a, sectie E no. 9; Leunissen, G.E., opslag-
plaats mest en meststoffen (varkensmesterij en -fokkerij), 27-06-
1979 1 omslag 

 1246 Ransdalerstraat 131, sectie C no. 1294; Eussen, H.E.M., opslag-
plaats mest, 11-11-1969 3 stukken 

 1247 Ransdalerstraat 131, sectie C no. 1294; Eussen, H.E.M., uitbrei-den 
vergunning, 11-11-1969, 12-05-1970 3 stukken 

 1248 Ransdalerstraat 131, sectie C no. 1294; Eussen, H.E.M., uitbrei-den 
vergunningen, 11-11-1969 en 12-05-1970, 02-06-1972 3 stukken 
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 1249 Retersbekerveldweg, sectie A no. 346; Peters en Bos B.V., 
opslagplaats mest en meststoffen (kuikenmesterij), 13-07-1977 1 omslag 

 1250 Retersbekerveldweg, sectie A no. 2721; Peters en Bos B.V., 
opslagplaats mest en meststoffen (quarantaine- en/of noodbig-
genstal), alsmede beroepsschrift bij de Kroon, 30-11-1977 1 omslag 

 1251 Retersbekerweg 2, sectie A no. 2377; Boshouwers, J.M., 
opslagplaats mest en meststoffen (veehouderij), 31-10-1973 3 stukken 

 1252 Retersbekerweg 7, sectie A no. 2361; Drummen, J.M.H., 
opslagplaats mest en meststoffen (veehouderij), 24-11-1975 3 stukken 

 1253 Retersbekerweg 14, sectie A no. 2365; Slijpen, H.M., opslag-plaats 
mest en meststoffen, 03-01-1979 1 omslag 

 1254 Retersbekerweg 15, sectie A no. 2846; Grooten-Franssen, M.G., 
propaangasinstallatie, 27-06-1979 1 omslag 

 1255 Retersbekerweg 16, sectie A no. 2356; Grooten, A.C.H., 
opslagplaats mest en meststoffen, 30-11-1972 3 stukken 

 1256 Retersbekerweg 16, sectie A no. 2356; Grooten, A.C.H., uitbreiden 
opslagplaats mest en meststoffen, 16-11-1976 1 omslag 

 1257 Retersbekerweg 16, sectie A no. 2356; Grooten, A.C.H., uitbreiden 
opslagplaats mest en meststoffen, 22-04-1980 1 omslag 

 1258 Retersbekerweg 46, sectie A no. 2272; Paulissen, J.H.M.A., 
opslagplaats mest en meststoffen, 24-03-1976 3 stukken 

 1259 Retersbekerweg 46, sectie A no. 2272; Paulissen, J.H.M.A., 
uitbreiden opslagplaats mest en meststoffen, 26-04-1977 1 omslag 

 1260 Retersbekerweg 46, sectie A no. 2272; Paulissen, J.H.M.A., 
uitbreiden veehouderij met propaangasinstallatie, 13-07-1977 1 omslag 

 1261 Retersbekerweg 46, sectie A no. 2272; Paulissen, J.H.M.A., 
uitbreiden/wijzigen opslagplaats mest en meststoffen, 31-10-1979 1 omslag 

 1262 Retersbekerweg 56, sectie A no. 2414; Reijnders, J.H.G.M., 
opslagplaats mest en meststoffen, alsmede beroepsschrift bij de 
Kroon, 19-07-1978 1 omslag 

 1263 Retersbekerweg 56, sectie A no. 2414; Reijnders, 
J.H.G.M.,uitbreiden/wijzigen opslagplaats mest en meststoffen (vee-
houderij), 26-08-1980 1 omslag 

 1264 Retersbekerweg 88, sectie A no. 2617 ged.; Vaessen, M.W.F., 
opslagplaats mest en meststoffen, 27-12-1972. 3 stukken. 1265. 
Retersbekerweg, sectie B no. 1312; Heerlen, gemeente, pomp-
installatie waterwinning, 27-03-1957 1 omslag 

 1266 Retersbekerweg, sectie A nos. 2362 en 2363; Schaepkens, J., 
opslagplaats tuinbouwprodukten met elektromotoren van meer dan 
1,5 kw, 16-12-1980 1 omslag 

 1267 Rootveldstraat, sectie B no. 1978 ged.; Brull, H., inrichting voor 
bakken voedings- en genotmiddelen, 21-01-1970 1 omslag 

 1268 Schalenboschweg 36, sectie B no. 1921; Duyzings-Hermkens, 
L.E.J.M., inrichting voor bakken voedings- en genotmiddelen, 03-11-
1975 3 stukken 

 1269 Schalenboschweg/de Schrub, sectie B nos. 562, 563, 566, 570, 
571, 573-577, 671, 672, 762, 763, 1636, 1671, 1672; Klim-men, 
gemeente, vuilnisstortplaats, 02-09-1968 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1129 

 1270 Schalenboschweg/de Schrub, sectie B nos. 1794 en 1795; 
Klimmen, gemeente, uitbreiden vuilnisstortplaats, 22-12-1969, 1794 
- 1969 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1129 

 1271 Schuttehei, sectie C no. 442; Sebastianus, schutterij St., schiet-
inrichting, 20-06-1966, 1966 1 omslag 
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 1272 Termoors 10, sectie E no. 30; Lipsch, F.J.H., opslagplaats mest en 
meststoffen (varkens en rundveehouderij), 04-07-1973 3 stukken 

 1273 Termoors 10, sectie E no. 30; Lipsch, F.J.H., uitbreiden vergunning 
04-07-1973, 24-03-1976 3 stukken 

 1274 Termoors 12, sectie E no. 28; Lipsch, M.J.F., opslagplaats mest en 
meststoffen (veehouderij), 24-11-1975 3 stukken 

 1275 Vrijthof 15, sectie C no. 3353 en 3392 ged.; Lemmens, H.J.W., 
brood- en banketbakkerij met elektromotoren van meer dan 2 pk, 
22-07-1980 1 omslag 

 1276 Vrijthof A22, sectie C no. 1649; Dijk, L.P. van, patates-fritesbak-
kerij, 27-05-1958 1 omslag 

 1277 Vrijthof A22, sectie C no. 1649; Dijk, L.P. van, patates-fritesbak-
kerij, 13-01-1959 1 omslag 

 1278 Waalheimerweg 2, sectie C no. 2131; Meurs, J., opslagplaats mest, 
30-12-1970 1 omslag 

 

2.3.1.2.6. Ruimtelijke ordening 

 
 1279 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het uitbreidingsplan in 

hoofdzaken voor de gemeente Klimmen en de uitbreidingsplannen in onderdelen 
voor de kernen Klimmen, Craubeek, Termaar en Ransdaal, 1953-1956.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1280, 1281, 1292-1294 

 
 1280 -1281. Stukken betreffende het uitbreidingsplan voor de Kern Klimmen, 

aanwijzende de bestemming in onderdelen, 1960, 1961, 1963, 1965..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1279 

 
 1280 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het herzieningsplan, 1960, 

1961..  1 omslag 
 
 1281 Stukken betreffende de wijziging van het plan, 1963, 1965.  1 omslag 
 
 1282-1291 Stukken betreffende de aanleg van plantsoenen, 1960, 1961, 1964-1966, 1968-

1977..  
 1282 Grubbenweg, 1970, 1972, 1973 1 omslag 
 1283 Hagerweg-Houtstraat, 1972, 1973 1 omslag 
 1284 Hekerdelstraat-Kruisveldstraat-Schutteheiweg, 1969, 1970 1 omslag 
 1285 Hoofdbank-Remigiusstraat, 1965, 1971 3 stukken 
 1286 Dr. Huntjensstraat-Pastoor Laevenstraat, 1964 1 omslag 
 1287 Klimmenderstraat-Vrijthof, 1971 3 stukken 
 1288 Dross. de Limpensplein, 1968, 1975, 1976 1 omslag 
 1289 Pendersstraat, 1960, 1961, 1965, 1966, 1974, 1975 1 omslag 
 1290 Termaar, 1977 3 stukken 
 1291 Weustenrade, 1960, 1976 1 omslag 

 
 1292-1293 Stukken betreffende het uitbreidingsplan in onderdelen voor de Kern Ransdaal, 

1960-1965..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1279 

 1292 Stukken betreffende de wijziging van het plan, 1960-1962 1 omslag 
 1293 Dossier inzake de wijziging van het plan, 1964, 1965 1 omslag 

 
 1294 Stukken betreffende de wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor de 

Kern Termaar, 1961-1963, 1965.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1279 
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 1295 Stukken betreffende de vaststelling en de goedkeuring van het streekplan De 
Oostelijke Mijnstreek, 1962, 1963, 1965.  1 omslag 

 
 1296 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het uitbreidingsplan 

Klimmen-West, aanwijzende de bestemming der gronden in onderdelen ter 
westzijde van de Kom Klimmen, genaamd Acht Bunder, 1963-1965.  1 omslag 

 
 1297-1300 Stukken betreffende het bestemmingsplan Bebouwde Kom, 1966-1970..  

 1297 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van 
het plan, 1966-1969 1 omslag 

 1298 Tekening en toelichtende beschrijving behorende bij de 
ontwerpwijziging van het plan, 1968 2 stukken 

 1299 Functie- en waardekaart, 1969 2 stukken 
 1300 Exploitatie-opzet en tekeningen met betrekking tot het 

saneringsplan Vrijthof, 1969, 1970 1 omslag 
 
 1301-1302 Stukken betreffende het bestemmingsplan Kern Klimmen, 1966-1970..  

N.B. Zie ook inventarisnummer 1336-1345 
 1301 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 

1966-1968 1 omslag 
 1302 Dossier inzake de wijziging van het plan, aanwijzende de 

bestemming der gronden en gebouwen gelegen aan de Hoofdbank 
ten noorden van de Hagerweg-Platz, 1968-1970 1 omslag 

 
 1303-1304 Stukken betreffende de exploitatieverordening, 1967, 1971, 1973, 1974..  

 1303 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten houdende tot 
wederopzegging verlening van vrijstelling aan de gemeente van de 
verplichting tot vaststelling van een exploitatieverordening; met 
bijbehorend stuk, 1967, 1971 2 stukken 

 1304 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot 
vaststelling van de verordening, houdende de voorwaarden waarop 
de gemeente medewerking zal verlenen aan het in bouwexploitatie 
brengen van grond, 1973, 1974 1 stuk 

 
 1305 Nota van de Provinciale Planologische Commissie inzake wijziging 

gebruiksvoorschriften van de bestemmingsplannen Kern Klimmen, Kom Klimmen, 
Klimmen-West, Ransdaal en het vroegere hoofdzakenplan, ten aanzien van 
duiventillen en volières; met bijbehorend stuk, 1968.  2 stukken 

 
 1306-1309 Stukken betreffende het bestemmingsplan Manensheide, 1968-1973..  

 1306 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van 
het plan, 1968-1970 1 omslag 

 1307 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van de algehele 
herziening van het plan, 1971-1973 1 omslag 

 1308 Tekeningen betreffende schetsontwerp eerste wijziging, 1973 2 stukken 
 1309 Tekening houdende overzicht van grondaankopen, z.d 1 stuk 

 
 1310 Rapport houdende een toelichting op de stedebouwkundige ontwikkeling van de 

gemeente; met bijbehorend stuk, 1971.  2 stukken 
 
 1311-1312 Stukken betreffende het bestemmingsplan Kern Ransdaal, 1971-1975, 1981..  

 1311 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 
1971-1974 1 omslag 

 1312 Dossier inzake de exploitatie-overeenkomst met Stienstra B.V, 
1973-1975, 1981 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1484 
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 1313-1326 Stukken betreffende het Algemeen Bestemmingsplan, 1971-1981..  
 1313 Dossier inzake de voorbereiding, 1971-1976 1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1327 
 1314 Dossier inzake de vaststelling van het plan, 1976-1978 1 omslag 
 1315 Dossier inzake bezwaarschriften ingediend bij de raad, 1977, 1978 1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1314 
 1316 Dossier inzake bezwaarschriften ingediend bij het college van 

Gedeputeerde Staten, 1978, 1979 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1317 

 1317 Dossier inzake de gedeeltelijke goedkeuring van het plan, 1979 1 omslag 
 1318 Tekeningen behorende bij de gedeeltelijke goedkeuring van het 

plan, 1979 1 omslag 
 1319 Tekeningen behorende bij de gedeeltelijke goedkeuring van het 

plan, 1979 1 omslag 
 1320 Stukken betreffende de wijziging van het plan naar aanleiding van 

het verzoek van L.H.J. Jacobs, Dolberg 16, inzake het verbouwen 
van agrarische bedrijfsgebouwen tot appartementen op het perceel 
sectie C no. 3404, gelegen aan de Dolberg 16, 1977-1979 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1340 

 1321 Stukken betreffende de wijziging van het plan naar aanleiding van 
het verzoek van A.M. Schaepkens, Overheek 19, om intrekking van 
de toegewezen agrarische bouwkavel op het perceel sectie C no. 
3056, gelegen aan de Overheek 19, 1979 1 omslag 

 1322 Dossier inzake de eerste wijziging van het plan, 1979 1 omslag 
 1323 Besluit van de raad tot voorbereiding van een wijziging van het plan 

naar aanleiding van het verzoek van J. Schaepkens, 
Klimmenderstraat 106, voor de bouw van een sleufsilo op het 
perceel sectie C no. 2633, gelegen aan de Klimmenderstraat; met 
bijbehorende stukken, 1980 1 omslag 

 1324 Dossier inzake de tweede wijziging van het plan, 1980, 1981 1 omslag 
 1325 Besluit van de raad tot voorbereiding van een wijziging van het plan 

naar aanleiding van het verzoek van J. Schaepkens, 
Klimmenderstraat 106, om uitbreiding van de ziekenstal voor het 
vee op het perceel sectie C no. 2633, gelegen aan de 
Klimmenderstraat; met bijbehorende stukken, 1981 1 omslag 

 1326 Besluit van de raad tot voorbereiding van een wijziging van het plan 
naar aanleiding van het verzoek van L.H.G. Schaepkens, 
Klimmenderstraat 104, om uitbreiding van zijn garagebedrijf annex 
tankstation, gelegen aan de Klimmenderstraat, met een LPG-
installatie; met bijbehorende stukken, 1981, 1982 1 omslag 

 
 1327 Stukken betreffende de opdrachtverlening en de betaling van kosten voor het 

ontwerpen van het bestemmingsplan Bosveld en het Algemeen Bestemmingsplan, 
1974, 1975.  1 omslag 

 
 1328 Stukken betreffende financiële afwikkeling plankosten van diverse 

bestemmingsplannen, 1975-1980.  1 omslag 
 
 1329-1335 Stukken betreffende het bestemmingsplan Termaar, 1975-1980..  

 1329 Dossier inzake de vaststelling van het plan, 1975-1978 1 omslag 
 1330 Dossier inzake bezwaarschriften ingediend bij de raad en bij het 

college van Gedeputeerde Staten, 1977-1979 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1329 

 1331 Dossier inzake de wijziging van het plan, 1979 1 omslag 
 1332 Dossier inzake de goedkeuring van de vaststelling en de wijziging 

van het plan, 1979 1 omslag 
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 1333 Tekeningen behorende bij de goedkeuring van het plan, 1979 1 omslag 
 1334 Dossier inzake de eerste wijziging van het plan, 1979, 1980 1 omslag 
 1335 Stukken betreffende de opzet van een bebouwingsplan, 1977, 1978 1 omslag 

 
 1336-1345 Stukken betreffende het bestemmingsplan Kern Klimmen, 1975-1981..  

N.B. Zie ook inventarisnummer 1301, 1302 
 1336 Dossier inzake de vaststelling van het plan, 1975-1978 1 omslag 
 1337 Dossier inzake bezwaarschriften ingediend bij de raad, 1977, 1978 1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1336 
 1338 Dossier inzake bezwaarschriften ingediend bij het college van 

Gedeputeerde Staten, 1978, 1979 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1339 

 1339 Dossier inzake de gedeeltelijke goedkeuring van het plan, 1978, 
1979 1 omslag 

 1340 Stukken betreffende de wijziging van het plan naar aanleiding van 
het verzoek van J.H. Schaepkens, Klimmenderstraat 106, om 
aanwijzing van het perceel sectie C no. 2844, gelegen aan de 
Klimmenderstraat, als agrarisch bouwoppervlak, 1977-1979 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1320 

 1341 Dossier inzake de eerste wijziging van het plan, 1978-1981 1 omslag 
 1342 Stukken betreffende de tweede wijziging van het plan, 1981 1 omslag 

N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 
 1343 Vrijstelling gebruiksvoorschriften, verleend aan J.E.C. Habets, Dr. 

Schoenmaekersstraat 2, voor het verkopen van coupons stof 
(gedurende ten hoogste twee dagen per maand) in de garage 
gelegen voor zijn woning; met bijbehorende stukken, 1977 3 stukken 

 1344 Vrijstelling gebruiksvoorschriften, verleend aan B.W.T. Keulen-
Knops, Remigiusstraat 6, voor het gebruik van het lokaal gelegen 
achter de woning als kantoorruimte voor de Spaarbank Centrale 
Volksbank; met bijbehorende stukken, 1981 1 omslag 

 1345 Stukken betreffende het arob-bezwaarschrift ingesteld door J.J. 
Frins, Heek 2, tegen het besluit van de raad tot weigering herziening 
van het bestemmingsplan, t.b.v. de bouw van een woonhuis op het 
perceel sectie C no. 2946, gelegen aan de Overheek, 1981 1 omslag 

 
 1346 Streekplan Zuid-Limburg; met bijbehorende stukken, 1977.  1 omslag 
 
 1347 Dossier inzake de vaststelling, de eerste wijziging en de gedeeltelijke goedkeuring 

van het bestemmingsplan Retersbeek-Dorp, 1977-1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1349 

 
 1348 Dossier inzake de vaststelling, de eerste wijziging en de gedeeltelijke goedkeuring 

van het bestemmingsplan Weustenrade-Dorp, 1977-1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1349 

 
 1349-1350 Stukken betreffende het bestemmingsplan Craubeek-Barrier, 1977-1981..  

 1349 Dossier inzake de voorbereiding, 1977-1979 1 omslag 
 1350 Dossier inzake de vaststelling, de eerste wijziging en de 

gedeeltelijke goedkeuring van het plan, 1977-1981 1 omslag 
 
 1351-1356 Stukken betreffende het bestemmingsplan Ransdaal-Dorp, 1977-1983..  

 1351 Dossier inzake de vaststelling, de eerste wijziging en de 
gedeeltelijke goedkeuring van het plan, 1977-1981 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1349 

 1352 Dossier inzake de tweede wijziging van het plan, 1979, 1980 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1351 

 1353 Besluit van de raad tot voorbereiding van een wijziging van het plan 
naar aanleiding van het verzoek van bewoners van de 



 106

Rootveldstraat voor de uitbreiding van hun garages; met 
bijbehorende stukken, 1979-1981 1 omslag 

 1354 Besluit van de raad tot voorbereiding van een wijziging van het plan 
naar aanleiding van het verzoek van F.J.G. Coenen, Pastoor 
Laevenstraat 21, voor de bouw en de inrichting van een 
tandheelkundige praktijkruimte op het perceel sectie D no. 186, 
gelegen aan de Pastoor Laevenstraat; met bijbehorende stukken, 
1980 1 omslag 

 1355 Vrijstelling gebruiksvoorschriften, verleend aan M.H.M. van 
Maarseveen, Ranzaerstraat 10, voor de exploitatie van een 
wolboetiek in de berging van zijn pand; met bijbehorende stukken, 
1981 1 omslag 

 1356 Stukken betreffende de arob-procedure ingesteld door A.G.H.M. 
Eussen, Ransdalerstraat 72, tegen het besluit van de raad om geen 
medewerking te verlenen tot opheffing van het bepaalde in artikel 
16, lid B onder 2a van de gebruiksvoorschriften behorende bij het 
bestemmingsplan, t.b.v. de bouw van een woonhuis op het perceel 
sectie D no. 109, gelegen aan de Ransdalerstraat, 1980-1983 1 omslag 

 
 .-- Notulen van vergaderingen van de Commissie van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening, 1979-1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 921, 1371 

 
 1357 Stukken betreffende de arob-procedure ingesteld door A. Paro, Grubbenweg 26, 

tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot weigering afgifte 
verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet, t.b.v. de uitbreiding 
van de paardestal op het perceel sectie C no. 3221, gelegen aan de Grubbenweg, 
1980-1982.  1 omslag 

 
 1358 Rapport betreffende beoordeling geluidsaspecten van globale 

bestemmingsplannen; met bijbehorende stukken, 1981. Concept.  1 omslag 
 

2.3.1.2.7. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 

 

2.3.1.2.7.1. Watervoorziening 

 
 1359 Stukken betreffende het leggen, hebben en onderhouden van een 

watertransportleiding met signaalkabel door de Gemeentebedrijven Heerlen in het 
Proostdijvoetpad, t.b.v. de watervoorziening van de gemeente Heerlen, 1954-
1956.  1 omslag 

 
 1360 Stukken betreffende de uitbreiding van en aansluitingen op het waterleidingnet, 

1954-1981.  1 omslag 
 
 .-- Vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan de gemeente Heerlen, t.b.v. een 

pompinstallatie voor waterwinning aan de Retersbekerweg, sectie B no. 1312, 
1957..  
N.B. Zie inventarisnummer 1265 

 
 1361 Vergunning verleend door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan 

de gemeente Heerlen, voor het tot stand brengen van een inrichting voor het 
onttrekken van water aan de bodem, bestemd voor de drinkwatervoorziening, op 
het perceel sectie A no. 2239, gelegen aan de Retersbekerweg; met bijbehorende 
stukken, 1959, 1960. Afschrift.  1 omslag 
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 1362 Vergunningen , verleend door het college van Gedeputeerde Staten aan de N.V. 
Waterleiding Maatschappij Limburg (voorheen N.V. Waterleiding Maatschappij 
voor Zuid-Limburg), voor de verzorging van de drinkwatervoorziening in de 
gemeente; met bijbehorend stuk, 1966, 1973. Afschriften.  3 stukken 

 
 1363 Stukken betreffende de uitvoering van de fusie van de N.V. Waterleiding 

Maatschappij voor Zuid-Limburg met de N.V. Waterleiding Maatschappij voor 
Midden- en Noord-Limburg, 1972, 1973.  3 stukken 

 
 1364 Vergunning verleend aan de Gemeentebedrijven Heerlen, tot het plaatsen van 

borden met de aanduiding waterwingebied; met bijbehorende stukken, 1979.  1 omslag 
 

2.3.1.2.7.2. Volkshuisvesting 

 

2.3.1.2.7.2.1. Algemeen 

 
 1365 Correspondentie met de Stichting Het Limburgs Welstandstoezicht betreffende 

kringvorming met betrekking tot bouw- en woningtoezicht, 1954.  2 stukken 
 
 1366 Besluit van de raad tot toetreding tot de welstandscommissie voor het district 

ZuidLimburg Oost van de Stichting Het Limburgs Welstandstoezicht; met 
bijbehorend stuk, 1954.  2 stukken 

 
 1367 Staten houdende financiële overzichten van woningbouw na, 1945, 1954-1960.  1 omslag 
 
 1368 Stukken betreffende de toewijzing van bouwvolumen over de jaren, 1954-1964.  1 omslag 
 
 1369 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Wijnandsrade, 

betreffende technische dienstverlening aan de gemeente Wijnandsrade inzake 
bouw- en woningtoezicht en openbare werken, 1960, 1964-1966, 1971.  1 omslag 

 
 1370 Brief van de gemeente inzake een motie van de raad die het bevorderen van een 

efficiënte en effectieve bouw van woningen in de sociale sector beoogt, 1979.  1 stuk 
 
 1371 Notulen van vergaderingen van de Commissie van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening, 1979-1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 921 

 
 1372 Besluit van de raad tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 

van bevoegdheden als bedoeld in de Beschikking geldelijke steun woonwagens en 
de Beschikking geldelijke steun t.b.v. het bekostigen van de bewoning van een 
woonwagen; met bijbehorende stukken, 1981.  3 stukken 

 

2.3.1.2.7.2.2. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken, alsmede aan erven en 
terreinen te stellen 

 
 1373 Verordeningen houdende wijziging van de verordening op het bouwen en de 

bewoning d.d, 16-08-1933; met bijbehorende stukken, 1954-1956, 1959, 1966.  1 omslag 
 
 1374 Stukken betreffende onbewoonbaarverklaringen van woningen, 1974.  1 omslag 
 
 1375-1376 Bouwverordening; met bijbehorende stukken, 1966-1981..  

 1375 1966-1977, 1966 - 1977 1 omslag 
 1376 1977-1981, 1977 - 1981 1 omslag 
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 1377 Verordening op de recreatiewoonverblijven; met bijbehorende stukken, 1969, 
1970, 1973.  1 omslag 

 
 1378 Bouwregistratieverordening; met bijbehorende stukken, 1980, 1981.  1 omslag 
 

2.3.1.2.7.2.2.1. Bouwvergunningen. aanlegvergunningen 
N.B. Zie voor serie bouwvergunningen aparte bijlage. 
 
 1379 Aanlegvergunning verleend aan Broederschap St. Sebastianus voor het ophogen 

van grond op de percelen sectie C nos. 439 en 400, gelegen aan de 
Schutteheiweg; met bijbehorende tekening, 1981.  2 stukken 

 
 1380 Stukken betreffende de arob-procedure ingesteld door J.H.M. Rijk, 

Luiperbeekstraat 39, tegen de aanschrijving van het college van burgemeester en 
wethouders tot afbraak van de zonder vergunning gebouwde paardestal c.q. 
schuilgelegenheid voor vee op het perceel sectie A no. 2384, gelegen aan de 
Luiperbeekstraat, 1981, 1982.  1 omslag 

 

2.3.1.2.7.2.3. Woningbouw met financiële steun van de overheid 

 
 1381 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling Bouwfonds 

voor Limburgse Gemeenten (voorheen Intercommunaal Bouwfonds voor de 
Westelijke Mijnstreek, Intercommunaal Bouwfonds voor de Mijnstreek en 
Intercommunaal Bouwfonds voor Zuid-Limburg), 1954-1977.  1 omslag 

 
 1382 Correspondentie betreffende toewijzing rijkssteun voor woningbouw, 1970, 1971, 

1973, 1975-1981.  1 omslag 
 

2.3.1.2.7.2.4. Woningbouw door de gemeente 

 
 1383 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de bouw, alsmede de 

vaststelling van de huur van 9 woningwetwoningen en een politiebureau met cel 
en dienstwoning aan de Dr. Poelsstraat, (complex III, V 11163), 1954-1957, 1959.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1752 

 
 1384 Stukken betreffende de bouw van 18 woningwetwoningen aan de Dr. 

Huntjensstraat, de Dr. Poelsstraat en te Weustenrade, (complex VI, V 14435), 
1954-1957, 1959, 1960.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1758 

 
 1385 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de bouw, alsmede de 

vaststelling van de huur van 4 woningen gelegen aan de Houtstraat A44, A45, A46 
en A47, 1954-1960.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1750 

 
 1386 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de bouw, alsmede de 

vaststelling van de huur van 16 woningwetwoningen aan de Dr. Poelsstraat en de 
Dr. Schoenmaekersstraat, (complex V, V 13173), 1955, 1956, 1958-1961.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1756 

 
 1387 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de bouw, alsmede de 

vaststelling van de huur van 12 woningwetwoningen aan de Dr. Poelsstraat, 
(complex IV, V 11639), 1955-1959.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1753 

 
 1388 Dossier inzake de bouw van 13 woningwetwoningen met hulppostkantoor aan het 

Dross. de Limpensplein en de Pendersstraat, (complex VII, PV 354), 1956-1965.  1 omslag 
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 1389 Dossier inzake de bouw van 22 woningwetwoningen en 2 garages aan de 

Pendersstraat, de Dr. Poelsstraat en de Luiperbeekstraat, (complexen VIII en 
VIIIa, PV 481 en PV 615), welke t/m 1961 in eigendom zijn bij de 
Woningvereniging Klimmen en nadien bij de gemeente, 1956-1965.  1 omslag 

 
 1390 Dossier inzake de bouw van 9 woningwetwoningen aan de Dr. Huntjensstraat en 

de Pastoor Laevenstraat, (complex IX, PV 690), welke t/m 1961 in eigendom zijn 
bij de Woningvereniging Klimmen en nadien bij de gemeente, 1958-1965.  1 omslag 

 
 1391 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de bouw, alsmede de 

vaststelling van de huur van 5 woningwetwoningen aan de Dr. Poelsstraat, 
(complex II, V 12078), 1959.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Klimmen 1800-1953 inv.nr. 1755 

 
 1392 Dossier inzake de bouw van 11 woningwetwoningen aan de Houtstraat en het 

Dross. de Limpensplein, (complex X, PV 858), welke t/m 1961 in beheer zijn bij de 
Woningvereniging Klimmen en nadien in eigendom bij de gemeente, 1959-1966.  1 omslag 

 
 1393 Dossier inzake de bouw van 8 woningwetwoningen aan de Stationstraat, (complex 

XI, PV 943), 1960-1963, 1966, 1968, 1969.  1 omslag 
 
 1394 Dossier inzake de bouw van twee woningen met garages aan het Dross. de 

Limpensplein, 1961-1963.  1 omslag 
 
 1395 Dossier inzake de bouw van 6 woningwetwoningen aan de Dr. Poelsstraat, de 

Pendersstraat en de Remigiusstraat, (complex XII, PV 1066), 1961-1968.  1 omslag 
 
 1396 Dossier inzake de bouw van 8 woningwetwoningen aan de Remigiusstraat, 

(complex XIII, PV 1251), 1962-1970.  1 omslag 
 
 1397 Dossier inzake de bouw van 22 woningwetwoningen aan de Hoofdbank, de 

Kerkweg en het Dross. de Limpensplein, (complex XIV, PV 1339), 1963-1970.  1 omslag 
 
 1398 Dossier inzake de bouw van 32 woningwetwoningen aan de Pastoor Laevenstraat, 

de Rootveldstraat en de Spoorstraat, (complex XV, PV 1510), 1964-1971.  1 omslag 
 
 1399 Dossier inzake de bouw van 12 woningwetwoningen aan de Achtbunderstraat en 

de Pleinstraat, (complex XVI, PV 1738), 1966-1970.  1 omslag 
 
 1400 Dossier inzake de bouw van 12 woningwetwoningen aan de Achtbunderstraat, de 

Groene Kruisstraat en de Pendersstraat, (complex XVII, PV 1818), 1968-1972.  1 omslag 
 
 1401 Dossier inzake de bouw van 12 woningwetwoningen aan de Craubekerstraat, de 

Holleweg en de Remigiusstraat, (complex XVIII, PV 1933), 1969-1974.  1 omslag 
 
 1402 Dossier inzake de bouw van 20 woningwetwoningen aan de Dingbank, de 

Steenput en Termaar, (complex XIX, PV 2089), 1971-1975, 1978, 1980.  1 omslag 
 
 1403 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een bejaardenwoning aan de 

Pleinstraat, 1974.  1 deel 
 
 1404 Dossier inzake de bouw van 14 woningwetwoningen aan de Dingbank en de 

Schepenbank, (complex PV 2287), 1974-1979.  1 omslag 
 
 1405 Dossier inzake de bouw van 22 woningwetwoningen aan de Schalenboschweg, de 

Schepenbank en Termaar, (complex PV 2350), 1975-1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1410 

 
 1406 Dossier inzake de bouw van 30 woningwetwoningen (waarvan 16 voor bejaarden) 

en 4 woningen voor een- en twee personen aan de Klimmenderstraat, de Dr. 
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Poelsstraat en de Houtstraat, (complexen PV 2634 en PVAT 264), 1978-1981.  1 omslag 
N.B. Zie voor bestek en tekeningen serie bouwvergunningen. Zie ook archief gemeente Voerendaal 
1982- 

 
 1407 Stukken betreffende de bouw van 19 woningwetwoningen in het bestemmingsplan 

Termaar, (complex PV 2775), 1981, 1982.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 

2.3.1.2.7.2.5. Bemoeiïngen met bestaande woningen 

 
 1408 Stukken betreffende de commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de 

Woonruimtewet 1947, voor de verdeling van woonruimte, 1953-1961.  1 omslag 
 
 1409 Stukken betreffende de algemene woningtelling van 30-06-1956, 1955, 1956.  1 omslag 

N.B. Voor staten houdende uitkomsten van de algemene woningtelling van 28-02-1971,  
zie inventarisnummer 1089 

 
 1410 Dossier inzake de afbraak van 36 woningwetwoningen gelegen aan de 

Schalenboschweg, (complex I, V 2115), 1966-1978.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1405, 1417, 1418 

 
 .-- Stukken betreffende de afbraak van de woning Schoolstraat 15, 1969..  

N.B. Zie inventarisnummer 1626 
 
 1411 Besluit van de raad houdende garantieverlening als bedoeld in de Wet 

Bezitvormingsfonds; met bijbehorend stuk, 1971.  2 stukken 
 
 1412 Stukken betreffende de samenvoeging van de complexen woningwetwoningen V 

11163, V 11639, V 12078, V 17173 en V 14435 tot complex PSV 524, 1973.  1 omslag 
 
 1413 Stukken betreffende de samenvoeging van de complexen woningwetwoningen PV 

354, PV 481 en PV 615 tot complex PSV 557, 1973.  1 omslag 
 
 1414 Stukken betreffende de samenvoeging van de complexen woningwetwoningen PV 

690 en PV 858 tot complex PSV 558, 1973, 1974.  1 omslag 
 
 1415 Stukken betreffende de samenvoeging van de complexen woningwetwoningen PV 

943, PV 1066, PV 1251 en PV 1339 tot complex PSV 595, 1973, 1974.  1 omslag 
 
 1416 Stukken betreffende de samenvoeging van de complexen woningwetwoningen PV 

1510 en PV 1738 tot complex PSV 1008, 1974.  1 omslag 
 
 1417-1418 Stukken betreffende het Overlegorgaan woningen Schalenboschweg, 1975-1978..  

 1417 Stukken betreffende de instelling en de opheffing, 1975, 1977, 1978 3 stukken 
 1418 Notulen van vergaderingen; met bijbehorende stukken, 1975-1977 1 omslag 

 
 1419 Dossier inzake de renovatie van 19 woningwetwoningen, gelegen aan de Dr. 

Huntjensstraat, de Dr. Poelsstraat, de Dr. Schoenmaekersstraat en de 
Spoorstraat, (complex PSV 524, oude complexnos. II t/m VI, resp. V 11163, V 
11639, V 12078, V 13173 en V 14435), 1975-1981.  1 omslag 

 
 1420 Stukken betreffende de onderhoudsplanning met globale kostenbegroting t.b.v. " 

80 na-oorlogse woningwetwoningen, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 1421 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van 

een algemeen garantiebesluit voor geldlening t.b.v. het kopen van bestaande 
eigen woningen; met bijbehorende stukken, 1981.  3 stukken 
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2.3.1.2.8. Hygiëne der dieren. diergeneeskundig onderzoek 

 
 1422 Verordening betreffende de bestrijding van ratten en muizen; met bijbehorende 

stukken, 1959.  1 omslag 
 

2.3.1.3. Openbare veiligheid 

 
 1423 Memorandum voor de burgemeester en memorandum voor de plaatselijke politie 

betreffende gemeentelijke regeling voor hulpverlening bij rampen, z.d.  2 stukken 
 

2.3.1.3.1. Brandweer 

 
 1424-1431 Stukken betreffende de vrijwillige brandweer, 1954-1967..  

 1424 Polis ongevallenverzekering t.b.v. de leden; met bijbehorend stuk, 
1954 2 stukken 

 1425 Stukken betreffende de aanschaf, het onderhoud en de controle van 
materiaal en materieel, 1954, 1956, 1957, 1960, 1962, 1967 1 omslag 

 1426 Correspondentie met P. Donders betreffende zijn benoeming tot 
commandant, 1957 2 stukken 

 1427 Besluit van de raad regelende de rangen en de vergoedingen van 
de leden; met bijbehorende stukken, 1960 3 stukken 

 1428 Correspondentie met de commandant inzake de aanschaf van uni-
formkleding, 1961 3 stukken 

 1429 Verzoek van commandant P. Donders om een bijdrage van / 50,- in 
de tegemoetkoming in de kosten van deelname aan de geweste-
lijke brandweerwedstrijd te Etten Leur, 1961 1 stuk 

 1430 Brieven inzake de opheffing van de vrijwillige brandweer per 01-01-
1963, i.v.m. de aansluiting bij de regionale brandweer te Heerlen, 
1962, 1963 3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1490 

 1431 Ledenlijst met oorkonde uitgereikt in 1962 aan P.A.J. Weerts inzake 
5-jarige brandweerdienst, 1962, z.d 2 stukken 

 
 1432 Verordening , regelende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke 

brandweer; met bijbehorende stukken, 1955, 1956.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1430 

 
 1433 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 

gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de onderlinge hulpverlening bij 
brand in de provincie Limburg; met bijbehorend stuk, 1959.  2 stukken 

 
 1434 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling inzake de 

gemeenschappelijke brandweer Valkenburg, 1959, 1961-1963.  1 omslag 
 
 1435-1437 Stukken betreffende de verzorging van de brandweertaken door de gemeente 

Heerlen, 1959, 1962-1981..  
 1435 Besluit van de raad houdende de verzorging van de brandbe-

strijding en andere hierbij behorende werken met ingang van01-01-
1963 op te dragen aan de gemeente Heerlen; met bijbe-horende 
stukken, 1962, 1963, 1980, 1981 1 omslag 

 1436 Brandrapporten, 1959, 1962-1981 1 omslag 
 1437 Hulpverleningsrapporten, 1963-1981 1 omslag 

 



 112

 1438 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot verlening vrijstelling aan de 
gemeente van de verplichting tot vaststelling van een verordening regelende de 
organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer; met bijbehorende 
stukken, 1976.  1 omslag 

 
 1439 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Brandweren Oostelijk Zuid-Limburg, 1981.  1 omslag 
 

2.3.1.3.2. Bescherming bevolking 

 
 1440-1447 Stukken betreffende de organisatie van de bescherming bevolking in de 

gemeente, 1954-1979..  
 1440 Stukken betreffende de opleiding en training van leden, 1954, 1955, 

1957 1 omslag 
 1441 Stukken betreffende de aanschaf van materiaal en materieel, 1954-

1976 1 omslag 
 1442 Stukken betreffende de aanwijzing van gebouwen voor de opvang 

van evacuées, 1956, 1965, 1978 1 omslag 
 1443 Staten houdende opgaven van telefoonaansluiting, welke in 

oorlogs-tijd gehandhaafd dienen te worden, alsmede inzake 
rubricering tele-foonaansluitingen, 1957-1979 1 omslag 

 1444 Staat houdende voorstel inzake de bezetting van blokposten en 
benodigd materiaal t.b.v. de blokposten en de blokwachters, 1961 1 stuk 

 1445 Instructie voor het in staat van paraatheid brengen van het Ver-
plaatsingsapparaat en het uitvoeren van te gelasten verplaatsingen 
van de bevolking; met bijbehorende stukken, 1961, 1965 1 omslag 

 1446 Stukken betreffende de bezorging van telegrammen en doorgave 
van telefonische spoedberichten, 1961-1978 1 omslag 

 1447 Stukken betreffende de plaatsing van een inductortoestel en de 
plaatsing en controle van sirenes, 1963, 1971 1 omslag 

 
 1448 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling A-Kring 

Bescherming Bevolking Limburg-a, 1961, 1970.  1 omslag 
 
 1449 Stukken betreffende de fall-out enquête 1969, vaststelling en opname van 

schuilruimten in alle woningen en grote gebouwen, 1968-1971.  1 omslag 
 
 1450 Evacuatieplannen van de gemeente, z.d.  2 stukken 
 

2.3.1.3.3. Overige onderwerpen betreffende de openbare veiligheid 

 
 1451 Rapporten inzake de brandveiligheid van gebouwen; met bijbehorende stukken, 

1955, 1966-1981.  1 omslag 
 
 1452-1454 Tekeningen inzake de ligging van brandkranen en afsluiters; met bijbehorende 

stukken, 1963-1976..  
 1452 1963, 1964, 1966, 1967, 1971, 1963 - 1971 1 omslag 
 1453 1976, 1976 1 omslag 
 1454 1976, 1976 1 omslag 

 
 1455 Brandbeveiligingsverordening; met bijbehorende stukken, 1967, 1968, 1972-1974, 

1980.  1 omslag 
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 1456 Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie; met bijbehorende stukken, 
1971, 1972.  1 omslag 

 
 1457 Routeringsverordening vervoer gevaarlijke stoffen; met bijbehorende stukken, 

1975, 1976.  1 omslag 
 

2.3.1.4. Waterstaat 

 
 1458 Stukken betreffende het opmaken van wijzigingsleggers der waterlossingen, met 

afschrift van de legger B, 1955, 1957, 1962-1964, 1980, 1981.  1 omslag 
 
 1459 Stukken betreffende de normalisatie en de overkluizing van de Luiperbeek te 

Weustenrade, 1959-1961, 1968, 1969, 1975.  1 omslag 
 
 1460 Stukken betreffende de normalisatie van de Scheumerbeek en de aansluiting van 

de rioleringen van de gemeente op het stamriool van de gemeente Valkenburg-
Houthem, 1959-1969.  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen t.b.v. rioleringswerken in Weustenrade en van Weustenrade via 

Retersbeek naar Klimmen, 1978-1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 1174-1180 

 
 1461 Vergunning van het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met zijtakken te 

Sittard, tot het behouden van een duiker in de waterlossing genaamd Hoensbeek; 
met bijbehorende stukken, 1979.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1186, 1462 

 
 1462 Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten, voor het lozen van 

hemelwater in de waterlossing genaamd Hoensbeek; met bijbehorend stuk, 1979.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1186, 1461 

 

2.3.1.5. Verkeer en vervoer 

 

2.3.1.5.1. Verkeer en vervoer te land 

 
 1463 Staten houdende overzichten van de uitkomsten van de visuele 

verkeerswaarnemingen 1980; met bijbehorende stukken, 1980.  1 omslag 
 

2.3.1.5.1.1. Zorg voor wegen 

 
 1464 Koninklijk Besluit houdende overbrenging bij de gemeente van het beheer en 

onderhoud van een gedeelte van het weggedeelte genaamd Parallelweg, deel 
uitmakend van het perceel sectie B no. 1738; met bijbehorende stukken, 1953, 
1954, 1956, 1958, 1959.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1465 

 
 1465 Akte houdende overname in eigendom van een gedeelte van de Parallelweg, 

gelegen tussen het viaduct te Terveurt en de brug te Ransdaal, sectie B no. 1738 
ged., groot circa 50, van de Staat der Nederlanden (Dienst der Domeinen); met 
bijbehorende stukken, 1953, 1957.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1464 

 
 1466 Akte houdende overname in eigendom van een gedeelte van de toegangsweg 

naar het station Klimmen-Ransdaal, gelegen ten noorden van de spoorlijn, sectie 
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C no. 2285 ged., groot circa 3 a, van de Staat der Nederlanden (Dienst der 
Domeinen); met bijbehorende stukken, 1954, 1955.  1 omslag 

 
 1467 Tekeningen inzake de tertiaire weg Klimmen-Ransdaal, 1964.  1 omslag 
 
 1468 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot aanwijzing van quartaire 

en tertiaire wegen; met bijbehorende stukken, 1966, 1971, 1973, 1975, 1980, 
1981.  1 omslag 

 
 1469 Akte houdende aankoop van wegen, trottoirs, parkeerplaats, plantsoenen, 

groenvoorzieningen en overige openbare voorzieningen in het bestemmingsplan 
Kern Ransdaal, sectie D nos. 226, 275, 290 en 281 ged., samen groot circa 46,04 
a, van Stienstra Heerlen B.V, 1981. Afschrift.  1 stuk 

 

2.3.1.5.1.1.1. Aanleg van wegen 

 
 .-- Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten, tot het leggen en hebben 

van trottoirs op de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, 1955, 1956..  
N.B. Zie inventarisnummer 1128 

 
 1470 Stukken betreffende de aanleg van trottoirs en voetpaden, 1955-1981.  1 omslag 
 
 1471 Dossier inzake de aanleg en het verharden van wegen en het leggen van een 

riolering ter lengte van " 475 meter met bijkomende werken in onder meer de 
Pendersstraat, de Dr. Poelsstraat en de Houtstraat, 1956, 1959-1961.  1 omslag 

 
 1472 Dossier inzake de aanleg van wegen en rioleringen in het uitbreidingsplan Kom 

Klimmen, 1960-1965.  1 omslag 
 
 1473 Stukken betreffende de aanleg van een verbindingsweg en riolering van de 

Ransdalerstraat naar de Pastoor Laevenstraat, 1963, 1964.  1 omslag 
 
 1474 Dossier inzake de aanleg van en riolering in de verbindingsweg tussen de Dr. 

Huntjensstraat en de Ransdalerstraat, 1963, 1964, 1966.  1 omslag 
 
 1475-1478 Stukken betreffende de aanleg van wegen en rioleringen met bijkomende werken 

in het uitbreidingsplan Klimmen-West, genaamd Acht Bunder, 1963-1970..  
 1475 Bestekken en voorwaarden, 1965 1 omslag 
 1476 Begrotingen met staten van hoeveelheden, 1964, 1965 1 omslag 
 1477 Tekeningen, 1963-1965 1 omslag 
 1478 Dossier inzake de uitvoering, 1965-1970 1 omslag 

 
 1479 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van ontheffing aan 

de gemeente, voor het maken van een wegaansluiting van het uitbreidingsplan 
Klimmen-West op de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen; met 
bijbehorende stukken, 1966, 1967.  1 omslag 

 
 1480 Dossier inzake de aanleg van en een riolering in de Ranzaerstraat, 1967, 1968, 

1970.  1 omslag 
 
 1481 Stukken betreffende de aanleg van de provinciale weg Maastricht-Meerssen-

Heerlen met bijkomende werken op het grondgebied van de gemeente, 1967, 
1969, 1970.  1 omslag 

 
 1482 Stukken betreffende de aanleg van een parkeerstrook aan de Ransdalerstraat 

nabij de kerk, 1970, 1971.  1 omslag 
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 1483 Dossier inzake de aanleg van wegen en rioleringen in het bestemmingsplan 
Manensheide, 1971-1975.  1 omslag 

 
 1484 Dossier inzake de aanleg van wegen en rioleringen met bijkomende werken in het 

bestemmingsplan Kern Ransdaal door Stienstra B.V, 1973-1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1312 

 
 1485 Stukken betreffende de aanleg van een parkeerplaats en een trottoir aan het 

Vrijthof, 1974.  1 omslag 
 
 1486 Dossier inzake de aanleg van een parkeerplaats, een groenstrook en een trottoir 

aan de hoek Klimmenderstraat-Schoolstraat, 1977, 1978.  1 omslag 
 
 1487 Stukken betreffende het aanleggen van woonerven in Termaar, de Groene 

Kruisstraat en de Achtbunderstraat e.o, 1977-1979.  1 omslag 
 
 1488-1489 Dossiers inzake het uitvoeren van grondwerken, de aanleg van rioleringen en 

bestratingen en het uitvoeren van bijkomende werken in het bestemmingsplan 
Kern Klimmen, 1978-1981..  

 1488 1978, 1979, 1978 - 1979 1 omslag 
 1489 1978-1981, 1978 - 1981 1 omslag 

 
 1490 Dossier inzake de aanleg van rioleringen, grondwerken en wegen met bijkomende 

werken in het bestemmingsplan Termaar, laatste fase, 1980, 1981.  1 omslag 
 

2.3.1.5.1.1.2. Verbetering van wegen 

 
 1491 Dossier inzake de verbetering van de Kampstraat en de Steenstraat in 

samenwerking met de gemeente Valkenburg-Houthem, 1953-1956.  1 omslag 
 
 1492 Dossier inzake de verbetering van de Schalenboschweg, 1955, 1957, 1960.  1 omslag 
 
 1493 Dossier inzake de verbetering van landbouwwegen, 1955-1961.  1 omslag 
 
 1494 Dossier inzake de verbetering van het plein bij het station Klimmen-Ransdaal, 

alsmede overeenkomst met de Nederlandse Spoorwegen betreffende de 
verbetering en het onderhoud van het plein, 1959-1961, 1963-1966.  1 omslag 

 
 .- Bestek en voorwaarden en tekeningen inzake het verbeteren en verharden van 

wegen in het kader van de ruilverkaveling Ransdalerveld, 1960..  
N.B. Zie inventarisnummer 1563 

 
 1495 Dossier inzake de verbetering van de Holleweg, vanaf de provinciale weg tot aan 

de bestaande bebouwing te Craubeek, 1960-1962.  1 omslag 
 
 1496 Tekening inzake de verbetering van een gedeelte van de Pastoor Laevenstraat, 

1964.  1 stuk 
 
 1497 Stukken betreffende de verbetering van de landbouwwegen Koulenbergsweg en 

Walemmerweg in samenwerking met de gemeente Valkenburg-Houthem, 1965-
1967.  1 omslag 

 
 1498 Dossier inzake de verbetering van de Peerboomkensweg, de Kaardenbekerweg 

en de Penderskoolhofweg, 1968, 1969.  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de verbetering van de Pastoor Laevenstraat, de Kampstraat en de 

Ransdalerstraat, 1969, 1970, 1972, 1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 1149 
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 1499 Stukken betreffende de verbetering van de provinciale weg Maastricht-
ValkenburgHeerlen op het grondgebied van de gemeente, 1969-1971.  1 omslag 

 
 1500-1507 Stukken betreffende de verbetering van en de aanleg van rioleringen in de 

quartaire weg Klimmen-Ransdaal, te weten Schoolstraat, Straterweg, Termaar en 
Mareheiweg, 1e en 2e fase, 1973-1979..  

 1500 Bestek no. 18 dienst 1973 met bijbehorende begroting van kosten 
en tekeningen inzake de aanleg van een riolering in de Mareheiweg, 
1973, 1974 1 omslag 

 1501 Bestek no. 29 dienst 1974 met bijbehorende begrotingen van kosten 
en tekeningen inzake de verbetering van de Straterweg, 1973-1975 1 omslag 

 1502 Bestek no. 26 dienst 1975 met bijbehorende begrotingen van kosten 
en tekeningen inzake de verbetering van de quartaire weg 
KlimmenRansdaal, 1e fase, 1975 1 omslag 

 1503 Staat van grondaankopen; met bijbehorende tekeningen, 1975 3 stukken 
 1504 Dossier inzake de uitvoering van de 1e fase, 1973-1979 1 omslag 
 1505 Dossier inzake de aanleg c.q. wijziging van nutsvoorzieningen, 1975 1 omslag 
 1506 Bestek no. 22 dienst 1977 met bijbehorende begrotingen van kosten 

en tekeningen inzake de verbetering van de quartaire weg 
KlimmenRansdaal, 2e fase gedeelte Mareheiweg en 
bermverhardingen, 1975, 1977 1 omslag 

 1507 Dossier inzake de uitvoering van de 2e fase, 1977-1979 1 omslag 
 
 .-- Wegreconstructies in Weustenrade en van Weustenrade via Retersbeek naar 

Klimmen, 1973-1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1155-1161, 1166-1167, 1173 

 
 1508 Dossier inzake de reconstructie van de Brommelderweg in de gemeenten 

Klimmen en Wijnandsrade, 1974, 1977-1980.  1 omslag 
 
 1509 Stukken betreffende de verbetering van de Stationsstraat, de Kruisstraat en een 

gedeelte van de Jan Peukensweg, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 1510 Dossier inzake de reconstructie van de Kerkveldweg, 1977, 1978.  1 omslag 
 
 1511 Dossier inzake de reconstructie van de Schalenboschweg c.a., 1978-1980.  1 omslag 
 
 1512 Dossier inzake de reconstructie van en aanleg rioleringen in de Ransdalerstraat, 

de Korteweg en Termoors, 1978-1980.  1 omslag 
 
 1513 Dossier inzake de reconstructie van het Vrijthof en het verbindingsvoetpad tussen 

de Schoolstraat en het Vrijthof, 1979-1981.  1 omslag 
 
 1514 Stukken betreffende de reconstructie van de Kaardenbekerweg en het plein te 

Craubeek, 1980, 1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 
 1515 Stukken betreffende de reconstructie van een gedeelte van de Spoorstraat en de 

aanleg van parkeerplaatsen bij het sportcomplex aan de Spoorstraat, 1981.  3 stukken 
 
 1516 Stukken betreffende de reconstructie van het Vrijthof, 3e fase, 1981.  1 omslag 

N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 
 
 1517 Stukken betreffende reconstructie bestratingen met bijkomende werken in de 

Ransdalerstraat, de Craubekerstraat, de Magergats, de Termaar, de 
Stationsstraat, de Houtstraat, de Remigiusstraat en een gedeelte van de 
opslagplaats van Openbare Werken, 1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 
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2.3.1.5.1.1.3. Onderhoud van wegen 

 
 .-- Overeenkomst met de Nederlandse Spoorwegen inzake het onderhoud van het 

plein bij het station Klimmen-Ransdaal, 1966..  
N.B. Zie inventarisnummer 1494 

 

2.3.1.5.1.1.4. Waterafvoer en verlichting van wegen 

 
 1518 Stukken betreffende de verhoging van het aantal branduren en de wijziging van de 

brandroosters van de straatverlichting, 1954-1979.  1 omslag 
 

2.3.1.5.1.1.5. Bestemming of onttrekking van wegen voor of aan de openbare dienst 

 
 1519 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van de paden no. 5, 10, 11 en 12, resp. het Oliemolenpad, 
vanaf de Weustenraderweg in algemeen zuidoostelijke richting tot aan de Graaf 
d'Ansembourgweg, het Geerkenspad, vanaf de Bovenderweg in algemeen 
oostelijke richting tot aan de Molenweg, het Bovendervoetpad, vanaf de 
Bovenderweg in algemeen oostelijke richting tot aan het Weustenradervoetpad en 
het Weustenradervoetpad gedeeltelijk, vanaf de Molenweg in algemeen zuidelijke 
richting tot aan het noordoostelijk eindpunt van de Gewandeweg; met 
bijbehorende stukken, 1954, 1956, 1961, 1962.  1 omslag 

 
 .-- Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot bestemming 

van een gedeelte van het perceel sectie C no. 2320, gelegen nabij de Dr. 
Poelsstraat, groot circa 0,465 a, tot toegangsweg tot de particuliere tuinen, sectie 
C nos. 1824, 2302 en 2303 e.a., 1954, 1960..  
N.B. Zie inventarisnummer 268 

 
 1520 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van het voetpad, leidende van de Ransdalerstraat in 
noordwestelijke richting naar de Pastoor Laevenstraat, sectie B no. 1650; met 
bijbehorende stukken, 1963, 1964.  1 omslag 

 
 1521 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van een gedeelte van het Langereinvoetpad, leidende van 
de Weustenraderweg tot het Gebr. Crousplein, sectie A no. 2083; met 
bijbehorende stukken, 1964.  1 omslag 

 
 1522 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van het Grubbenvoetpad, leidende van de Schoolstraat in 
noordoostelijke richting, sectie B no. 1636; met bijbehorende stukken, 1965.  1 omslag 

 
 1523 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van het voetpad, leidende van de Klimmenderstraat eerst in 
zuidelijke, later in zuidoostelijke richting naar het Dross. de Limpensplein, sectie C 
no. 2330; met bijbehorende stukken, 1965.  1 omslag 

 
 1524 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van het Slakkervoetpad, voorkomende onder nummer 29 in 
de eerste wijzigingslegger, lopende van de Klimmenderstraat in noord-oostelijke 
richting, over een lengte van 330 meter, sectie A no. 1856; met bijbehorende 
stukken, 1967, 1968.  1 omslag 

 
 1525 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van het Proostdijvoetpad, voorkomende onder nummer 24 in 
de eerste wijzigingslegger, lopende van de Putweg in zuid-oostelijke richting, 
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naast het pand Putweg 22, over een lengte van " 210 meter, sectie B no. 1680; 
met bijbehorende stukken, 1972.  1 omslag 

 
 1526 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

de openbaarheid van de veedrift, vermeld in de wegenlegger onder no. 40, sectie 
C no. 2134; met bijbehorende stukken, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 1527 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

de openbaarheid van een gedeelte van de Molenweg, vanaf de grens met de 
gemeente Voerendaal tot aan de Retersbekerweg, sectie A no. 2468; met 
bijbehorende stukken, 1978, 1979.  1 omslag 

 
 1528 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van een gedeelte van de Schalenboschweg, voor zover dit 
is gelegen tussen de Boschstraat en een punt op 75 meter uit de aansluiting aan 
de Schoolstraat; met bijbehorende stukken, 1979.  1 omslag 

 
 1529 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van een gedeelte van het Klimmenderpad, voorzover dit is 
gelegen tussen de Kerkveldweg en een punt circa 60 meter uit de aansluiting aan 
de Kerkveldweg met bijbehorende stukken, 1980.  1 omslag 

 
 1530 Besluit van de raad tot bestemming van de percelen sectie A nos. 2205 en 2206 

als openbare weg en er tevens de benaming Steinbergsweg aan te geven; met 
bijbehorende stukken, 1980.  3 stukken 

 
 1531 Stukken betreffende het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte 

van de Remigiusstraat, het instellen van beroep bij de Kroon tegen weigering 
goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten, alsmede de intrekking 
van het beroep naar aanleiding van het gemeenschappelijk standpunt ten aanzien 
van de reconstructie van het Vrijthof in welk kader de onttrekking gepland was, 
1980-1982.  1 omslag 

 

2.3.1.5.1.1.6. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen 

 
 1532 Akte houdende overeenkomst met de Staatsmijnen in Limburg inzake het recht 

van de Staatsmijnen om in gemeente-eigendommen gasleidingen met toebehoren 
te leggen, te hebben, te gebruiken, te onderhouden en weg te nemen, 1961.  1 stuk 

 
 .-- Vergunning verleend door de gemeente aan de N.V. Nederlandse Gasunie, voor 

het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van leidingen voor 
gastransporten met bijkomende werken in de gemeente, 1968..  
N.B. Zie inventarisnummer 1570 

 
 1533 Stukken betreffende de aanleg van nutsvoorzieningen in het bestemmingsplan 

Manensheide, 1971-1975.  1 omslag 
 

2.3.1.5.1.1.7. Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer daarover 

 
 1534 Verordening betreffende het taxivervoer; met bijbehorende stukken, 1977, 1978.  1 omslag 
 
 1535-1536 Stukken betreffende wijzigingsleggers van de wegenlegger, 1955-1957, 1960, 

1961, 1979..  
 1535 Stukken betreffende het opmaken van wijzigingsleggers, 1955-

1957, 1960, 1961, 1979 1 omslag 
 1536 1e wijzigingslegger; met bijbehorende tekening, 1961 1 katern, 1 stuk 
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 1537 Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom 
ingevolge de Wegenverkeerswet en de Wegenwet, 1980.  1 omslag 

 
 1538-1548 Registers van aangevraagde en afgegeven rijbewijzen, 1958-1981..  

 1538 17-11-1958 t/m 12-10-1962, 1958 - 1962 1 katern 
 1539 12-10-1962 t/m 20-05-1965, 1962 - 1965 1 katern 
 1540 23-05-1965 t/m 28-02-1967, 1965 - 1967 1 katern 
 1541 01-03-1967 t/m 25-02-1970, 1967 - 1970 1 katern 
 1542 25-02-1970 t/m 30-09-1971, 1970 - 1971 1 katern 
 1543 01-10-1971 t/m 29-03-1973, 1971 - 1973 1 katern 
 1544 27-03-1973 t/m 09-07-1975, 1973 - 1975 1 katern 
 1545 10-07-1975 t/m 01-04-1977, 1975 - 1977 1 katern 
 1546 01-04-1977 t/m 14-03-1978, 1977 - 1978 1 katern 
 1547 15-03-1978 t/m 16-10-1979, 1978 - 1979 1 katern 
 1548 15-10-1979 t/m 31-12-1981, 1979 - 1981 1 katern 

 
 1549 Stukken betreffende het aanbrengen van bewegwijzering in de gemeente door de 

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B, 1960-1979.  1 omslag 
 
 1550 Stukken betreffende de jeugdverkeersbrigade en de verkeersgevaarlijke situatie 

nabij het kruispunt Klimmenderstraat en Putweg-Schoolstraat, 1965-1968, 1970, 
1971, 1974, 1975.  1 omslag 

 
 1551 Besluiten van de raad, het college van burgemeester en wethouders en het 

college van Gedeputeerde Staten tot het treffen van verkeersmaatregelen; met 
bijbehorende stukken, 1966-1981.  1 omslag 

 
 1552 Stukken betreffende de plaatsing van verkeers- en aanduidingsborden, 1977-

1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1551 

 
 1553 Correspondentie met de Werkgroep Verkeersveiligheid Craubeek betreffende 

maatregelen voor het verbeteren van de onveilige verkeerssituatie te Craubeek, 
1979, 1980.  1 omslag 

 

2.3.1.5.2. Verkeer en vervoer over spoorwegen 

 
 1554 Ontheffing van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, namens de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, voor het planten van 32 bomen langs de spoorweg 
Heerlen-Schin op Geul; met bijbehorende stukken, 1957.  1 omslag 

 
 1555 Vergunningen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, namens de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, voor het hebben van een rioolbuis onder de spoorweg 
HeerlenSchin op Geul, t.b.v. de riolering Termaar; met bijbehorende tekeningen, 
1957, 1965. 1 omslag..  

 
 1556 Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, namens de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, voor het leggen, maken en hebben in de spoorweg 
Heerlen-Schin op Geul van een voetpad, een vrijvervalrioolleiding van 
betonbuizen, een betonput met terugslagklep en een grondaanvulling; met 
bijbehorende stukken, 1979.  3 stukken 

 

2.3.1.5.3. Posterijen en telecommunicatie 
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 .-- Dossier inzake de bouw van een hulppostkantoor aan het Dross. de Limpensplein, 
1956-1965..  
N.B. Zie inventarisnummer 1388 

 
 1557 Stukken betreffende de aanleg, uitbreiding en onderhoud van een 

gemeenschappelijke antenne-installatie in het bestemmingsplan Manensheide, 
1972, 1975, 1976.  1 omslag 

 
 1558 Dossier inzake de aanleg van een centrale antenne-installatie t.b.v. 42 woningen 

te Ransdaal, 1975, 1976.  1 omslag 
 
 1559 Stukken betreffende de uitbreiding van de aansluitingen op de centrale antenne-

inrichting, 1976-1981.  1 omslag 
 

2.3.1.6. Economische aangelegenheden 

 

2.3.1.6.1. Bodemproduktie 

 
 1560 Staten houdende overzichten van metingen ten behoeve van de 

grondgebruikerskaarten no. 62 A noord en no. 62 B noord, 1957.  1 omslag 
 

2.3.1.6.1.1. Land-, tuin- en bosbouw 

 
 1561-1564 Stukken betreffende de ruilverkaveling Ransdalerveld, 1956, 1958-1969..  

 1561 Dossier inzake de vaststelling van het plan van wegen en 
waterlopen met de daartoe behorende kunstwerken alsmede het 
landschapsplan, alsmede betreffende de toewijzing van de 
eigendom, het beheer en het onderhoud van onderscheidenlijk de 
openbare wegen en de waterlopen met de daartoe behorende 
kunstwerken, 1956, 1958, 1959, 1962-1965 1 omslag 

 1562 Dossier inzake de vaststelling van het tweede gedeelte van het plan 
van wegen en waterlopen met de daartoe behorende kunstwerken, 
alsmede betreffende de toewijzing van de eigendom, het beheer en 
het onderhoud van onderscheidenlijk de openbare wegen en de 
waterlopen met de daartoe behorende kunstwerken, 1966-1969 1 omslag 

 1563 Bestek en voorwaarden en tekeningen inzake het verbeteren en 
verharden van de wegen nos. 104, 105, 106, 107, 113, 130, 135, 
145 en 147, ter lengte van " 9.3 km, met bijbehorende werken, 1960 1 omslag 

 1564 Besluit van de raad inzake de kosten, voortvloeiende uit de door de 
Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Ransdalerveld 
genomen en nog te nemen maatregelen ter bevordering van de 
veiligheid op de weg, voor rekening van de gemeente te nemen; 
met bijbehorend stuk, 1961 2 stukken 

 

2.3.1.6.1.2. Delfstoffen 

 
 1565 Correspondentie met de Inspecteur van de Arbeid inzake de buitengebruikstelling 

van de zandgroeve aan de Hekerberg, 1959.  2 stukken 
 

2.3.1.6.2. Industrie, energie en handel 
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2.3.1.6.2.1. Industrie en energie 

 
 1566 Stukken betreffende overeenkomsten met de N.V. P.L.E.M. betreffende de 

levering van elektrische energie, 1954, 1958, 1959, 1971.  1 omslag 
 
 1567 Tekening van de N.V. Samenwerkende Electriciteits-Productiebedrijven inzake het 

tracé van de 220 KV-hoogspanningslijn in het uitbreidingsplan van de gemeente; 
met bijbehorend stuk, 1958.  2 stukken 

 
 1568 Dossier inzake de toetreding tot en de deelname aan het aandelenkapitaal van de 

Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie N.V., alsmede betreffende de aanleg 
van een gasdistributienet in de gemeente, 1961-1980.  1 omslag 

 
 1569 Stukken betreffende de aanleg van tracé 150 KV-hoogspanningslijn van 

Maastricht naar Terwinselen, op het grondgebied van de gemeente, door de N.V. 
Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij, 1962-1965.  1 omslag 

 
 1570 Akte houdende verklaring van het college van burgemeester en wethouders 

inzake accoord te gaan met rechtstreekse leveringen door de N.V. Nederlandse 
Gasunie aan Limagas N.V., alsmede vergunning verleend door de gemeente aan 
de N.V. Nederlandse Gasunie, voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen 
of verwijderen van leidingen voor gastransporten met bijkomende werken in de 
gemeente; met bij-lagen, 1968.  1 omslag 

 

2.3.1.6.2.2. Handel 

 
 1571 Besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 

verpachtingsvoorwaarden voor kermisstandplaatsen; met bijbehorend stuk, 1978, 
1979, 1981.  3 stukken 

 

2.3.1.6.2.3. Distributie 

 
 1572 Gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de distributiedienst voor de 

distributiekring Heerlen, 1959.  1 stuk 
 
 1573 Distributieplan van de gemeente behorende tot de distributiekring Heerlen; met 

bijlagen, z.d 1 omslag 
 

2.3.1.6.3. Jacht en visserij 

 
 1574 Registers en staten inzake aangevraagde, verleende, geweigerde en ingetrokken 

jachtakten, 1948-1963, 1965-1970, 1975-1981.  1 omslag 
 
 1575 Registers van afgegeven vis- en hengelakten en bijdragebewijzen, 1955-1974.  1 omslag 
 

2.3.1.7. Arbeid 

 

2.3.1.7.1. Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid 

 
 1576 Verordeningen ingevolge de Winkelsluitingswet; met bijbehorende stukken en lijst 

van winkeliers in de gemeente, 1954, 1963-1966, 1976-1979..  1 omslag 
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 1577 Register van ingevolge het Rijtijdenbesluit afgegeven werkmappen, 1960-1981..  1 deel 
 
 1578 Motie van de raad betreffende de plannen van D.S.M. om 2000 arbeidsplaatsen te 

laten vervallen, 1979..  1 stuk 
 

2.3.1.8. Maatschappelijke zorg/welzijnswerk 

 

2.3.1.8.1. Welzijnswerk in het algemeen 

 
 1579 Verordening maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren en 

jongvolwassenen (procedure- en subsidieverordening); met bijbehorend stuk, 
1979.  2 stukken 

 
 1580 Besluiten van de raad tot vaststelling van de inventarisatienota, het programma 

1980 en het plan 1980-1983 in het kader van de Rijksbijdrageregeling 
Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening aan Jongeren en Jongvolwassenen; 
met bijlagen, 1979.  1 omslag 

 
 1581 Besluiten van de raad tot vaststelling van de programma's specifieke en a-

specifieke hulpverlening in het kader van de Rijksbijdrageregeling 
Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening aan Jongeren en Jongvolwassenen 
voor het jaar 1979; met bijbehorende stukken, 1979.  1 omslag 

 
 1582 Stukken betreffende de vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van een 

vierjarenplan 1981-1984 en jaarprogramma 1981 in het kader van de 
Rijksbijdrageregeling Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening aan Jongeren en 
Jongvolwassenen alsook van de in acht te nemen voorwaarden, met behoud van 
de bijdrage, 1979, 1980.  1 omslag 

 
 1583 Besluit van de raad tot vaststelling en deelneming aan het Convenant der 

samenwerkende gemeenten op het terrein van het specifiek welzijn voor het jaar 
1982; met bijbehorende stukken, 1981.  3 stukken 

 

2.3.1.8.2. Maatschappelijke zorg in het algemeen 

 
 1584-1586 Stukken betreffende de R.K. Vereniging Het Limburgse Groene Kruis afdeling 

Klimmen, 1956-1959, 1964, 1979..  
 1584 Stukken betreffende de bouw van een consultatiebureau aan de 

Pendersstraat en de verlening van een eenmalige bijdrage voor de 
aankoop van het benodigde bouwterrein, 1956-1959 1 omslag 

 1585 Besluit van de raad tot verlening van een eenmalige bijdrage in de 
kosten van uitbreiding van het bestaande wijkgebouw aan de 
Pendersstraat, 1964 1 stuk 

 1586 Statuten; met bijbehorend stuk, 1979. Afschriften 2 stukken 
 
 .-- Dossiers inzake de bouw van een ruimte voor de Regionale Vereniging Het 

Groene Kruis Centraal Zuid-Limburg aan het Vrijthof, 1979-1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1650 

 

2.3.1.8.3. Maatschappelijke zorg t.b.v. verschillende groepen 

 
 1587 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling Districts-

ambulancedienst Zuidoost Limburg, 1968, 1972, 1973.  1 omslag 



 123

 
 1588 Stukken betreffende de verrichting van werkzaamheden van het algemeen 

maatschappelijk werk en de gezinszorg in de gemeente door het Centrum voor 
Maatschappelijk Werk te Nuth, alsmede inzake de beëindiging van de 
werkzaamheden door het Interparochieel Charitatief Centrum te Valkenburg, 1969, 
1970.  1 omslag 

 

2.3.1.8.3.1. Zorg voor behoeftigen 

 
 1589-1592 Stukken betreffende het College voor het verlenen van bijstand, 1965-1968, 1977-

1981..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 921 

 1589 Notulen van vergaderingen, 1965-1968 1 deel 
 1590 Notulen van vergaderingen, 1977, 1978 1 omslag 
 1591 Notulen van vergaderingen, 1979-1981 1 omslag 
 1592 Nota's inzake evaluatie functioneren en aanbeveling van het 

college; met bijbehorend stuk, 1981 3 stukken 
 
 1593-1594 Notulen van vergaderingen van de Commissie ingevolge de Wet 

Werkloosheidsvoorziening; met bijbehorende stukken, 1966-1969, 1973-1981..  
N.B. Notulen over de jaren 1966-1969 zijn incompleet 

 1593 1966-1969, 1973-1978, 1966 - 1978 1 omslag 
 1594 1979-1981, 1979 - 1981 1 omslag 

 
 1595-1597 Stukken betreffende de Dienst Bijzondere Controle, 1972-1982..  

 1595 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling, 1972-1982 1 omslag 
 1596 Stukken betreffende de aanwijzing van bestuursleden, 1977-1979 1 omslag 
 1597 Stukken betreffende het aanstellen van een sociaal controleur, 

1977, 1978 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 942 

 
 1598 Notulen van vergaderingen van de Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze 

Werknemers, 1976-1981.  1 omslag 
 
 1599 Notulen van vergaderingen van de Commissie Rijksgroepsregeling Zelfstandigen, 

alsmede inzake de aanwijzing van de leden; met bijbehorende stukken, 1976-
1981.  1 omslag 

 

2.3.1.8.3.2. Burgerlijke Instelling van Weldadigheid/Burgerlijk Armbestuur 

 
 1600 Stukken betreffende de benoeming van leden van het Burgerlijk Armbestuur, 

1956.  2 stukken 
 
 1601 Besluiten van de raad tot goedkeuring van de begrotingen van inkomsten en 

uitgaven van de Burgerlijke Instelling van Weldadigheid voor de dienstjaren 1962-
1964, 1962-1964.  3 stukken 

 
 1602 Besluit van de raad tot opheffing van de Sociale Dienst, voorheen genaamd 

Burgerlijk Armbestuur, en te bepalen dat het vermogen ten name van de 
gemeente komt te staan, 1966.  1 stuk 

 

2.3.1.8.3.3. Zorg voor bejaarden en kinderen 
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 1603 Stukken betreffende de deelname aan het project gecoördineerd bejaardenwerk in 
de regio Hulsberg-Klimmen-Nuth-Wijnandsrade, 1973, 1976, 1977, 1979.  1 omslag 

 
 1604 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling voor de commissie als bedoeld in 

artikel 6j, eerste lid, van de Wet op de bejaardenoorden, 1977, 1978.  1 omslag 
 

2.3.1.9. Volksontwikkeling en -opvoeding. religie 

 

2.3.1.9.1. Onderwijs 

 

2.3.1.9.1.1. Algemeen 

 
 1605 Notulen van vergaderingen van de Commissie van Onderwijs; met bijbehorende 

stukken, 1976, 1977, 1979-1981.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 921 

 

2.3.1.9.1.2. Lager Onderwijs 

 
 1606 Verslag van de toestand van het lager onderwijs op de openbare- en bijzondere 

scholen over het jaar 1953, 1954.  1 katern 
 
 1607 Lijsten van diverse vragen en antwoorden inzake het lager onderwijs, 1954-1958.  1 omslag 
 

2.3.1.9.1.3. Leerkrachten 

 
 1608 Besluit van de raad tot vaststelling van de regeling tot het verstrekken van een 

vergoeding aan de leerkrachten voor de verzorging van het huisonderwijs aan 
langdurig zieke kinderen; met bijbehorend stuk, 1977.  2 stukken 

 

2.3.1.9.1.3.1. Organisatie van onderwijs en school 

 
 1609 Stukken betreffende de toetreding tot de schoolartsendienst district Beek, 1954.  3 stukken 
 
 1610 Stukken betreffende de toetreding tot de Stichting Schooltandverzorging kring 

Valkenburg-Houthem, 1956, 1957.  1 omslag 
 
 1611 Koninklijk Besluit houdende ontheffing van de eis om in een gemeente openbaar 

lager onderwijs te geven; met bijbehorend stuk, 1966, 1967. Afschrift.  2 stukken 
 
 1612 Stukken betreffende het ophouden als bestemming van schoolgebouw van de 

voormalige bijzondere meisjes- en jongensschool voor gewoon lager onderwijs 
gelegen aan de Houtstraat 23, respectievelijk Schoolstraat 17, 1966, 1969, 1970.  1 omslag 

 
 1613 Brief van de oudervereniging van de R.-K. Basis- en kleuterschool St. Joseph 

inzake de oprichting van de vereniging, alsmede namen- en functielijst van het 
bestuur van de oudervereniging Ummer Clumme; met bijbehorend stuk, 1970. 
z.d..  3 stukken 

 
 1614 Stukken betreffende de toetreding tot de Stichting Schoolpedagogisch Centrum 

Oostelijke Mijnstreek c.a., alsmede inzake de opzegging van de dienstverlening 
door de Stichting Psychologisch Instituut Limburg, 1972, 1973.  1 omslag 
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 1615 Correspondentie met de Stichting Katholiek Onderwijs Klimmen inzake de 

onttrekking van de kleuterschool aan de Houtstraat 25 aan het onderwijs, 1974.  2 stukken 
 
 1616 Stukken betreffende de toetreding tot de Stichting Jeugdtandverzorging Zuid-Oost 

Limburg, 1975, 1976, 1978.  1 omslag 
 

2.3.1.9.1.3.2. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het 
onderwijs 

 
 1617 Stukken betreffende de aanleg van een centrale verwarmingsinstallatie in de R.-K. 

Meisjesschool voor gewoon lager onderwijs St. Jozef aan de Houtstraat, 1958, 
1959.  1 omslag 

 
 1618-1619 Stukken betreffende de huur en de inrichting van een gymnastieklokaal in het 

parochiehuis gelegen aan de Houtstraat, t.b.v. de scholen voor gewoon lager 
onderwijs St. Jozef en St. Remigius, 1961, 1962..  

 1618 Stukken betreffende de huur van het R.-K. Kerkbestuur van de H. 
Remigius van een lokaal van het parochiehuis met de daarbij 
behorende berg-, kleed- en wasruimte voor de duur van 10 jaren, 
alsmede de beschikbaarstelling hiervan aan het R.-K. 
Schoolbestuur van Klimmen, 1961 1 omslag 

 1619 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van een bedrag van / 
6095,73 aan het R.-K. Schoolbestuur te Klimmen voor aanschaffing 
van materialen voor de eerste inrichting van het gymnastieklokaal, 
1962 1 omslag 

 
 1620-1622 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van een 8-klassige lagere school 

voor gewoon lager onderwijs aan de Kerkveldweg, 1966-1971, 1973..  
 1620 Begrotingen van kosten, bestek en voorwaarden en tekeningen, 

1967-1969 1 omslag 
 1621 Dossier inzake de voorbereiding en de uitvoering van de bouw, 

1966-1971, 1973 1 omslag 
 1622 Dossier inzake de eerste inrichting, 1969, 1970 1 omslag 

 
 1623-1624 Dossiers inzake de bouw en de inrichting van een gymnastiekzaal, behorende bij 

de 8-klassige lagere school aan de Schoolstraat, 1968-1973..  
 1623 Dossier inzake de bouw, 1968-1971 1 omslag 
 1624 Dossier inzake de eerste inrichting en de aanleg van groenvoor-

ziening, 1969-1973 1 omslag 
 
 1625 Dossier inzake de uitbreiding van de basisschool voor gewoon lager 

onderwijs/bouw bijzondere kleuterschool aan de Kerkveldweg, alsmede inzake de 
eerste inrichting, 1968-1977.  1 omslag 

 
 1626 Stukken betreffende de afbraak van de lagere school voor jongens aan de 

Schoolstraat en de woning Schoolstraat 15, 1969.  1 omslag 
 
 1627 Akte houdende overdracht door de gemeente aan het R.-K. Schoolbestuur van 

Klimmen van een gedeelte van een perceel grond, gelegen nabij de Schoolstraat, 
met het daarop gebouwde schoolgebouw voor het geven van basisonderwijs, 
sectie B no. 1794, groot circa 44 a; met bijbehorende stukken, 1969, 1970.  3 stukken 

 
 1628 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 

voorwaarden voor het gebruik van de gymnastiekzaal aan de Schoolstraat buiten 
schoolverband; met bijbehorend stuk, 1970. Concept.  2 stukken 
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 1629 Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Katholiek 
Onderwijs Klimmen van een perceel grond, gelegen aan de Schoolstraat, met de 
daarop gebouwde gymnastiekzaal, sectie B no. 2081, groot 23,25 a; met 
bijbehorende stukken, 1971, 1972, 1974.  1 omslag 

 
 1630 Dossier inzake de bouw en de inrichting van een 11e lokaal bij de school voor 

gewoon lager onderwijs gelegen aan de Kerkveldweg, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 1631 Dossier inzake het herstel van de dakconstructie van de basis- en kleuterschool 

aan de Kerkveldweg, 1976-1980.  1 omslag 
 
 1632 Dossier inzake de bouw en de inrichting van een 12e lokaal bij de school voor 

gewoon lager onderwijs aan de Kerkveldweg, 1977-1979.  1 omslag 
 
 .-- Dossiers inzake de bouw en de inrichting van een gymnastiekzaal aan de 

Bongerd, 1978-1982..  
N.B. Zie inventarisnummer 1724 

 
 1633 Akte houdende overeenkomst met de Stichting Katholiek Onderwijs Klimmen 

inzake het gebruik in schoolverband van de gymnastiekzaal, gelegen aan de 
Schoolstraat en de daarbij behorende nevenvertrekken (was- en kleedlokaal), z.d. 
Concept.  1 stuk 

 

2.3.1.9.1.3.3. Bevordering van het onderwijs en de studie 

 

2.3.1.9.1.3.3.1. Schooltoezicht 

 
 1634 Stukken betreffende de benoeming en de herbenoeming van de leden van de 

Commissie van Schooltoezicht, 1954-1957.  1 omslag 
 
 1635 Besluit van de raad tot opheffing van de commissie tot wering van schoolverzuim; 

met bijbehorende stukken, 1969.  3 stukken 
 

2.3.1.9.1.3.4. Subsidies, vergoedingen, legaten enz 

 
 1636 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge ex artikel 72 der 

Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de R.-K. Meisjesschool voor gewoon lager 
onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Houtstraat en de R.-K. Jongensschool voor 
gewoon lager onderwijs, gelegen aan de Houtstraat; met bijbehorende stukken, 
1954, 1958-1960, 1963-1965, 1967.  1 omslag 

 
 1637 Besluiten van de raad tot vaststelling van het bedrag per leerling, t.b.v. de 

bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs; met bijbehorende stukken, 1954-
1981.  1 omslag 

 
 1638 Besluiten van de raad tot vaststelling van de gebouwenvergoeding, t.b.v. de 

scholen voor bijzonder kleuteronderwijs, 1961-1964, 1966, 1967, 1969, 1970.  1 omslag 
 
 1639 Besluiten van de raad tot vaststelling van de vergoedingen per lokaal en per 

kleuter, t.b.v. de scholen voor bijzonder kleuteronderwijs, 1961-1973, 1975-1980.  1 omslag 
 
 1640 Verordening tegemoetkoming vervoerskosten schoolbezoek, 1967. Concept.  1 stuk 
 
 1641 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijswet, t.b.v. de scholen voor bijzonder kleuteronderwijs; met 
bijbehorende stukken, 1970-1972, 1974, 1977, 1980.  1 omslag 
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 1642 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge ex artikel 72 der 

Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de basisschool Ummer Clumme, gelegen aan de 
Kerkveldweg; met bijbehorende stukken, 1971-1981.  1 omslag 

 

2.3.1.9.1.4. Overige vormen van onderwijs 

 
 1643 Stukken betreffende het geven van muziekonderwijs in de gemeente, alsmede 

inzake de vestiging van een dependance van de Stichting Valkenburgse 
Muziekschool in het gemeenschapshuis aan de Houtstraat, 1974-1980.  1 omslag 

 

2.3.1.9.2. Verzamelen, bewaren en beschikbaarstellen van documenten, voorwerpen en 
gegevens 

 
 1644 Stukken betreffende de oprichting en de subsidiëring van de parochiebibliotheek 

Ransdaal, gevestigd in de St. Theresiaschool, 1960-1962.  1 omslag 
 
 1645 Besluit van de raad tot toekenning van een eenmalige subsidie van / 1.000,- aan 

de R.K. Parochieële Bibliotheek te Klimmen, als bijdrage in de kosten van de 
verbetering en de inrichting van twee bij de bibliotheek in gebruik zijnde lokalen; 
met bijbehorend stuk, 1965.  2 stukken 

 
 1646 Stukken betreffende de verstrekking van een eenmalige subsidie van / 4484,- in 

de inrichtingskosten van twee lokalen van het jeugdhuis Ransdaal t.b.v. de 
leesbibliotheek Ransdaal, 1976-1978 1 omslag 

 
 1647-1648 Gemeentelijk bibliotheekplannen; met bijbehorende stukken, 1978, 1980, 1981..  

 1647 Gemeentelijk bibliotheekplan voor de jaren 1980, 1981 en 1982; 
met bijbehorende stukken, 1978 1 omslag 

 1648 Gemeentelijk bibliotheekplan voor de jaren 1983, 1984 en 1985; 
met bijbehorende stukken, 1980, 1981 1 omslag 

 
 1649 Stukken betreffende de vestiging en de inrichting van de bibliotheek Ransdaal in 

de kleuterschool te Ransdaal, 1979, 1980.  1 omslag 
 
 1650 Dossiers inzake de bouw van een bibliotheek annex ruimte voor de Regionale 

Vereniging Het Groene Kruis Centraal Zuid-Limburg aan het Vrijthof, 1979-1981. 3 omslagen 
 

2.3.1.9.3. Historische en culturele waarden 

 
 1651 Stukken betreffende de restauratie van kasteel en hoeve Rivieren, 1954-1960, 

1975, 1978, 1981.  1 omslag 
 
 1652 Verordeningen op het vellen van houtopstanden; met bijbehorende stukken, 1955, 

1977-1980.  1 omslag 
 
 1653 Stukken betreffende de restauratie, de verbouwing en de afbraak van 

monumenten, 1963-1981.  1 omslag 
 
 1654 Dossier inzake de vaststelling van de lijst van beschermde monumenten, 1964-

1966, 1969.  1 omslag 
 
 1655 Correspondentie met het college van Gedeputeerde Staten inzake de 

bouwtechnische staat van kasteel Rivieren in verband met de exploitatie daarvan 
als jeugdherberg, 1967.  1 omslag 
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 1656 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van 

de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Boswet; met bijbehorende 
stukken, 1967.  1 omslag 

 
 1657 Register van beschermde monumenten; met bijbehorende stukken, 1967-1981.  1 omslag 
 
 1658 Beheersplan kleine landschapselementen, alsmede werkplan 1981-1982, 1981.  1 omslag 
 

2.3.1.9.4. Kunst. wetenschap. letteren 

 
 1659 Correspondentie met het Archief van de Grondwaterstanden TNO inzake de 

waarneming van grondwaterstanden in de gemeente, 1958, 1968.  1 omslag 
 
 1660 Stukken betreffende de aanschaf van een verplaatsbare muziekkiosk, 1981.  1 omslag 
 

2.3.1.9.5. Feesten. plechtigheden. sport. cultuur. recreatie 

 

2.3.1.9.5.1. Algemeen 

 
 1661-1662 Notulen van vergaderingen van de Commissie Sport, Recreatie en Cultuur; met 

bijbehorende stukken, 1974-1981..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 921 

 1661 1974-1978, 1974 - 1978 1 omslag 
 1662 1979-1981, 1979 - 1981 1 omslag 

 

2.3.1.9.5.2. Sport 

 
 1663 Stukken betreffende de verstrekking van een geldelijk voorschot van / 3000,- aan 

de Vereniging Sportclub Klimmen-Ransdaal (S.C.K.R.), t.b.v. de verharding en de 
inrichting van het bestaande voetbalterrein aan de Koeleberg, 1960, 1961, 1963 1 omslag 

 
 1664 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van een krediet van / 40.000,-, t.b.v. 

het treffen van de nodige voorzieningen inzake aanleg en inrichting van een 
sportterrein t.b.v. voetbalvereniging S.C.K.R, 1961.  2 stukken 

 
 1665 Tekening inzake waterpassing van het voetbalterrein gelegen aan De Mager; met 

bijbehorend stuk, 1961.  2 stukken 
 
 1666-1675 Stukken betreffende het sportcomplex gelegen aan de Schoolstraat-

Schalenboschweg, 1963, 1964, 1968-1972, 1975-1981..  
 1666 Dossier inzake de aanleg van een sportterrein t.b.v. R.K.V.V. 

Klimmania, 1963, 1964, 1968-1970 1 omslag 
 1667 Dossier inzake de bouw van kleedlokalen t.b.v. R.K.V.V. Klimmania, 

1969-1971 1 omslag 
 1668 Stukken betreffende de verhuring van het hoofdveld, het 

trainingsveld, het kleedlokaal en de kantine aan voetbalvereniging 
Klimmania, 1970, 1971, 1975-1977 1 omslag 

 1669 Stukken betreffende de aanleg van een oefenveld, 1971 1 omslag 
 1670 Stukken betreffende de aanleg van een handbalveld t.b.v. 

handbalvereniging S.C.K.R, 1971, 1972 1 omslag 
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 1671 Rapport van de Heidemij Nederland B.V. betreffende de 
wateroverlast op het voetbalveld; met bijbehorend stuk, 1975 2 stukken 

 1672 Dossiers inzake de aanleg en de reconstructie van het 
sportcomplex, 1975-1980 2 omslagen 

 1673 Stukken betreffende de aanleg van verlichting op het handbalterrein 
van handbalvereniging Hellas en het aanbrengen van openbare 
verlichting in de toegangsweg naar het sportcomplex, 1977-1979 1 omslag 

 1674 Dossier inzake de uitbreiding en de verbetering van de 
kleedaccommodatie t.b.v. voetbalvereniging Klimmania en 
handbalvereniging Hellas, 1977-1981 1 omslag 

 1675 Dossier inzake de aanleg van verlichting op het oefenveld van 
voetbalvereniging Klimmania, 1978, 1979 1 omslag 

 
 1676 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verstrekking 

van een rentedragend voorschot van / 2000,- aan de R.K.V.V. Klimmania, i.v.m. 
de financiële positie van de vereniging n.a.v. uitgaven voor de verbetering van het 
speelveld, kleed- en wasruimte; met bijbehorende stukken, 1965.  3 stukken 

 
 1677 Stukken betreffende het garanderen van rente en aflossing van een geldlening van 

/ 7.000,-, aan te gaan door voetbalvereniging S.C.K.R., t.b.v. de bouw van een 
kleedlokaal, 1967-1969.  1 omslag 

 
 1678 Verordening tot het subsidiëren van voetbalverenigingen; met bijbehorende 

stukken, 1969, 1970. Concept.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1679 

 
 1679 Verordening tot het subsidiëren van sportverenigingen; met bijbehorende stukken, 

1973, 1974. Concept.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1678 

 
 1680-1684 Stukken betreffende het tenniscomplex gelegen aan de Kerkveldweg t.n.v. 

Tennisvereniging Klimmen, 1974-1982..  
 1680 Stukken betreffende de aanleg van het tenniscomplex, 1974-1977 1 omslag 
 1681 Stukken betreffende de bouw van een clubgebouw (kantine annex 

kleedaccommodatie), 1978-1982 1 omslag 
 1682 Stukken betreffende het garanderen van geldleningen van / 

200.000,-, / 80.000,- en / 60.000,-, aan te gaan door de 
Tennisvereniging Klimmen met de N.V. Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten te 's-Gravenhage, t.b.v. resp. de bouw van het 
tenniscomplex, de aanleg van de banen 5 en 6 en de bouw van een 
kantine, 1975-1977, 1979 1 omslag 

 1683 Stukken betreffende de toekenning van een bijdrage van / 30.000,- 
en de beschikbaarstelling van een krediet van / 165.000,- aan de 
Tennisvereniging Klimmen, t.b.v. resp. de afbouw van het 
tenniscomplex (aanleg verlichting banen 3 en 4, tekort in aanleg 
banen 1 t/m 4) en de bouw van de kleedaccommodatie, 1977-1979 1 omslag 

 1684 Dossier inzake de uitgifte in erfpacht van grond, gelegen aan de 
Kerkveldweg, sectie B nos. 1199, 1200 en 1343 allen ged., samen 
groot circa 1,25 ha, aan de Tennisvereniging Klimmen, 1980 1 omslag 

 
 1685-1687 Stukken betreffende het sportcomplex gelegen aan de Spoorstraat, 1975, 1977, 

1979-1982..  
 1685 Dossier inzake de aanleg van het sportcomplex t.b.v. 

voetbalvereniging S.C.K.R, 1975, 1977, 1979-1982 1 omslag 
 1686 Stukken betreffende de bouw van een kleedruimte en kantine t.b.v. 

voetbalvereniging S.C.K.R, 1980, 1981 1 omslag 
 1687 Besluit van de raad tot uitgifte in erfpacht aan de voetbalvereniging 

S.C.K.R. van grond, gelegen aan de Spoorstraat, sectie D no. 260 
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ged., groot circa 0,77 a, t.b.v. het realiseren van een kantine; met 
bijbehorende stukken, 1981 1 omslag 

 
 1688 Stukken betreffende de statuten en de Koninklijke erkenning van de 

Tennisvereniging Klimmen, 1979.  1 omslag 
 
 1689-1692 Stukken betreffende de sportaccommodatie van voetbalvereniging Troja, gelegen 

aan de Langenrijn-Brommelerweg, 1975-1981..  
 1689 Stukken betreffende de bouw van een kleedlokaal en berging en de 

aanleg van een parkeerplaats, 1975, 1976 1 omslag 
 1690 Stukken betreffende de aanleg van oefenverlichting, de plaatsing 

van een afrastering, het frezen en inzaaien van het oefenterrein en 
het construeren van een overkapping nabij de kleedaccommodatie, 
1977-1981 1 omslag 

 1691 Stukken betreffende de huur van grond, sectie A nos. 2068, 2069, 
2071, 2175, 26 en 27, samen groot circa 1,05,35 ha, van P.J. 
Leunissen, de erven Coenen-Quadackers, M.A. Offermans, N. 
L'Ortije en J.J. Lemaire, de vestiging van een zakelijk recht van 
opstal op het perceel sectie A no. 2157 ged., eigendom van A.M.G. 
L'Ortije-Coenen, de aankoop van een perceel grond, sectie A no. 
2070, groot 13,05 a, van J.H.J. Paulissen en de verkoop van een 
perceel grond, sectie A no. 2492, groot 32,90 a, aan J.H.J. 
Paulissen, 1975 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 686 

 1692 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot 
verlening toestemming aan voetbalvereniging Troja voor het gebruik 
van de percelen sectie A nos. 2068, 2069, 2071, 2157 ged. en 26, 
als sportterrein, 1976 1 stuk 

 
 1693 Notulen bespreking met voetbalvereniging S.C.K.R. inzake de pacht van gronden 

en het treffen van voorzieningen op het voetbalterrein, 1975. Concept.  1 stuk 
 

2.3.1.9.5.3. Cultuur 

 
 1694 Stukken betreffende de toekenning van het predikaat Koninklijk aan de harmonie 

De Berggalm i.v.m. haar 80-jarig bestaan, 1960, 1961.  1 omslag 
 
 1695 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verstrekking 

van een geldlening van / 15.000,- aan de Koninklijke Harmonie de Berggalm, t.b.v. 
de aanschaf van nieuw instrumentarium; met bijbehorende stukken, 1970, 1971.  1 omslag 

 
 1696 Stukken betreffende de verzoekschriften tot het verzorgen van een optreden van 

de Riffle Brigade (Drill Team) van het Amerikaans leger op 16 juni 1979, ter 
gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaansfeest van de Koninklijke 
Harmonie de Berggalm, 1979.  1 omslag 

 

2.3.1.9.5.4. Recreatie 

 
 1697 Stukken betreffende de maatregelen om te komen tot een regeling c.q. 

verordening betreffende het kamperen in de gemeente en omliggende gemeenten 
n.a.v. het wangedrag van kampeerders, alsmede inzake onderzoek van 
kampeergelegenheden in de gemeente, 1954, 1955.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1698 

 
 1698 Kampeerverordening, 1955.  1 stuk 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1697 
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 1699 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het 
kampeerovernachtingsregister; met bijbehorend stuk, 1960.  2 stukken 

 
 1700 Dossier inzake de aanleg en de verbetering van de visvijvers bij kasteel Rivieren, 

1967, 1969-1971, 1975-1978.  1 omslag 
 
 1701 Dossier inzake de aanleg van speelweiden tussen de Groene Kruisstraat en de 

Houtstraat en tussen de Groene Kruisstraat en de Pleinstraat, 1972-1974.  1 omslag 
 
 1702 Dossier inzake de aanleg van het recreatieplan Dolbergerweide, 1972-1977.  1 omslag 
 
 1703 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Heuvelland Zuid-

Limburg, 1977, 1980.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 105 

 
 1704 Dossier inzake de aanleg en de inrichting van een speelterrein aan de 

Schalenboschweg en de Dingbank, 1977-1979.  1 omslag 
 
 1705 Dossier inzake het op proef in gebruik geven van een gedeelte van de 

Dolbergerweide voor het beweiden door kleinvee, 1979, 1980.  1 omslag 
 
 1706 Dossier inzake het wandelpadenplan van de gemeente, 1979-1981.  1 omslag 
 
 1707 Dossier inzake de uitbreiding van het Basisplan Openluchtrecreatie Heuvelland; 

recreatieve ontwikkelingsschets gemeente Klimmen, 1981.  1 omslag 
 
 1708 Rapport inzake een beperkt onderzoek naar de technische haalbaarheid voor het 

realiseren van een visvijver op de lokaties Kerkveldweg en Straterweg-
Schalenboschweg; met bijbehorende stukken, 1981.  1 omslag 

 

2.3.1.9.5.5. Folklore 

 
 1709 Correspondentie met schutterij St. Sebastianus inzake het gebruik van het door de 

schutterij ten gemeentehuize in bewaring gegeven vaandel, 1953, 1954.  2 stukken 
 
 1710 Stukken betreffende de datum van oprichting van schutterij St. Sebastianus; met 

afschrift van het reglement van de schutterij daterende uit 1640, 1953, 1954, 1959, 
1967.  1 omslag 

 
 1711 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van afgekeurde legergeweren door de 

Koninklijke Landmacht aan schutterij St. Sebastianus, 1959.  1 omslag 
 
 1712 Statuten van Broederschap St. Sebastianus, 1966. Afschrift.  1 stuk 
 
 1713 Stukken betreffende de afgewezen aanvrage predikaat Koninklijk voor schutterij 

St. Sebastianus, 1972, 1973.  3 stukken 
 

2.3.1.9.6. Zedelijke opvoeding. eervolle onderscheidingen 

 
 1714 Stukken betreffende de toekenning en de uitreiking van Koninklijke 

onderscheidingen, 1956-1980.  1 omslag 
 
 1715 Stukken betreffende de restauratie en de inrichting van een parochiehuis door het 

R.-K. Kerkbestuur van de H. Remigius, 1957, 1958.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de toekenning van het predikaat Koninklijk aan de harmonie 

De Berggalm i.v.m. haar 80-jarig bestaan, 1960, 1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 1694 
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 1716 Stukken betreffende de toekenning en de uitreiking van het Nieuw-Guinea-

herinne-ringskruis, 1963.  1 omslag 
 
 1717 Stukken betreffende de huisvesting van jeugdvereniging de Balkenbar in de 

boerderij van J.H. Sogelee, Ransdalerstraat 41, 1970-1972.  1 omslag 
 
 1718 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van een zilveren penning van de 

gemeente, welke werd geslagen bij het 1000-jarig bestaansfeest van de 
gemeente, aan het Comité Reünie Oud Militairen IIe Compagnie 13e Grens 
Bataljon 10 mei 1940, 1972.  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de afgewezen aanvrage predikaat Koninklijk voor schutterij 

St. Sebastianus, 1972, 1973..  
N.B. Zie inventarisnummer 1713 

 
 1719 Dossier inzake de afbraak van het voormalige patronaatsgebouw aan de 

Houtstraat 21, 1975, 1976.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de Koninklijke erkenning van de Tennisvereniging Klimmen, 

1975, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 1688 

 
 1720 Dossier inzake de bouw van een jeugdhuis te Ransdaal, 1975-1979.  1 omslag 
 
 1721 Dossiers inzake de verbouwing van de voormalige meisjesschool aan de 

Houtstraat tot gemeenschapshuis, 1975-1980.  3 omslagen 
 
 1722 Stukken betreffende het overleg met de plaatselijke verenigingen inzake de 

eventuele oprichting van een cultuurraad, 1976.  1 omslag 
 
 1723 Akte houdende overeenkomst tot verhuring van het verenigingsgebouw, gelegen 

aan de Bongerd 14, op het perceel sectie C no. 198 ged., aan de Stichting 
Exploitatie en Beheer Jeugdhuis Ransdaal "Sebjera"; met bijbehorende stukken, 
1977, 1978.  3 stukken 

 
 1724 Dossiers inzake de uitbreiding van het gemeenschapshuis 't Wouves aan de 

Bongerd 14, annex bouw en inrichting van een gymnastiekzaal, 1978-1982.  3 omslagen 
 
 1725-1728 Stukken betreffende de exploitatie en beheer van het gemeenschapshuis Op d'r 

Plats, gelegen aan de Houtstraat, 1980, 1981..  
 1725 Besluit van de raad tot instelling van een commissie voor het beheer 

en de exploitatie van het gemeenschapshuis en tot vaststelling van 
een verordening, regelende de samenstelling, de bevoegdheden en 
de werk wijze van de commissie; met bijbehorende stukken, 1980 1 omslag 

 1726 Reglement van orde van de vergaderingen van de 
beheerscommissie; met bijbehorend stuk, 1980. Concept 2 stukken 

 1727 Functiebeschrijving beheerder, 1980 1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1726 

 1728 Notulen van vergaderingen van de commissie voor beheer en 
exploitatie gemeenschapshuis Op d'r Plats; met bijbehorende 
stukken, 1980, 1981 1 omslag 

 
 1729 Dossier inzake de uitbreiding van het gemeenschapshuis Op d'r Plats aan de 

Houtstraat met was- en kleedruimte en gedeeltelijke overdekking van de 
speelplaats, 1981, 1982.  1 omslag 

 



 133

2.3.1.9.7. Religie 

 
 1730 Verordening tot uitvoering van de Zondagswet; met bijbehorend stuk, 1954.  2 stukken 
 
 1731 Stukken betreffende het aanbrengen van verlichting t.b.v. de kerk te Ransdaal, de 

St. Remigiuskerk en het H. Hartbeeld nabij het Vrijthof, 1971, 1976, 1978, 1979.  1 omslag 
 
 1732 Stukken betreffende de restauratie van de H. Theresiakerk te Ransdaal-Wijlre, 

1976-1980.  1 omslag 
 

2.3.1.10. Landsverdediging 

 

2.3.1.10.1. Militaire dienst 

 

2.3.1.10.1.1. Vorming van contingent 

 
 1733-1734 Registers van inschrijving voor de dienstplicht, lichtingen, 1954-1983..  

 1733 1954-1972, 1954 - 1972 1 omslag 
 1734 1973-1983, 1973 - 1983 1 omslag 

 

2.4. Gedeponeerde archieven 

 

2.4.1. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 1951-1981 

 
 1735-1745 Registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten; met naamindexen, 1951-

1981..  
N.B. Bij elke band en deel is middels "G" (geboorte), "H" (huwelijk, met vermelding van 
echtscheidingen) en "O" (overlijden" aangegeven welke akten hij bevat 

 1735 1951-1960, G, 1951 - 1960 1 band 
 1736 1951-1960, H, 1951 - 1960 1 band 
 1737 1951-1960, O, 1951 - 1960 1 band 
 1738 1961-1970, G, 1961 - 1970 1 band 
 1739 1961-1970, H, 1961 - 1970 1 band 
 1740 1961-1970, O, 1961 - 1970 1 band 
 1741 1971-1980, G, 1971 - 1980 1 band 
 1742 1971-1980, H, 1971 - 1980 1 band 
 1743 1971-1981, O, 1971 - 1981 1 band 
 1744 1981, G, 1981 1 deel 
 1745 1981,H, 1981 1 deel 

 

2.4.2. Archief van de gemeente-ontvanger 1954-1981 

 
 1746-1772 Grootboeken van inkomsten, 1954-1981..  

N.B. 1960 niet aanwezig 
 1746 1954, 1954 1 omslag 
 1747 1955, 1955 1 omslag 
 1748 1956, 1956 1 omslag 
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 1749 1957, 1957 1 kaartsysteem, doorslag 
 1750 1958, 1958 1 kaartsysteem, doorslag 
 1751 1959, 1959 1 kaartsysteem, doorslag 
 1752 1961, 1961 1 kaartsysteem 
 1753 1962, 1962 1 kaartsysteem, doorslag 
 1754 1963, 1963 1 kaartsysteem, doorslag 
 1755 1964, 1964 1 kaartsysteem 
 1756 1965, 1965 1 kaartsysteem 
 1757 1966, 1966 1 kaartsysteem 
 1758 1967, 1967 1 kaartsysteem 
 1759 1968, 1968 1 kaartsysteem 
 1760 1969, 1969 1 kaartsysteem 
 1761 1970, 1970 1 kaartsysteem 
 1762 1971, 1971 1 kaartsysteem 
 1763 1972, 1972 1 kaartsysteem 
 1764 1973, 1973 2 kaartsystemen 
 1765 1974, 1974 1 kaartsysteem 
 1766 1975, 1975 1 kaartsysteem 
 1767 1976, 1976 1 kaartsysteem 
 1768 1977, 1977 1 kaartsysteem 
 1769 1978, 1978 1 kaartsysteem 
 1770 1979, 1979 1 kaartsysteem 
 1771 1980, 1980 1 kaartsysteem 
 1772 1981, 1981 1 kaartsysteem 

 
 1773-1799 Grootboeken van uitgaven, 1954-1981..  

N.B. 1960 niet aanwezig 
 1773 1954, 1954 1 omslag 
 1774 1955, 1955 1 omslag 
 1775 1956, 1956 1 omslag 
 1776 1957, 1957 1 kaartsysteem, doorslag 
 1777 1958, 1958 1 kaartsysteem, doorslag 
 1778 1959, 1959 1 kaartsysteem, doorslag 
 1779 1961, 1961 1 kaartsysteem 
 1780 1962, 1962 1 kaartsysteem, doorslag 
 1781 1963, 1963 1 kaartsysteem, doorslag 
 1782 1964, 1964 1 kaartsysteem 
 1783 1965, 1965 1 kaartsysteem 
 1784 1966, 1966 1 kaartsysteem 
 1785 1967, 1967 1 kaartsysteem 
 1786 1968, 1968 1 kaartsysteem 
 1787 1969, 1969 1 kaartsysteem 
 1788 1970, 1970 1 kaartsysteem 
 1789 1971, 1971 1 kaartsysteem 
 1790 1972, 1972 1 kaartsysteem 
 1791 1973, 1973 2 kaartsystemen 
 1792 1974, 1974 1 kaartsysteem 
 1793 1975, 1975 1 kaartsysteem 
 1794 1976, 1976 1 kaartsysteem 
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 1795 1977, 1977 1 kaartsysteem 
 1796 1978, 1978 1 kaartsysteem 
 1797 1979, 1979 1 kaartsysteem 
 1798 1980, 1980 1 kaartsysteem 
 1799 1981, 1981 1 kaartsysteem 

 
 1800 Dagboek van inkomsten, 1960.  1 omslag 
 
 1801 Dagboek van uitgaven, 1960.  1 omslag 
 

2.4.3. Archief van de dienst bijzondere controle1977-1981 

 
 1802 Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1977-1981.  1 omslag 

N.B. Incompleet 
 
 1803 Maand- en jaarverslagen van de sociaal-rechercheur, 1978-1981.  1 omslag 
 
 1804 Rekeningen van lasten en baten dienstjaren, 1978-1981.  1 omslag 
 
 1805 Brief van de gemeente Valkenburg-Houthem houdende voorwaarden voor het 

tijdelijk inschakelen van de sociaal-rechercheur in die gemeente, 1979.  1 stuk 
 
 1806 Begrotingen van lasten en baten dienstjaren, 1979-1981.  1 omslag 
 

2.4.4. Documentatie 

 
 1807 Documentatie betreffende de gemeente, 1981.  1 omslag 
 
 1808 Stukken betreffende de vervaardiging en de uitgifte van het gedenkboek 1000-jaar 

Klimmen, geschreven door E. Brouwers, en de gedenkpenning, alsmede inzake 
de herdruk van het gedenkboek, 1967-1970, 1979, 1981.  1 omslag 

 
 1809 Vlag van de gemeente, z.d..  
 

2.4.5. Bijlage bouwvergunningen 

N.B. De vergunningen zijn achtereenvolgens geordend op straatnaam, huisnummer, sectienummer en datum. 


