
Inventaris van de archieven van de  
Gemeente Slenaken, 1951 - 1981 

 

 
 
 
 



INHOUDSOPGAVE 

1. Inleiding........................................................................................................................................................ 4 
1.1. Omschrijving van de gemeente .......................................................................................................... 4 
1.2. Geschiedenis van de gemeenteraad .................................................................................................. 4 
1.3. Geschiedenis van de gemeente .......................................................................................................... 4 

1.3.1. Ontwikkeling en bevolking............................................................................................................ 4 
1.3.2. Ruimtelijke ordening ..................................................................................................................... 5 
1.3.3. Onderwijs........................................................................................................................................ 5 
1.3.4. Monumenten en historische bouwwerken .................................................................................. 5 
1.3.5. Natuur, sport en recreatie ............................................................................................................. 6 

1.4. Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen.............................................................................. 6 
1.5. Geschiedenis van het archief.............................................................................................................. 6 
1.6. Verantwoording van de inventarisatie................................................................................................ 7 
1.7. Materiële verzorging............................................................................................................................. 8 
1.8. Selectie voor vernietiging.................................................................................................................... 8 
1.9. Openbaarheid........................................................................................................................................ 8 
1.10. Handleiding voor gebruikers............................................................................................................. 9 

2. Inventaris ................................................................................................................................................... 10 
2.A. Stukken van algemene aard.............................................................................................................. 10 

2.A.2.1. Notulen en besluiten ................................................................................................................ 10 
2.A.2.1.1. Gemeenteraad ..................................................................................................................... 10 
2.A.2.1.2. College van burgemeester en wethouders .......................................................................... 10 

2.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen................................................................................ 10 
2.B.2.2. Organisatie................................................................................................................................ 10 

2.B.2.2.1. Indeling en ontwikkeling....................................................................................................... 10 
2.B.2.2.2. Betrekkingen tot andere lichamen en organen.................................................................... 11 
2.B.2.2.3. Economische en rechtspositie ............................................................................................. 11 

2.B.2.2.3.1. Eigendom en bezit......................................................................................................... 11 
2.B.2.2.3.1.1. Aankoop.................................................................................................................. 11 
2.B.2.2.3.1.2. Verkoop................................................................................................................... 13 
2.B.2.2.3.1.3. Ruiling..................................................................................................................... 15 
2.B.2.2.3.1.4. Onteigening ............................................................................................................ 16 
2.B.2.2.3.1.5. Verkrijging om niet .................................................................................................. 16 

2.B.2.2.3.2. Financiën....................................................................................................................... 16 
2.B.2.2.3.3. Benodigdheden en hulpmiddelen.................................................................................. 18 

2.B.2.2.3.3.1. Archief en registratuur ............................................................................................ 18 
2.B.2.2.3.4. Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd ............................................ 18 

2.B.2.2.4. Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen....................... 19 
2.B.2.2.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen............................................................ 19 

2.B.2.2.5.1. Gemeenteraad .............................................................................................................. 19 
2.B.2.2.5.2. College van burgemeester en wethouders ................................................................... 19 
2.B.2.2.5.3. Functionarissen ............................................................................................................. 19 

2.B.2.3. Personeel .................................................................................................................................. 20 
2.B.2.3.1. Persoonsdossiers ................................................................................................................ 20 
2.B.2.3.2. Karakter van de dienstbetrekking. verhouding tussen het personeel en het orgaan .......... 20 
2.B.2.3.3. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel .............................................. 20 
2.B.2.3.4. Rechten van het personeel .................................................................................................. 20 

2.B.2.3.4.1. Loon. Bezoldiging.......................................................................................................... 20 
2.B.2.3.4.2. Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen............................................................... 21 
2.B.2.3.4.3. Pensioen. Verzekering. Bijstand ................................................................................... 21 

2.B.2.3.5. Andere personeelsaangelegenheden.................................................................................. 21 
2.B.2.4. Verzorgingstaken. belangenbehartiging................................................................................ 21 

2.B.2.4.1. Belastingen .......................................................................................................................... 21 
2.B.2.4.1.1. Directe belastingen........................................................................................................ 21 
2.B.2.4.1.2. Rechten van registratie ................................................................................................. 22 
2.B.2.4.1.3. Belasting naar overige grondslagen.............................................................................. 22 

 2



2.B.2.4.2. Openbare orde..................................................................................................................... 22 
2.B.2.4.3. Openbare zedelijkheid ......................................................................................................... 23 
2.B.2.4.4. Openbare gezondheid ......................................................................................................... 23 

2.B.2.4.4.1. Gezondheidszorg .......................................................................................................... 23 
2.B.2.4.4.2. Toezicht op produkten................................................................................................... 23 
2.B.2.4.4.3. Besmettelijke-ziektenbestrijding.................................................................................... 23 
2.B.2.4.4.4. Milieuhygiëne. Ruimtelijke ordening.............................................................................. 23 

2.B.2.4.4.4.1. Bronnen van milieuhinder ....................................................................................... 23 
2.B.2.4.4.4.2. Verwijderen van afvalstoffen .................................................................................. 24 
2.B.2.4.4.4.2.1. Rioleringen........................................................................................................... 24 
2.B.2.4.4.4.3. Lucht- en bodemhygiene met betrekking tot bebouwde en te bebouwen plaatsen25 
2.B.2.4.4.4.3.1. Uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen .................................................... 25 

2.B.2.4.4.5. Andere bemoeiïngen betreffende de volksgezondheid................................................. 25 
2.B.2.4.4.5.1. Drinkwater............................................................................................................... 25 
2.B.2.4.4.5.2. Volkshuisvesting ..................................................................................................... 26 
2.B.2.4.4.5.2.1. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken, alsmede aan erven en 
terreinen te stellen......................................................................................................................... 26 
2.B.2.4.4.5.2.2. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw................ 27 
2.B.2.4.4.5.2.3. Bemoeiïngen met bestaande woningen .............................................................. 27 
2.B.2.4.4.5.2.4. Registratie en telling van woningen en andere gebouwen.................................. 27 

2.B.2.4.5. Openbare veiligheid ............................................................................................................. 27 
2.B.2.4.5.1. Bescherming van de bevolking en objecten tegen (oorlogs-) geweld .......................... 27 
2.B.2.4.5.2. Brand............................................................................................................................. 28 

2.B.2.4.6. Verkeer en vervoer .............................................................................................................. 28 
2.B.2.4.6.1. Zorg voor wegen en waterovergangen en het vervoer daarover .................................. 28 

2.B.2.4.6.1.1. Aanleg van wegen .................................................................................................. 28 
2.B.2.4.6.1.2. Verbetering van wegen........................................................................................... 28 
2.B.2.4.6.1.3. Verlichting ............................................................................................................... 29 
2.B.2.4.6.1.4. Bijkomende werken en handelingen....................................................................... 30 
2.B.2.4.6.1.5. Bestemming van wegen voor of onttrekking aan het openbaar verkeer ................ 30 
2.B.2.4.6.1.6. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en waterovergangen............. 30 

2.B.2.4.6.2. Telecommunicatie ......................................................................................................... 30 
2.B.2.4.7. Economische aangelegenheden ......................................................................................... 30 

2.B.2.4.7.1. Ruilverkaveling .............................................................................................................. 30 
2.B.2.4.7.2. Industrie. Dienstverlening. Handel ................................................................................ 31 

2.B.2.4.8. Arbeid................................................................................................................................... 31 
2.B.2.4.9. Maatschappelijke zorg ......................................................................................................... 31 

2.B.2.4.9.1. Burgerlijk Armbestuur.................................................................................................... 32 
2.B.2.4.10. Volksontwikkeling en opvoeding. religie ............................................................................ 32 

2.B.2.4.10.1. Onderwijs..................................................................................................................... 32 
2.B.2.4.10.1.1. Organisatie van het onderwijs .............................................................................. 32 
2.B.2.4.10.1.2. Gebouwen ten behoeve van het onderwijs .......................................................... 33 

2.B.2.4.10.2. Bibliotheken................................................................................................................. 33 
2.B.2.4.10.3. Historische en andere culturele waarden.................................................................... 33 

2.B.2.4.10.3.1. Monumenten en andere historische bouwwerken................................................ 33 
2.B.2.4.10.3.2. Natuur- en dorpsschoon ....................................................................................... 34 

2.B.2.4.10.4. Toonkunst.................................................................................................................... 34 
2.B.2.4.10.5. Feesten. Plechtigheden. Lichamelijke opvoeding. Sport. Recreatie........................... 34 
2.B.2.4.10.6. Zedelijke opvoeding. Eervolle onderscheidingen........................................................ 34 
2.B.2.4.10.7. Religie.......................................................................................................................... 35 

3. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand.............................................................................. 36 
4. Gedeponeerde archieven ......................................................................................................................... 37 

4.1. Archief van het burgerlijk armbestuur, 1927-1965 .......................................................................... 37 
5. Documentatie............................................................................................................................................. 38 
6. Toegangen ................................................................................................................................................. 39 
 
 

 3



1. Inleiding 
 

1.1. Omschrijving van de gemeente 

 
De voormalige gemeente Slenaken was gelegen in het zuidelijk deel van het Zuid-Limburgse heuvelland. 
Met een oppervlakte van 723 hectare en ongeveer 650 inwoners was zij één van de kleinste gemeenten in 
de regio. Zij grensde in het westen aan de gemeente Noorbeek, in het noorden aan de gemeente Gulpen en 
in het oosten aan de gemeente Wittem. De zuidgrens van de gemeente was tevens de rijksgrens met 
België. De bevolking was gehuisvest in de kernen Slenaken, Heijenrade, Beutenaken en Hoogcruts-
Schilberg. Door haar ligging in het Zuid-Limburgse heuvelland kende de gemeente Slenaken een 
karakteristiek landschap bestaande uit beekdalen, heuvelruggen, hellingbossen en plateaus. Over het 
grondgebied van de gemeente stroomde de Gulp 
 

1.2. Geschiedenis van de gemeenteraad 

 
Gedurende de hele periode 1951-1981 telde de gemeenteraad zeven leden en twee wethouders. De raad 
vergaderde gemiddeld zeven keer per jaar.1  Voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad 
schreven zich in 1953 en 1958 drie lijsten in. In 1962 stelden twee lijsten zich verkiesbaar. Vanaf de 
verkiezingen van 1966 nam het aantal lijsten toe. In dat jaar schreven zich vier lijsten in. Vervolgens in 1970 
en 1974 vijf lijsten en tenslotte in 1978 vier lijsten. Deze lijsten droegen geen naam. Zij waren niet 
verbonden aan landelijk georganiseerde partijen.2

 

1.3. Geschiedenis van de gemeente 

 

1.3.1. Ontwikkeling en bevolking 

 
In 1969 stelde de provincie aan de gemeenten in Zuid-Limburg plannen voor een gemeentelijke herindeling 
voor. Volgens deze plannen zou de gemeente Slenaken worden samengevoegd met de gemeenten 
Margraten, Gulpen, St Geertruid, Mheer, Noorbeek en delen van de gemeenten Bemelen, Cadier en Keer, 
Wijlré en Gronsveld. De gemeenteraad opteerde voor een samenvoeging met de gemeente Wittem en een 
deel van de gemeente Gulpen. De herindeling vond evenwel geen doorgang 
 
Eind jaren zeventig stelde de provincie opnieuw herindelingsplannen op die deze maal wel doorgingen. In 
1977 stelde het provinciebestuur een samenvoeging van de gemeenten Slenaken, Wittem, Gulpen en Wijlré 
voor. De gemeenteraad wees dit voorstel af en bleef bij het in 1969 ingenomen standpunt inhoudende een 
samenvoeging met Wittem en een deel van Gulpen. De gedachte erachter was de vorming van een 
gemeente die het Geul- en Gulpdal omvatte en soortgelijke kernen kende. Verder voorzag de raad een 
verhoging van de belastingdruk bij een samenvoeging met de gemeente Gulpen. De gemeente hield ook 
een enquête onder de inwoners. De uitkomst hiervan was dat vrijwel iedereen pleitte voor behoud van de 
gemeente Slenaken en indien zelfstandigheid niet gehandhaafd kon worden, samenvoeging met de 
gemeente Wittem. Uiteindelijk bepaalde de Wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg van 21 mei 
1981 een samenvoeging van de gemeenten Slenaken en Wittem. Per 1 januari 1982 werd de gemeente 
Slenaken opgeheven en ging zij op in de nieuwe gemeente Wittem.3

 
In de periode 1951-1981 zijn de grenzen van de gemeente niet gewijzigd. Bij gelegenheid van de 
herindeling werd het klooster Hoogcruts, waar de grens tussen de gemeenten Noorbeek en Slenaken 
doorheen liep, bij de nieuw te vormen gemeente Margraten ingedeeld 
 

                                                      
1 Inventarisnummers 1-4. 
2 Inventarisnummers 199-206 
3 Inventarisnummer 16 
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Het inwoneraantal is in de periode 1951-1981 ongeveer gelijk gebleven. In 1951 telde de gemeente 621 
inwoners en in 1981 was de bevolking 654 personen groot. Het inwonertal was vanaf 1965 aan grote 
schommelingen onderhevig. Dit vond zijn oorzaak in de vestiging van een tehuis voor geestelijk en 
lichamelijk gehandicapten in het voormalige klooster te Hoogcruts. De vestiging- en vertrekcijfers van dit 
tehuis hadden een sterke invloed op het inwonertal. Zo telde de gemeente 576 inwoners in 1964, 681 in 
1965 en 717 in 1966. Een andere factor van invloed op het inwonertal was het grote vertrekoverschot. De 
algemene lijn in de bevolkingsonwikkeling was een langzame groei. Ondanks de grote schommelingen is 
deze ontwikkeling in drie duidelijke fasen te onderscheiden: een inwonertal tussen 565 en 610 in de jaren 
1951-1964, tussen 680 en 720 in de jaren 1965-1977 en tussen 654 en 665 in de jaren 1978-1981.4

 
Aan het begin van de jaren vijftig was de gemeente nog sterk agrarisch van karakter. Meer dan de helft van 
de woningen bestond toen nog uit boerderijen. Van de beroepsbevolking was in 1947 nog 68 % werkzaam 
in landbouw- en veeteeltbedrijven. Toch constateerde men toen al dat de toeristensector zeer snel groeide 
en in toenemende mate een inkomstenbron zou gaan vormen voor de bevolking.5

 
In 1960 was het grootste deel van de beroepsbevolking: 39,9 %, nog steeds werkzaam in de landbouw. In 
de nijverheid was 34,3 % werkzaam, in de dienstverlening 25 % en in handel en verkeer 4,4 %. In 1973 was 
de beroepsstructuur van de inwoners geheel anders. De meeste inwoners waren toen werkzaam in de 
dienstverlening: 48%. In de handel en het verkeer was 23,8 % werkzaam, in de landbouw 17 % en in de 
nijverheid 11,2 %. In de jaren zeventig had de gemeente zijn agrarisch karakter ook bijna geheel verloren - 
in Beutenaken en Hoogcruts-Schilberg bleef de landbouw evenwel nog lange tijd belangrijk. Het toerisme 
was in de jaren zeventig nog steeds groeiende en vormde voor vele inwoners een bron van inkomsten, zij 
het nog voornamelijk als nevenbron. Ondertussen veranderde het aanzien van de gemeente door de 
vestiging van een aantal hotels en pensions.6

 

1.3.2. Ruimtelijke ordening 

 
Het aantal woningen in de gemeente nam toe van 104 in 1947 naar 120 in 1956, 155 in 1971 en 206 in 
1981.7  De groei van het woningenbestand werd mede mogelijk gemaakt door het vaststellen van 
uitbreidings- en bestemmingsplannen. In de jaren vijftig en zestig werden uitbreidingsplannen in hoofdzaken 
en in onderdelen vastgesteld. Daarna volgden in de late jaren zestig en begin jaren zeventig een 
bestemmingsplan voor de uitbreiding van kampeercentrum de Loorberg en voor de kernen Heijenrath en 
Beutenaken. In het midden van de jaren zeventig werden een algemeen bestemmingsplan Slenaken en een 
bestemmingsplan voor de kern Slenaken vastgesteld.8

 

1.3.3. Onderwijs 

 
In de gemeente waren enkel een kleuter- en een lagere school gevestigd. Beide scholen waren van Rooms-
Katholieke signatuur. De schoolgebouwen waren gelegen aan de Waterstraat. Ten behoeve van het 
onderwijs in lichamelijke oefening aan de lagere school huurde de gemeente ruimte in het 
gemeenschapshuis aan de Dorpsstraat 26 van fanfare Berg en Dal. Aan het einde van de jaren zeventig 
verleende de gemeente medewerking aan het R.K. kerkbestuur van de parochie H. Remigius bij de bouw 
van een nieuwe drieklassige lagere school aan de Waterstraat.9

 

1.3.4. Monumenten en historische bouwwerken 

 
Op het grondgebied van de gemeente lagen een aantal monumenten. Uniek voor Nederland is een 
steenformatie met slijpsporen van stenen bijlen op de hellingen ten oosten van de Gulp, daterend uit het 

                                                      
4 Inventarisnummer 260 
5 Inventarisnummer 12, 298 
6 Inventarisnummer 304 
7 Inventarisnummers 264, 326, 341 
8 Inventarisnummers 298-313 
9 Inventarisnummers 418-420 
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Neolithicum. Op de lijst van beschermde monumenten stonden hoeven, molens, een waterput aan de 
Schilbergerweg en het klooster en de kerk aan de Dorpsstraat.10

 

1.3.5. Natuur, sport en recreatie 

 
Het natuurschoon van het Zuidlimburgse landschap met heuvels, hellingbossen, boomgaarden, 
vakwerkboerderijen en de dalen van de Gulp, trokken sinds 1945 steeds meer toeristen aan. Ook de 
Nederlandse regering achtte dit gebied van belang. In 1960 bestemde zij de dalen van de Geul en de Gulp 
met de daarop uitkomende droogdalen tot potentieel Nationaal Parkgebied.11

 

1.4. Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen 

 
Het personeelsbestand van de gemeente is altijd zeer klein geweest. Bij de herindeling in 1981 had de 
gemeente twee ambtenaren en drie kantonniers in dienst 
 
Het bouw- en woningtoezicht had de gemeente sinds 1955 ondergebracht in de gemeenschappelijke 
regeling kring Heer en na opheffing daarvan in de gemeenschappelijke regeling kring Zuidwesthoek  
van Zuid-Limburg.12  De taken die voortvloeiden uit de Algemene Bijstandswet werden uitgevoerd door de 
gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst voor de gemeenten Gulpen, Slenaken, 
Wittem en Wijlré.13

 
 
Het gemeentehuis was gevestigd aan de Dorpsstraat 22. In 1953 besloot de raad om het uit te breiden door 
toevoeging van de gemeentewoning aan de Dorpsstraat 24. In de loop van 1957 waren de werkzaamheden 
voltooid en op 5 oktober van dat jaar kon de Commissaris van de Koningin in Limburg, dhr F.J.M.A.H. 
Houben, het gebouw plechtig openen.14  In 1964 bouwde de gemeente een loods achter het gemeentehuis 
voor de brandweer en de technische dienst.15

 

1.5. Geschiedenis van het archief 

 
Over de lotgevallen van het archief zijn maar zeer weinig gegevens te vinden. In 1947 constateerde de 
provinciaal archiefinspecteur dat het lopende archief in houten kasten en rekken langs de muur was 
opgeborgen en dat het oud-archief in kartonnen dozen boven op twee kasten stond. Deze situatie was voor 
hem onacceptabel en hij drong bij het gemeentebestuur aan op de bouw van een brandvrije 
archiefbewaarplaats. De gemeente realiseerde deze tien jaar later toen het gemeentehuis werd uitgebreid 
met de woning Dorpsstraat 24. In 1970 stelde de gemeenteraad de 'regeling inzake de zorg voor en het 
toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen' vast. De zorg voor het 
archief lijkt in de gehele periode 1951-1981 goed te zijn geweest. Zo vermeldde de provinciaal 
archiefinspecteur in een rapport uit 1979 over de sinds 1950 gevormde lopende en semi-statische archieven 
respectievelijk: 'Dit archief maakt een verzorgde indruk' en 'Het onderhavige archief is op deugdelijke wijze 
gearchiveerd'. Uit het archief zijn regelmatig bescheiden verwijderd en vernietigd. Processen-verbaal van 
deze handelingen zijn bewaard uit de jaren 1965-1981.16

 
De herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg per 1 januari 1982 ging gepaard met enkele correcties van 
gemeentegrenzen. Een gevolg van deze grenswijzigingen was dat in sommige gevallen archiefbescheiden 
aan andere gemeenten moesten worden overgedragen, conform de voorschriften in de Wet gemeentelijke 
herindeling van Zuid-Limburg 1981. Uit het archief van de gemeente Slenaken zijn derhalve 
archiefbescheiden overgedragen aan de gemeente Margraten. Dit is gebeurd tijdens de herindeling in 1982 
en ook nog enkele malen in de jaren daarna. De overdrachten zijn vastgelegd in verklaringen van 

                                                      
10 Inventarisnummers 422-423, 425 
11 Inventarisnummer 304 
12 Inventarisnummer 321. 
13 Inventarisnummer 403 
14 Inventarisnummer 193. 
15 Inventarisnummer 195 
16 Inventarisnummers 190-192, 195 
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vervreemding, te vinden in het archief van de per 1 januari 1982 nieuw ontstane gemeente Wittem. De 
overgedragen bescheiden betreffen verleende bouwvergunningen, Hinderwetvergunningen en 
exploitatievergunningen voor kampeercentra. Zij hebben betrekking op het gebied Hoogcruts. In de 
registratie van het bestand bouwvergunningen in het programma Microsoft Excel - waarvan een uitdraai is 
opgenomen onder inventarisnummer 462 - zijn de overgedragen bouwvergunningdossiers nader vermeld 
met aantekening van de gemeente waaraan zij zijn overgedragen 
 

1.6. Verantwoording van de inventarisatie 

 
In 2003 gaf de gemeente Gulpen-Wittem aan Doxis Informatiemanagers opdracht om de semi-statische 
archieven van de gemeente te saneren en te inventariseren. Tot deze archieven behoorde ook het semi-
statische secretariearchief van de voormalige gemeente Slenaken over de periode 1951-1981. In februari 
2004 is begonnen met de bewerking. De werkzaamheden zijn voltooid in april 2004. De gemeente Gulpen-
Wittem heeft geen gemeentearchivaris. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overleg met mevrouw A. 
Schreurs van het bureau Facilitaire Zaken van de gemeente 
 
Het in deze inventaris beschreven bestand loopt over de periode 1951-1981. De eerste termijn vloeide voort 
uit de eindtermijn van de inventaris van het voorgaande archiefblok. De tweede termijn vloeide voort uit de 
herindeling van de gemeente per 1 januari 1982 
 
Volgens de bewerkingsovereenkomst diende Doxis de archieven te bewerken volgens de in 1994 
vastgestelde normen van het Landelijk Overleg van Provinciale Archief-Inspecteurs. Dit is gebeurd met 
gebruikmaking van het archiefschema met de indeling stukken van algemene aard - stukken betreffende 
afzonderlijke onderwerpen 
 
De semi-statische archieven van de gemeente Slenaken bestonden voor aanvang van de bewerking uit de 
volgende bestanden: 
· correspondentie-archief, geschoond, beschreven in een dossierinventaris, numeriek geplaatst, met 
een omvang van 12,5 strekkende meter 
· twee series notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester 
en wethouders met een omvang van een halve strekkende meter 
· een serie bouwvergunningen met een omvang van 3 strekkende meter,  beschreven in een 
geautomatiseerd bestand in het programma Microsoft Excel 
· twee series woningkaarten met een omvang van 20 centimeter 
· een serie registers van de Burgerlijke Stand met een omvang van een meter 
 
Tijdens de bewerking bleken de dossiers inzake monumenten en milieuvergunningen uit de in deze 
inventaris beschreven periode zich nog in het dynamisch archief van de gemeente Gulpen-Wittem te 
bevinden. Zij zijn daar uit gelicht, door medewerkers van de afdeling DIV van de gemeente in zuurvrije 
materialen verpakt en beschreven, en in de inventaris opgenomen 
 
Vier dossiers inzake de bouw van woningwetwoningen, vermeld in de dossierinventaris, zijn niet 
aangetroffen 
 
Het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bestaande uit registers van akten van geboorte, 
huwelijk en overlijden, is als een zelfstandig archiefonderdeel beschreven na het secretariearchief. De 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt voor zijn werkzaamheden ten behoeve van deze registers immers 
geen verantwoording af aan de gemeentesecretaris, maar aan de officier van justitie 
 
Ten aanzien van dossiers met bescheiden daterende van na 1981 is als volgt gehandeld. Het toewijzen van 
het dossier aan een archiefblok is gebeurd aan de hand van de datum van het besluit. Viel dit besluit in of 
voor 1981 dan is het dossier in zijn geheel bij het archiefblok 1951-1981 gehouden; viel het besluit na 1981 
dan is het dossier in zijn geheel doorgeschoven naar het volgende archiefblok 
 
De serie bouwvergunningen is geschoond. Het bestand bouwvergunningen staat apart geplaatst 
 
Elk inventarisnummer vormt een aparte materiële eenheid in de vorm van een omslag. Alleen in die gevallen 
dat er geen sprake is van een omslag, is dat in de omschrijving van het nummer aangegeven 
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1.7. Materiële verzorging 

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

1.8. Selectie voor vernietiging 

 
Bij de start van de bewerking was de totale omvang van de bestanden circa 16 strekkende meter. Na de 
sanering is de omvang van het archief nog circa 11 strekkende meter. 
De selectie is uitgevoerd aan de hand van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende 
bescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850', vastgesteld door 
de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken en in werking getreden 
op 1 december 1983. Bescheiden die van belang zijn voor de geschiedenis van de gemeente en de streek 
zijn van vernietiging uitgezonderd 
 

1.9. Openbaarheid 

 
Alle beschreven archiefbestanden berusten in de archiefbewaarplaats van de gemeente Gulpen-Wittem. 
Aldaar zijn zij voor geïnteresseerden raadpleegbaar 
 
Met betrekking tot de openbaarheid van de in deze inventaris beschreven stukken zijn beperkende 
bepalingen gesteld. Stukken of dossiers met een einddatum van 1984 of later worden pas na het verstrijken 
van de officiële termijn van 20 jaren openbaar. Dus dossiers met de einddatum 1984 in 2005, stukken met 
de einddatum 1985 in 2006 en zo verder. De in deze inventaris beschreven bescheiden kunnen - indien zij 
jonger zijn dan 20 jaar - uitsluitend worden geraadpleegd na schriftelijke toestemming van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem 
 
Ten aanzien van gegevensverstrekking uit de beschreven bevolkingsregisters gelden de regels van de Wet 
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (art. 136, lid 3 en 4, Wgba). Voor de registers van de 
Burgerlijke Stand gelden de bepalingen in art. 1 lid 17a.4 van het Burgerlijk Wetboek en worden de 
geboorteregisters in principe 100 jaar na het afsluiten openbaar, de huwelijksregisters na 75 jaar en de 
overlijdensregisters na 50 jaar 
 
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van een aantal 
archivalia beperkt. Het gaat hierbij om archiefbescheiden die gegevens van nog levende personen bevatten 
conform de Archiefwet 95 art. 15, lid a. Voor deze dossiers geldt een termijn van 75 jaar na afsluiten van het 
dossier. Van de stukken waarvan de openbaarheid is beperkt, is door de gemeente onderstaande lijst 
opgesteld. 
 
inventarisnummer openbaar in 
 
 103 2054 
221 2051 
222 2049 
223 2045 
224 2032 
225 2038 
 
De in de bovenstaande lijst genoemde bescheiden kunnen - indien zij jonger zijn dan 75 jaar - uitsluitend 
geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders 
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1.10. Handleiding voor gebruikers 

 
De hoofdindeling van de beschrijvende inventaris van de archieven van de gemeente Slenaken 1951-1981 
is als volgt: 
 
1 Secretariearchief (1935) 1951-1981 (1997) 
2 Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 1951-1981 
3 Archief van het Burgerlijk Armbestuur 
 
In de voor u liggende inventaris is voor het secretariearchief de zaaksgewijze ordening gehanteerd conform 
het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De ordening volgens 
het registratuurstelsel is aangepast in die zin, dat er een scheiding is aangebracht tussen de stukken van 
algemene aard en de stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Het registratuurstelsel kent die 
scheiding niet 
 
De term 'stukken van algemene aard' heeft betrekking op die stukken die niet aan een specifiek onderwerp 
zijn toe te delen. Hierbij moet men denken aan de notulen van de gemeenteraad en van het college van 
burgemeester en wethouders. In de inventaris zijn deze stukken vooraan geplaatst. Daarna volgen de 
'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen'. Deze zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: 
· organisatie van het bestuur, waaronder zaken behoren als instelling en ontwikkeling van het 
organisme, eigendommen, financiën en hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak. 
· personeel 
· uitvoering van de taak, onderverdeeld naar zaken als bijvoorbeeld belastingheffing, openbare orde, 
maatschappelijke zorg en onderwijs 
 
De gedetailleerde indeling van de verschillende delen waaruit de in deze inventaris beschreven 
archiefbestanden van de gemeente Slenaken bestaan, vindt u in de inhoudsopgave. Na de beschrijvingen 
volgt in bijlage I een personen- en zakenindex 
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2. Inventaris 
 

2.A. Stukken van algemene aard 

 

2.A.2.1. Notulen en besluiten 

 

2.A.2.1.1. Gemeenteraad 

 
 1 Register van besluiten van de vergadering van de gemeenteraad, 1951-1955.  1 band 
 
 2-4 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1956-1981.  3 banden 

 2 , 1956-1962 maart  
 3 , 1962 juni-1972 
 4 , 1973-1981  

 

2.A.2.1.2. College van burgemeester en wethouders 

 
 5 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en 

wethouders, 1955-1961.  1 band 
 
 6-10 Agenda's van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 

1962-1981.  5 banden 
N.B. Met aantekening van de beslissingen

 6 , 1962-1965  
 7 , 1966-1969  
 8 , 1970-1973  
 9 , 1974-1977  
 10 , 1978-1981  

 

2.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.B.2.2. Organisatie 

 

2.B.2.2.1. Indeling en ontwikkeling 

 
 11 Dossier inzake de vaststelling van het gemeentewapen, 1950-1962.  
 
 12 'Enkele korte gegevens der gemeente Slenaken' en 'Lijst van burgemeesters vanaf 

1794', opgesteld door burgemeester A.H.L. Speetjens, 1957.  2 stukken 
 
 13 Dossiers inzake de schouw, herplaatsing en herstel van de rijksgrenspalen 17 en 

19, 1959-1973.  
 
 14 Raadsbesluit inhoudende straatnaamgeving aan de straten in het uitbreidingsplan, 

1968.  
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 15 Stukken betreffende het beschikbaarstellen van krediet voor en verlenen van 
medewerking bij het samenstellen van een sociologische studie van de Zuid-
Limburgse gemeenten in het kader van de gemeentelijke herindeling, 1968-1973.  

 
 16 Stukken betreffende de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling, met 

tekeningen, 1977-1981.  
 
 17 Dossier inzake de vaststelling van de verordening bijzonder georganiseerd 

overleg, 1981.  
 
 18 Lijst van namen van straten en voetpaden, met tekening, z.j..  2 stukken 
 

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

 
 19 Stukken betreffende deelname aan de Welzijnsstichting Zuidelijk Limburg en het 

verlenen van subsidie, 1963-1964.  
 
 20 Dossier inzake het verkrijgen van aanvullende bijdragen uit het Gemeentefonds, 

1970-1977.  
 
 21 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Heuvelland, de opheffing van deze regeling en de 
deelname aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 
Heuvelland, 1977-1980.  

 

2.B.2.2.3. Economische en rechtspositie 

 

2.B.2.2.3.1. Eigendom en bezit 

 

2.B.2.2.3.1.1. Aankoop 

 
 22-49 Dossiers inzake aankopen van percelen en gedeeltes van percelen grond, 1952-

1982.  28 omslagen 
 22 Aankoop van gedeeltes van de percelen sectie A 257, 259-260, 

262-271, 330-332, 387-391, 1366, 1378, 1394, 1408 en 1410 van 
Fridolin, J. en Morra, J., sectie A 1262, 1318, 1373 en 1377 van 
Heitser, W. en sectie A 1439-1440 van Roemers, P.J. , ten behoeve 
van de reconstructie van de weg kom Slenaken-Klooster Hoogcruts, 
1951-1952 

 23 Sectie B 1744 van Hustings, H.J., sectie A 1392 van Willems, 
M.H.E., sectie B, 797 van Houtem, J.H.H.A., sectie B 2182 van 
familie Dresen-Dautzenberg ten behoeve van wegverbetering te 
Beutenaken en de weg Heijenrath-Grote Bos, 1952-1954 

 24 Sectie A 1191 van Locht, J.J., sectie A 1392 van familie Hopperetz, 
sectie 152 van Wouters, M.J.E., sectie B 76 van Lemmens, J.G.H., 
sectie B 2062 van Kool, C.C., sectie B 2061 van Quodbach, N.N. 
ten behoeve van wegverbetering te Beutenaken, 1957-1959 

 25 Sectie B, 810 van Debougnoux, N.N. ten behoeve van het 
uitbreidingsplan te Heijenrath, 1958-1959 

 26 Sectie A 233 en 234 van familie Lemmerlijn-Leenaerts ten behoeve 
van woningbouw te Beutenaken, 1958-1959 

 27 Sectie A  1149 van Reinders, J. sectie A 1288 van Notermans, S.H., 
sectie A 1502 van de gemeente Kerkrade, sectie A 1441 van 
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Meertens, J.J.M., sectie A 1441 van de Staat der Nederlanden ten 
behoeve van verbetering van weg De Hut - de Planck, 1960-1962 

 28 Sectie A 1493 van erven Clermont-Bonten ten behoeve van het 
gemeentelijk sportterrein en woningbouw aan de Grensweg, 1962 

 29 Sectie A 235 en 236 van het kerkbestuur van de R.K.parochie H. 
Remigius, sectie A 1479, 506 en 507 van familie Huntjens-de la 
Croix en sectie B, 2063 en 2240 van Lemmens, J.G.H., ten behoeve 
van de wegverbetering te Schilberg en Beutenaken, 1962-1963 

 30 Sectie A 1257, 603 ,604 van Bisschoff, W.G. sectie A 1547 van 
Simons, L., sectie A 1412 van Kreuwels, J., sectie A 1521 van 
Kempener, C.H., sectie A 681-690, 676 en 1556 van Hounjet-
Spronck, N.N. ten behoeve van woningbouw aan de 
Schilbergerweg, 1963 

 31 Sectie B 2269 van Wissen, M. van ten behoeve van de realisering 
van de Dorpsstraat, 1964 

 32 Sectie A 1585 van kerkbestuur van de R.K. parochie H. Remigius, 
sectie A 658 van Hameleers-Snackers, M.A.H. ten behoeve van de 
wegverbetering van de Kerkdelweg en Beutenakenstraat, 1964 

 33 Aankoop van percelen sectie 403 en 1177 van Lemmens, G.J.H. 
ten behoeve van de bescherming van het fruitbomenbestand aan de 
Grensweg, 1964 

 34 Sectie B 1421 en 2131 van Rulkens, F.J.M. uit oogpunt van 
bescherming natuur- en cultuurhistorische waarde, 1964 

 35 Sectie B 1964, 2002, 1905, 1045, 1838 en 1372 van Moonen, 
H.J.H. ten behoeve van de aanleg van de picknickplaats en de 
aansluiting van de Haenenbergweg op de Flabberweg, 1964-1965 

 36 Sectie A 404,405, 1071 en 1072 van Cranshof-Geelen, V.J.C. ten 
behoeve van recreatief belang, 1966-1967 

 37 Sectie B 2331 van Rulkens, F.J.M. ten behoeve van het verkrijgen 
van een particuliere openbare weg, 1966-1967 

 38 Sectie A 1511, 1494,1496 van Zillikens, A.F.J.C., sectie B 104 van 
Gillissen, L. sectie B  2244 van Thoma, G.H., sectie B 2321 van 
Lemmens, J.G.H. ten behoeve van de verbetering van de 
Beutenakenstraat, 1966-1968 

 39 Aankoop van diverse percelen grond ten behoeve van de 
verbetering van tertiaire weg Slenaken-Heijenrath-Epen TP 48 2e 
fase, 1966-1969 

 40 Aankoop van percelen grond sectie 1658, 1791, 698, 1792 en 2212 
ten behoeve van de verbetering van de weg te Heijenrath als 
ruilobject voor de bouw van een woning, 1970-1971 

 41 Sectie A 1600 van Simons, L. ten behoeve van een parkeerplaats 
naast het gemeenschapshuis, 1971 

 42 Diverse percelen van diverse eigenaren in verband met de 
verbetering van de tertiaire weg Slenaken-Heijenrath-Epen TP 48, 
2e fase, 1971-1973 

 43 Aankoop van diverse percelen grond van diverse eigenaren en 
ruiling met Hausoul, W.H.G. ten behoeve van de verbetering van de 
weg te Heijenrath, 1973-1974 

 44 Sectie B 2511 van familie Vincken ten behoeve van een pompput 
voor de riolering, 1975 

 45 Sectie A 1573 van Kempener, J.H. ten behoeve van het 
uitbreidingsplan kern Slenaken, 1978-1979 

 46 Sectie A 2270 en 2271 van het kerkbestuur van de R.K. parochie H. 
Remigius ten behoeve van  de nieuwbouw van een school, 1978-
1980 
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 47 Sectie A 1100 en 1101 van Zillikens, A.F.J.C. ten behoeve van de 
uitbreiding van de sportterreinen, 1980 

 48 Sectie B 2555 van Lenssen, L.J.J. ten behoeve van  de aanleg van 
een voetpad tussen Heijenrath en Eperheide, 1980 

 49 Diverse percelen van diverse eigenaren ten behoeve van de 
verbetering van de tertiaire weg TP 48, 1981-1982 

 

2.B.2.2.3.1.2. Verkoop 

 
 50-91 Dossiers inzake de verkoop van percelen en gedeeltes van percelen grond, 1950-

1981.  44 omslagen 
 50 Sectie B 1977 (voorheen waterpoel) aan Dodemont, J.A.H. ten 

behoeve van de inrichting van een groententuin, 1950-1952 
 -- Verkoop van een gedeelte van het perceel sectie A 1420 aan Heer, 

J.F., ten behoeve van de reconstructie van de weg kom Slenaken-
Klooster Hoogcruts, 1951-1952 
N.B.  Zie inventarisnummer 22

 51 Sectie A 1420 aan Heer, J.F. en Morra, J. in verband met de 
verbetering van de weg Slenaken (kom)-Hoogcruts, 1952 

 52 Diverse percelen aan diverse gegadigden naar aanleiding van de 
onttrekking van een gedeelte van de Heistraat en Heijenraderpad 
aan het openbaar verkeer, 1960-1962 

 53 Sectie A 1493 aan Lennarts, N.F.H. ten behoeve van woningbouw, 
1964 

 54 Sectie A 1493 van Vroemen, T.G.L. ten behoeve van woningbouw, 
1964 

 55 Sectie A 1493 aan Gilissen, A.G. ten behoeve van woningbouw, 
1964 

 56 Gedeelte van de voormalige Heistraat aan Vincken, J.R.H. na 
onttrekking van de Heistraat aan het openbaar verkeer, 1964 

 -- Verkoop van perceel sectie A 1493 aan Lemmens, G.J.H. ten 
behoeve van de bouw van een woning aan de Grensweg, 1964 
N.B. Zie inventarisnummer 33

 57 Sectie B 2217 aan Blom, J.H. en sectie B 2217 aan Vincken, J.R.H. 
ten behoeve van oprit voor de ter plaatse gelegen woning, 1964-
1965 

 58 Sectie A 1607 aan Gilissen, A.G. ten behoeve van het vergroten 
van de tuin, 1965-1966 

 59 Sectie A 1598 en 603 aan diverse gegadigden ten behoeve van 
woningbouw in  het uitbreidingsplan nabij de Schilbergerweg, 1967 

 60 Sectie A 1598 aan Beckers, P. ten behoeve van woningbouw in het 
uitbreidingsplan nabij de Schilbergerweg, 1967 

 61 Sectie A 1598 en 603 aan Sangers, W.J.H. en Sangers, G.P.G., ten 
behoeve van woningbouw in het uitbreidingsplan nabij de 
Schilbergerweg, 1967 

 62 Sectie A 1521 aan Smeets, Th.L.H.G. ten behoeve van woningbouw 
in het uitbreidingsplan nabij de Schilbergerweg, 1968 

 63 Sectie A 1603 aan Boon, J.J., 1969 
 64 Sectie A 1598 aan Huijnen-Hornesch, M. en Huijnen, N.H. ten 

behoeve van woningbouw in het uitbreidingsplan nabij de 
Schilbergerweg, 1969 

 65 Sectie A 1598 aan Boers, A.H.C.C. ten behoeve van de bouw van 
een  bejaardenwoning aan de Kerkdelstraat, 1969 
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 66 Sectie A 1647 aan Lemmens, H.G.H. en Rouwet, W.M.M. ten 
behoeve van woningbouw aan de Kerkdelstraat, 1970-1971 

 67 Sectie B 1658 en 1791 aan Baalen, W. van ten behoeve van de 
bouw van een woonhuis, stal en erf aan Heijenrath 11, 1972 

 68 Sectie A 1647 aan Kool, J. ten behoeve van woningbouw aan de 
Kerkdelstraat, 1972 

 69 Sectie A 403, 404, 405, 1071, 1072 en 117 en sectie B 1372, 1838, 
1346, 2341, 2002, 1465, 1905 en 1045 aan Stichting Beheer 
Landbouwgronden in het kader van de ruilverkaveling Mergelland, 
1972-1973 

 70 Sectie A 1647 aan Oostendorp, N.N. ten behoeve van woningbouw 
aan de Kerkdelstraat, 1972-1973 

 71 Sectie A 1717 aan Blom, H.J. ten behoeve van woningbouw aan de 
Kerkdelstraat, 1973 

 72 Sectie A 1717 aan Moonen, A.M.J.H. ten behoeve van woningbouw 
aan de Kerkdelstraat, 1973 

 73 Sectie A 1717 aan Loo, M.J.H. van, ten behoeve van woningbouw 
aan de Kerkdelstraat, 1973 

 74 Sectie A 1717 aan Mullenberg, M.J.J. ten behoeve van  
woningbouw aan de Kerkdelstraat, 1973-1975 

 75 Sectie A 1717 aan Clermont, R.J.H., Clermont, J.M.P., Spronck, 
J.L.H., Mullenders, H.J. en Lemmens, J.G.H. ten behoeve van 
woningbouw aan de Kerkdelstraat, 1973-1978 

 76 Sectie B 788 aan Plum, W. ten behoeve van het verbouwen van de 
woning, 1974 

 77 Sectie B 2437 aan NV Nederlandsche Omroep-zender 
Maatschappij ten behoeve van het oprichten van een zendmast, 
1974 

 78 Sectie A 1748 aan Didden, H.H.G., Lemmens, J.G.H., Lonussen, 
M.L.L. en Moonen, G.H.M.J. ten behoeve van woningbouw aan de 
Kerkdelstraat, 1975 

 79 Sectie A 1748 aan Loo, A.J.H. van, ten behoeve van woningbouw 
aan de Kerkdelstraat, 1975 

 80 Sectie A 1748 aan Offermans, J.G. ten behoeve van woningbouw 
nabij de Kerkdelstraat, 1975 

 81 Sectie A 1748 aan Creemers, H.P.M.G., Deckers, P.J.H., 
Lennaerts, J.H.R., Lennarts, W.J.H., Moonen, J.A.G., Sangers, 
G.P.G.. en Smeets, T.L.H.G., 1975-1976 

 82 Gedeelte van perceel sectie A 887 aan Beckers, G.G. en ruiling van 
het overige gedeelte van A 887 met gedeeltes van sectie A 811 
(strook met monumentale kastanjeboom) en 1586 (wandelweg) van 
Beckers, G.G., 1976 

 83 Sectie A 1748 aan Crutzen, C.W.G.M., Crutzen, H.G.M.A., Crutzen, 
L.M.G.G., Bormans-Linckens, M.H.H.L., Linckens, M.H.W. en 
Oostendorp, P.C.J. ten behoeve van woningbouw in het 
bestemmingsplan kern Slenaken, 1978 

 84 Sectie B 2469 aan Liem, S.G. en Dorigo, M.G., 1978-1979 
 85 Sectie B 2270 aan Vermeeren, L.H.M. ten behoeve van uitbreiding 

van bakkersbedrijf, 1979 
 86 Sectie A 1747 aan Sangers, G.P.G.. ten behoeve van de 

verbouwing van de garage, 1979 
 87 Sectie A 1746 aan Kool, T.J.H. ten behoeve van uitbreiding van de 

tuin, 1980 
 88 Sectie B 2583 aan Hausoul, W.H.G., 1980 
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 89 Sectie A 1662 en sectie B 2519 aan Kusters, T.J.R., 1980-1981 
 90 Sectie B 2519 aan Colen, W.P.H., Kikken, A.J. en Linckens, 

M.E.H.G., 1981 
 91 Sectie B 788 aan Cerfontein, C.H., Broun, H.H., Dodemont, H.R.G. 

en Plum, P.J.H. ten behoeve van volkstuintjes, 1981 
N.B. Op advies van Gedeputeerde Staten is de verkoop ingetrokken

 
 92 Dossier inzake de vaststelling van de regeling administratieve voorbereiding tot 

verkoop van gronden, 1963.  
 
 93 Dossiers inzake de verkoop van woningwetwoningen Beutenaken 8, 10, 11, 12 en 

13, Dorpsstraat 12 en 14 en Heijenrath 25, 26, 27, 28 en 32, 1963-1980.  
 

2.B.2.2.3.1.3. Ruiling 

 
 94-100 Dossiers inzake de ruiling van percelen en gedeeltes van percelen grond, 1961-

1981.  11 omslagen 
 94 Sectie B 951, 1957 en 1987 met sectie B 1957 en 2206 van Gebrs 

Geusebrouwers, 1960-1964 
N.B. Raadsbesluiten ingetrokken in 1964

 95 Gedeelte van het perceel sectie B 1968 met sectie B 2218 van 
Stichting Vakantieverblijven en gedeelte van sectie B 1968 met 
sectie B 1970 van Vroemen, M.H., ten behoeve van weg- en 
bochtverbreding, 1961-1962 

 96 Sectie B 2234 met sectie B 2063 van Lemmens, J. in verband met 
de verlegging van een gedeelte van het Beutenakervoetpad, 1962-
1963 

 -- Ruiling van diverse percelen grond ten behoeve van de verbetering 
van tertiaire weg Slenaken-Heijenrath-Epen TP 48 2e fase, 1966-
1969 
N.B. Zie inventarisnummer 39

 97 Sectie A 1287 met sectie A 1256 van Gilissen, C.H. ten behoeve 
van het plaatsen van een verdeelkast van de NV Provinciale 
Limburgse Electriciteits Maatschappij aan de Schilbergerweg, 1968-
1969 

 -- Aankoop van percelen grond sectie 1658, 1791, 698, 1792 en 2212 
ten behoeve van de verbetering van de weg te Heijenrath als 
ruilobject voor de bouw van een woning, 1970-1971 
N.B. Zie inventarisnummer 40

 98 Ruiling van grond met Stichting Vakantieverblijven Amsterdam, 
weduwe Dresen-Dautzenberg, N.N., Linckens, M.J.H., Dodemont, 
G.H.R., Dresen, H.J.J., Van Kempen-Dresen, M.L.B.W.H. en 
Kreutzer-Rulkens, C.Th.M. ten behoeve van de verbetering van de 
tertiaire weg Slenaken-Heijenrath-Epen TP 48, 1972-1977, 1996-
1997 

 -- Ruiling van grond met Hausoul, W.H.G. ten behoeve van de 
verbetering van de weg te Heijenrath, 1973-1974 
N.B. Zie inventarisnummer 43

 99 Sectie B 2491 met sectie B 2368 van Hausoul, J.H.J., 1975 
 -- Ruiling van een gedeelte van sectie A 887 met gedeeltes van sectie 

A 811   (monume
N.B. Zie inventarisnummer 82

 100 Sectie A 744 met sectie A 745, 746, 747, 748 en 1538 van 
Vroemen-Clermont, M.S.H. en sectie A 1100 en 1101 met sectie 
744, 745, 746, 747, 748 en 1538 van Cluijten, M.H.A., 1980-1981 
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2.B.2.2.3.1.4. Onteigening 

 
 101 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de door Gedeputeerde Staten 

uitgevoerde onteigeningsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van het 
drinkwaterreservoir De Planck van de NV Waterleiding Maatschappij voor Zuid-
Limburg, 1958-1960.  

 
 102 Dossier inzake de onteigening van perceel sectie B 1959 van Gerrekens, P.L.B. 

ten behoeve van verbetering van de weg TP 95, 1965-1966.  
 
 103 Dossier inzake het toekennen van een schadevergoeding aan een bewoner van 

de weg Slenaken-Epen in verband met de onteigening van een stuk grond, 1976-
1978.  
N.B. Openbaarheid beperkt

 

2.B.2.2.3.1.5. Verkrijging om niet 

 
 104 Dossier inzake de aanvaarding van perceel sectie B 2334 van Groenendijk, A.W., 

1969-1972.  
 

2.B.2.2.3.2. Financiën 

 
 105 '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 boekhouding 
belaste ambtenaren alsmede tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de 
rekeningen', 1951.  1 stuk 

 
 106-117 Grootboeken, 1951-1962.  12 omslagen 

 106 , 1951 
 107 , 1952 
 108 , 1953 
 109 , 1954 
 110 , 1955 
 111 , 1956 
 112 , 1957 
 113 , 1958 
 114 , 1959 
 115 , 1960 
 116 , 1961 
 117 , 1962 

 
 118 'Register van ten laste der gemeente aangegane geldleningen, met aantekening 

van daarop afgeloste sommen, betaalde rentebedragen en de nummers en data 
van uitloting', 1951-1967.  

 
 119-149 Begrotingen met wijzigingen, 1951-1981.  31 omslagen 

 119 , 1951 
 120 , 1952 
 121 , 1953 
 122 , 1954 
 123 , 1955 
 124 , 1956 
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 125 , 1957 
 126 , 1958 
 127 , 1959 
 128 , 1960 
 129 , 1961 
 130 , 1962 
 131 , 1963 
 132 , 1964 
 133 , 1965 
 134 , 1966 
 135 , 1967 
 136 , 1968 
 137 , 1969 
 138 , 1970 
 139 , 1971 
 140 , 1972 
 141 , 1973 
 142 , 1974 
 143 , 1975 
 144 , 1976 
 145 , 1977 
 146 , 1978 
 147 , 1979 
 148 , 1980 
 149 , 1981 

 
 150-180 Rekeningen, 1951-1981.  31 

 150 , 1951 
 151 , 1952 
 152 , 1953 
 153 , 1954 
 154 , 1955 
 155 , 1956 
 156 , 1957 
 157 , 1958 
 158 , 1959 
 159 , 1960 
 160 , 1961 
 161 , 1962 
 162 , 1963 
 163 , 1964 
 164 , 1965 
 165 , 1966 
 166 , 1967 
 167 , 1968 
 168 , 1969 
 169 , 1970 
 170 , 1971 
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 171 , 1972 
 172 , 1973 
 173 , 1974 
 174 , 1975 
 175 , 1976 
 176 , 1977 
 177 , 1978 
 178 , 1979 
 179 , 1980 
 180 , 1981 

 
 181-183 Dagboeken van uitgaven, 1965-1975.  3 delen 

 181 , 1965-1968 januari 23 
 182 , 1968 januari 25-1972 maart 1 
 183 , 1972 maart 1-1975 

 
 184-185 Dagboeken van inkomsten, 1965-1977.  2 delen 

 184 , 1965-1970 september 1 
 185 , 1970 september 1-1977 augustus 27 

 
 186-189 Subgrootboeken, 1974-1980.  4 omslagen 

 186 , 1974 
 187 , 1975-1976 
 188 , 1977-1978 
 189 , 1979-1980 

 

2.B.2.2.3.3. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 

2.B.2.2.3.3.1. Archief en registratuur 

 
 190 Archiefverordening, 1970.  1 stuk 
 
 191 Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Limburg betreffende de inspectie 

der archieven, 1979.  2 stukken 
 
 192 Processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden, 1965-1981.  
 

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

 
 193 Dossier inzake de verbouwing van het gemeentehuis en de archiefbewaarplaats, 

met tekeningen, 1947-1960.  
 
 194 Dossier inzake het ombouwen van de oliegestookte verwarming tot een 

gasgestookte verwarming in het gemeentehuis, 1967-1981.  
 
 195 Dossier inzake de bouw van een loods voor de brandweer en technische dienst, 

met tekening, 1964.  
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2.B.2.2.4. Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen 

 
 196 Processen-verbaal van de uitslag van de verkiezingen van de leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1956-1981.  
 
 197 Processen-verbaal van de uitslag van de verkiezingen van de leden van 

Provinciale Staten van Limburg, 1962-1978.  
 
 198 Proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees 

Parlement, 1979.  
 

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

 

2.B.2.2.5.1. Gemeenteraad 

 
 199-206 Processen-verbaal van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en stukken 

betreffende de benoeming van nieuwe raadsleden, 1949-1979.  8 omslagen 
 199 Gemeenteraadsverkiezingen 1949, 1949-1953 
 200 Gemeenteraadsverkiezingen 1953, 1953 
 201 Gemeenteraadsverkiezingen 1958, 1958 
 202 Gemeenteraadsverkiezingen 1962, 1962 
 203 Gemeenteraadsverkiezingen 1966, 1966 
 204 Gemeenteraadsverkiezingen 1970, 1970 
 205 Gemeenteraadsverkiezingen 1974, 1974-1977 
 206 Gemeenteraadsverkiezingen 1978, 1978-1979 

 
 207 Stukken betreffende de vaststelling van het reglement van orde voor de 

vergadering van de raad, met wijzigingen, 1959-1981.  
 
 208 Raadsbesluiten inzake de vergoedingen voor de leden van de raad voor het 

bijwonen van de vergaderingen, 1973-1971.  
 
 209 Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden, 1977.  1 stuk 
 

2.B.2.2.5.2. College van burgemeester en wethouders 

 
 210 Dossiers inzake benoeming en ontslag van wethouders, 1951-1966.  
 
 211 Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 

met wijziging, 1958-1962.  
 
 212 Stukken betreffende de instemming met de vaststelling van de vakantie-

uitkeringsregeling voor wethouders door het provinciaal bestuur van Limburg, 
1971-1976.  

 
 213 Uitkeringsverordening wethouders, met wijziging, 1978-1980.  
 

2.B.2.2.5.3. Functionarissen 

 
 214 Instructie voor de gemeenteontvanger, met wijziging, 1951-1963.  
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 215 Dossiers inzake de benoemingen en ontslag van waarnemend burgemeesters, 
1952-1978.  

 
 216 Persoonsdossier van burgemeester A.H.L. Speetjens, 1952-1986.  
 
 217 Besluiten inzake de benoeming van E.C. Slenter tot waarnemend 

gemeenteontvanger, gemeenteontvanger en plaatselijk deurwaarder, 1953-1973.  
 
 218 Dossiers inzake de benoeming en ontslag van de plaatsvervangend secretarissen, 

1953-1979.  
 
 219 Persoonsdossier burgemeester F.L.H. Bogman , 1962-1981.  
 
 220 Stukken betreffende de instemming met de vaststelling van de salarisschaal van 

de gemeenteontvanger door Gedeputeerde Staten van Limburg, 1971-1981.  
 

2.B.2.3. Personeel 

 

2.B.2.3.1. Persoonsdossiers 

 
 221-225 Persoonsdossiers van het personeel, 1951-1975.  5 omslagen 

N.B. Openbaarheid beperkt

 221 Delissen, J.J.H.M. gemeente-arts en lijkschouwer (1948-1966), 
1954-1975 

 222 Denis, A.H.J. gemeente-ontvanger (1939-1973), 1951-1973 
 223 Haack, J.M.J. gemeente-arts en lijkschouwer (1969-1972), 1969 
 224 Janssen, P.C.L. gemeente-arts en lijkschouwer (1956-1963), 1956 
 225 Rietra, J.R.W. gemeente-arts en lijkschouwer (1962-1967), 1962 

 

2.B.2.3.2. Karakter van de dienstbetrekking. verhouding tussen het personeel en het orgaan 

 
 226 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijzigingen van ambtenarenreglementen, 

1952-1977.  
 
 227 Raadsbesluiten inzake de arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1963-1977.  
 

2.B.2.3.3. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 

 
 228 Dossiers inzake de vaststelling van het aantal verlofdagen, de werktijden-regeling 

en extra vrije dagen, 1961-1980.  
 

2.B.2.3.4. Rechten van het personeel 

 

2.B.2.3.4.1. Loon. Bezoldiging 

 
 229 Dossiers inzake toelagebesluiten, voorschotverordeningen, verordeningen 

uitkering ineens en looncompensaties in verband met de huurverhoging, 1951-
1962.  

 
 230 Raadsbesluiten inzake uitkeringsverordeningen, 1951-1977.  
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 231 Dossier inzake de vaststelling van de jaarwedde kantonnier en een concept van 

de bezoldigingsverordening 1953 voor de kantonnier, 1952-1953.  
 
 232 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van bezoldigingsverordeningen, 1953-

1980.  
 
 233 Stukken betreffende de vaststelling toekenning van een gratificatie aan kantonnier 

en wegwerker, 1956.  
 
 234 Raadsbesluiten inzake wachtgeldverordeningen, 1963-1977.  
 

2.B.2.3.4.2. Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 

 
 235 Raadsbesluiten inzake de verordening vakantietoeslag, gratificatieverordening en 

verordeningen vakantie-gratificatietoeslag, 1951-1953.  
 
 236 Dossier inzake de vaststelling van de verordening regelende het toekennen van 

een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten wegens verzekering tegen de kosten 
van ziekte of ongeval, 1952.  

 
 237 Raadsbesluiten inzake kinderbijslagverordeningen, met wijzigingen, 1953-1960.  
 
 238 Dossier inzake de vaststelling van een tegemoetkoming voor de aanschaf van 

werkkleding, 1955-1958.  
 

2.B.2.3.4.3. Pensioen. Verzekering. Bijstand 

 
 239 Dossier inzake de vaststelling en  deelname aan de gemeenschappelijke 'Regeling 

Ziekenfonds Gemeentepersoneel Limburg', met wijzigingen, 1952-1954.  
 
 240 Dossier inzake de vaststelling en deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

'Intercommunale Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Limburg', met 
wijzigingen, 1956-1979.  

 

2.B.2.3.5. Andere personeelsaangelegenheden 

 
 241 Raadsbesluiten inzake de spaarverordeningen, 1965-1970.  
 
 242 Dossier inzake de vaststelling en deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

'Bestuursacademie Limburg', 1974.  
 

2.B.2.4. Verzorgingstaken. belangenbehartiging 

 

2.B.2.4.1. Belastingen 

 

2.B.2.4.1.1. Directe belastingen 

 
 243 Raadsbesluiten inzake vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing 

van een straatbelasting en de verordening op de heffing en invordering van een 
straat- en rioolbelasting, 1954-1976.  
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 244 Raadsbesluiten inzake vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing 

en de invordering van een belasting op toneelvertoningen en andere 
vermakelijkheden, 1956-1965.  

 
 245 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van een hondenbelasting, 1958-1975.  
 
 246 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijzigingen van de verordening op de 

heffing en invordering van een woonforensenbelasting, 1968-1976.  
 
 247 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijzigingen van de verordening op de 

heffing van opcenten op de hoofdsom personele belasting, 1969-1976.  
 
 248 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing van 

opcenten op de hoofdsom grondbelasting en verordeningen onroerend-
goedbelastingen, 1971-1979.  

 
 249 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijzigingen van de verordening 

toeristenbelasting, 1972-1981.  
 

2.B.2.4.1.2. Rechten van registratie 

 
 250 Dossiers inzake de vaststelling en wijzigingen van de legesverordeningen, 1951-

1968.  
 

2.B.2.4.1.3. Belasting naar overige grondslagen 

 
 251 Raadsbesluiten inzake de vaststelling van de verordening op de heffing en 

invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank, 1950-
1978.  

 

2.B.2.4.2. Openbare orde 

 
 252 Registers van ingekomen en vertrokken personen betreffende het klooster van de 

paters Minderbroeders aan de Hoogcruts, 1935-1971.  
 
 253-257 Bevolkingsregister, archiefbladen persoonskaarten, 1938-1981.  5 omslagen 

 253 A-D 
 254 E-J 
 255 K-M 
 256 N-S 
 257 T-Z 

 
 258 Stukken betreffende huisnummering, 1950-1980.  
 
 259 Dossiers inzake de vaststelling en wijzigingen van Algemene Politieverordeningen, 

1951-1976.  
 
 260 Staten houdende gegevens inzake het inwoneraantal, vastgesteld door het college 

van burgemeester en wethouders, 1951-1981.  
 
 261 Benoemingen en ontslag van ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 1953-1981.  
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 262 'Uitkomsten van de 13de Algemene volkstelling, 31 mei 1960', 1960.  
 
 263 Stukken betreffende de deelname aan de regelingen Woonwagencentrum 

Zuidelijk Zuid-Limburg, 1968-1978.  
 
 264 'Definitieve uitkomsten van de 14e algemene volkstelling annex woningtelling 28 

februari 1971', 1971.  
 

2.B.2.4.3. Openbare zedelijkheid 

 
 265 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijziging van de verordeningen 

voortvloeiende uit de drank- en horecawet, 1968-1970.  
 

2.B.2.4.4. Openbare gezondheid 

 

2.B.2.4.4.1. Gezondheidszorg 

 
 266 Rapporten inzake het bevolkingsonderzoek op tuberculose, 1952-1979.  
 

2.B.2.4.4.2. Toezicht op produkten 

 
 267 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijzigingen van de verordeningen op de 

heffing en invordering van keurlonen, 1952-1976.  
 
 268 Raadsbesluiten inzake de deelname aan en wijzigingen van de 

gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de vleeskeuringswet, 1954-1977.  
 
 269 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de 

keuring van waren, 1956-1966.  
 
 270 Raadsbesluit inzake de vaststelling van de verordening op de keuringsdienst van 

slachtdieren en van vlees, 1958.  
 
 271 Raadsbesluiten inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de 

destructie, 1958-1963.  
 

2.B.2.4.4.3. Besmettelijke-ziektenbestrijding 

 
 272 Dossiers inzake de vaststelling en wijzigingen van de verordening op de heffing 

van besmettelijke ziektegelden, 1951-1957.  
 

2.B.2.4.4.4. Milieuhygiëne. Ruimtelijke ordening 

 

2.B.2.4.4.4.1. Bronnen van milieuhinder 

 
 273-284 Dossiers inzake het verlenen van milieuvergunningen, 1957-1981.  12 omslagen 

 273 Dorpsstraat: gasdrukregelinstallatie, 1981 
 274 Dorpsstraat 1: propaangastank en �installatie, 1963-1972 
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 275 Dorpsstraat 2 (voorheen Waterstraat 6a): friture en snackbar, 1971-
1972 

 276 Dorpsstraat 19: propaangastank en �installatie, 1964 
 277 Givelderweg 1: propaangastank en �installatie, 1970 
 278 Grensweg 5: propaangastank en �installatie, 1980 
 279 Heijenratherweg 4: propaangastank en �installatie, 1964-1968 
 280 Heijenrath 38: rundvee- en varkenshouderij; Heijenrath 40: manege; 

Heijenratherweg 12 (later 101): propaangastank en �installatie, 
1973-1981 

 281 Hoogcruts 26: olietank en propaangastank en �installatie, 1981 
 282 Landsraderweg 5 (voorheen Heijenrath 46): akkerbouw- en 

veehoudersbedrijf, 1981 
 283 Landsraderweg 9 (voorheen Hazendries 50): landbouwbedrijf en 

veehouderij met mest- en meststoffenopslag, 1973-1976 
 284 Schilberg 11: rundveehouderij; Waterstraat 92a: benzine- en 

autogasolieinstallatie, 1957-1981 
 

2.B.2.4.4.4.2. Verwijderen van afvalstoffen 

 
 285 Dossier inzake de vaststelling van de lozingsverordening riolering, 1977-1978.  
 
 286 Raadsbesluit tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling vuilverwijdering 

Zuidelijk Zuid-Limburg, 1979.  1 stuk 
 
 287 Stukken betreffende de vaststelling van de afvalstoffenverordening, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.4.4.2.1. Rioleringen 

 
 288 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen inzake het leggen van beton-

rioolbuizen, alsmede aansluiting op het gemeenteriool, met tekening, 1953-1962.  
 
 289 Dossiers inzake de vaststelling en wijzigingen van de verordeningen op de heffing 

van reinigingsrechten, 1957-1976.  
 
 290 Stukken betreffende de aanleg c.q. uitbreiding van riolering in de Grensweg, 

Dorpsstraat en Waterstraat, met tekening, 1962-1968.  
 
 291 Stukken betreffende de aanleg van riolering ter afwatering van overtollig 

hemelwater in de Zegerskoel, met tekeningen, 1963.  
 
 292 Stukken betreffende de aanleg van riolering ten behoeve van de woonkernen 

Slenaken, Heijenrath en Beutenaken, met tekeningen, 1963-1979.  
 
 293 Stukken betreffende de aanleg van riolering vanaf Hoogcruts naar het stamriool in 

de Beutenakenstraat, met tekeningen en foto's, 1965-1972.  
 
 294 Stukken betreffende de uitbreiding van de riolering in de Dorpsstraat, met 

tekeningen, 1967-1968.  
 
 295 Stukken betreffende de gunning voor de uitbreiding van de riolering in het 

uitbreidingsplan nabij Schilbergerweg, met tekeningen, 1971.  
 
 296 Stukken betreffende de verkrijging van ontheffing en kosten voor de aanleg van 

riolering te Schilberg en Heijenrath, met tekeningen, 1975-1976.  
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 297 Stukken betreffende de kosten voor het leggen van hoofdriool, kontroleputten en 
huisaansluitmogelijkheden, met tekeningen, 1977.  

 

2.B.2.4.4.4.3. Lucht- en bodemhygiene met betrekking tot bebouwde en te bebouwen plaatsen 

 

2.B.2.4.4.4.3.1. Uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen 

 
 298 Dossiers inzake de vaststelling en herziening van het uitbreidingsplan aanwijzende 

de bestemmingen in hoofdzaak, met tekeningen, 1953-1977 .  
 
 299 Dossier inzake de vaststelling van het uitbreidingsplan in onderdelen, met 

tekening, 1965-1966.  
 
 300 Dossier inzake de vaststelling van de partiele wijziging van het bestemmingsplan 

in hoofdzaken ten behoeve van de uitbreiding van het kampeercentrum de 
Loorberg, 1967-1972.  

 
 301 Stukken betreffende de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het 

buitengebied en het kenbaar maken van het standpunt inzake het gebied 
Heijenrath aan de consulent voor de bosbouw en natuurbehoud en het 
recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg, met tekening, 1970-1971.  

 
 302 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Heijenrath, met 

tekeningen, 1970-1973.  
 
 303 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Beutenaken, met 

tekeningen, 1971-1977.  
 
 304-308 Dossier inzake de vaststelling van het algemeen bestemmingsplan Slenaken, met 

tekeningen, 1973-1976.  5 omslagen 
 304 Voorbereiding, 1973-1976 
 305 Vaststelling, 1975-1976 
 306 Tekeningen, 1973 
 307 Tekeningen, 1974 
 308 Tekeningen, 1975-1976 

 
 309-312 Dossiers inzake de vaststelling en herziening van het bestemmingsplan kern 

Slenaken, met tekeningen, 1974-1986.  4 omslagen 
 309 Vaststelling, 1974-1976 
 310 Herziening, 1979-1986 
 311 Tekeningen nummer 7103 A, 1-3, 1980-1982 
 312 Tekeningen nummer 7103 A, 4-5, 1980-1982 

 
 313 'Fotografische verkenning in verband met herziening bestemmingsplan kern 

Slenaken', 1980.  
N.B. groot formaat

 

2.B.2.4.4.5. Andere bemoeiïngen betreffende de volksgezondheid 

 

2.B.2.4.4.5.1. Drinkwater 
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 314 Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot het bouwen, hebben en 
onderhouden van een meterput ten behoeve van de watervoorziening van de 
gemeente Teuven in België, 1952.  

 
 315 Dossiers inzake de aanleg, uitbreidingen, wijzigingen en aansluitingen op het 

waterleidingnet, met tekeningen, 1954-1981.  
 
 316 Dossier inzake de instemming met de fusie van de N.V. Waterleiding Maatschappij 

voor Zuid-Limburg met de N.V. Waterleiding Maatschappij voor Midden- en Noord-
Limburg, 1972-1973.  

 

2.B.2.4.4.5.2. Volkshuisvesting 

 
 317 Dossiers inzake de verkrijging en verdeling van bouwvolumen, 1949-1981.  
 
 318-320 Woningkaarten, houdende gegevens over de jaren 1895-1981 circa, 1950-1981.  3 omslagen 

N.B. Op alle kaarten staat de stempelafdruk �grensw 1 jan 82 Wittem�. Op de kaarten staan ook data 
van verlening van bouwvergunningen en gegevens inzake sloop en onbewoonbaarverklaring vermeld

 318 Anderdelstraat-Dorpsstraat 
 319 Flabberweg-Heijenrath 
 320 Hoogcruts-Waterstraat 

 
 321 Dossiers inzake de vaststelling, wijzigingen en opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling van het bouw- en woningtoezicht in de kring Heer en 
vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke regeling omtrent het bouw- en 
woningtoezicht en de dienst der gemeentewerken van de kring Zuidwesthoek van 
Zuid-Limburg, 1955-1971.  

 
 322 Dossier inzake de bouw van een woonhuis op perceel sectie B 2198 te Heijenrath 

ten behoeve van J.J.H. van Loo in ruil voor woning en grond in verband met de 
reconstructie van de tertiaire weg TP 95, met tekeningen, 1969.  

 
 323 Dossier inzake de vaststelling en opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

inzake de technisch-opzichter voor de voorbereiding en toezicht op uitvoering van 
openbare werken van de gemeenten Mheer, Noorbeek, Slenaken en St Geertruid, 
1970-1971.  

 
 324 Dossier inzake de bouw van een woning ten behoeve van J. Vinken, met 

tekeningen, 1970-1971.  
N.B. Volgens de oude dossierinventaris in ruil voor woning en stallen in verband met de reconstructie 
van de tertiaire weg TP 48 (voorheen TP 95)

 
 325 Stukken betreffende de woningcontingentering over de periode 1976 tot en met 

1981, 1975.  
 
 326 'Jaaroverzichten woningstatistiek', 1980-1981.  
 

2.B.2.4.4.5.2.1. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken, alsmede aan erven en 
terreinen te stellen 

 
 327-329 'Registers van aanvragen om bouwvergunning', 1949-1981.  3 delen 

 327 , 1949-1958 mei 
 328 , 1958 juli-1973 
 329 , 1974-1981 
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 -- Dossiers inzake het verlenen van bouwvergunningen, 1951-1981.  
N.B. Het bestand bouwvergunningen staat apart geplaatst. Een toegang op dit bestand is opgenomen 
onder inventarisnummer 462

 
 330 Stukken betreffende de wijzigingen van de bouwverordening, 1951-1981.  
 
 331 Stukken betreffende de deelname aan de Stichting Het Limburgs 

Welstandstoezicht, 1965-1981.  
 
 332 Dossier inzake de vaststelling van de bouwverordening, 1968.  
 
 333 Bouwverordening recreatiewoonverblijven met wijziging, 1968-1981.  
 
 334 Dossier inzake het verlenen van een aanlegvergunning aan Staatsbosbeheer in 

verband met de aanleg van een aansluitingsweg, tevens grensweg, 1972.  
 
 335 Verordening op de verblijfsgebouwen, met wijziging, 1977-1979.  
 

2.B.2.4.4.5.2.2. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw 

 
 336 'Verlies- en winstrekeningen woningwetwoningen', �verslagen omtrent de 

exploitatie der woningwetwoningen' en 'kasboek exploitatie woningwetwoningen 
van 1 juli 1950 tot en met 1964', 1950-1965.  

 
 337 'Verlies- en winstrekeningen woningwetwoningen' en 'verslagen omtrent de 

exploitatie der woningwetwoningen', 1966-1980.  
 
 338 Dossier inzake de vaststelling van de regeling betreffende het garanderen van 

rente en aflossing van leningen in door burgemeester en wethouders aan te wijzen 
gevallen overeenkomstig de Beschikking deelneming Rijk in garanties van de 
gemeente voor bestaande eigen woningen, 1971.  

 

2.B.2.4.4.5.2.3. Bemoeiïngen met bestaande woningen 

 
 339 Verordening geldelijke steun doorstroming, 1968.  
 
 340 Verslagen van de vergaderingen van en stukken betreffende de samenstelling van 

de commissie als bedoeld in de Woonruimtewet 1947, 1951-1958.  
 

2.B.2.4.4.5.2.4. Registratie en telling van woningen en andere gebouwen 

 
 341 'Uitkomsten van de algemene woningtelling, 30 juni 1956', 1956.  
 

2.B.2.4.5. Openbare veiligheid 

 

2.B.2.4.5.1. Bescherming van de bevolking en objecten tegen (oorlogs-) geweld 

 
 342 Stukken betreffende de voorbereiding van de opvang van evacué�s in de 

gemeente, 1952-1963.  
 
 343 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling Bescherming Bevolking 

Limburg Zuid 3 kring Gulpen, 1952-1970.  
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 344 Personeelskaarten en stukken betreffende de benoeming en ontslag van 
vrijwillligers van de Bescherming Bevolking, 1959-1965.  

 

2.B.2.4.5.2. Brand 

 
 345 Brand- en hulpverleningsrapporten, 1954-1981.  
 
 346 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen, regelende de organisatie en 

het beheer van de gemeentelijke brandweer, 1955-1957.  
 
 347 Stukken betreffende de plaatsing van brandkranen, 1964-1974.  
 
 348 'Gemeenschappelijke regeling districtsbrandweer Oostelijk Zuid-Limburg', 1971.  1 stuk 

N.B. concept
 
 349 Dossier inzake de vaststelling van een brandbeveiligingsverordening, 1976-1980.  
 
 350 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

samenwerkingsverband brandweren Oostelijk Zuid-Limburg, 1981.  
 

2.B.2.4.6. Verkeer en vervoer 

 

2.B.2.4.6.1. Zorg voor wegen en waterovergangen en het vervoer daarover 

 
 351 Wegenlegger, 1943-1944.  1 deel 

N.B. groot formaat
 
 352 Stukken betreffende verkeerstellingen in de gemeente, 1953-1980.  
 
 353 Stukken betreffende het onderhouden en openstellen van voetpaden, deelname in 

de voetpadencommissie en het omleggen van een gedeelte van het 
Geerendalspad, 1964-1979.  

 
 354 Dossier inzake het instemmen met het wandelpadenplan, opgesteld door het 

recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg, 1976-1978.  
 

2.B.2.4.6.1.1. Aanleg van wegen 

 
 355 Dossier inzake de aanleg van wegen in het uitbreidingsplan Schilsberg, fase I, met 

tekeningen, 1966-1971.  
 
 356 Dossier inzake de aanleg van riolering en verharding van een weggedeelte in het 

bestemmingsplan kern Slenaken, met tekeningen, 1977-1978.  
 

2.B.2.4.6.1.2. Verbetering van wegen 

 
 357 Dossier inzake het herstel van oorlogsschade aan wegen, met tekeningen, 1950-

1954.  
 
 358 Staten houdende gegevens inzake door Wegenbouw Utrecht geteerd 

wegoppervlak, 1951.  4 stukken 
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 359 Dossiers inzake de verbetering van de weg Terlinden, Doornhaagweg, 
Givelderweg, Dorpsstraat, Beutenakenstraat, Waterstraat, Heijenrath en 
Landsraderweg, 1953-1968.  

 
 360 Dossier inzake de verbetering van diverse wegen, met tekeningen, 1955.  
 
 361 Dossier inzake de verbetering van diverse wegen, met tekeningen, 1959-1962.  
 
 362 Dossier inzake het verharden en teren van de Grote Bosweg en de Rechte Holgat, 

met tekeningen, 1961-1962.  
 
 363-365 Dossier inzake de verbetering van de Beutenakenstraat, met tekeningen, 1963-

1973.  3 omslagen 
 363 Beschikbaar stellen van kredieten, bestek en voorwaarden, 

begroting van kosten, aanbesteding, gunning, staten van 
grondaankopen, 1963-1967 

 364 Verkrijgen van subsidies van het Rijk, de provincie en 
Staatsbosbeheer, toekennen van schadevergoeding, treffen van 
tijdelijke verkeersmaatregelen, aanbrengen bewegwijzering, 1964-
1971 

 365 Aanleg, uitbreiding en wijziging van nutsvoorzieningen, 
kostendeclaraties, verslagen van werkbesprekingen, oplevering, 
1965-1973 

 
 366-368 Dossier inzake de verbetering van de tertaire weg Slenaken-Heijenrath-Epen, TP 

48, 1e fase, met tekeningen, 1965-1979.  3 omslagen 
 366 Beplantingsplan, aanbesteding, gunning, verkrijging van subsidies 

van het Rijk, de provincie en Staatsbosbeheer, 1965-1979 
 367 Herstel van wegkanten, bestek, begroting van kosten, 1966-1972 
 368 Verslagen van werkbesprekingen, oplevering, bankgarantie, 

termijnbetalingen, specificatie kosten van grondaankopen, staat van 
afrekening, specificatie kosten nutsbedrijven, renteberekening van 
de uitgevoerde werken, bouw van een keermuurtje, 1968-1971 

 
 369 Dossier inzake de verbetering van de Grensweg, met tekening, 1967-1968.  
 
 370-372 Dossier inzake de verbetering van de tertaire weg Slenaken-Heijenrath-Epen, TP 

48, 2e fase, met tekeningen, 1969-1981.  3 omslagen 
 370 Begroting van kosten, beplantingsplan, aanleg picknickplaats, 

aanbesteding, gunning, verkrijging subsidies van het Rijk en de 
provincie, 1969-1981 

 371 Subsidieafrekening, wijziging van nutsvoorzieningen, overeenkomst 
storten overtollige grond, verslagen van werkbesprekingen, 
oplevering, termijnbetalingen, ingekomen reacties tegen de 
wegverbetering, 1969-1976 

 372 Bestek en voorwaarden, 1969-1971 
 
 373 Dossiers inzake de verbetering van de tertiaire weg Slenaken-Heijenrath, gedeelte 

van de Kerkdelstraat, Landsraderweg, Beutenakenstraat, met tekeningen, 1976-
1980.  

 

2.B.2.4.6.1.3. Verlichting 

 
 374 Dossiers inzake de uitbreiding van de straatverlichting, met tekeningen, 1964-

1979.  
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2.B.2.4.6.1.4. Bijkomende werken en handelingen 

 
 375 Stukken betreffende het handhaven van voorschriften ten aanzien van het 

parkeerterrein aan de Waterstraat 6, met tekeningen, 1975-1981.  
 
 376 Dossiers inzake de aanleg van parkeerplaatsen nabij het gemeentehuis, bij hotel 

Op den Dries, nabij de kerk, aan de Heijenraderweg en aan de Beutenakenstraat, 
met tekeningen, 1965-1980.  

 

2.B.2.4.6.1.5. Bestemming van wegen voor of onttrekking aan het openbaar verkeer 

 
 377 Dossiers inzake de bestemming voor en ontrekking van wegen aan het openbaar 

verkeer, 1959-1978.  
 

2.B.2.4.6.1.6. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en waterovergangen 

 
 378 Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen 

ingevolge de Wegenwet en Wegenverkeerswet door Gedeputeerde Staten, met 
tekeningen, 1959, 1973, 1979.  

 
 379 Dossiers inzake de aanwijzing van wegen tot voorrangsweg en voorrangssplitsing, 

1964, 1973-1976.  
 
 380 Dossier inzake de instelling van een wachtverbod aan beide zijden van een 

gedeelte van de Dorpsstraat, 1965.  3 stukken 
 
 381 Dossiers inzake de afsluiting en geslotenverklaring van wegen, 1972-1978.  
 
 382 Dossiers inzake het verzoeken aan Gedeputeerde Staten om gedeelten van de 

Grensweg, Schilbergerweg en Kerkdelweg aan te wijzen tot B-weg, met 
tekeningen, 1973, 1981.  

 
 383 Dossiers inzake het plaatsen van verkeersborden, 1978-1981.  
 

2.B.2.4.6.2. Telecommunicatie 

 
 384 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van de Centrale Antenne Inrichting, 

1967-1968, 1976-1978.  
 
 385 Dossier inzake het verzoek aan de P.T.T. om een openbare telefooncel te 

plaatsen, 1974-1977.  
 
 386 Dossier inzake het verlenen van een garantiesubsidie aan fanfare Berg en Dal ten 

behoeve van de plaatsing van een publieke telefooncel bij de fanfarezaal, 1978-
1979.  4 stukken 

 

2.B.2.4.7. Economische aangelegenheden 

 

2.B.2.4.7.1. Ruilverkaveling 

 
 387-388 Stukken betreffende de ruilverkaveling Mergelland, met tekeningen, 1965-1980.  2 omslagen 
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 387 Aanvraag van de ruilverkaveling bij Gedeputeerde Staten, 
recreatieplan opgesteld in opdracht van de Cultuurtechnische 
Dienst, met tekeningen, 1965-1967 

 388 Rapport voor de ruilverkaveling, opgesteld door de 
Cultuurtechnische Dienst, verlenen van een bijdrage in de kosten 
van de verbetering van wegen, 1979-1980 

 

2.B.2.4.7.2. Industrie. Dienstverlening. Handel 

 
 389 Overeenkomst met de NV Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij inzake 

de levering van electriciteit, 1956.  5 stukken 
 
 390 Dossier inzake het verlenen van een renteloos voorschot aan J.G.H. Knols ten 

behoeve van de aanleg van een electrische stroomleiding naar de boerderij aan 
Heijenrath 122, 1959-1961.  

 
 391 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot instelling van kermissen, 

1963-1964.  3 stukken 
 
 392 Uitslagen van de algemene bedrijfstelling 1963 voor de gemeente Slenaken, 1967.  
 
 393 Dossier inzake de aanleg van een aardgasdistributienet, 1973-1981.  
 
 394 Dossier inzake het verlenen van opdracht aan Limagas NV tot het aansluiten van 

het gemeentehuis en de voetbalaccommodatie op het aardgasnet, 1981.  4 stukken 
 

2.B.2.4.8. Arbeid 

 
 395 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen als bedoeld in de 

Winkelsluitingswet 1951, 1952-1965.  
 
 396 Raadsbesluiten tot het vaststellen van verordeningen ingevolge de 

Winkelsluitingswet 1976, 1978.  2 stukken 
 

2.B.2.4.9. Maatschappelijke zorg 

 
 397 Dossiers inzake de inzameling van goederen en gelden ten behoeve van de 

slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland, 1953.  
 
 398 Dossier inzake de toetreding tot de Stichting Interparochieel Sociaal Caritatief 

Centrum Gulpen/Wijlré, met tekening, 1964.  4 stukken 
 
 399 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot uitvoering van de artikelen 

29 en 38 van de Algemene Bijstandswet, betreffende de behandeling van 
aanvragen om bijstand en de behandeling van de bezwaarschriften, 1964.  5 stukken 

 
 400 Raadsbesluit tot toetreding tot de Stichting R.K. Sociale Gezinszorg Gulpen/Wijlré, 

1964.  1 stuk 
 
 401 Dossier inzake het verlenen van een garantie voor een geldlening aangegaan door 

de Paulus-Stichting ten behoeve van de stichting van een verpleegtehuis voor 
geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in het voormalig klooster 
Hoogcruts, 1964-1965.  
N.B. Besluit vernietigd door Gedeputeerde Staten
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 402 Dossiers inzake de vaststelling en intrekking van de gemeenschappelijke regeling 
districtsambulancedienst Zuidoost Limburg, 1968, 1972.  

 
 403 Dossiers inzake de vaststelling, wijzigingen en opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst voor de gemeenten 
Gulpen, Slenaken, Wittem en Wijlré, 1969-1981.  

 
 404 Stukken betreffende het 'Edukatief plan voor de gemeenten Gulpen, Margraten, 

Noorbeek, Slenaken en Wijlré', opgesteld door de overleggroep edukatief plan van 
de Stichting Samenlevingsopbouw Zuidelijk Limburg, 1979.  

 

2.B.2.4.9.1. Burgerlijk Armbestuur 

 
 405 Begrotingen van het Burgerlijk Armbestuur, met besluit tot goedkeuring door het 

college van burgemeester en wethouders, 1951-1964.  
 
 406 Dossiers inzake de organisatie van het Burgerlijk Armbestuur: vaststelling en 

wijziging van het reglement, benoeming en ontslag van leden, vaststelling van de 
jaarwedde van de secretaris-penningmeester, verstrekken van inlichtingen aan het 
provinciaal bestuur voor de samenstelling van het jaarverslag, opheffing en 
overname van eigendommen, 1951-1967.  
N.B. Vanaf 1963 onder de naam Gemeentelijke instelling voor sociale zorg

 
 407 Rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur, met besluit tot goedkeuring door de   gemeente

1952-1965.  
 

2.B.2.4.10. Volksontwikkeling en opvoeding. religie 

 

2.B.2.4.10.1. Onderwijs 

 

2.B.2.4.10.1.1. Organisatie van het onderwijs 

 
 408 Verordening tot vaststelling van normen, naar welke beoordeeld dienen te worden 

de aanvragen om tegemoetkoming uit de gemeentekas als bedoeld in artikel 13 
van de Lager Onderwijswet 1920 (vervoerskosten), 1955.  1 stuk 

 
 409 Raadsbesluit tot wijziging van de verordening regelende de inrichting en 

samenstelling van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 
met een staat houdende gegevens inzake de leden van de commissie in de jaren 
1937-1952, 1955, z.j..  

 
 410 Raadsbesluiten tot vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de commissie 

tot wering van schoolverzuim en benoeming van de leden van de commissie, 
1955, 1965.  3 stukken 

 
 411 Raadsbesluit tot vaststelling van de regeling voor het toekennen van een 

tegemoetkoming in de vervoerskosten verbonden aan het bezoeken van scholen 
voor G.L.O., V.G.L.O., U.L.O., B.L.O., H.B.S. en Gymnasium, 1963.  1 stuk 

 
 412 Dossier inzake de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling inzake de 

aanstelling van een of meer logopedisten kring Heer, 1965.  
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 413 Raadsbesluiten tot vaststelling en wijziging van een reiskostenvergoeding voor 
onderwijzers en onderwijzeressen bij het bijzonder gewoon lager onderwijs en het 
kleuteronderwijs, 1965, 1973.  

 
 414 Dossier inzake de belasting van E.C. Slenter, ambtenaar ter secretarie, met het 

toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969, 1968.  
 
 415 Raadsbesluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke regeling inzake de 

aanstelling van een of meer logopedisten kring Cadier en Keer, 1970.  1 stuk 
 
 416 Stukken betreffende het verlenen van medewerking en toekennen van 

vergoedingen ingevolge artikel 72 van de Lager Onderwijswet 1920, 1970-1979.  
 
 417 Collegebesluiten tot vaststelling van het bedrag van het voorschot voor de 

jaarlijkse vergoeding per lokaal en per kleuter voor de kleuterschool aan de Waterstraat 2, 1981.  2 
 

2.B.2.4.10.1.2. Gebouwen ten behoeve van het onderwijs 

 
 418 Dossier inzake het huren van het gemeenschapshuis aan de Dorpsstraat 26 van 

fanfare Berg en Dal ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening aan de 
leerlingen van de bijzondere lagere school, 1966-1967.  

 
 419 Stukken betreffende de inrichting van het gemeenschapshuis als speellokaal ten 

behoeve van de kleuterschool en vervanging van de vloer, 1970, 1979-1981.  
 
 420 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het kerkbestuur van de R.K. 

parochie H. Remigius bij de bouw van een nieuwe drieklassige school voor 
gewoon lager onderwijs aan de Waterstraat, met tekeningen, 1977-1980.  

 

2.B.2.4.10.2. Bibliotheken 

 
 421 Stukken betreffende het niet oprichten van een openbare bibliotheek, 1977-1981.  
 

2.B.2.4.10.3. Historische en andere culturele waarden 

 

2.B.2.4.10.3.1. Monumenten en andere historische bouwwerken 

 
 422 Stukken betreffende archeologische monumenten in de gemeente, met tekeningen 

en foto's, 1954-1972.  
 
 423 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij het herstellen en restaureren 

van panden: Dorpsstraat 13 (parochiekerk en pastorie), houten vakschuurtje 
tussen Dorpsstraat 12 en 17, Dorpsstraat 42 (molenhoeve), kapel Heijenrade, 
Dorpsstraat 43 (hoeve Brughof), Broekermolen, Hoogcruts (voormalig klooster), 
1954-1981.  

 
 424 Stukken betreffende in de gemeente gelegen monumenten, veld- en wegkruisen 

en molens, 1960-1981.  
 
 425 Dossiers inzake het kennisnemen van de plaatsing van de panden en 

bouwwerken Dorpsstraat 1, 13, 42, 43, 45, 46, Heijenratherweg 17, Hoogcruts 47, 
Schilbergerweg: oude waterput en St Annakapel en Waterstraat 11 op de 
monumentenlijst door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, met foto�s, 1963-1981.  
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2.B.2.4.10.3.2. Natuur- en dorpsschoon 

 
 426 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot bescherming van in het wild 

levende planten, 1951.  
 
 427 Dossiers inzake het opruimen en onderhouden van monumentale bomen en het 

aanleggen van beplanting, met tekeningen, 1954-1978.  
 
 428 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op het vellen van 

houtopstanden, 1962, 1974, 1977-1978.  
 
 429 Dossier inzake de vaststelling van de bebouwde kom ingevolge de Boswet, met 

tekeningen, 1963-1964.  
 
 430 Dossier inzake de vaststelling van de subsidieverordening voor het onderhouden 

van heggen langs openbare wegen en voetpaden, 1975-1977.  
 

2.B.2.4.10.4. Toonkunst 

 
 431 Dossiers inzake het verlenen van een jaarlijkse en éénmalige subsidies aan 

koninklijke fanfare Berg en Dal, met tekening, 1960-1976.  
 

2.B.2.4.10.5. Feesten. Plechtigheden. Lichamelijke opvoeding. Sport. Recreatie 

 
 432 Overeenkomst met het bestuur van S.V.S. '63 inzake de verhuur van het 

voetbalterrein gelegen aan de Grensweg, 1964.  2 stukken 
 
 433 Dossiers inzake de vaststelling, wijzigingen en opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg, 1965-
1980.  

 
 434 Stukken betreffende de registratie van het aantal overnachtingen van toeristen in 

de gemeente, 1967-1972.  
 
 435 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Stichting 

overdekt zwembad de Koning van Spanje te Gulpen, 1970-1979.  
 
 436 Stukken betreffende de bouw van een kleedlokaal bij en renovatie en verbetering 

van het voetbalterrein gelegen aan de Grensweg, 1973-1981.  
 
 437 Dossier inzake het verstrekken van inlichtingen aan notaris M.J. Schyns omtrent 

de   eisen die 
 
 438 Dossiers inzake de voorbereiding van bezoeken van leden van het Koninklijk Huis, 

1980-1981.  
 
 439 Raadsbesluit tot het in principe toestaan van het plaatsen van ten hoogste drie 

kampeereenheden tegelijkertijd op het erf van een boerderij gedurende de 
maanden maart tot en met oktober in de hele gemeente, met uitzondering van als 
zodanig bestemde natuurgebieden, met tekening, 1981.  

 

2.B.2.4.10.6. Zedelijke opvoeding. Eervolle onderscheidingen 

 

 34



 440 Dossiers inzake het verlenen van een bijdrage aan fanfare Berg en Dal in de 
kosten van de verbouwing van de fanfarezaal tot gemeenschapshuis en 
uitbreiding van het gemeenschapshuis, 1963-1965, 1969.  

 
 441 Dossiers inzake het bemiddelen bij de aanvraag en uitreiking van koninklijke 

onderscheidingen, 1963-1976.  
 
 442 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening regelende de 

subsidiëring van het jeugd- en jeugdsportwerk, 1968-1969, 1980.  
 
 443 Dossiers inzake de vaststelling van de verordening beheerscommissie sociaal-

cultureel centrum en samenstelling van deze commissie, 1981.  
 

2.B.2.4.10.7. Religie 

 
 444 Verordeningen als bedoeld in artikel 7, lid 2 en artikel 3, lid 2 van de Zondagswet 

en raadsbesluit inzake de voorwaarden voor het verlenen van ontheffingen van 
deze verordeningen, 1954, 1957.  3 stukken 
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3. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
 
 445-447 Registers van akten van geboorten, 1951-1980.  3 delen 

N.B.  Openbaarheid beperkt

 445 , 1951-1960 
 446 , 1961-1970 
 447 , 1971-1980 

 
 448-450 Registers van akten van huwelijken, 1951-1980.  3 delen 

N.B. Openbaarheid beperkt

 448 , 1951-1960 
 449 , 1961-1970 
 450 , 1971-1980 

 
 451-453 Registers van akten van overlijden, 1951-1980.  3 delen 

N.B. Openbaarheid beperkt

 451 , 1951-1960 
 452 , 1961-1970 
 453 , 1971-1980 

 
 454 Register van akten van geboorten, huwelijken en overlijden, 1981.  1 deel 

N.B. Openbaarheid beperkt
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4. Gedeponeerde archieven 
 

4.1. Archief van het burgerlijk armbestuur, 1927-1965 

 
 455 Stukken betreffende pachtovereenkomsten, 1927-1963.  
 
 456 Stukken betreffende het reglement, 1928-1953.  
 
 457 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1934-1965.  1 deel 
 
 458 'Lijsten van ondersteunde personen inzake levensmiddelenverstrekking', 1938-

1940.  
 
 459 Kassiersboek, begrotingen, jaarrekeningen en controlerapporten, 1952-1965.  
 
 460 Presentieregister van de vergaderingen van het bestuur, 1953-1965.  1 deel 
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5. Documentatie 
 
 461 Exemplaar van een uitgave van een tekening van het gemeenthuis, uitgegeven bij 

gelegenheid van de opheffing van de gemeente per 1 januari 1982, [1981].  
N.B. groot formaat
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6. Toegangen 
 
 462 Toegang op het bestand bouwvergunningen, 1951-1981.  
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