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1. Inleiding

1.1. Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied
Tot voor de komst van de Fransen in het najaar van 1794 ressorteerde Bocholtz onder de heerlijkheid en
schepenbank Simpelveld.
Toen de Franse legers het gebied in 1794 bezetten, en Limburg een deel van Frankrijk werd, was het
grondgebied van de tegenwoordige provincie Limburg verdeeld onder een aantal souvereinen. Een van de
"grote" heren, die over delen van het gewest regeerde was de keizer als heer der Oostenrijkse erflanden.
Aan hem waren onderhorig o.m. het Oostenrijks land van 's-Hertogenrade, dit gebied omvatte ongeveer de
toenmalige (1981) gemeenten Bocholtz, Simpelveld en Kerkrade (behalve Bleijerheide).1 Op 24 brumaire an
III (14 november 1794) werd in het gehele door de Fransen bezette gebied tussen Maas en Rijn een nieuwe
regeling voor de bestuursorganisatie getroffen. Het gebied werd verdeeld in negen departementen, waarbij
in Aken de Centrale Administratie werd gevestigd. Een van deze departementen was het departement de la
Meuse Inférieure (departement van de Nedermaas), met Maastricht als hoofdplaats. Dit departement
omvatte o.m. het gebied van de Limburg. Verder zouden er nog 7 andere administraties in het leven worden
geroepen, die ieder een arrondissement kregen toegewezen.
Na wat verdere uitwerking van de bestuurlijke en administratieve organisatie werd Bocholtz en Simpelveld
ondergebracht bij het arrondissement Maastricht, alwaar ook de ingestelde administratie werd
ondergebracht.2
Bocholtz werd samen met Simpelveld ingedeeld bij het kanton 's-Hertogenrade en vormden dan ook een
municipalité (gemeente). Op de 28 brumaire an III (18 november 1794) stuurt de Centrale Administratie een
bericht aan de maire van Simpelveld J.C. Cox betreffende de benoeming van J.L. Daniels tot maire
(burgemeester) en als adjoints (wethouders) E. Vandeweijer, J.J. Boisten, W.H. Schiffelers en P.J. Creutzer,
en als griffier J.W. Janssens. Hierop schrijft op 10 december 1794 J.C. Cox aan J.L. Daniels en de adjoints
van de bank Simpelveld en Bocholtz, dat hij gelet op zijn woonplaats en zijn gezondheid, hij niet het ambt
van maire kan uitoefenen en verzoekt daarom hiervoor ook niet in aanmerking te komen.3
Op 20 frimaire an III (10 december 1794) kregen de administrateurs Nivar en Wilmar de opdracht een
voorstel te maken om het arrondissement in kantons te verdelen.
Dit voorstel tot verdeling van het arrondissement in kantons werd op 29 frimaire an III (19 december 1794)
goedgekeurd.4
Met de gemeenten 's-Hertogenrade, Kerkrade, Eijgelshoven, Merkstein, Alsdorf, Rimburg, Ubach parochie
(Ubach) en Ubach over Worms (Waubach) vormden Bocholtz en Simpelveld het kanton 's-Hertogenrade.5
De uitvoering van verschillende bestuursmaatregelen liet te wensen over. Het aantal kantons was groter dan
het aantal buitenadministrateurs en die bemoeiden zich alleen met het kanton waarin zij woonachtig waren.
De administrateurs die hun vaste zetel in Maastricht hadden, moesten al zoveel werk verzetten, dat zij
daardoor zich ook niet met enig ander kanton konden bezig houden.
Op 11 germinal an III (31 maart 1795) werd door de centrale administratie te Aken het besluit genomen, dat
het aantal buitenadministrateurs in 7 kantons werd ingedeeld. Simpelveld en Bocholtz werden ingedeeld in
het kanton Vaals.6
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Los van de bestuurlijke problematiek heeft ook de afscheiding van de parochie Bocholtz van de parochie
Simpelveld de inwoners van beide plaatsen beziggehouden. De komst van de Fransen had tot gevolg, dat
nogal wat geestelijken uit vrees voor gevangenneming het Zuid-Limburgse gebied verlieten. De pastoor van
de parochie Simpelveld en Bocholtz, Augustinus Sougnez week uit naar Westfalen. Toe hij in 1795 weer
terugkeerde had Bocholtz al een nieuwe pastoor benoemd in de persoon van Jean Benedictus Dautzenberg
en zich afgescheiden van de parochie Simpelveld en een eigen parochie gesticht. Over dit geschil ontstaan
in 1794 en de daarmee samenhangende zaken, zoals vergoedingen en inkomsten voerde men jarenlang
een proces. Bocholtz bleef echter toch een eigen parochie.7
Uit de Grondwet van de Franse republiek van 5 fructidor (22 augustus 1795) kwam een departementale
bestuursvorm naar voren en een nieuwe organisatie in kantons. Het Comité de Salut Public stelde op de 14
fructidor an III (31 augustus 1795) een voorlopige indeling in zeven departementen vast.8 Er kwam dus een
nieuwe territoriale indeling tot stand, als voorbereiding op de geplande inlijving bij Frankrijk. Het
arrondissement Maastricht werd vergroot en als "Departement van de Nedermaas" ingedeeld in 30 kantons.
Het departementale bestuur en de centrale administratie werd te Maastricht gevestigd. Op 9 vendémiaire an
IV (l oktober 1795) volgde de annexatie bij Frankrijk.
Het was niet zo, dat alles gladjes zou verlopen. De 27e frimaire an IV (18 december 1795) Haagde de maire
van Rolduc zijn nood bij het departementaal bestuur, waarbij hij meldde, dat o.m. de dorpen Simpelveld en
Bocholtz, voorheen behorende tot het land van 's-Hertogenrade, niet aan Rolduc waren toebedeeld en hij
wel schadeloos gesteld wilde worden door toevoeging van andere gebieden.
Op 10 nivôse an IV (31 december 1795) werd door de Conseil d'Administration het rapport van de
administrateur Wilmar over de verdeling van de kantons goedgekeurd, maar voordat dit definitief werd, zou
het nog verder beoordeeld worden door een twee à drietal lokaal bekend zijnde personen. Bij deze verdeling
zou Bocholtz onder het kanton Rolduc gaan behoren. Negen dagen later op de 19 nivôse (9 januari 1796)
werd het besluit definitief. Een week later werd het naar de diverse kantons gezonden. Dat een en ander
niet snel bekend was, blijkt uit een brief van de administrateur van het kanton Vaals, Heinrich von Clermont,
die op de 12 nivôse an IV (2 januari 1796) aan de municipaliteit van Bocholtz en Simpelveld Het weten, dat
na een besluit van het Gouvernement te Brussel, het tribunaal van 's-Hertogenrade was opgeheven en nu
tot Vaals behoorde.9
Door de eerdergenoemde Grondwet van 22 augustus 1795 werd aan alle gemeenten beneden de 5000
inwoners het recht ontnomen om een eigen municipaliteit te vormen. Deze gemeenten werden onder een
gemeenschappelijk bestuur met een municipale administratie geplaatst. Iedere gemeente was hierin
vertegenwoordigd door een agent municipal.
Op 27 pluviose an IV (16 februari 1796) volgde de installatie van de administration municipal van het kanton
Rolduc. Dit als uitvoering van het besluit van 27 nivôse an IV (17 januari 1796) van de
gouvernementscommissaris Bouteville betreffende de bestuurlijke indeling.10 In het proces-verbaal wordt de
installatie en eedaflegging van alle bestuurders van de gemeenten behorende tot het kanton Rolduc
geregeld. In het bijzijn van de commissaire du directoire executif van het kanton Rolduc Jean Francois
Hennequin worden de diverse personen benoemd. Voor de municipalité Bocholtz wordt Jean Louis Daniels
tot agent municipal en Leon Ortmans tot adjoint benoemd.
Op 27 januari 1796 vindt er een vergadering plaats tot verkiezing van een burgemeester, Johannes Peter
Prickarts wordt verkozen. Er volgt op 4 februari een tweede vergadering waar de keus uiteindelijk valt op
Nicolaus Houperts "aan de Paum".11 Na de verkiezing volgt op 18 februari 1796 de eedaflegging van de
burgemeester van Bocholtz, Nicolaus Houperts (Houpperets) en de burgemeester van Simpelveld, Thomas
Dautzenberg in het bijzijn van de agent municipal van Bocholtz J.L. Daniels en de agent municipal van
Simpelveld J.F. Scheijlen.12
Bij wet van 28 pluviôse an VIII (17 februari 1800)13 werden de departementen in arrondissements
communaux onderverdeeld en de municipalités de canton opgeheven. De oude municipaliteiten werden
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vervangen door gemeenten. Ingevolge die wet veranderde dus de organisatie van het bestuur. De
gemeenten beneden de 5000 inwoners kregen hun bestuursbevoegdheden, die hen in augustus 1795
waren ontnomen weer terug. In plaats van een gekozen lichaam, handelende onder toezicht van een
commissaris van het Directoire, kwam aan het hoofd van het departement een ambtenaar te staan, de
prefect.14 Het bevolkingsaantal was bepalend voor de indeling in de klasse. Een gemeente met minder dan
2.500 inwoners had recht op aanstelling van een maire (meier, burgemeester) en een adjunct. De prefect
benoemde en ontsloeg de leden van de raad, alsmede de maire en de adjoint van de gemeenten met
minder dan 5000 inwoners.15
Ondanks bovengenoemde wet van 28 pluviôse an VIII bleef Bocholtz onder het Kanton Rolduc en het
arrondissement Maastricht ressorteren, echter wel als zelfstandige gemeente.
Bij besluit van 19 nivôse an X (9 januari 1802), verbeterd bij besluit van 25 ventôse an X (16 maart 1802)
kwam een nieuwe kantonnale indeling van het arrondissement Maastricht. Voor Bocholtz wijzigde echter
niets.
Na de nederlaag van Napoleon in 1813 waren de Franse legers gedwongen zich terug te trekken om de
Franse grenzen te verdedigen en begon in Europa een herindeling van staten en staatjes. Begin 1814
trokken de Fransen zich uit het Departement van de Nedermaas terug. Een Russisch leger met aan het
hoofd generaal von Wintzengerode trok het gebied binnen. Maastricht bleef echter tot 5 mei 1814 bezet
door de Fransen, voordat het aan de Prins van Oranje werd overgegeven.
Bij het traktaat van Bazel (12 januari 1814) werd het Departement van de Nedermaas op 16 februari 1814
ingedeeld bij het gouvernement generaal van de Nederrijn, met als zetel de stad Aken. Het congres van
Wenen (september 1814 tot juni 1815) bepaalde in februari 1815 de nieuwe grenzen van onze provincies.
Ingevolge de grondwet van 1815 werd Limburg als provincie in het Koninkrijk der Nederlanden opgenomen.
De grondwet eiste, dat de wijze van samenstelling van de stedelijke besturen en van die op het platteland
moest worden geregeld bij reglementen. Het reglement van bestuur voor het platteland werd bij Koninklijk
Besluit van 14 februari 1818 no. 95 vastgesteld, waarbij ook het grondgebied van de provincie werd
verdeeld in drie arrondissementen.16 Elke plattelandsgemeente in Limburg kreeg ingevolge dit reglement
een door de koning benoemde schout aan het hoofd. Het plaatselijk bestuur bestond verder uit twee
schepenen, benoemd door Gedeputeerde Staten uit de leden van de gemeenteraad, gekozen uit een
dubbeltal kandidaten, op voordracht van de raad. De gemeenteraad werd benoemd door Gedeputeerde
Staten, voor de eerste keer onmiddellijk en vervolgens op voordracht van de raad uit een opgave van een
dubbeltal kandidaten. De leden van de plaatselijke besturen werden benoemd voor zes jaar en waren
steeds herbenoembaar. De vernieuwing van de raadsleden gebeurde bij derde gedeelten. D.w.z. om de
twee jaar trad een derde gedeelte van de raad en een schepen af, terwijl de schout met het laatste derde
gedeelte aftrad.
De gemeente Bocholtz bestond in 1815 uit 850 inwoners, daardoor werd volgens het geldende schema het
aantal raadsleden, inclusief de schout bepaald op negen. Het toenmalige gemeentebestuur bestond uit de
schout, die ook nog als maire de stukken ondertekende, W.H. Schiffeler, met als overige leden: J.M.
Beckers, J.W. Bröchler, L. Dautzenbergh, J. Foraschen, E.J. Huppertz, W. Knops, P. Prickaerts en J.
Schneiders.17
Op 23 juli 1825 wordt bij Koninklijk Besluit een nieuw Reglement op het bestuur ten platte lande in de
provincie Limburg vastgesteld. Het bestuur in iedere gemeente zal samengesteld zijn uit een burgemeester,
twee assessoren en een gemeenteraad. De gemeenteraad zal (inclusief de burgemeester en assessoren)
bestaan uit een getal van zeven of negen personen, naar gelang dat de Staten, volgens de bevolking en
andere omstandigheden, zullen bepalen. Tevens bevatte het reglement regels omtrent de vereisten om tot
het plaatselijk bestuur te kunnen behoren, de benoeming etc.18 Voor Bocholtz betekende dit, dat het aantal
zeven zou bedragen. Zo werd op 26 augustus 1825 in handen van de door de Koning benoemde
burgemeester, W.H. Schiffelers de eed afgelegd door de assessoren H. Rhoen en D. Deutz (beiden
benoemd door de commissaris van de Koning) en de door de Staten benoemde leden van de raad, J.
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Huppertz, W. Knops, J. Foraschen en J.N. Schneiders. Als secretaris was J.W. Bröchler door de Koning
benoemd, hij legde ook in de vergadering van 26 augustus 1825 de eed af.19
Bij Koninklijk Besluit van 22 september 1827 werd Hendrik Rhoen, assessor in Bocholtz, benoemd tot
secretaris van de gemeente Simpelveld.20 Bij brief wordt hij verzocht om op donderdag 25 oktober 1827 in
de vergadering van de raad van Simpelveld de eed te komen afleggen.
Koning Willem I heeft in de periode 1815-1830 getracht de Nederlanden Noord en Zuid tot een hechte staat
te maken, waarin alle Nederlanders zich thuis konden voelen. Maar zijn bestuur was sterk autocratisch
getint en op een krachtig centraal gezag gericht. Juist die autocratische houding van de koning viel slecht in
Limburg, waar men veel waarde hechtte aan de eigen lokale en regionale gemeenschap.21
Na de Belgische opstand in 1830 kwam de provincie Limburg onder Belgisch bestuur. Als gevolg van de
afscheiding van Nederland kwam een nieuwe bestuursregeling voor de plattelandsgemeenten tot stand.
Ingevolge het besluit van de voorlopige Belgische regering van 8 oktober 1830 moesten de notabelen-de
burgers die een bepaalde belastingsom betaalden en de burgers die een vrij beroep uitoefenden-een
burgemeester, assessoren en raadsleden kiezen. Termijnen van benoeming werden niet vastgesteld.22
Conform dat besluit van 8 oktober 1830 van het Provisioneel Gouvernement komen op 2 november 1830 de
notabelen, waaronder de burgemeester W.H. Schiffelers, de assessoren en raadsheren in vergadering
bijeen om over te gaan tot verkiezing van een burgemeester, assessoren en raadsheren.23
Onder leiding van de oudste der vergadering, Joannes Mehlkop, geassisteerd door Henricus Rhoen,
Dominicus Deutz, Jan Nicolas Schneiders en Wilhelm Henricus Schiffelers als stemopnemers kon worden
overgegaan tot verdere verkiezing van plaatsen voor de vacatures.
De uitslag van de verkiezing brengt met zich mee, dat: Jan Nicolas Schneiders met 11 stemmen wordt
verkozen als burgemeester, tot assessor worden Wilhelm Henricus Schiffelers met 9 stemmen verkozen en
Henricus Rhoen met 8 stemmen. Als raadsleden worden gekozen, Chrisantes Hupperts (10 stemmen),
Dominicus Deutz (9 stemmen), Mathias Grooten (6 stemmen) en Joannes Leonardus Wiertz (6 stemmen).
Echter op 3 december 1830 wordt bij besluit van de gouverneur de verkiezing van de gemeentelijke
overheid in Bocholtz geannuleerd en moet een nieuwe verkiezing plaatsvinden. Het ingezonden procesverbaal van 2 november 1830 bevatte ernstige onregelmatigheden en werd dan ook nietig verklaard. Bij
deze nieuwe verkiezing zou men zich wel aan de regels moeten houden. Tevens diende men rekening te
houden met het feit, dat de burgemeester zijn werkelijke domicilie in de gemeente heeft.
Op 15 december 1830 om negen uur 's-morgens komen 29 notabelen weer bijeen. Uit de beroepen van de
kiesgerechtigden kan men afleiden dat de landbouw de hoofdbron van de economie van de gemeente
bevatte, want van deze 29 personen waren er 22 landbouwer, de overigen waren de pastoor, de kapelaan,
de hoefsmid, de ontvanger, de burgemeester en twee assessoren.24
Bij de eerste stemming kreeg Henricus Rhoen 15 stemmen en werd daardoor tot burgemeester gekozen.
Joannes Nicolas Schneiders, gekozen op 8 oktober j.l. was dus na een maand al geen burgemeester meer.
Voor de vacature van assessor waren drie mensen met elk tien stemmen, namelijk W. H. Schiffelers, H.J.
Houpperetz en J.N. Schneiders verkozen. Door deze gelijke uitslag moest er een tweede stemming volgen.
Bij de tweede stemming krijgt H.J. Houpperetz 26 stemmen, W.H. Schiffelers 15 en J.N. Schneiders 5
stemmen en wordt H.J. Houpperetz als 1e assessor gekozen. Bij de derde stemming wordt W. Schiffelers
met 17 stemmen benoemd tot 2e assessor.
Hierna volgt dan nog de verkiezing van 4 raadsheren, dit worden dan Franciscus Xavier Vincken (16
stemmen), Dominicus Deutz (13 stemmen), Mathias Grooten (12 stemmen) en Wijnandus Knops (11
stemmen).
Op 16 december 1830 wordt onder aanvoering van de onderwijzer Dieudonné Tysken (Tisken) een petitie
aan de commissaris van het Provisioneel Gouvernement van België te Maastricht gericht, waarbij men
bezwaren uitte tegen de tweede verkiezing van een burgemeester, assessoren en raadsheren voor de
19
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gemeente Bocholtz. De reden hiervoor was dat niet alle notabelen die kiesgerechtigd zouden zijn, waren
opgeroepen, of niet hebben kunnen verschijnen, omdat zij op 14 december na zonsondergang en laat in de
nacht waren beroepen. Redenen voor de indieners om een nieuwe verkiezing te verzoeken. In de verweren
hierop werd naar voren gebracht, dat degenen die zich beroepen op hun recht niet voldeden aan de eisen
die gesteld waren om te mogen kiezen, zoals o.m. het betalen van een bepaalde som aan belasting. Na
enige correspondentie komt er tenslotte toch geen nieuwe verkiezing.
Het besluit van het voorlopig gouvernement van 28 oktober 1830 bepaalde, dat de gemeentesecretaris zou
worden benoemd door de leden van de gemeenteraad en de ontvanger van de gemeente door de
gouverneur van de provincie, uit een voordracht van drie kandidaten door de gemeenteraad.25
Omdat nog even gewacht werd op het onherroepelijk worden van de uitslag van de verkiezing heeft men
nog even gewacht met het benoemen van beide functionarissen. Bovendien had men nog beide oude
functionarissen. In januari 1831 telde Bocholtz 904 inwoners en 182 huishoudens. Bij besluit van
Gedeputeerde Staten van 24 februari 1831 wordt Alexius De Ravenne benoemd tot ontvanger.26
Het merendeel van de Limburgse bevolking stond positief tegenover het Belgische bewind in de jaren 18301839. Men had meer politieke vrijheid, een gematigde belastingheffing en geen kerkelijke problemen. Op het
platteland had men nog het voordeel, dat men betere prijzen voor landbouwprodukten kon bedingen.
Dit blijkt ook uit een petitie van een aantal inwoners in 1838 aan de Belgische Koning om het gedeelte van
de provincie Limburg, dat door een verdrag dreigt te worden afgestaan, onder Belgische Soevereiniteit te
houden. Burgemeester Rhoen verklaarde dat alle inwoners, die niet met hun naam kunnen ondertekenen,
dezelfde mening zijn toegedaan als, die dit verzoekschrift wel ondertekenden.27
Met de Belgische gemeentewet van 30 maart 1836 traden nieuwe bepalingen in werking en vervielen de
vorige besluiten van de regering.28 Er bestond geen onderscheid meer tussen stad en platteland. De
gemeenteraad en niet meer de burgemeester werd op de voorgrond geplaatst. De raad werd rechtstreeks
gekozen door de belastingbetalende inwoners (censuskiesrecht), terwijl de burgemeester en schepenen
door de koning uit de leden van de raad werden benoemd. De zittingstermijn van de raad, burgemeester en
schepenen was zes jaar. Om de drie jaar trad de helft van de raadsleden en schepenen af. De schepenen
zouden voor de helft bij de eerste reeks behoren, voor de andere helft bij de tweede, alsmede de
burgemeester.
Het aantal raadsleden, inclusief de burgemeester en schepenen, bedroeg 7 voor de gemeenten met minder
dan 1000 inwoners, 9 in gemeenten met 1000-3000 inwoners. De vergaderingen van de raad werden
openbaar. De huishouding van de gemeente werd aan de raad overgelaten.
De gemeentesecretaris zou door de gemeenteraad worden benoemd, hetgeen wel moest worden
goedgekeurd door de Députation Permanente du Conseil Provincial. De gemeente telde op 1 januari 1836
930 inwoners en daardoor zou het aantal raadsleden 7 bedragen. Op 14 juli 1836 volgde de vernieuwing
van de gemeenteraad conform de uitgevaardigde wet. De opgestelde kiezerslijst bevatte 52 kiesgerechtigde
personen.29 Uit het proces-verbaal30 van de verkiezing blijkt, dat in de eerste ronde van 48 stembriefjes, de
volgende personen gekozen werden; Hendrik Rhoen (46 stemmen), Frans Vincken (32), Mathias Grooten
(32), Dominicus Deutz (29) en Hendrik Hupperetz (27). Deze personen hadden meer dan de helft der
uitgebrachte stemmen (meer als 24 stemmen) en waren daardoor rechtstreeks gekozen. Omdat niet de
volledige raad in één keer was gekozen en er dus nog twee leden gekozen moesten worden, werd een lijst
van 4 personen opgesteld, een dubbeltal van dat der raadsleden dat nog te kiezen was. De uitslag was, dat
Willem Hendrik Schiffelers 25 stemmen kreeg, Leonard Weerts 32 stemmen, Winand Gerards 32 stemmen
en Winand Knops 16 stemmen, waardoor Leonard Weerts en Winand Gerards waren verkozen. De raad
bestond dus uit de 7 gekozenen, waarvan Hendrik Rhoen burgemeester was. Als beroep van de 54-jarige
Rhoen werd vermeld rentenier, van de overige leden was het beroep landbouwer. Bij Koninklijk Besluit van
14 oktober 1836 werden Hendrik Joseph Hupperets en Franciscus Xaverius Vincken als schepenen
benoemd en in november beëdigd.31 Na voorlezing van de benoeming werden zij herinnerd aan het Dekreet
25
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van eeuwige uitsluiting van de leden van de familie van Oranje Nassau van alle macht in België deelmakend
van de constitutie, waarna zij de eed voorgeschreven bij art. 61 van de Belgische Gemeentewet van 30
maart 1836 aflegden.
In maart 1837 werd Hendrik Rhoen bij besluit van zijne Majesteit benoemd als secretaris en legde op 20 juni
1837 de eed af.32
Na de scheiding tussen Nederland en België in 1830 duurde het nog tot 1839 voordat het definitieve
vredestraktaat tot stand kwam en gedurende al die jaren heeft Limburg, met uitzondering van Maastricht en
St. Pieter, deel uitgemaakt van België. Na het traktaat van Londen van 19 april 1839 tussen België en
Nederland werd Limburg op 22 juni 1839 in de huidige omvang door de Nederlandse koning Willem 1 weer
in bezit genomen en kwam weer bij Nederland terug. Na de opname van Limburg als hertogdom in de
Duitse Bond op 5 september 1840, werd de Nederlandse grondwet bij Koninklijk Besluit van 24 september
1840 voor Limburg van kracht verklaard.33 Voordien waren al voorlopige bestuursmaatregelen getroffen, o.a.
dat alle ambtenaren en leden van de gemeentebesturen hun functies bleven uitoefenen.
Het bestuur werd overgenomen door de commissarissen tot de wederinbezitneming van de landstreken van
Limburg. Ook na de inbezitneming van Limburg door de voornoemde commissarissen bleef de Belgische
gemeentewet van kracht, tot hierin door het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1839 no. 98 wijziging werd
gebracht, met name wat betreft de benoeming van gemeentebesturen en de duur van hun zitting.
Met ingang van 1 januari 1843 was de eerste periode aangebroken van wettige aftreding van het
gemeentebestuur. Op 26 december 1842 werd Hendrik Rhoen bij Koninklijk Besluit herbenoemd als
burgemeester. Op 19 januari 1843 legde hij de eed af.34 Hendrik Jozef Huppertz, Dominicus Deutz, Jan
Winand Gerards werden bij besluit van 17 januari 1843 van Gedeputeerde Staten herbenoemd, waarbij op
25 januari Hendrik Jozef Huppertz door de Staatsraad gouverneur als schepen werd herbenoemd.
Na bijna 40 jaar zijn diensten aan de gemeenten beschikbaar te hebben gesteld, overleed op 12 november
1843 burgemeester Hendrik Rhoen. Zijn opvolger werd bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1844 in de
persoon van Franciscus Xaverius Vincken benoemd. Tot secretaris werd op 5 juli 1844 bij Koninklijk Besluit
Maximilianus Rhoen benoemd. Deze was reeds als ontvanger werkzaam voor de gemeente.35 Bovendien
was hij ook nog gemeentesecretaris van de Simpelveld.36
Na de inwerkingtreding van de Gemeentewet 1851 kwam een verandering in de vorming en samenstelling
van het bestuur en haar functionarissen. Door de grondwet van 1848 en de daaruit voorkomende
gemeentewet van 29 juni 1851, staatsblad, no. 85, werd de raad aan het hoofd van de gemeente gesteld.
Het bestuur van de gemeente bestond uit een gemeenteraad, een college van burgemeester en wethouders
en een burgemeester. Het aantal gemeenteraadsleden voor gemeenten beneden 3000 inwoners bedroeg
zeven, onverschillig of de burgemeester al dan niet lid is van de raad.
De leden van de raad werden gekozen uit door belasting betalende inwoners (censuskiesrecht). De hoogte
van de census, die betaald moest worden, bedroeg fl. 10,-. Van de 41 kiesgerechtigden hebben 38
personen op 9 september 1851 deelgenomen aan de verkiezing van de gemeenteraad. Na telling bleek, dat
D. Deutz, F.X. Vincken, M.J. Grooten en L. Knops rechtstreeks gekozen waren, omdat zij elk met twintig
stemmen voldeden aan de volstrekte meerderheid der stemmen. Op 22 september volgde een herstemming
om de resterende drie leden te kiezen. De lijst werd samengesteld uit 7 leden, die net niet de volstrekte
meerderheid bij de eerste verkiezing hadden gehaald. Van de 37 uitgebrachte stembriefjes worden er 36
geldig verklaard en na telling hebben J. Bindels, P.J. Schiffelers en A.J. Pelzer de meeste stemmen
verkregen. Deze drie verkozenen hadden echter bezwaren ingediend tegen de opening van de stembriefjes
op 9 september en de herkiezing van drie leden. Bovendien hadden J. Bindels en P.J. Schiffelers de termijn
waarbinnen zij na de herkiezing hadden moeten aangeven of zij de benoeming aannamen laten verstrijken.37
Van een en ander berichtte de burgemeester Gedeputeerde Staten. Door deze handelwijze was het
noodzakelijk een derde verkiezing te laten plaatsvinden. Op 13 oktober vond dan ook weer een verkiezing
plaats voor twee leden van de gemeenteraad. Hierbij werden J. Bindels en P.J. Schiffelers verkozen als
32
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leden van de raad. De verkiezing van de wethouders volgde op 31 oktober 1851, waarbij na de eerste ronde
A.J. Pelzer wordt gekozen als eerste wethouder. In de tweede ronde staakten de stemmen, J. Bindels en
P.J. Schiffelers kregen elk drie stemmen, waarna als gevolg daarvan J. Bindels als tweede wethouder werd
gekozen, omdat hij de oudste in jaren was.38 Gedeputeerde Staten hadden geen bezwaar dat Max Rhoen de
beide functies van secretaris en ontvanger bleef uitoefenen en werd dan ook op 27 april 1852 benoemd in
beide functies.39
In 1896 wordt bij Koninklijk Besluit van 23 november nummer 63 aan Bocholtz een gemeentewapen
toegekend. Het wapen wordt omschreven als: gedeeld,
I in goud de apostel Jacobus de Meerdere, gelaat en handen van natuurlijke kleur, staande op een
grasgrond van sinopel, gekleed in een pelgrimsgewaad en met een pelgrimshoed op het hoofd, alles van
sabel, op den hoed en op de beide mouwen van het gewaad een schep van zilver, houdende in de
rechterhand een pelgrimstaf, waaraan een kruikje hangt, beide van sabel,
II in azuur een paal van zilver (von der Leyen), en het schild omgeven door het randschrift:
Gemeentebestuur van Bocholtz.
Het stelsel van verkiezingen heeft in de loop der tijd ook wijzigingen ondergaan. Behalve voorschriften
omtrent het actief kiesrecht (het recht om te kiezen), geeft de grondwet sinds 1887 ook voorschriften
omtrent het passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden). Het stelsel van rechtstreekse verkiezing
van raadsleden door bepaalde belastingbetalers werd in 1896 verruimd door de kieswet van Houten. Deze
kende vele categorieën kiezers: belasting-, woning-, loon-, pensioen-, grootboek-, spaarbank- en
examenkiezers. In 1917 werd het algemeen mannenkiesrecht van kracht en in 1919 het algemeen
vrouwenkiesrecht.
Vanaf 1919 is de zittingsduur van de raadsleden 4 jaar en is de periodieke aftreding van een derde om de 2
jaar vervallen.
De kiezerslijst voor de verkiezing op 8 maart 1919 van een lid voor de raad bevatte toen echter alleen nog
410 mannelijke kiesgerechtigden. Van de 231 uitgebrachte stemmen waren er 226 geldig en verkreeg P.J.
Schroeders 143 stemmen en werd aldus benoemd. Op 15 mei volgde de verkiezing van de leden van de
nieuwe raad, 444 stemmen werden uitgebracht. Als leden van de raad werden verkozen J. Dremmen, P.A.
Hamers, P.J. Knops, A.Th. van der Linden, W.H. Palm, H.P.Ruysschop en P.H. Vaessen. Met uitzondering
van J. Dremmen aanvaardde ieder de benoeming. In de plaats van J. Dremmen kwam zijn lijstgenoot J.B.
Franken, die op 20 augustus werd toegelaten als lid van de raad. De heren W.H. Palm en A.Th. van der
Linden werden in september tot wethouder gekozen.
Eind februari 1920 kreeg Bocholtz net als andere gemeenten bericht van Gedeputeerde Staten, dat
overwogen werd wijziging te brengen in de gemeentelijke indeling in deze provincie en de gemeente stelde
daarvoor een commissie vast.
Samenvoeging van kleine gemeenten moest leiden tot een eenvoudigere bestuursorganisatie en tot
krachtigere gemeenten, die beter in staat zouden zijn de veelomvattende taak naar de gestelde eisen te
vervullen.
Donderdag 20 mei 1920 volgde een bespreking over dit onderwerp. Een jaar later op 7 maart 1921 krijgt de
gemeente al een voorstel van de wijziging en moeten voor 1 april haar zienswijze kenbaar maken. Het
ontwerp toegezonden in augustus omvatte de samenvoeging van Bocholtz en Simpelveld tot een nieuwe
gemeente "Simpelveld c.a." Er werd een commissie ingesteld, die deze kwestie moest gaan bestuderen en
het gemeentebestuur van advies moest dienen.
Zoals te verwachten was het advies dat de commissie uitbracht, dat deze zeer sterk tegen de
samenvoeging van beide gemeenten was op grond van een aantal feiten, die zij in een brief aanreikte.40
Meer dan 90% van de ingezetenen was tegen deze vereniging en daardoor de raad des te meer. De
inwoners van Simpelveld en Bocholtz verschillen wat hun aard betreft te zeer van elkaar en behoren niet bij
elkaar, aldus de commissie. Zelfs de geschiedenis geeft dat aan, hoofdzakelijk vanaf 1231 tot 1850 en
nadien ook nog door de gevoerde strijd tussen deze gemeenten. De verplaatsing van de bestuurszetel naar
38
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Simpelveld is eveneens een onoverkomelijk probleem voor de ingezetenen. Financieel zou de nieuwe
gemeente er ook niet op vooruitgaan. Op economisch gebied zouden deze gemeenten ook niet bij elkaar
horen, daar de bevolking van Simpelveld uit een overwegend landbouwers-een neringdoende-bevolking en
uit een veel mindere, dan deze beide groepen afzonderlijk zelfs, arbeiders- en overige middenstands
bevolking bestond. Terwijl de bevolking van Bocholtz uit circa 75% arbeiders, ruim 5% middenstanders,
waaronder begrepen de neringdoenden en de rest landbouwers bestond. Het verdwijnen van de naam
Bocholtz was ook een punt, gezien de belangrijkheid van deze plaats in de geschiedenis, dat eveneens niet
verteerbaar was. De commissie stelde voor, dat bij een onverhoopte samenvoeging best de naam
"Bochveld" zou kunnen worden gehanteerd, als naam voor een "mooie verzameling van velden".
In het schrijven van de raad van 12 november 1921 werd nog wat verdere uitbreiding gegeven aan de
motivatie.41
De plannen van Gedeputeerde Staten hebben toendertijd niet geleid tot concrete herindeling van de
gemeente en zo kon de bevolking en het bestuur zich wijden aan de dagelijkse bezigheden.
Met ingang van 1 januari 1936 werd door een Koninklijk Besluit bepaald, dat de bediening van de functies
van gemeente-ontvanger en gemeentesecretaris weer door één persoon zouden worden bekleed. Sinds
1924 was K.C. Herberigs al ontvanger van de gemeente en sinds 1930 ook secretaris.
Eind jaren dertig werd het in Europa en met name in Duitsland onrustig, waarbij de onrust in Duitsland
escaleerde en het begin van de Tweede Wereldoorlog inluidde. Tijdens deze periode kwam Nederland ook
onder invloed van de Duitse machthebbers te staan, waarbij bestuurlijke veranderingen niet uitbleven.
Ten tijde van de inval van het Duitse leger bestond de raad van Bocholtz uit burgemeester J.W.H. Houbiers
en de leden van de raad die op 8 juni 1939 waren gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen: H. Dumont,
W. Franssen, A. Housen, J.J. Huppertz, C.J. H. Meijers, C.J. Schrijvers, A.J. Sodermans, L.H.M. Vaessen,
L.J. Vanhommerig, P.L. Vliex en J.H. Widdershoven.42 Als wethouders waren op 5 september 1939
verkozen, H. Dumont en L. Vaessen.43 Secretaris en ontvanger was nog steeds K.C. Herberigs.
Op 15 mei 1940, enkele dagen na het binnentrekken van de Duitse troepen in Bocholtz, vergaderde het
college van burgemeester en wethouders weer. Wethouder Dumont werd belast met de zorg voor de
vleesvoorziening en zijn collega wethouder Vaessen zou voor de broodvoorziening gaan zorgen. Het
dagelijkse leven ging weer door, ondanks de veranderende toestand, zo verleende het college van
burgemeester en wethouders op die dag aan de fanfare St. Cecilia vergunning voor het houden van een
muziekfeest.44 In de loop van de komende jaren tot aan het eind van de oorlog zou het niet voor iedereen
gemakkelijk worden.

1.2. Geschiedenis van de archieven
Wat de zorg voor de gemeente-archieven betreft werd in het "reglement van bestuur voor het platteland"
van 1818 het bewaren van deze archieven opgedragen aan de gemeentesecretaris. De zorg voor het
gemeente-archief werd met de Belgische gemeentewet van 1836 aan het college van burgemeester en
wethouders opgedragen. Dit college diende archiefinventarissen aan te leggen en te waken tegen
vervreemding archiefbescheiden. Bij de gemeentewet van 1851 werd de gemeentesecretaris weer belast
met de zorg voor het archief onder toezicht van het college van burgemeester en wethouders. In de
onderhavige archiefinventaris zijn meerdere archieven beschreven. Behalve het archief van de gemeente
Bocholtz over de periode 1800-1940 zijn opgenomen twee archieven van vóór deze periode en een aantal
archieven, die bij de gemeente Bocholtz zijn gedeponeerd.
In vergelijking met de twee archieven over de jaren 1796-1800 zijn slechts weinig archiefbescheiden van de
gemeente Bocholtz van het begin van de 19e eeuw aangetroffen. Van de in gemeentearchieven
voorkomende series treft men vanaf het begin van de 19e eeuw aan de registers van de burgerlijke stand,
de rekeningen en de begrotingen. Het oudste correspondentieregister begint in 1818. Het oudste register
van besluiten van de raad en van het college van burgemeester en wethouders begint in 1832. De oudste
41
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gegevens over de in deze inventaris beschreven archieven treft men aan in twee archiefinventarissen over
de jaren 1830-1837.45 Daarin zijn veel archiefbescheiden vermeld, die verdwenen zijn. Enige voorbeelden
daarvan zijn de bulletins van wetten van het Frans bestuur over de jaren 1799-1813, de rekeningen vanaf
1796 en de militieregisters vanaf 1803.
In de verslagen van de toestand van de gemeente over de jaren 1859-1862 46is over de archieven
meegedeeld, dat de staat ervan goed is en dat er geen archiefbescheiden ontbreken."
In de beide hierboven vermelde genoemde archiefinventarissen zijn ook archiefbescheiden vermeld, die
dateren van vóór de periode 1794-1940 van de in de onderhavige archiefinventaris beschreven archieven.
Van deze "oude" archieven zijn in het begin van de periode van het Frans bestuur 37 pakketten en 8
registers naar Maastricht overgebracht, zoals in beide archiefinventarissen is vermeld onder volgnummer 3
van "Littera A, oude archieven vóór 1700". Van de achtergebleven archiefbescheiden van deze "oude"
archieven behoren de meeste tot het archief van de schepenbank Simpelveld en Bocholtz. In een uitgaande
brief d.d. 25 augustus 1827 van de burgemeester aan de commissaris van het district Maastricht is vermeld,
dat de archiefbescheiden van de schepenbank Simpelveld en Bocholtz in 1796 of 1797 aan de prefectuur te
Maastricht door de secretaris de heer Cox zijn overgedragen.47 De burgemeester is nog voor meer
informatie naar 's-Hertogenrade gegaan, waar de inmiddels 92 of 93 jaar oud geworden heer Cox woonde.
Deze was echter dusdanig dement, dat hij geen verdere informatie heeft kunnen inwinnen.
In 1843 werd in een door de gemeente gekochte woning behalve een schoollokaal, een onderwijzerswoning
en een kapelanie ook een bewaarplaats voor archieven ingericht.48 In 1891 zijn op verzoek van de
rijksarchivaris in Limburg twee kisten met gerechtelijke archiefbescheiden van de schepenbank Simpelveld
en Bocholtz aan hem overgedragen.49 Verder zijn een aantal van deze "oude" archiefbescheiden van de
schepenbank Simpelveld en Bocholtz, de kerk van Simpelveld en andere instellingen in 1921 aan het
rijksarchief in Limburg overgedragen.50 Daar bevinden zich nu het archief van de schepenbank Simpelveld
en Bocholtz en een aantal daarbij horende archieven.51
Ook zijn na de inventarisatie van de onderhavige archieven in 1993 en 1994 door archivarissen van het
D.A.C. van de Z.O.L.-bedrijven te Heerlen nog een aantal "oude" archiefbescheiden van de schepenbank
Simpelveld en Bocholtz, de kerk van Simpelveld en andere instellingen aan het Rijksarchief in Limburg
overgedragen. Andersom zijn in 1924 en 1993 archiefbescheiden, die hebben berust in het Rijksarchief in
Limburg, overgedragen en opgenomen in de onderhavige archieven over de periode 1794-1940. Bij de
inventarisatie in 1993 en 1994 zijn verder archiefbescheiden van de gemeente Simpelveld aangetroffen en
overgedragen om in desbetreffende archieven te worden opgenomen.
In 1923 zijn de onderhavige archieven geïnventariseerd door de commies aan het rijksarchief in Limburg J.
van de Venne. Daarna werden zij opgeborgen in vier kasten, die in het portaal van het raadhuis stonden en
werden afgesloten door een beschot. In oktober 1923 werd een nieuw raadhuis betrokken, waarin zich een
apart lokaal met aparte kasten als archiefbewaarplaats bevond.52
In 1930 werd het raadhuis verbouwd, waardoor de archiefbewaarplaats werd verplaatst en een nieuwe
kluisdeur werd opgesteld.53
De waarnemend rijksarchivaris, belast met de inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in deze
provincie, verzocht in 1936 het college van burgemeester en wethouders om maatregelen te nemen tegen
het vocht in de archiefbewaarplaats en ter verbetering van de lichtleiding in deze ruimte. Volgens het college
waren deze maatregelen reeds genomen en werd het meest daarvoor in aanmerking komend archief ook
reeds daarin opgeborgen. Om welk archief of archiefgedeelte het dienaangaande ging, is niet vermeld.54
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In 1940 werd het gedeelte van het archief, dat op een kamertje op de eerste verdieping in houten kasten
bewaard werd, op verzoek van de rijksarchivaris naar de inmiddels niet meer vochtige archiefbewaarplaats
overgebracht. Om welk archief of archiefgedeelte het ging, is weer niet vermeld.55
In dat jaar constateerde de rijksarchivaris, dat de archiefbescheiden van na 1921 nog steeds volgens het in
1921 in gebruik genomen rubriekenstelsel werden opgeborgen.56 Bij de inventarisatie van 1993 en 1994
werden archiefbescheiden van na 1921 aangetroffen bij stukken van een zelfde onderwerp van de in 1923
geïnventariseerde archieven over de periode 1795-1921. In desbetreffende archiefinventaris van 1923 zijn
de stukken volgens een rubriekenstelsel opgeborgen. Bij een aantal onderwerpen is geen einddatum
vermeld, hetgeen aangeeft dat dit rubriekenstelsel ook is bedoeld voor gebruik na 1923.57 Veel
archiefbescheiden tot ca. 1930 zijn volgens dit rubriekenstelsel opgeborgen.
Op 1 januari 1941 werd het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingevoerd.58
Dit archiveringssysteem verschilt dusdanig van het hiervoor genoemde rubriekenstelsel, dat deze datum
gehanteerd is als afsluitingsdatum van het gemeente-archief vanaf 1800. Deze datum is echter niet
consequent als afscheidingsdatum tussen twee afzonderlijke archieven toegepast. In het gemeente-archief
van na 1941 werden vee 1 stukken archiefbescheiden van vóór 1941 aangetroffen. Er zijn veel dossiers
volgens het bovengenoemde registratuurstelsel gevormd, waarin zowel archiefbescheiden van vóór 1
januari 1941 als van na deze datum zijn opgeborgen.
Bij het begin van de inventarisatie hadden de gezamenlijke archieven een omvang van ca. 28 strekkende
meters. Na de selectie op de vernietiging zijn ca. 16 strekkende meters overgebleven.
In 1993 en 1994 werden de onderhavige archieven geïnventariseerd door de archivarissen van het D.A.C.
van de Z.O.L.-bedrijven te Heerlen J. van der Meij en H.M.E. L'Ortije. Zij constateerden dat een aantal
archiefbescheiden behoorlijke schade had opgelopen door vocht, vuil en veelvuldig gebruik. Na hun
inventarisatie zijn deze archiefbescheiden gerestaureerd. Veelal door vocht aangetaste en daardoor broze
archiefbescheiden werden schoongemaakt en versterkt door ze aan te vezelen en versleten boekdelen
werden opnieuw ingebonden.

1.3. Verantwoording van de inventarisatie
De onderhavige archiefinventaris bevat de volgende archieven:
Archief van de gemeente Simpelveld en Bocholtz, achtereenvolgens behorende tot de kantons 'sHertogenrade en Vaals (1793) 1794-1796 (1797).
Archief van de gemeente Bocholtz behorende tot het kanton Rolduc (1792) 1796-1800.
Archief van het gemeentebestuur Bocholtz gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris 18001940 (1952).
Gedeponeerde archieven van de gemeente Bocholtz (1668) 1796-1940 ([1970]).
De afscheidingen tussen de eerste drie archieven van 1796 en 1800 zijn gebaseerd op hiervoor vermelde
veranderingen tijdens het Frans bestuur.
De gedeponeerde archieven zijn afkomstig van archiefvormende instellingen of personen, waarvan de
rechten of funkties zijn overgegaan op de gemeente Bocholtz. Voorbeelden daarvan zijn de archieven van
het burgerlijk armbestuur en het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, waarvan de archiefbescheiden na hun
opheffing zijn overgegaan. Ook is er van deponeren sprake, wanneer een ondergeschikte funktionaris of
commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de werkzaamheden de tijdens de uitvoering
daartoe ontvangen of opgemaakte archiefstukken overdraagt.59 Voorbeelden daarvan zijn het archief van de
ambtenaar van de burgerlijke stand en het archief van het plaatselijk crisiscomité.
De archiefbescheiden van de gemeente Bocholtz vanaf 1800 tot en met 1981, het jaar van opheffing van de
gemeente Bocholtz, zijn opgenomen in twee afzonderlijke archieven, waarvan de datum 1 januari 1941 de
scheiding vormt. Op deze datum is het hierboven genoemde registratuurstelsel van de Vereniging van
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Nederlandse Gemeenten ingevoerd. Door dit stelsel werd een zaaksgewijze ordening ingevoerd, die
zodanig afwijkt van het tot dan gehanteerde rubriekenstelsel, dat deze datum tegelijkertijd als
afsluitingsdatum resp. begindatum van twee afzonderlijke archieven geldt. Deze datum is ook gehanteerd
als afsluitingsdatum van de in deze inventaris beschreven gedeponeerde archieven. Een uitzondering
hierop is gemaakt voor het archief van het agentschap Bocholtz van de distributiekring Vaals gezien het
geringe aantal archiefbestanddelen van dit archief. Conform het archivistisch bestemmingsbeginsel zijn
archiefbescheiden van voor deze datum opgenomen in het gemeente-archief van 1800-1940 en zijn
archiefbescheiden van na deze datum overgebracht naar het gemeente-archief van 1941-1981, voor zover
dat nog niet was gebeurd.
Een aantal archiefbescheiden, daterende van na 1 januari 1941, zijn toch opgenomen in het archief van de
gemeente van de periode 1800-1940 en in de gedeponeerde archieven. De reden daarvan is, dat door een
strikte hantering van de afscheidingsdatum het verband van de archiefbescheiden van een aantal
archiefbestanddelen zodanig zou worden verbroken, dat een inzicht in een bepaald onderwerp of bepaalde
zaak niet meer mogelijk zou zijn. Ook zijn registers en akten in de archieven opgenomen, die vóór 1 januari
1941 zijn aangelegd maar die zowel vóór als na deze datum werden gebruikt. Aldus is bij de naamgeving
van het gemeente-archief het jongste jaartal van dergelijke archiefbescheiden nl. 1952 tussen haakjes
geplaatst. Desbetreffend register is gebruikt in de periode 1900-1952."
Zo zijn ook bij de naamgevingen van het archief van het kadaster, van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf
en van het burgerlijk armbestuur jaartallen tussen haakjes vermeld. Ook zijn stukken van vóór een bepaalde
periode van een archief opgenomen. Het betreft de zgn. retro-acta. Dit zijn archiefbescheiden, die
oorspronkelijk in een ander verband zijn opgemaakt of ontvangen en later als bijlagen zijn opgenomen bij
archiefbescheiden van een zelfde of een ander archief. Voorbeelden daarvan zijn de inv.nrs. 50 en 3428. In
de naamgeving van het archief van de gemeente Simpelveld en Bocholtz over de periode 1794-1796 en van
het archief van het burgerlijk armbestuur over de periode 1803-1940 komt dit tot uiting door de oudste van
de jaartallen van deze archiefbescheiden nl. 1792 resp. 1668 tussen haakjes vóór de periode van een
archief te plaatsen. Conform het archivistisch bestemmingsbeginsel zijn archiefbescheiden van andere
instellingen dan de gemeente Bocholtz afgezonderd en overgebracht naar de archiefbewaarplaatsen, waar
desbetreffende archieven berusten. Zoals hierboven is vermeld zijn archiefbescheiden van de schepenbank
Simpelveld en Bocholtz aangetroffen en overgebracht naar het rijksarchief in Limburg. Verder zijn
archiefbescheiden van de gemeente Simpelveld aangetroffen en afgezonderd om te worden opgenomen in
desbetreffende archieven, die zich in dezelfde archiefbewaarplaats nl. die van de gemeente Simpelveld
bevinden. Bij de ordening en beschrijving van de archiefbestanddelen werd de Handleiding voor Ordenen en
Beschrijven van de Archieven, samengesteld door Mrs. S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., als
uitgangspunt genomen.60 Verder werd gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse Archieftermen.61
De archieven van de gemeente Simpelveld en Bocholtz over de periode 1794-196 en van de archieven van
de gemeente Bocholtz over de periode 1796-1800 en 1800-1940 zijn ingedeeld volgens het
inventarisschema ten behoeve van de Beschrijving der Gemeente-archieven daterende van na 1813, dat in
een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken staat vermeld.62 Dit schema geeft alleen de titels van
de hoofdstukken aan en bevat voor het onderdeel "stukken van bijzondere aard" dezelfde aanduidingen als
de Basis-archiefcode voor de Gemeentelijke, Regionale en Provinciale Administraties van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten.63 De onderverdeling van deze hoofdstukken is ontleend aan deze gangbare
en veel gebruikte code. Binnen elke onderverdeling zijn de archiefbestanddelen chronologisch geordend.
De archiefbestanddelen van de gedeponeerde archieven zijn vanwege hun geringe omvang chronologisch
geordend met uitzondering van de archiefbestanddelen van het Burgerlijk Armbestuur en het Gemeentelijk
Elektriciteitsbedrijf, die in een aantal categorieën zijn onderverdeeld.
Van de ingevolge de Archiefwet verleende bevoegdheid tot vernietiging van archiefbescheiden is bij het
inventariseren gebruik gemaakt. Dit is gebeurd aan de hand van de scheiden is bij het inventariseren
gebruik gemaakt. Dit is gebeurd aan de hand van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende

60

Mrs. Muller Fz., J.A. Feith en R. Pruin Th. Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, Groningen 1920 tweede
druk.
61
Lexicon.
62
Algemene regels voor de verzorging van de gemeente-archieven nà 1813, Archiefcommissie van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten in samenwerking met de Rijksarchiefdienst, circuiaire Minister van Binnenlandse Zaken, 1949.
63
Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1979
herdruk.
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bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850,
die werd vastgesteld in 1983.
De omschrijvingen van archiefbestanddelen in de inventaris, waarvóór geen nummers maar streepjes staan,
zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen van wel genummerde omschrijvingen, die elders in de inventaris
staan. Deze genummerde omschrijvingen hebben betrekking op meerdere onderverdelingen van het
archiefschema. In de notabenes van de niet-genummerde omschrijvingen staan verwijzingen naar de
genummerde omschrijvingen.
Wanneer op het eind van omschrijvingen in de inventaris twee jaartallen staan vermeld, die zijn gescheiden
door een verbindingsstreepje, betekent dit niet dat van elk jaar van die periode archiefbescheiden aanwezig
zijn. Om lange rijen jaartallen te voorkomen, zijn vaak alleen het oudste en jongste jaar vermeld.
Wanneer jaartallen op archiefstukken ontbreken, is ofwel "z.d." (zonder datum) vermeld ofwel de
vermoedelijke datering tussen teksthaken [] geplaatst. Van een aantal archiefbescheiden is op grond van
artikel 7 van de Archiefwet 1962 de openbaarheid tot het jaar 2016 beperkt i.v.m. de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de daarin vermelde personen. Deze beperking van de openbaarheid is onder
de desbetreffende omschrijving in notabenes vermeld.

1.4. Lijsten

1.4.1. Lijst van burgemeesters
Daniels, J.L
Schiffelers, W.H
Daniels, J.L
Houperts, N
Schiffelers, W.H
Rhoen, H
Vincken, F.X
Deutz, G.J
Huppertz, N.J.H
Rhoen, H.D.J
Pappers, J.A.D.E
Rhoen, H.J
Houbiers, J.W.H

1794-1796 (maire)
[1794]-1796
(burgemeester)
1796-1800 (agent
municipal)
1796-[1800]
(burgemeester)
1800-1830
1830-1843
1844-1857
1857-1866
1866-1876
1876-1908
1909-1911
1911-1917
1918-1958

1.4.2. Lijst van gemeentesecretarissen
Ortmans, J.L
Janssen, J.W
Ortmans, J.L
Rhoen, H
Brochler, J.W
Rhoen, H
Rhoen, M
Rhoen, H.D.J
Rhoen, H.J
Houbiers, J.W.H
Herberigs, K.C

[1794]-1796 (adjoint
municipal en secretaris)
1794-1796 (secretaris)
1796-[1800] (adjoint
municipal en secretaris)
1814-[1825]
1825-1828
[1828]-1843
1844-1862
1862-1908
1908-1917
1917-1930
1930-1958
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1.4.3. Lijst van gemeente-ontvangers
Cox, F.A
Schiffelers, W.H
Reintjens, P.A
Vaessen, H
Palmaert, E
Ravenne, A. de
Rhoen, M
Rhoen, H.D.J
Senden, L
Henssen, L
Herberigs, K.C

[1795], 1796 (collecteur
en ontvanger)
1796 (collecteur)
1811-1816
1817-1823
1824-1828
1829-1835
1835-1867
1868-1876
1876-1892
1893-1924
1924-1958
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2. Inventaris

2.1. Archief van de gemeente Simpelveld en Bocholtz, achtereenvolgens behorende tot de
kantons 's-Hertogenrade en Vaals, (1793) 1794-1796 (1797)

2.1.1. Stukken van algemene aard

2.1.1.1. Correspondentie
1

Circulaires van het centrale bestuur van het arrondissement Limburg en andere
bestuurders, 1794-1796.

1 omslag

2.1.2. Stukken van bijzondere aard

2.1.2.1. Organisatie

2.1.2.1.1. Betrekkingen tot andere lichamen
2

Brief van [een funktionaris van het kanton 's-Hertogenrade] aan n.n. Daniels
betreffende de benoeming van n.n. Daniels tot maire, het ontbreken van een order
in het commanderen, de funkties van burgemeester en betreffende de levering van
een kar en paard door de gemeente Simpelveld en Bocholtz, 1794.

1 stuk

2.1.2.1.2. Eigendom en bezit

2.1.2.1.2.1. Huur, verhuur en verpachting
3

Lijst betreffende pachtsommen van gemeentegronden, [±1794.].

1 stuk

2.1.2.1.3. Functionarissen
4

5

Stukken betreffende de benoeming van de maire, adjoints en griffier van de
municipaliteit van Bocholtz en Simpelveld door het centraal bestuur van het
arrondissement Limburg, 1794.
Akte van benoeming van L. Ortmans tot "gerichtssecretarium" door de maire van
de gemeente Simpelveld en Bocholtz J.L. Daniels, 1796.

2 stukken

1 stuk

2.1.2.1.4. Personeel
6

Besluit betreffende het verzoekschrift van de veldbode Cilles om uitbetaling van
zijn loon voor drijven van koeien naar Luik en van zijn loon als veldbode over twee
jaar, 1795.
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1 stuk

2.1.2.2. Taken

2.1.2.2.1. Eigendom en bezit van derden
7

Akte afgegeven door de maire J.L. Daniels en de secretaris J.L. Ortmans van de
gemeente Simpelveld en Bocholtz, houdende een opgave van de te Simpelveld
gelegen stukken grond, toebehorende aan J. Louchems, die deze sanctioneert,
1795.

1 stuk

N.B. (In triplo)

8

Verzoekschrift van F. Gorissen, H. Brouwers en P. Brouwers aan het gerechtshof
te 's-Hertogenrade betreffende een van W. Geraeds te vorderen geldsom voor de
verkoop aan hem van een stuk akkerland, [1795].

1 stuk

2.1.2.2.2. Belastingen
9

10

Bevelschrift van de maire van het kanton Vaals om een aan de andere zijde
gedrukte belastingaanslag, bestemd voor de abdij van Bortscheijdt, te bezorgen
en om de aanbrenger een kwitantie mee te geven, 1795.

1 stuk

Kohier van een belasting op de oppervlakten van grondbezit, met naamindex van
de grondbezitters; met bijbehorend stuk, 1795.
1 katern en 1 stuk
N.B. "Cadaster vor Bucholtz"

2.1.2.2.3. Maatschappelijke zorg
11

Brief van de burgemeester en gemeente-ambtenaren van de gemeente
Simpelveld en Bocholtz [aan het kanton 's-Hertogenrade] betreffende de levering
van roerende goederen aan het gasthuis van Rolduc. Afschrift, 1795.

1 stuk

2.1.2.2.4. Religie
12

13

Stukken betreffende de rekeningen over de jaren 1793-1795 van de kerk van
Bocholtz, 1793-1796.

1 omslag

Stukken betreffende de afscheiding van de parochie Bocholtz van de parochie
Simpelveld, betreffende de benoeming van J.B. Dautzenberg tot pastoor van
Bocholtz en betreffende geschillen met een proces tegen de voormalige pastoor
van Simpelveld en Bocholtz A. Sougnez en de voormalige vicaris van Bocholtz
Drion, 1794-1796.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 57 en 2620

2.1.2.2.5. Militaire vordering en inkwartiering
14

Stukken betreffende inkwartiering, transporten, leveranties en werkzaamheden ten
behoeve van Franse strijdkrachten, met een aantekening betreffende doopsels,
1794-1797, z.d..
1 omslag
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2.2. Archief van de gemeente Bocholtz behorende tot het kanton Rolduc, (1792), 1796-1800

2.2.1. Stukken van algemene aard

2.2.1.1. Correspondentie
15

Circulaires van het departement van de Nedermaas, het kanton Rolduc en andere
overheidsinstanties en -funktionarissen, 1796, 1797.
1 omslag

2.2.2. Stukken van bijzondere aard

2.2.2.1. Organisatie

2.2.2.1.1. Instelling, ontwikkeling, opheffing
16

Processen-verbaal opgemaakt door de adjoint, commissarissen-verdelers en
bijzondere commissarissen tot verdeling van de gemeente in de secties Langvelt
en Platvelt, 1799.

2 stukken

2.2.2.1.2. Betrekkingen tot andere lichamen en personen
17

18

Circulaire van de commissaris van de uitvoerende macht van het kanton Rolduc
betreffende het departementaal verbod tot het stoken van brandewijn; met aan de
ommezijde een decreet van de agent municipal J.L. Daniels betreffende een zaak
van dhr. Dechen tegen M. Holzapel aangaande de vordering van een geweer en
een aantekening betreffende de bekendmaking van de gemeente aangaande de
verplichte wacht op het kasteel Bongard en bij de burgemeester, 1796.

1 stuk

Dagvaarding van de vrederechter van het kanton Rolduc J.J. Corneli van de agent
municipal van Simpelveld J.F. Scheilen en van de adjoint van Bocholtz J.L.
Ortmans, als gecommitteerden van beide gemeenten, vanwege een vordering van
W. De la Haye te Alsdorf van een geldsom op beide gemeenten, 1796.

1 stuk

2.2.2.1.3. Eigendom en bezit

2.2.2.1.3.1. Verkoop
19

20

Akten van openbare verkoop van hout op de Bocholser Heijde door de agent en
adjoint municipal, 1796.
Akte van verkoop van een stuk grond door de gemeente aan de wed. Heekmans,
1796.

2.2.2.1.3.2. Huur, verhuur en verpachting
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3 stukken

1 stuk

21

Stukken betreffende de verpachting van stukken grond genaamd de Viehweide
door de gemeente, 1796.

3 stukken

2.2.2.1.4. Financiën
22

Lijsten van uitgaven van de gemeente Bocholtz; met bijbehorende stukken, 1796,
z.d..
1 omslag

2.2.2.1.4.1. Begrotingen, rekeningen
23

Verzoekschrift van de gemeente Bocholtz aan de rentmeester van de adellijke
huizen Overhausen en Bongard F.A. Cox betreffende de vaststelling van de
rekeningen van de jaren 1793, 1794 en 1795 van de gemeente Simpelveld en
Bocholtz, 1796.

1 stuk

2.2.2.1.4.2. Schuld
24

Stukken betreffende achterstallige pacht, verschuldigd door de gemeente aan de
zgn. Wettemer Karte, 1796.
2 stukken

2.2.2.2. Functionarissen
25

26

27

28

Kwitantie afgegeven door de president [van het kanton Rolduc] Poyck voor de
betaling door de agenten municipal van Simpelveld en Bocholtz van het
traktement voor twee maanden van de president; met bijbehorende aantekening,
1796.

1 stuk

Stukken betreffende de installatie van de administration municipal van het kanton
Rolduc, onder wie de agent municipal J.L. Daniels en de adjoint municipal L.
Ortmans van de gemeente Bocholtz ressorteren, 1796.

1 omslag

Verzoekschrift van de adjoint municipal van Bocholtz J.L. Ortmans aan de
inwoners van Bocholtz om hem te laten weten hoeveel salaris hij van hen kan
verwachten voor zijn werkzaamheden gedurende de laatste acht maanden, 1796.

1 stuk

Aantekeningen van de agent municipal J.L. Daniels betreffende twee
vergaderingen ter verkiezing van een burgemeester van Bocholtz, 1796.

1 stuk

29

Bevelschrift van de, commissaris van de uitvoerende macht van het kanton Rolduc
aan de agent municipal en adjoint municipal van de gemeente Bocholtz om de eed
van afwijzing van het koningschap af te leggen; met bijbehorend stuk, 1796.
2 stukken

30

Akte van eedaflegging van de burgemeester van Bocholtz, N. Houperts
(Houperets) en de burgemeester van Simpelveld Th. Dautzenberg ten overstaan
van de agente municipal van Bocholtz en Simpelveld resp. J.L. Daniels en J.F.
Scheil[en], 1796.

2.2.2.3. Taken

2.2.2.3.1. Eigendom en bezit van derden

23

1 stuk

31

Kwitantie afgegeven door F. A. Daniels voor de betaling van 50 pattacons door M.
Kockelkoren, 1796.

1 stuk

32

Stukken betreffende het proces voor het vredegerecht van 's-Hertogenrade,
aangespannen door F.A. Cox als gevolmachtigde van de douairière de Rodoan de
Bonsoyt tegen J.L. Daniels inzake te vorderen pacht van het kasteel Bongard met
bijbehorende goederen, 1796.
3 stukken

33

Verzoekschrift van br[oeder] Daniborn aan maire J.L. Daniels te Bongart om de
inning van de Walsbrocker (Waalbroeker) erfpacht van 1794 en 1795 te mogen
bekendmaken, 1796.

1 stuk

Testament van de weduwe M.C. Hamers-Bindels, opgemaakt ten overstaan de
agent municipal van de gemeente Bocholtz J.L. Daniels bij gelegenheid van haar
huwelijk met H.W. Kurfers, 1797.

1 stuk

34

2.2.2.3.2. Belastingen

2.2.2.3.2.1. Directe belastingen
35

Bevelschrift van de agent en adjoint-municipal van Bocholtz en Simpelveld aan de
rentmeester van de pachthoeve van het kasteel Bongard Cox om de pacht van
deze hoeve en de tienden van het jaar III van de Franse Republiek te innen, 1796.
1 stuk

36

37

38

Bekendmaking van de gemeente Bocholtz van de algemene rekenschap van de
collecteur Schifflers en houdende een samenscholingsverbod voor het gaan naar
Aken, 1796.
Stukken betreffende de inning van de emprunt force (een gedwongen geldlening
opgelegd door de centrale overheid aan de burgers) van de grondbelasting en
andere belastingen, 1796, 1799.

1 stuk

1 omslag

Kohier van de grondbelasting, met een staat houdende de recapitulatie van het
kohier; met bijbehorende stukken (p. 16a en p. 22a), 1799, z.d..
1 deel en 2 stukken

2.2.2.3.2.2. Belastingen naar overige grondslagen
39

Bekendmakingen van de agent en adjoint municipal van Bocholtz betreffende
uitvoerrechten, 1796.

2 stukken

2.2.2.3.3. Openbare orde
40

Stukken betreffende de aflegging van rekenschap door de agenten municipal van
het kanton Rolduc aan de vrederechter van dit kanton van de naleving van
verordeningen en betreffende de melding door dezelfde agenten municipal aan
dezelfde vrederechter van anti-Franse gesprekken, 1796.
1 omslag

2.2.2.3.3.1. Wapenen en munitie
41

Verordening van het bestuur van het kanton Rolduc houdende het verbod tot het
dragen van een met ijzer beslagen stok of een lang mes; met bijbehorende
ordonnantie van de agent en adjoint municipal van Bocholtz, 1796.

24

2 stukken

2.2.2.3.3.2. Toezicht op de openbare grond (straatpolitie)
42

Verzoekschrift van de gemeente Bocholtz namens de plaatselijke jeugd aan het
kanton Rolduc om een "freijes lustspiel" op de kermis te mogen houden, 1796.

1 stuk

2.2.2.3.3.3. Maatregelen t.o.v. nederlanders en ingezetenen
43

Brief van een minister te Parijs [aan het bestuur van het departement van de
Nedermaas] betreffende een verzoek van Jean Guillaume n.n. [wonende in de
gemeente Simpelveld] om de dochter van zijn overleden vrouw Catherine Ro[] te
huwen, [1796].

2.2.2.3.3.3.1. Registratie van de bevolking
44

Brief van het kanton Rolduc betreffende het bevelschrift van het departementaal
bestuur aan de pastoor van Simpelveld om de geboorteregisters van Simpelveld
en Bocholtz over te dragen aan de agent municipal van Simpelveld W.H. Scheilen
om er uittreksels van te maken, 1796.

1 stuk

2.2.2.3.3.4. Maatregelen t.o.v. vreemdelingen
45

Verzoekschrift van een gevluchte militair om een arbeidsvergunning, [± 1796].

1 stuk

2.2.2.3.3.5. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde
46

Ordonnantie van de adjoint en secretaris municipal J.L. Ortmans betreffende het
opkomen van wachters op kasteel Bongard en ten huize van de burgemeester,
1796.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 17

47

Aantekening betreffende de nachtwacht, [±1799].

1 stuk

2.2.2.3.4. Openbare zedelijkheid

2.2.2.3.4.1. Alcohol
48

Vergunningen van de gemeentelijke bestuurders van het kanton Rolduc, verleend
aan F. Loyren en J. Schilers, tot verkoop van sterke drank gedurende het jaar V
van de Franse Republiek (1796/1797), 1797.
2 stukken

2.2.2.3.5. Verkeer en vervoer

2.2.2.3.5.1. Zorg voor wegen
49

Stukken betreffende het onderhoud van wegen, 1796, z.d..
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3 stukken

2.2.2.3.5.2. Instandhouding van wegen
50

Stukken betreffende het ontslag van H.W. Franckort en de benoeming van H.
Kicken als rotmeester van de heiderotte, 1797. Met retro-actum, 1792.

1 omslag

2.2.2.3.6. Economische aangelegenheden

2.2.2.3.6.1. Land-, tuin- en bosbouw
51

Staten opgesteld door de agent municipal J.L. Daniels en de adjoint municipal J.L.
Ortmans betreffende de aantallen landerijen, ingedeeld naar kwaliteit en de
daarop ingezaaide landbouwgewassen, 1796.
1 omslag

2.2.2.3.7. Maatschappelijke zorg

2.2.2.3.7.1. Zorg voor behoeftigen
52

Lijst van uitgaven voor doodskisten van armen, [+1796].

1 stuk

53

Brief van de gastmeester W.H. Scheilen aan J.L. Daniels betreffende het verzoek
van laatstgenoemde om de gasthuispacht te innen, 1799.

1 stuk

Verzoekschrift van de commissaris van het gouvernement bij het kanton van 'sHertogenrade aan de agent municipal en de leden van het bureel van
weldadigheid tot oprichting van dit bureel, 1800.

1 stuk

54

2.2.2.3.8. Religie
55

56

57

Stukken betreffende de verkoop van hout toebehorend aan de kerk en ten
behoeve van de kerk, 1796.

2 stukken

Stukken betreffende de betaling van de kost en inwoning van de pastoor J.B.
Dautzenberg aan de agent municipal L. Daniels, 1796, 1799, z.d..

1 omslag

Stukken betreffende de afscheiding van de parochie Bocholtz van de parochie
Simpelveld, betreffende de benoeming van J.B. Dautzenberg tot pastoor van
Bocholtz en betreffende geschillen met de voormalige pastoor van Simpelveld en
Bocholtz A. Sougnez, 1796-1800.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 13 en 2620

58

Stukken betreffende de bouw van een pastorie, ook gemeentehuis genoemd, op
het kerkhof en betreffende collecten ten behoeve van deze bouw, 1797-1800.

2.2.2.3.9. Landsverdediging

2.2.2.3.9.1. Militaire vordering en inkwartiering

26

1 omslag

.--

Stukken betreffende inkwartiering, transporten en leveranties ten behoeve van
Franse strijdkrachten, 1794-1797, z.d..
N.B. Zie inv.nr. 14

59

60

Proces-verbaal van de agent municipal J.L. Daniels, de adjoint municipal J.L.
Ortmans en de maarschalk D. Dumont, houdende de visitatie van een dood Frans
paard, 1796.

1 stuk

Brief van de commissaris [van de uitvoerende macht] van het kanton Rolduc
Hennequin aan de wachtmeester van het detachement te Bocholtz van het 16e
Jagers-regiment betreffende het vertrek van het detachement uit Bocholtz, 1796.

1 stuk

2.2.2.3.10. Justitie
61

62

63

64

Stukken betreffende de klacht, ingediend bij het kanton Rolduc door de burgers
van Bocholtz aangaande de diefstal van veldvruchten door garden, 1796.

2 stukken

Verzoekschrift van de agent en adjoint municipal van Bocholtz, J.L. Daniels en J.L.
Ortmans aan een commissaris om aan hen een afschrift te verstrekken van een
proces-verbaal van de criminele justitie te Aken betreffende de diefstal van twee
paarden te Bocholtz, 1796.

1 stuk

Proces-verbaal van de veldbode C. Kockelkoren betreffende het kappen van hout
door de echtgenote van F. Vincken, zijn broer en de pachter van Vincken te Den
Wijer, 1796.

1 stuk

Verzoekschrift van de agent en adjoint municipal van Bocholtz aan de
vrederechter van het kanton Rolduc Cornelij betreffende een proces-verbaal van
een douane-beambte aangaande een diefstal van leer, gepleegd door de
schoenmaker L. Schroeders. Afschrift, [±1796].

1 stuk

2.3. Archief van het gemeentebestuur gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris,
1800-1940 (1952)

2.3.1. Stukken van algemene aard

2.3.1.1. Notulen van de raad
65-68

Registers van notulen van de vergaderingen van de raad, 1908-1941.
65
15-11-1908 t/m 23-04-1921, 1908 - 1921
66
19-07-1921 t/m 29-11-1927, 1921 - 1927
67
15-02-1928 t/m 22-12-1936, 1928 - 1936
68
29-01-1937 t/m 14-08-1941, 1937 - 1941

1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

2.3.1.2. Notulen van het college van burgemeester en wethouders
69-73

Registers van notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders, 1919-1941.
69
14-01-1919 t/m 27-12-1924, 1919 - 1924
70
27-01-1925 t/m 28-12-1929, 1925 - 1929
71
06-01-1930 t/m 11-12-1933, 1930 - 1933
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1 deel
1 deel
1 deel

72
73

01-01-1934 t/m 31-12-1937, 1934 - 1937
07-01-1938 t/m 29-08-1941, 1938 - 1941

1 deel
1 deel

2.3.1.3. Besluiten van de raad
74-76

77-78

79-88

Registers van besluiten van de raad, het college van burgemeester en wethouders
met desbetreffende aantekeningen, 1832-1909.
74
28-06-1832 t/m 27-12-1850.
Met besluiten van het Burgerlijk Armbestuur met desbetreffende
aantekeningen.
Met afschriften van bijbehorende stukken.
Met processen-verbaal van beëdiging en installatie van raadsleden,
schepenen en gemeente-secretarissen, p. 91-93, 104, 164, 165,
169, 180, 181, 195, 196, 220, 221.
Met processen-verbaal van benoeming van leden van het Burgerlijk
Armbestuur, p. 94, 95, 108, 109.
Met voorin op de kaft aantekening betreffende de geadmodieerde
accijnzen, z.d.
Met verzoekschrift van de brigadier commandant Deckers te Vaals
om terugzending van een bekendmaking betreffende de
broodzetting, 1846. p. 204.
Besluit van de raden van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld
betreffende de schuld aan deze gemeenten van de gewezen
gemeente-ontvanger van beide gemeenten Palmaert, z.d. Concept.
p. 209.
Akte van de schepenbank Simpelveld met Bocholtz betreffende de
opstelling van nieuwe "omlaggen" van beleningen van leengoederen
ten behoeve van de inning van belastingen, 1782. p. 260, 1782 1850
75
10-05-1851 t/m 23-08-1875.
Met processen-verbaal van beëdiging en installatie van raadsleden,
gemeente-secretarissen en gemeente-ontvangers, p. 10 v.(oor-) en
a.(chterzijde), 14a., 16a., 17v., 27v. en a., 29v. en a.
Met processen-verbaal van benoeming van wethouders, p. 10a. t/m
11a.
Met processen-verbaal van benoeming van ambtenaren van de
burgerlijke stand, p. 11a, 12v.
Met proces-verbaal van gehouden informatie de commode et
incommode betreffende de verkoop en ruil van gemeentegrond,
1862, p. 50a.
Met verslagen van het college van burgemeester en wethouders
betreffende het bestuur en de toestand van de zaken van de
gemeente, 1838, p. la. t/m 8v.
Met lijsten [van de schepenbank Simpelveld en Bocholtz]
betreffende aan de collecteur der hoeven te betalen belasting voor
gekochte "gemeentens", z.d., p. 86a, 1838 - 1875
76
01-09-1875 t/m 11-09-1909.
Met proces-verbaal van gehouden informatie de commode et
incommode (bezwaren) i.v.m. het opheffen van voetpaden, 1882
blad 20a, 1875 - 1909
Registers van besluiten van de raad, 1909-1930.
77
08-11-1909 t/m 23-11-1923, 1909 - 1923
78
21-02-1924 t/m 16-10-1930, 1924 - 1930
Besluiten van de raad, 1931-1940.

28

1 deel

1 deel

1 deel

1 deel
1 deel

79

1931. Nos. 1 t/m 61, 1931

1 omslag

N.B. De nos. 14, 16 en 18 ontbreken

80
81

1932. Nos. 1 t/m 31, 1932
1933. Nos. 32 t/m 84, 1933

1 omslag
1 omslag

N.B. No. 68 ontbreekt

82
83

1934. Nos. 1 t/m 61, 1934
1935. Nos. 1 t/m 40, 1935

1 omslag
1 omslag

N.B. No. 32 ontbreekt

84

1936. Nos. 1 t/m 67, 1936

1 omslag

N.B. No. 57 ontbreekt

85
86
87
88

1937. Nos. 1 t/m 57, 1937
1938. Nos. 1 t/m 34, 1938
1939. Nos. 1 t/m 39, 1939
1940. Nos. 1 t/m 28, 1940

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

2.3.1.4. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders
89-91

Registers van besluiten van het college van burgemeester en wethouders, met
processen-verbaal de commodo et incommode (van bezwaren) en eedaflegging,
19061931.
-1832-1850, 1832 - 1850
N.B. Zie inv.nr. 74

--

1851-1875, 1851 - 1875
N.B. Zie inv.nr. 75

--

1875-1906, 1875 - 1906
N.B. Zie inv.nr. 76

89
90
91
92-100

15-03-1906 t/m 03-07-1920, 1906 - 1920
21-08-1920 t/m 16-12-1927, 1920 - 1927
18-01-1928 t/m 17-12-1931, 1928 - 1931

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 1932-1940.
92
1932. NOS 1 t/m 85, 1932
93
1933. NOS. 1 t/m 45, 1933

1 deel
1 deel
1 deel

1 omslag
1 omslag

N.B. De nos. 11-13 en 43 komen tweemaal voor. De nos. 15 en 17 ontbreken.
Tussen de nos. 26 en 27 komen de nos. 26a en 26b voor

94
95
96
97
98

1934. Nos 1 t/m 58, 1934
1935. Nos. 1 t/m 42, 1935
1936. Nos. 1 t/m 50, 1936
1937. Nos. 1 t/m 47, 1937
1938. Nos. 1 t/m 43, 1938

99
100

1939. Nos. 1 t/m 46, 1939
1940. Nos 1 t/m 15, 1940

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

N.B. No. 16 komt tweemaal voor

1 omslag
1 omslag

2.3.1.5. Verordeningen
101

Register van verordeningen, reglementen en instructies; met bijbehorende
stukken, 1852-1917.
1 deel en 1 omslag

102

Verordening op de herziening van de plaatselijke strafverordeningen; met
bijbehorende stukken, 1856, 1857, 1861, 1862, 1866.

103

Register van verordeningen, 1919-1941.

29

1 omslag
1 deel

2.3.1.6. Correspondentie
104

105-137

Circulaires van de prefect van het departement van de Nedermaas, 1800, 1801,
1803, 1804.
Kopieboeken en registers van uitgaande brieven, 1818-1827, 1845-1942.
105
1818-1827.
Met voorin verklaringen door derden afgelegd bij en door de schout.
Met achteraan een staat van afgegeven uittreksels uit doop-,
trouwen overlijdensregisters, 1818 - 1827
106
-01-1845 t/m 31-12-1862.
Met bijbehorend stuk (p. 100a en p. 100b).
Met aantekeningen betreffende uitgaande stukken, p. 5-26, 31-41,
58-119.
Met uitgaande stukken vermeld in het "Cleerboek der schepenbank
Simpelveld", 1845, 1847. Afschriften 1921. p. l, 3, 27, 29.
Met stukken betreffende de benoeming en het ontslag van
raadsleden, schepenen, secretarissen en gemeente-ontvangers,
1819-1822, 1824. Afschriften p. 42-57, 1819 - 1921
-01-01-1863 t/m 11-04-1864, 1863 - 1864

1 omslag

1 deel

1 deel

N.B. Zie inv.nr. 2927

107
108
109
110

16-04-1864 t/m 27-05-1865, 1864 - 1865
29-05-1865 t/m 31-12-1867, 1865 - 1867
04-01-1868 t/m 05-11-1872, 1868 - 1872
06-12-1872 t/m 29-09-1876, 1872 - 1876

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

N.B. Met voorin een aantekening betreffende de aankoop in 1827 van dit register
door het Burgerlijk Armbestuur, z.d., 1872

111
112

29-09-1876 t/m 13-03-1880, 1876 - 1880
18-03-1880 t/m 08-12-1883, 1880 - 1883

1 katern
1 katern

N.B. Met een aantekening betreffende veranderingen in 1880 in de kadastrale
leggers, [1880]

113
114
115
116
117
118
119
120

22-12-1883 t/m 27-02-1886, 1883 - 1886
03-03-1886 t/m 11-05-1889, 1886 - 1889
15-05-1889 t/m 19-07-1890, 1889 - 1890
19-07-1890 t/m 28-07-1892, 1890 - 1892
13-08-1892 t/m 08-01-1894, 1892 - 1894
09-01-1894 t/m 11-11-1895, 1894 - 1895
15-11-1895 t/m 20-07-1898, 1895 - 1898
25-07-1898 t/m 20-03-1903, 1898 - 1903

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 deel

N.B. Met voorin twee kranteartikelen houdende bekendmakingen betreffende de
nationale militie en provinciale griffie, 1903, z.d.

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

23-03-1903 t/m 17-06-1905, 1903 - 1905
08-07-1905 t/m 03-09-1909, 1905 - 1909
03-09-1909 t/m 07-07-1912, 1909 - 1912
10-07-1912 t/m 02-01-1915, 1912 - 1915
02-01-1915 t/m 04-08-1916, 1915 - 1916
04-08-1916 t/m 19-07-1918, 1916 - 1918
06-07-1918 t/m 19-04-1920, 1918 - 1920
02-01-1920 t/m 08-03-1921, 1920 - 1921
10-01-1921 t/m 28-10-1922, 1921 - 1922
06-01-1922 t/m 26-09-1924, 1922 - 1924
08-01-1924 t/m 12-04-1926, 1924 - 1926

30

1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

132
133
134
135
136
137
138

139

02-01-1926 t/m 10-04-1928, 1926 - 1928
05-01-1928 t/m 01-05-1930, 1928 - 1930
06-01-1930 t/m 30-01-1932, 1930 - 1932
12-01-1932 t/m 29-01-1935, 1932 - 1935
03-01-1935 t/m 27-01-1939, 1935 - 1939
04-01-1939 t/m 23-01-1942, 1939 - 1942

Circulaires van de commissaris van het arrondissement of district Maastricht,
1820, 1824-1827.
Registers van de gemeente Bocholtz en Simpelveld houdende:
Kopieboek van uitgaande, ingekomen en interne stukken van de gemeente
Bocholtz, 1830-1844, bladen 12v (voor-)-107a (achterzijde), 140v, [152v]-[153a],
160v-[161a].
Kopieboek van uitgaande, ingekomen en interne stukken van de gemeente
Simpelveld, 1830-1844, bladen 108v-111v, 112a-140v, [154v].
Kopieboek van interne en ingekomen stukken van de gemeenten Bocholtz en
Simpelveld, 1829-1846, bladen 111a, 112v, 140a, 141v, 147a-[151a], [154a][157v].
Met aantekeningen betreffende diverse onderwerpen [1836-1843] op de
binnenzijde van de kaften, 1829-1846

1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

1 omslag

1 deel

N.B. De bladen 1-11, [158] en [159] ontbreken. Zie ook inv.nr. 140

140

Lijst van afschriften van ingekomen brieven van de commissaris te Valkenburg,
1835.

1 stuk

141

Uitgaande brieven. Concepten, 1835, 1836, 1855, 1857.

1 omslag

142

Circulaires van de provincie Limburg, 1838, 1839.

1 omslag

143-144

145-156

Registers van ingekomen kohieren en andere ingekomen stukken, 1875-1908.
143
24-05-1875 t/m 11-12-1889, 1875 - 1889
144
18-01-1890 t/m 28-09-1908, 1890 - 1908

1 katern
1 katern

Registers van ingekomen stukken, 1911-1941.
145
02-01-1911 t/m 05-11-1913, 1911 - 1913
146
05-11-1913 t/m 31-12-1913, 1913
147
02-01-1914 t/m 28-09-1917, 1914 - 1917
148
.. -09-1917 t/m .. -01-1920, 1917 - 1920
149
.. -01-1920 t/m .. -07-1921, 1920 - 1921
150
.. -07-1921 t/m .. -01-1923, 1921 - 1923
151
.. -01-1923 t/m .. -07-1924, 1923 - 1924
152
.. -07-1924 t/m .. -01-1929, 1924 - 1929
153
.. -01-1929 t/m .. -01-1931, 1929 - 1931
154
.. -01-1931 t/m .. -01-1934, 1931 - 1934
155
.. -01-1934 t/m .. -01-1938, 1934 - 1938
156
.. -01-1938 t/m .. -01-1941, 1938 - 1941

1 deel
1 katern
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

2.3.1.7. Gemeenteverslagen en algemene statistieken
157-225

Verslagen van de toestand van de gemeente over de jaren 1838-1929; met
bijbehorende stukken, 1838-1929.
157
1838, 1838

31

1 katern

158

1854, 1854

1 stuk

N.B. Met een aantekening betreffende een door twee inwoners van Bocholtz
ingediende klacht tegen een andere inwoner over een belediging.
Met een lijst van door de raad vastgestelde voorwaarden voor de verpachting van het
jachtrecht 1855.
Met brieven [van de burgemeester aan Gedeputeerde Staten] betreffende de
bovengenoemde voorwaarden, 1855. Concepten, 1854. Onvolledig

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

1859, 1859
1860, 1860
1861, 1861
1862, 1862
1863, 1863
1864, 1864
1865, 1865
1867, 1867
1868, 1868
1869, 1869
1870, 1870
1871, 1871
1872, 1872
1873, 1873
1874, 1874
1875, 1875
1876, 1876
1877, 1877
1878, 1878
1879, 1879
1880, 1880
1881, 1881
1882, 1882
1883, 1883
1884, 1884
1885, 1886, 1885 - 1886
1887, 1887
1888, 1888
1889, 1889
1890, 1890
1891, 1891
1892, 1892
1893, 1893
1894, 1894
1895, 1895
1896, 1896
1897, 1897
1898, 1898
1899, 1899
1900, 1900
1901, 1901
1902, 1903, 1902 - 1903
1904, 1904

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
2 katernen
1 katern en 2 stukken
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 2 stukken
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 2 stukken
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern en 2 stukken
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

32

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226-235

1905, 1906, 1905 - 1906
1907, 1907
1908, 1908
1909, 1909
1910, 1910
1911, 1911
1912, 1912
1913, 1913
1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917
1918, 1918
1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921
1922, 1922
1923, 1923
1924, 1924
1925, 1925
1926, 1926
1927, 1927
1928, 1928
1929, 1929

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

Staten houdende statische opgaven betreffende diverse onderwerpen, 1931-1940.
226
1931, 1931
1 omslag
227
1932, 1932
1 omslag
228
1933, 1933
1 omslag
229
1934, 1934
1 stuk
230
1935, 1935
1 omslag
231
1936, 1936
3 stukken
232
1937, 1937
1 omslag
233
1938, 1938
1 omslag
234
1939, 1939
2 stukken
235
1940, 1940
2 stukken

2.3.1.8. Archiefinventarissen
236-237

238

Archiefinventarissen van archiefbescheiden vanaf 1600, 1830-1837.
236
1830-1836, 1830 - 1836
237
1837, 1837
"Inventaris van het archief der municipaliteit vanaf 1795 tot en met 1814 en der
gemeente vanaf 1815 tot en met., opgemaakt in 1921", houdende archiefinventaris
van archiefbescheiden vanaf het jaar 1794. Met een trefwoordenindex en een
inhoudsopgave, 1921-[±1930].

33

1 katern
1 katern

1 deel

2.3.2. Stukken van bijzondere aard

2.3.2.1. Organisatie

2.3.2.1.1. Organisme

2.3.2.1.1.1. Instelling, ontwikkeling, opheffing
239

240

.--

Stukken betreffende de inspectie, het toezicht op en het herstel van DuitsNederlandse grenspalen, 1818, 1847-1869.

1 omslag

Circulaire van de commissaris van het arrondissement Roermond houdende een
verzoekschrift tot invulling van twee staten aangaande de verdeling van gronden
tussen Nederlandse en Duitse gemeenten. Met bijlagen, 1819.

3 stukken

Stukken betreffende de kwestie over de betaling van grondbelasting door
eigenaren van grond gelegen in de gemeente Heiden, Duitsland, waarop die
gemeente aanspraak maakt na een grensscheiding, 1831.
N.B. Zie inv.nr. 1031

241

Plan figuratief van goederen gelegen op de grens van België en Pruisen tussen de
gemeente Bocholtz en de gemeente Heiden (Duitsland), 1836. Met bijbehorend
stuk 1837
2 stukken

242

Staat van de burgemeester van Heyden en Laurensberg betreffende stukken
grond toebehorende aan inwoners van de gemeente Bocholtz, die aan de orde zijn
gekomen in Pruisisch-Nederlandse grensverdragen van 1816, met
begeleidingsbrief van deze burgemeester, 1840.

243

.--

1 stuk

Staat betreffende de samenstelling van en andere inlichtingen over de gemeente
ten behoeve van het Departement van Oorlog; met bijbehorend stuk, 1845.
2 stukken
Brief van de gemeente-secretaris M. Rhoen, d.d. 19-05-1858 aan n.n. betreffende
de namen van de gemeente Bocholtz en de daarbij behorende gehuchten, 1858.
N.B. Zie inv.nr. 2563

244

245

Stukken betreffende wijkindeling, straatnaamgeving en huisnummering, 1859,
1930, 1936, z.d..
Verzoekschrift van de commissaris van de Koning betreffende de bepaling van de
Nederlands-Duitse grensscheiding tussen de grenspalen nos. 205 en 207,
genaamd de Plateweg, 1866.

1 omslag

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 246

246

Verzoekschrift van de commissaris van de Koning betreffende de bepaling van de
Nederlands-Duitse grensscheiding m.b.t. een stuk grond genaamd de neutrale
weide, 1866.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 245

247

Stukken betreffende het gemeentewapen, 1896.

1 omslag

248

Stukken betreffende een plan tot gemeentelijke herindeling, bevattende o.a. de
samenvoeging van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld, en betreffende de in
verband daarmee op te richten commissie ingevolge art. 131 van de
Gemeentewet, 1920, 1921.

1 omslag

34

249

250

251

252

253

Brief van Dr. J. van de Venne te Houthem betreffende de naam en geschiedenis
van Bocholtz, 1921.

1 stuk

Brieven van G. Krekelberg te Vlodrop betreffende historische gegevens over
Bocholtz, die hij in een bibliotheek heeft aangetroffen, 1928, 1929.

2 stukken

Stukken betreffende de vaststelling en bebakening, tussen de palen nos. 200 en
212, van de Nederlands-Pruisische (Duitse) grens, 1929, 1930.

1 omslag

Stukken betreffende de herplaatsing van de grenspaal no. 205 op de grens van
Nederland en Pruisen (Duitsland), 1930.

1 omslag

Stukken betreffende de herplaatsing van de grenspaal no. 212 op de grens van
Nederland en Pruisen (Duitsland), 1933, 1934.

1 omslag

254

Correspondentie met een landmeter van het kadaster voor het district Gulpen te
Maastricht, betreffende de grens tussen de gemeenten Bocholtz en Simpelveld en
een grenssteen aan de Tienbaan (Kleenstraat), 1937.
3 stukken

255

Rapport betreffende de bepaling van de gemeentegrens langs de NederlandsDuitse grens en het plaatsen van grenspalen, z.d..

1 stuk

Aantekening betreffende de loop van de grens en plaatsing van de grenspalen
nos. 211 en 212 tussen Nederland en Duitsland, z.d..

1 stuk

Verslag van de schouw, alsmede de beschrijving van de grens tussen Nederland
en Duitsland voor zover het betreft Bocholtz. Concept, z.d..

1 stuk

256

257

2.3.2.1.1.2. Betrekkingen tot andere lichamen en personen
258

259

260

261

Petitie van een aantal inwoners aan de Belgische Koning om het gedeelte van de
provincie Limburg, dat door een verdrag dreigt te worden afgestaan, onder
Belgische soevereiniteit te houden. Afschrift, 1838.

1 stuk

Brief van de commissaris te Valkenburg aan de burgemeester houdende een
uitnodiging aan hem, de schepenen en de secretaris om met hem op het
gemeentehuis van Kerkrade een belangrijke zaak te bespreken, 1839.

1 stuk

Publikatie van het Koninklijk Besluit betreffende het door de Koning in 1840
verleende algemeen pardon, met aan de ommezijde een concept van een
verordening op de heffing van gemeente-accijns op het gedistilleerd, 1847, z.d.

1 stuk

Stukken betreffende administratieve bezoeken aan de gemeente door de
commissaris van de Koning en van de Koningin, 1856, 1857, 1867, 1926, 1934,
1935.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 1201 en 2141

262

263

Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende een Koninklijk Besluit d.d. 16-101895 no. 34 tot verlening van een rijksbijstand van fl. 850,- in de kosten van de
gemeentehuishouding, 1895, 1896.

2 stukken

Stukken betreffende de invoering en de gevolgen van de Wet ter Herziening van
de Financiële verhouding tussen het rijk en de gemeente, 1928-1931.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 1081 t/m 1083, 1121 en 1122

2.3.2.1.1.3. Economische en rechtspositie

35

2.3.2.1.1.3.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsverwerkelijking
264

265

Stukken betreffende door de ongevallenverzekeringsmaatschappij N.V. Fatum te
V Gravenhage behandelde schadegevallen, 1934, 1937.
Akte houdende verklaring van Fr.H. Knops, dat hij de gemeente nooit
aansprakelijk zal stellen voor eventuele schade aan zijn huis, gelegen op sectie A
no. 3056, veroorzaakt door, staande op perceel sectie A no. 3086, toebehorend
aan de gemeente, 1935.

1 omslag

1 stuk

2.3.2.1.1.3.2. Eigendom en bezit
.--

Stukken betreffende de verkoop van door particulieren onrechtmatig in bezit
genomen gemeentegronden, 1820, 1822, 1823.
N.B. Zie inv.nr. 310

.--

Brief aan de commissaris van het arrondissement van Maastricht betreffende
gelden afkomstig van een afstand van onrechtmatig inbezitgenomen goederen;
met bijbehorende stukken, 1822.
N.B. Zie inv.nr. 644

266

267

Bekendmaking van de schout van de gemeente betreffende inbezitneming van
gemeentegrond door D. Deuz, pachter van de hof Overhausen, en eventuele
andere ingezetenen van de gemeente, 1822.

1 stuk

Besluit van de raad betreffende het wederrechtelijk in bezit houden van een stuk
gemeentegrond door J.J. Gerarts. Afschrift, 1826.

1 stuk

268

Correspondentie met de commissaris van het district Maastricht betreffende de
teruggave van door J.J. Gerards onrechtmatig in bezit genomen gemeentegrond,
1832.
3 stukken

269

Staat betreffende gemeentegronden en een staat betreffende bevolkingsaantallen,
gemeentegronden, de kerk en de school, ingedeeld per gehucht, 1835, 1836.

270

Tekeningen betreffende metingen van gemeentegronden, 1844, z.d..

271

Verzoekschrift van de inspecteur der buurtwegen in het eerste district te
Maastricht om verstrekking van inlichtingen over de eigendom van grond langs
een stuk land van dhr. Clavareau, waarop de gemeente bomen heeft geplant en
over eventuele overtreding van het buurtwegenreglement door de gemeente en
dhr. Clavareau m.b.t. het planten van bomen, 1850.

272

Staten houdende opgaven van de aan de gemeente naar burgerlijk recht
toebehorende gemeente-eigendommen; met bijbehorend stuk, 1858-1934.

1 stuk
2 stukken

1 stuk

1 omslag

2.3.2.1.1.3.2.1. Verkrijging en verlies
273

274

Stukken betreffende de opheffing, verkoop, verlegging en ruiling van gedeelten
van het Vlengendalerkerkvoetpad, 1920, 1924-1926, 1929, 1930.

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente aan het R.-K. Kerkbestuur van
Bocholtz om een gedeelte van het perceel, sectie A no. 888, af te staan voor de
aanleg van een weg vanaf de Schoolweg naar Veeweide, 1928.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 356

36

275

Stukken betreffende de onttrekking aan de openbare dienst van gedeelten van de
Vlengendalerweg en betreffende de aan- en verkoop van stroken grond in en
langs deze weg voor de verbreding van een gedeelte van deze weg, 1933-1935. 1 omslag

276

Stukken betreffende de aan- en verkoop van stukken grond voor de verbreding en
verbetering van de weg Bocholtz-Bocholtzerheide-Baneheide en betreffende de
onttrekking aan de openbare dienst van een gedeelte van de Plattenboscherweg,
1935-1938.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 2214

2.3.2.1.1.3.2.2. Aankoop
277

Stukken betreffende de aankoop van een woning met tuin en weide aan het
kerkhof, sectie C no. 183, groot 90 kleine roeden, toebehorend aan de wed. M.C.
Ortmans-Schiffelers te Eys, om te worden ingericht tot schoollokaal,
onderwijzerswoning, bewaarplaats voor gemeente-archieven en kapelanie, 1840,
1841.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 661

278

Stukken betreffende de aankoop van een aantal stroken grond voor de verbreding
van de weg van Bocholtz naar Simpelveld, 1864, 1865.
3 stukken

279

Stukken betreffende de aankoop van grond in de Waalbroek, sectie A no. 1504,
groot 66 ellen, toebehorend aan PJ. Franckort te Simpelveld, sectie A nos. 1499,
1500 en 1503, groot 60 ellen , toebehorend aan de wed. M.A. Brull-Bischops en
sectie A no. 1262, groot 70 ellen, toebehorend aan H. Janssen te Simpelveld, voor
de verbreding van de Broekweg, 1867.
3 stukken

280

Stukken betreffende de aankoop van een aantal stroken grond voor de verbreding
van de Veeweiderweg, de Broekweg en de kunstweg no. 174 der tabel, 1878,
1879, z.d..
1 omslag

281

Stukken betreffende de aankoop van een aantal stroken grond voor de verbreding
van de weg no. 198 der tabel, lopende van de kunstweg no. 93 naar de Duitse
grens richting Orsbach, 1886, 1887, z.d..
1 omslag

282

Stukken betreffende de aankoop van drie stukken land, toebehorend aan de
gravin de wed. de Spangen-de Rodes, te Brussel, nl. een stuk bouwland aan de
Akerweg en de Helweg, sectie B no. 1206, groot 6 a, voor de bouw van een
kantoor met woning, een stuk bouwland aan de Helweg, sectie B nos. 88, 1201 en
1206, groot 3,64 a, voor de verbreding van de Helweg en een stuk weiland naast
de spoorweg, sectie B no. 1201, groot 2,49 a, voor de oprichting van een
spoorweghalte, 1899, 1900.
1 omslag

283

Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Zandbergerweg,
sectie A nos. 819 en 820, groot 1 a, toebehorend aan H. Huppertz en zijn
echtgenote M.H. Dabekausen, voor de verbreding van deze weg, 1904, 1906.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van een stuk weiland, sectie A no. 2264, groot
1,95 a, toebehorend aan H.E. Grooten, 1905.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van een huis met stallen, tuin, schuur en een
boomgaard in het Langveld, sectie A nos. 1695, 2644 en 2811, groot 32,3 a,
toebehorend aan H.J. Rhoen, burgemeester te Vaals, eventueel voor de
huisvesting van de burgemeester en voor de bouw van een gemeentehuis met
veldwachterswoning, 1918.

1 omslag

284

285

286

Stukken betreffende de aankoop en ruiling van een aantal stukken grond voor de
aanleg van een weg naar Vlengendaal na de opheffing van de Steengracht en de

37

gedeeltelijke opheffingen van de Pleiweg en het Vlengendalerkerkvoetpad, 1923,
1924.
287

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van een perceel aan het
Wilhelminaplein, sectie A no. 1643, groot 0,52 a, toebehorend aan de wed. E.
Ortmans-Schrijvers te Wahlwiller c.s. voor de verbreding van dit plein, 1925, 1926.
1 omslag

288

Stukken betreffende de aankoop van een stuk grond, sectie A no. 2759, groot
13,855 a, toebehorend aan de Vereniging ter Bevordering der Zedelijke en
Stoffelijke Belangen der Inwoners van Bocholtz en omstreken, van stukken grond,
sectie A nos. 1660, 1656, 1657 en 1659, groot resp. 9,61 a, 2,265 a, 0,275 a en
0,125a, toebehorend aan D. Rhoen en A.M. Höppener-Rhoen, en betreffende de
ruiling van een stuk grond, sectie A no. 1660, groot 0,075 a, tegen een stuk grond,
sectie A no. 2904, groot 0,075 a, toebehorend aan P.A. Hamers, voor de aanleg
van een weg vanuit de kom Bocholtz via Veeweide naar de weg SimpelveldBocholtz, 1928, 1929.
1 omslag

289

Stukken betreffende de aankoop van stroken grond voor de verbreding van een
gedeelte van de Steenweg, genaamd Steenberg, 1928, 1929.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van gedeelten van percelen grond aan de
Steenweg, sectie A no. 2828, groot 0,2 a, toebehorend aan L. Bonne, en sectie A
no. 2799 en 2817, groot 0,12 a en 0,06 a, toebehorend aan J. Brull, voor de
verbreding van deze weg, 1930.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van stroken grond aan de Veeweiderweg,
Steenberg-weg en Stevensweg voor de verbreding en verbetering van gedeelten
van deze wegen, 1931, 1932.

1 omslag

290

291

292

Stukken betreffende de aankoop van een aantal stroken grond aan de
Stevensweg en/of Tienbaansweg voor de verbreding van gedeelten en verbetering
in deze wegen als werkverschaffingsobject, 1932, 1933.
1 omslag

293

Stukken betreffende de aankoop bij de openbare verkoop van de percelen sectie
A nos. 2856, 2857 en 2858, zijnde drie woningen met bijbehoren en later
betreffende de aankoop bij openbare verkoop van de percelen sectie A nos. 183,
184, 1063, 1066, 1252, 1896, 2014-2017, 2349, 2768 en 2916, zijnde een woning
met bijbehoren, vanwege een vordering van de gemeente i.v.m. een verleend
hypothecair krediet op voormelde percelen, 1932-1934.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 370

294

Stukken betreffende de aankoop van een aantal stroken grond aan de Minister
Ruijsstraat, sectie B nos. 92 en 1849, groot 1,719 a, toebehorende aan J.G. Spork
en L.J. Dautzenberg, en sectie B nos. 1486, 1487 en 1488, groot 2,179 a,
toebehorende aan L. Senden en cons., voor de verbreding van de hoek Minister
Ruijsstraat-Stationstraat-Overhuizerstraat, 1933.
1 omslag

295

Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van het perceel sectie A no.
2681, groot 2,1 a, toebehorend aan H.A. Grooten en betreffende de ruiling van
een gedeelte van het perceel sectie A no. 2899, groot 4,1 a toebehorend aan de
gemeente, tegen verschillende rechten, verbonden aan bovengenoemd perceel
sectie A no. 2681, toebehorend aan H.A. Grooten, voor de uitbreiding van de
openbare lager school, 1933.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van stroken grond aan de Stevensweg voor de
verbreding en verbetering van een gedeelte van de Stevensweg als
werkverschaffingsobject, 1933, 1934.

1 omslag

296

38

297

Stukken betreffende de aankoop van stroken grond aan de Steenbergweg voor de
verbreding van een gedeelte van deze weg als werkverschaffingsobject, 19331935.
1 omslag

298

Stukken betreffende de onttrekking aan de openbare dienst van de om te leggen
gedeelten van de Tienbaansweg en betreffende de aankoop van stroken grond
aan deze weg voor de verbreding en verbetering van deze weg als
werkverschaffingsobject en betreffende de verkoop van de op te heffen gedeelten
van deze weg en van stroken aan deze weg, 1933-1937.
1 omslag

299

Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van het perceel sectie A no.
1052, groot 21,37 a, toebehorend aan J.M. Prickarts, voor het delven van kiezel
door gemeente, 1934.

1 omslag

Akte van onderhandse aankoop van een perceel grond, sectie B no. 1995, groot
48 m2, toebehorend aan H.J. Schiffelers en zijn echtgenote P. Brauers, 1935.

1 stuk

300

301

Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Groenenweg, sectie
C. no. 1124, groot ca. 11 a, toebehorend aan de douairière M.F.H. van
Rijckevorsel-de Bieberstein Rogala Zawatzka te Berlicum voor de verbreding van
een gedeelte van deze weg, [1935], 1936.
1 omslag

302

Stukken betreffende de aankoop van een aantal stroken grond voor de verbetering
en verbreding van een gedeelte van de Waalbroekerweg, als
werkverschaffingsobject, 1935-1937.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 304

303

Stukken betreffende de aankoop van stroken grond voor de verbreding van de
weg Bocholtz-Simpelveld, 1935-1937.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2160

304

Stukken betreffende de gezamenlijke aankoop met de gemeente Simpelveld van
een aantal stroken grond voor de verbetering en verbreding van een gedeelte van
de Waalbroekerweg als werkverschaffingsobject, 1935-1937.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 302

305

306

Stukken betreffende de aankoop van het perceel aan de Kievitsweg, sectie A no.
2429, groot 1,1, a, toebehorend aan J.C. Palm, M.A. Palm, W.H. Palm en G.J.
Palm, voor een gedeeltelijke verbreding van deze weg, 1936, 1938.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van stroken grond langs de Molenweg, sectie B
nos. 1671 en 1672, groot ca. 0,3 a, toebehorende aan C.J. Grooten voor een
gedeeltelijke verbreding van deze weg, 1937, 1938.

1 omslag

307

Stukken betreffende de aankoop van een binnen de rooilijn gelegen gedeelte van
een perceel, gelegen aan het Wilhelminaplein, sectie A no. 2691, groot ca. 0,6 a,
toebehorend aan J. Plessen, 1940, 1941.
1 omslag

308

Stukken betreffende de aankoop van een binnen de rooilijn gelegen gedeelte van
het perceel sectie A no. 3061, groot ca. 025 a, toebehorende aan Fr. Meijers te
Kerkrade, 1940, 1941.
1 omslag

2.3.2.1.1.3.3. Verkoop
309

Stukken betreffende de openbare verkoop van bomen, 1812, 1867-1939, z.d..

1 omslag

310

Stukken betreffende de verkoop van door particulieren onrechtmatig in bezit
genomen gemeentegronden, 1820, 1822, 1823.

1 omslag

39

311

312-315

Stukken betreffende de verkoop van een aantal stroken grond, waaronder
overtollige breedten van wegen en betreffende de ruil van een stuk bouwland,
groot 12 roeden 15 ellen tegen drie stukken land, sectie A no. 1749, 1953, 1755,
groot 13 roeden 50 ellen, toebehorend aan dhr. Sassen van Meesenbroek, 18621864.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van een aantal stroken grond, waaronder
overtollige breedten van wegen, 1866-1907.
312
1866, 1867, 1872, 1866 - 1872

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 571

313
314
315

1879-1883. Met een aantekening betreffende ontvangen
koopsommen 1896, 1879 - 1896
1888-1890, 1888 - 1890
1892, 1895, 1907, 1892 - 1907

1 omslag
1 omslag
1 omslag

316

Akte betreffende de openbare verkoop van hout, kepers, balken en leien, 1874.

1 stuk

317

Stukken betreffende de verkoop van een aantal stroken grond, waaronder het
opgeheven Kerkveldervoetpad en het Putwegske, resp. onder nos. 50 en 55
voorkomende op de staat der buurtwegen en het verlegde Zandbergerkerkvoetpad
en betreffende de verkoop van twee percelen tuin en schaapsweide op de
Zandberg, sectie A nos. 947 en 2131, groot 30,65 a, aan Mr. baron de Bieberstein
Rogalla Zawadskij te Maastricht, als vader en voogd van zijn minderjarige
kinderen, 1882, 1883, 1885.
1 omslag

318

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot
verkoop van een gedeelte van het perceel weiland, sectie A no. 1697, groot 6,15
a, aan de Landbouwafdeling Boerenbond Sint Isidorus te Bocholtz, 1916.

1 stuk

319

Stukken betreffende de verkoop van een aantal stukken grond sectie A nos. 2277
en 2278, voor gebruik als bouwterreinen, 1921.
1 omslag

320

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van het perceel sectie A no.
2278, groot 3,73 a, aan H. Hendriks, 1921.

2 stukken

Stukken betreffende de opheffing en verkoop van een gedeelte van het voetpad
no. 40, het Bongaardervoetpad en betreffende de opheffing en ruil van een
gedeelte van het voetpad no. 39, het Zandbergerkerkvoetpad, groot 3,04 a,
toebehorend aan de gemeente, tegen een aantal stukken land, toebehorend aan
Jhr. Mr. Fr. van Rijckevorsel te 's-Hertogenbosch, 1921-1932.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van een perceel in de
Veeweide, sectie A no. 2849, groot 12,34 a, aan N. Schepers, 1924.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van een stuk grond nabij de kapelanie, sectie C
no. 1277, aan de R.-K. Kerkfabriek van Bocholtz, 1924.

2 stukken

321

322

323

.--

Stukken betreffende het verzoek van J.W. Steinbusch e.a. tot verkoop van een
gedeelte van het Orsbachervoetpad, 1924, 1925, 1930.
N.B. Zie inv.nr. 2205

324

Stukken betreffende de verkoop van een perceel, gelegen aan de Veeweiderweg,
sectie A no. 2877, groot 7,01 a, aan J.D. Mohnen te Richterich, als bouwplaats te
gebruiken, 1925.
1 omslag

325

Stukken betreffende de verkoop van een aantal stroken grond langs de nieuwe
weg naar het gehucht Vlengendaal, aan W. Franssen, G. Weeren, J.J. Schmetz
en M.J.P.H. Deckers, 1925, 1929.

40

1 omslag

326

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van een perceel, gelegen aan
de Veeweiderweg, sectie A no. 2877, groot 4,85 a, aan H.P. Haagen, om als
bouwplaats te gebruiken, 1926, 1927.

1 omslag

327

Stukken betreffende de verkoop van twee gedeelten van het perceel, gelegen aan
het Veeweiderweg, sectie A no. 2877, groot 3,37 a en 3,36 a, aan resp. A.W.
Frings en M.H. Dumont, om als bouwplaats te gebruiken, 1928, 1929.
1 omslag

328

Stukken betreffende de verkoop van een strook grond langs de nieuwe weg vanaf
de weg Bocholtz-Simpelveld naar de Veeweiderweg, sectie A no. 1660, groot ca.
3,7 a, aan de Vereniging ter Bevordering der Zedelijke en Stoffelijke Belangen der
Inwoners van Bocholtz en omgeving, voor de woningbouw, 1930, 1931.
1 omslag

329

Stukken betreffende de verkoop van gedeelten van het perceel buurtwegen, sectie
C no. 1480, aan de provincie Limburg, voor de aanleg van de weg NijswillerSimpelveld, 1933, 1934.
1 omslag

330

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van een perceel, sectie C no.
510, groot 15,7964 a, aan M. Kreuels te Simpelveld, 1934.

1 omslag

331

Stukken betreffende de verkoop van weggedeelten van de provinciale weg, sectie
C no. 1500, groot ca. 0,9 a, aan de provincie Limburg, voor de aanleg van
parallelwegen langs de provinciale weg Nijswiller-Simpelveld, 1935-1937.
1 omslag

332

Stukken betreffende de verkoop van een strook grond nabij de kerk, sectie A nos.
3178 en 3182, groot ca. 0,63 a, aan het R.-K. kerkbestuur van de H. Jacobus de
Meerdere-parochie voor de plaatsing van een Maria-beeld, 1937.
1 omslag

333

Akte van verkoop van een strook grond, zijnde een gedeelte van het aan het
openbaar verkeer onttrokken gedeelte van de Plattenboscherweg, sectie C no.
1523, groot ca. 1,8 a, aan de weduwe M.M. Franssen-Hassert c.s, 1937.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 2214

334

Stukken betreffende de verkoop van het perceel bouwland, sectie A no. 1252,
groot 36,8 a, aan J.Chr. Merx, 1939, 1941.

1 omslag

2.3.2.1.1.3.4. Ruiling
.--

Stukken betreffende de ruiling van een stuk bouwland, groot 12 roeden 15 ellen
tegen drie stukken land, sectie A 1749, 1753 en 1755, groot 13 roeden 50 ellen,
toebehorend aan dhr. Sassen van Meesenbroek, 1862, 1863.
N.B. Zie inv.nr. 311

335

Akte van ruiling van een stuk bouwland langs de Groenenweg, sectie C, groot 12
roeden, 15 ellen, met een toegift van een geldsom tegen vier stukken land, sectie
A nos. 1753 en 1755, sectie C nos. 120 en 956, resp. groot 4 roeden 25 ellen. 3
roeden 50 ellen. 1 roede 15 ellen en 4 roeden 60 ellen, toebehorend aan de wed.
Th. Fr. Saaen-Van Panhuijs, voor de verbreding van de weg van Bocholtz naar
Simpelveld, 1864.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 311

336

.--

Akte van ruiling van een stuk hooiland genaamd Veeweide, sectie A no. 843, groot
32,75 a, tegen een stuk bouwland, genaamd Kommert, sectie A no. 2047, groot
17,44 a, toebehorend aan H.D.J. Rhoen, gemeentesecretaris, 1876.
Stukken betreffende opheffing en ruil van een gedeelte van het voetpad no. 39,
het Zandbergerkerkvoetpad, groot 3.04 a, toebehorend aan de gemeente, tegen
een aantal stukken land, toebehorend aan Jhr. Mr. Fr. van Rijckevorsel te 'sHertogenbosch, 1921-1930.
N.B. Zie inv.nr. 321

41

1 stuk

.--

Stukken betreffende de ruiling van een aantal stukken grond voor de aanleg van
een weg naar Vlengendaal, 1923.
N.B. Zie inv.nr. 286

337

338

.--

Stukken betreffende de ruiling van een gedeelte van het perceel, sectie A no.
2877, groot 0,348 a, toebehorend aan de gemeente, tegen een gedeelte van het
perceel, sectie A no. 2860, groot 0,348 a, toebehorend aan K.J. Frings, voor de
verbreding van de Veeweiderweg, 1925.

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van M.J. Vanhommerig e.a. tot de ruiling van een
gedeelte van het perceel, sectie A no. 2842, groot ca. 0,35a, toebehorend aan de
gemeente, tegen een gedeelte van het perceel sectie A no. 2842, groot ca.
0,485a, toebehorend aan voorvermelde M.J. Vanhommerig e.a., 1925, 1926,
1934.
1 omslag
Stukken betreffende de ruiling van een stuk grond, sectie A no. 1660, groot 0,075
a, tegen een stuk grond, sectie A no. 2904, groot 0,075 a, toebehorend aan P.A.
Hamers, voor de aanleg van een weg vanuit de kom Bocholtz via Veeweide naar
de weg Simpelveld-Bocholtz, 1928, 1929.
N.B. Zie inv.nr. 288

339

Stukken betreffende de ruiling van de strook grond, waarover een te verleggen
gedeelte van het Zandbergerkerkvoetpad loopt, sectie A no. 2975 later sectie A
no. 3048, groot ca.0,98 a, tegen gedeelte van de percelen sectie A nos. 1660 en
1661, in totaal groot 0,67 a, waarover het verlegde voetpadgedeelte zal komen te
lopen en toebehorend aan J.J. Höppener en A.M. Höppener-Rhoen; met
bijbehorende stukken, 1928-1930, 1934.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2155

340

Stukken betreffende de ruiling en opheffing van een deel van het
Vlengendalerkerkvoetpad, sectie B no. 2008, groot ca. 1,1 a en voorzover nodig
een gedeelte van hetzelfde voetpad, sectie B no. 1288, toebehorend aan de
gemeente, tegen een gedeelte van perceel, sectie B no. 1289, groot ca. 0,75 a en
gedeelten van de percelen, sectie B nos. 233 en 1288, samen groot ca. 3,2 a,
toebehorend aan H.H.J. Pinkers te Meerssen, 1935-1937.
1 omslag

341

Stukken betreffende het verzoek van L. Steinbusch te Beitel Heerlen e.a. om
ruiling van een perceel, sectie A no. 1063 en gedeelten van de percelen sectie A
nos. 1066, 2768 en 2916, in het totaal groot ca. 13,28 a, toebehorend aan de
gemeente, tegen gedeelten van de percelen, sectie A nos. 1062, 2617 en 2676,
groot ca. 14,45 a, toebehorend aan voorvermelde L. Steinbusch e.a., 1936, 1937. 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 372

342

Stukken betreffende de ruiling van een gedeelte van perceel, sectie C no. 1496,
groot 0,13 a, toebehorend aan de gemeente, tegen het perceel, sectie C no. 1352
en een gedeelte van het perceel, sectie A no. 2623, totale grootte ca. 6,55 a,
toebehorend aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, voor de aanleg en
verbetering van de weg Bocholtz-Simpelveld, 1936, 1939, 1940.
1 omslag
N.B. Zie ook archief gemeente Bocholtz 1941-1981

2.3.2.1.1.3.5. Schenking
343

Correspondentie met de commissaris van de Koning houdende een verzoek van
het gemeentebestuur, het kerkbestuur en het armbestuur van Bocholtz tot het
verlenen van een attest, benodigd voor het aannemen van een door wijlen de
pastoor Daelen, uitgeleende geldsom, behorende tot legaten van hem aan deze
instellingen; met desbetreffend attest, 1858.

42

2 stukken

344

Akte houdende de verklaring van de raad betreffende de uitvoering door M. Rhoen
van de uiterste wilsbeschikking van pastoor Daelen bij deszelfs testament d.d. 2202-1854, waarbij o.a. de gemeente een geldsom van fl. 181,26 en een zonnewijzer
erft en de openbare lagere school een platenboek over de bijbel. Met bijlage,
1859.
2 stukken

345

Stukken betreffende schenking door het gemeentebestuur aan het R.-K.
Kerkbestuur van Bocholtz van de pastorie en plaats, sectie A no. 2341, groot 2,7
a, de tuin, sectie A no. 2172, groot 9,05 a, de kapelanie met tuin, sectie C no. 252,
groot 10,25 a, 1885, 1930, 1931.
1 omslag

346

Stukken betreffende de kosteloze afdracht van een stuk weiland naast de
spoorweg, sectie B no. 1201, groot 2,49 a, aan de Staat der Nederlanden,
aangenomen door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, voor de
oprichting van een spoorweghalte, 1899, 1900.
1 omslag

347

Akte houdende afstand door ondergetekenden van alle eigendoms- en/of andere
rechten op de drinkwaterput te Bocholtzerheide naast het pand van G. van de
Linden, 1923.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 1573

348

349

350

351

352

Akte van schenking aan de gemeente door J.H. Schiffelers van een strook grond
aan de Steengats, sectie A no. 1410, voor een eventuele verbreding ervan, 1925.

1 stuk

Akte van schenking aan de gemeente door W. Grooten en J. Grooten van stroken
grond aan de Molenweg, sectie B nos. 812 en 827, voor een eventuele verbreding
ervan, 1927.

1 stuk

Akte van schenking aan de gemeente door W.H. Kerstgens van een strook grond
aan de Molenweg, sectie B no. 821 voor zover deze strook is gelegen buiten de
rooilijn, 1930.

1 stuk

Akte van schenking aan de gemeente door J.T. Aalmans van een strook grond
aan de Molenweg, sectie C nos. 817, gelegen buiten de rooilijn, voor een
eventuele verbreding van deze weg, 1930.

1 stuk

Stukken betreffende de schenking aan de gemeente door de wed. OrtmansSchrijvers te Wahlwiller, van een strook langs het Dorpskerkvoetpad, sectie A nos.
1943 en 2340, groot ca. 6 a, voor de verbreding van dit voetpad tot openbare weg,
1930, 1933, 1934.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nrs. 274 en 356

353

Stukken betreffende de schenking door de gemeente aan het R.-K. kerkbestuur
van de H. Jacobus de Meerdere-parochie van een gedeelte van het perceel sectie
A no. 2342, waarop o.a. de kerk staat, en van het perceel sectie C no. 1277,
waarop een lijkenhuisje staat, op bepaalde voorwaarden, en betreffende de
schenking door dit kerkbestuur aan de gemeente van een strook grond, groot ca.
0,48 a, sectie C no. 1377, onder bepaalde voorwaarden, en van een gedeelte van
het perceel sectie A no. 2341, waarop het arrestantenlokaal en het
brandspuitenhuis van de gemeente en een bergplaats van het kerkbestuur staan,
en betreffende de verharding van het pleintje nabij de kerk, 1932-1934.
1 omslag

354

Akte van schenking aan de gemeente door G.H. Rademakers te Simpelveld van
een strook grond aan de Groenenweg, sectie C no. 1070, voor zover deze strook
is gelegen buiten de door of namens de gemeente vastgestelde of alsnog nader
aan te wijzen rooilijn, 1933.

1 stuk

Akte van schenking aan de gemeente door H. Van Weersch te Nijswiller van een
strook grond aan de Groenenweg, sectie C no. 1261, voor zover deze strook is
gelegen buiten de door of namens de gemeente vastgestelde of nader aan te
wijzen rooilijn, 1933.

1 stuk

355

43

356

Stukken betreffende de schenking aan de gemeente door het bestuur van de R.-K.
Kerk van de H. Jacobus de Meerdere en de wed. Ortmans-Schrijvers te
Wahlwiller, van stroken grond sectie A nos. 888, 2313, 2970, 2971 en 3064, groot
in totaal ca. 23,15 a en betreffende een schenking door de gemeente aan dit
kerkbestuur van een gedeelte van het Zandbergerkerkvoetpad, sectie A no. 3009,
na onttrekking aan de publieke dienst en aan het openbaar verkeer, voor de
aanleg van een openbare weg, 1934.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nrs. 274 en 352

357

358

359

Stukken betreffende de schenking aan de gemeente door N.J. Havenith van een
strook grond aan de Pleiweg, sectie B no. 1943, groot ca. 0,25 a, voor verbreding
van deze weg, 1935, 1936.

1 omslag

Stukken betreffende de schenking aan de gemeente door W. Collaert, van een
strook grond, aan de weg Bocholtz-Simpelveld, sectie A no. 2060, groot 0,045 a,
voor de verbreding van deze weg, 1936.

1 omslag

Akte van schenking onder voorwaarden aan de gemeente door J.H. Mohnen te
Bocholtzerheide van een strook grond aan de Groenenweg, sectie C no. 1466,
voor zover deze strook is gelegen buiten de door of namens de gemeente
vastgestelde of nader aan te wijzen rooilijn, 1936.

1 stuk

360

Stukken betreffende de schenking aan de gemeente van een strook van het
perceel, sectie A no. 2708, groot 0,21 a, door J. Ortmans, van een strook van het
perceel, sectie A no. 2709, groot 1,04 a, door J.H. Jorissen en van een strook van
het perceel, sectie A no. 2710, groot 0,53 a, door H.J. Jorissen, voor de verbreding
van een gedeelte van de weg no. 29, de grensweg tussen Bocholtz en Simpelveld,
1936, 1937.
1 omslag

361

Stukken betreffende de schenking aan de gemeente van gedeelten van de
percelen, sectie A nos. 2429 en 2892, totale grootte 0,2 a, door J.C. Palm, M.A.
Palm, W.H. Palm en G.J. Palm en van een gedeelte van het perceel, sectie A no.
3201, groot ca. 0,72 a, door G.J. Palm, voor de verlegging van de Eyserbeek,
aldaar, 1936, 1937.

1 omslag

2.3.2.1.1.3.6. Onteigening
362

Stukken betreffende de onteigening van percelen voor de aanleg van een weg van
Simpelveld naar Nijswiller ten algemene nutte en ten name van de provincie
Limburg, 1933, 1934.
1 omslag

363

Stukken betreffende de onteigening van stroken grond, toebehorende aan J.C.
Palm, W.H. Palm, G.J. Palm en M.A.H. Palm en toebehorende aan P.H.
Schroeders en A.H. Schroeders, beide te Simpelveld, voor de aanleg en
verbetering van een gedeelte van de weg Bocholtz-Simpelveld, 1936-1938.

1 omslag

2.3.2.1.1.4. Zakelijke rechten
364

Stukken betreffende de beëindiging van een overeenkomst met het R.-K.
Kerkbestuur van Bocholtz betreffende het vruchtgebruik van twee stukken
gemeentegrond ten behoeve van de dienstdoende priester, 1825-1828.
N.B. Zie ook inv.nr. 2272

2.3.2.1.1.5. Andere dan zakelijke rechten

44

1 omslag

2.3.2.1.1.5.1. Huur-, verhuur en verpachting
365

Stukken betreffende de verpachting van stukken grond, 1802, 1832-1862, 19061940.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2281

.--

Brief van de commissaris van het arrondissement Maastricht houdende de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het besluit van de raad tot ontginning
en verpachting van het gemeentebos gelegen tussen de gehuchten
Bocholtzerheide en Baneheide, 1820.
N.B. Zie inv.nr. 2274

.--

Bevelschrift van de gemeente-ontvanger aan de kinderen van A. Schmeets tot
betaling van achterstallige pacht, [± 1856].
N.B. Zie inv.nr. 2133

.--

Bekendmaking van een openbare verpachting d.d. 06-05-1857 van stukken grond
binnen de gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1856-1858.
N.B. Zie inv.nr. 2753

366

Stukken betreffende het verhuren aan de Staat der Nederlanden van een huis, erf
en tuin gelegen aan de landweg naar Aken, sectie B no. 1206, groot 6 a, om te
dienen als kantoor en woning van de commies-ontvanger van de Directe
Belastingen Invoerrechten en Accijnzen, 1900.
3 stukken

367

Akten betreffende openbare verhuring van het recht van het weiden van vee op de
taluds en overtollige breedten van de gemeentewegen, 1909, 1915, 1921.
3 stukken

368

Stukken betreffende het verhuren aan de Staat der Nederlanden van een woning
met erf en tuin gelegen aan de landweg naar Aken, ter plaatse genaamd
Oberhausergewande, sectie B no. 1685, groot 5 a, om te dienen tot kantoor en
woning, alsmede tot gebruik van de Administratie van 's-Rijksbelastingen, 19111935.

369

370

Akte van verhuur van de bovenste helft van de buitenzijde van de
transformatorzuil op het Wilhelminaplein aan de schilder Jean Wingen te
Maastricht voor het aanbrengen van reclame, 1912.

1 omslag

1 stuk

Stukken betreffende de verhuur van de in 1933 bij openbare verkopen gekochte
onroerende goederen en betreffende de vordering van een daarbij horend huis en
de daarbij behorende onkosten, 1933-1940.
1 omslag
N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016. Zie ook inv.nr. 293

371

372

Stukken betreffende het huren door de gemeente van smalspoor, kipwagens en
andere daarbij horende benodigdheden, 1933-1940.

1 omslag

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad
betreffende het verpachten van stroken grond nabij de kiezelgroeve aan de
Prickartweg en betreffende het afbreken van een daarop staand gebouw en
pomphuisje, met desbetreffende aantekeningen en stuk, 1937, 1938.

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 341

2.3.2.1.1.5.2. Jachtrecht
373

Stukken betreffende de verpachting van het Jachtrecht op gemeentegronden en
op gronden, waarvan het Jachtrecht door particulieren aan de gemeente is
afgestaan; met concepten van brieven d.d. 03-12-1849 en 08-12-1849 [van de
burgemeester] betreffende een te vorderen aanslag van geadmodieerde accijnzen
en betreffende een tijdelijke benoeming van een veldwachter, 1821-1866, 1903-

45

1939.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1240

374

Brief van H. Rhoen aan de gouverneur van de provincie over het jachtrecht in de
gemeente en de overdracht van het recht van jacht door de inwoners ten voordele
van de gemeentekas, 1835.

1 stuk

2.3.2.1.1.6. Beheer van eigendommen
.--

Staten opgemaakt door de administratie van de wateren en bossen te Maastricht
voor de bepaling van het hakken van hout in de gemeentebossen, 1823, 1830.
N.B. Zie inv.nr. 2276

375

Stukken betreffende de betaling door de gemeente van de kosten voor het beheer
door de Domeinen te Gulpen van de gemeentebossen e.a.; met een concept van
een brief betreffende de verbetering van de begroting voor 1853, 1829, 1845,
1852.
1 omslag

376

Naamlijsten van de verdeling van het gebruik van de gemeentebossen, 1833,
1838, 1841, 1845, z.d..

377

Correspondentie met de ontvanger der Registratie & Domeinen te Gulpen
betreffende zijn verzoek om inlichtingen aangaande de gemeentebossen,
waarover de rijksboswachters het toezicht hebben en betreffende de naleving van
de bestaande verordeningen aangaande het beheer van bossen, 1854.

1 omslag

1 stuk

378

Stukken betreffende de beëindiging van de bemoeienis van het bestuur der
Domeinen met de bossen, toebehorend aan gemeenten in het hertogdom Limburg
en betreffende het ontslag en de herbenoeming van de desbetreffende
rijksboswachters, 1855, 1856.
2 stukken

379

Polissen van brandverzekering van gemeente-eigendommen, 1881-1937.

1 omslag

2.3.2.1.1.7. Financiën

2.3.2.1.1.7.1. Begrotingen en rekeningen
380-510

Rekeningen met bijbehorende stukken, 1804-1940.
380
1804/1805 (Jaar XIII der Franse Republiek), 1804 - 1805

1 stuk

N.B. Rekening niet aanwezig

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

1809, 1809
1810, 1810
1811, 1811
1812, 1812
1813, 1813
1815, 1815
1816, 1816
1817, 1817
1819, 1819
1820, 1820
1821, 1821
1822, 1822
1823, 1823

1 stuk
1 stuk
1 stuk
3 stukken
1 stuk
1 stuk
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
1 stuk
1 stuk
3 stukken

46

394
395
396
397
398
399

1824, 1824
1825, 1825
1826, 1826
1827, 1827
1828, 1828
1829, 1829

2 stukken
2 stukken
3 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk

N.B. Rekening niet aanwezig

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

1830, 1830
1831, 1831
1832, 1832
1833, 1833
1834, 1834
1835, 1835
1836, 1836
1837, 1837
1838, 1838
1839, 1839
1840, 1840
1841, 1841
1842, 1842
1843, 1843
1844, 1844
1845, 1845
1846, 1846
1847, 1847
1848, 1848
1849, 1849
1850, 1850
1851, 1851
1852, 1852
1853, 1853
1854, 1854
1855, 1855
1856, 1856
1857, 1857
1858, 1858
1859, 1859
1860, 1860
1861, 1861
1862, 1862
1863, 1863
1864, 1864
1865, 1865
1866, 1866
1867, 1867
1868, 1868
1869, 1869
1870. Klad, 1870

1 stuk
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern en 3 stukken
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern en 2 stukken
1 katern en 3 stukken
1 katern en 1 stuk
1 stuk

47

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

1871, 1871
1872, 1872
1873, 1873
1874, 1874
1875, 1875
1876, 1876
1877, 1877
1878, 1878
1879, 1879
1880, 1880
1881, 1881
1882, 1882
1883, 1883
1884, 1884
1885, 1885
1886, 1886
1887, 1887
1888, 1888
1889, 1889
1890, 1890
1891, 1891
1892, 1892
1893, 1893
1894, 1894
1895, 1895
1896, 1896
1897, 1897
1898, 1898
1899, 1899
1900, 1900
1901, 1901
1902, 1902
1903, 1903

474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

1904, 1904
1905, 1905
1906, 1906
1907, 1907
1908, 1908
1909, 1909
1910, 1910
1911, 1911
1912, 1912
1913, 1913
1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern en 1 stuk
2 katernen en 1 omslag
2 katernen en 1 omslag
2 katernen en 1 omslag
1 omslag

N.B. Rekening niet aanwezig

2 katernen en 1 omslag
2 katernen en 1 stuk
2 katernen en 1 omslag
3 katernen en 1 stuk
3 katernen en 2 stukken
2 katernen en 1 omslag
2 katernen en 3 stukken
2 katernen en 3 stukken
3 katernen en 1 stuk
3 katernen en 2 stukken
3 katernen
3 katernen
3 katernen en 2 stukken
3 katernen en 3 stukken

N.B. Rekening niet aanwezig

48

488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511-641

1918, 1918
1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921
1922, 1922
1923, 1923
1924, 1924
1925, 1925
1926, 1926
1927, 1927
1928, 1928
1929, 1929
1930, 1930
1931, 1931
1932, 1932
1933, 1933
1934, 1934
1935, 1935
1936, 1936
1937, 1937
1938, 1938
1939, 1939
1940, 1940

3 katernen en 1 stuk
4 katernen en 2 stukken
4 katernen en 2 stukken
4 katernen en 2 stukken
4 katernen en 1 stuk
5 katernen en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag

Begrotingen met bijbehorende stukken. Met vermelding van bevolkingsaantallen,
1805-1940.
511
Jaar XIV der Franse Republiek, 1805/1806, 1805 - 1806
512
1807, 1807
513
1808, 1808
514
1809, 1809
515
1810, 1810
516
1811, 1811
517
1812, 1812
518
1813, 1813
519
1815, 1815
520
1816, 1816
521
1817, 1817
522
1818, 1818
523
1819, 1819
524
1820, 1820
525
1821, 1821
526
1822, 1822
527
1823, 1823
528
1824, 1824
529
1825, 1825
530
1826, 1826
531
1827, 1827
532
1828, 1828
533
1829, 1829

49

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

1830, 1830
1831, 1831
1832, 1832
1833, 1833
1834, 1834
1835, 1835
1836, 1836
1837, 1837
1838, 1838
1839, 1839

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 omslag
2 stukken
1 stuk
1 stuk

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554

1840, 1840
1841, 1841
1842, 1842
1843, 1843
1844, 1844
1845, 1845
1846, 1846
1847, 1847
1848, 1848
1849, 1849
1850. Met brieven [van de burgemeester] betreffende misdrijven en
een te vorderen aanslag van geadmodieerde accijnzen, [1849].
Concepten, 1850, 1849 - 1850
1851, 1851
1852, 1852
1853, 1853

N.B. Zie ook inv.nr. 408

555
556
557

3 stukken
2 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
2 stukken
2 stukken

1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 katern

N.B. Zie ook inv.nr. 375

558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

1854, 1854
1855, 1855
1856, 1856
1857, 1857
1858, 1858
1859, 1859
1860, 1860
1861, 1861
1862, 1862
1863, 1863
1864, 1864
1865, 1865
1866, 1866
1867, 1867

1 katern en 1 stuk
1 katern en 3 stukken
1 katern en 2 stukken
1 katern en 3 stukken
1 katern en 2 stukken
1 katern en 1 omslag
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern en 1 stuk
1 katern en 3 stukken
1 katern en 1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 312

572
573
574
575
576
577
578

1868, 1868
1869, 1869
1871, 1871
1873, 1873
1874, 1874
1875, 1875
1876, 1876

1 katern en 1 omslag
1 katern en 1 omslag
1 katern en 2 stukken
2 katernen
2 katernen
2 katern en 2 stukken
2 katernen

50

579
580
581
582
583
584

1877, 1877
1878, 1878
1879, 1879
1880, 1880
1881, 1881
1882, 1882

2 katernen en 3 stukken
2 katernen
2 katernen en 2 stukken
2 katernen en 3 stukken
1 katern en 3 stukken
2 stukken

N.B. Begroting niet aanwezig

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625

1883, 1883
1884, 1884
1885, 1885
1886, 1886
1887, 1887
1888, 1888
1889, 1889
1890, 1890
1891, 1891
1892, 1892
1893, 1893
1894, 1894
1895, 1895
1896, 1896
1897, 1897
1898, 1898
1899, 1899
1900, 1900
1901, 1901
1902, 1902
1903, 1903
1904, 1904
1905, 1905
1906, 1906
1907, 1907
1909, 1909
1910, 1910
1911, 1911
1912, 1912
1913, 1913
1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917
1918, 1918
1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921
1922, 1922
1923, 1923
1924, 1924

2 katernen en 3 stukken
1 katern
1 katern en 2 stukken
1 katern
2 katernen
1 katern
1 katern en 2 stukken
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern en 3 stukken
1 katern en 1 stuk
1 katern en 2 stukken
1 katern en 1 stuk
1 katern en 1 stuk
1 katern en 3 stukken
1 katern
2 katernen en 3 stukken
1 katern en 1 stuk
2 katernen en 3 stukken
2 katernen en 3 stukken
2 katernen en 3 stukken
2 katernen en 3 stukken
2 katernen en 2 stukken
2 katernen en 3 stukken
1 katern en 2 stukken
1 katern en 2 stukken
1 katern en 2 stukken
1 katern en 2 stukken
1 katern en 1 stuk
1 katern
2 katernen
2 katernen en 1 stuk
2 katernen en 1 stuk
2 katernen en 1 stuk
2 katernen en 1 stuk
2 katernen
2 katernen
2 katernen en 1 stuk
2 katernen en 1 stuk
1 deel en 1 omslag

51

626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
.--

1925, 1925
1926, 1926
1927, 1927
1928, 1928
1929, 1929
1930, 1930
1931, 1931
1932, 1932
1933, 1933
1934, 1934
1935, 1935
1936, 1936
1937, 1937
1938, 1938
1939, 1939
1940, 1940

1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag
1 deel en 1 omslag

Brieven betreffende het opmaken van de gemeenterekening door de inmiddels
ontslagen gemeente-ontvanger Palmardt, 1828.
N.B. Zie inv.nr. 1128

642

Stukken betreffende het opmaken van de gemeenterekening van 1833 door de
voormalige gemeente-ontvanger De Ravenne en betreffende een door hem aan
de gemeente verschuldigde geldsom, 1833-1838, z.d..

1 omslag

2.3.2.1.1.7.2. Financieel beheer
643

644

645

646

647

Staten van o.a. in 1793 ontvangen bedragen, opgemaakt ingevolge een
aanschrijving van de Gedeputeerde Staten aangaande een onderzoek naar de
financiële toestand van de gemeente, 1818

2 stukken

Brief aan de commissaris van het arrondissement van Maastricht betreffende
gelden afkomstig van een afstand van onrechtmatig inbezitgenomen goederen;
met bijbehorende stukken. Afschrift, 1822.

1 omslag

Stukken betreffende een kastekort van de voormalige gemeente-ontvanger
Palmaert, 1828, 1829.

1 omslag

Verzoekschrift van de gemeente-ontvanger De Ravenne om verkrijging van een
volmacht om de schuldenaars van de gemeente gerechtelijk te vervolgen, 1832.

1 stuk

Brief van de commissaris te Valkenburg, L. van de Weyer, betreffende de
aflossing van een geldlening, met aantekeningen houdende een aan Fr. Lauven
verstrekte geldlening, de benoeming van een veldwachter, verhoging van de
gemeente-belasting i.v.m. het traktement van de kapelaan, het inzenden van een
begroting en het opmaken van de gemeenterekening van 1833 door de heer De
Ravenne, 1834.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nrs. 373, 656, 658, 1000, 1074, 2662

648

649

Naamlijsten van personen die over de jaren 1852-1855 rente en pacht aan de
gemeente verschuldigd zijn; met desbetreffende aantekeningen, 1854-1857

3 stukken

Stukken betreffende de belegging van fl. 1.000,- in een provinciale geldlening en
van andere geldsommen en betreffende de opneming van de boeken en kas van
de gemeente-ontvanger, 1855, 1857.

1 omslag

52

650

Brief van de militaire intendant van het bestuur in de eerste landdivisie te Gent
betreffende de inhoudingen op het traktement van de kolonel Palmaerdt ten
gunste van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1869.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nrs. 74, 1128, 2563

.--

Akte houdende abonnements-overeenkomst met het Centraal-Bureau voor
Verificatie en Financiële Adviezen van de V.N.G. voor de driemaandelijkse
controle van de gemeente-ontvanger, 1926.
N.B. Zie inv.nr. 3145

651

Stukken betreffende het aangaan van rekening-courantovereenkomst met de
Amsterdamsche Bank N.V. bijkantoor Kerkrade, 1929, 1930, 1934, 1936.

1 omslag

652

Stukken betreffende het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de
N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, 1929-1937.
1 omslag

653

Stukken betreffende het aangaan van abonnementsovereenkomsten tussen de
gemeenten Bocholtz en Simpelveld en het Centraal Bureau voor Verificatie en
Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende de
controle van de gemeente-ontvanger en de boekhouding van het
Electriciteitsbedrijf en het Burgerlijk Armbestuur, 1930, 1937-1939.

1 omslag

654

Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente en Gedeputeerde Staten
over het besluit van de raad om het college van burgemeester en wethouders de
bevoegdheid te verlenen tot het opnemen van de boeken en kas van de
gemeente-ontvanger en van de in artikel 122 van de Gemeentewet genoemde
inkomsten, ontvangsten en betalingen op te dragen aan één lid van het college of
aan het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1931, 1932.
1 omslag

655

Stukken betreffende de inwisseling van een aandeel van fl. 1.000,- van de N.V.
Maatschappij voor Gemeentecrediet te Amsterdam tegen twee obligaties van fl.
1.000,- elk, 1938, 1939. Met retro-actum, 1871.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 666

2.3.2.1.1.7.3. Schuld
656

Stukken betreffende de aflossing door Fr. Lauven aan de gemeente van een
geldlening met een advies van het gemeentebestuur van Simpelveld betreffende
een aflossing door P.A. Souren aan de gemeente Simpelveld van een geldlening
en met een concept van een verzoekschrift van J. Plusquin te Simpelveld aan de
Koning van België om ontslag van zijn zoon uit de militaire dienst, 1831, 1833,
z.d..

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nrs. 139, 647

657

Stukken betreffende de aflossing door P. Hursel en G. Rademaekers van in 1786
verstrekte geldleningen van resp. 9 francs 48 centimes en 8 francs 20 centimes en
betreffende de verstrekking van een geldlening van 74 francs 81 centimes aan A.
Sturtz voor de aankoop van een stuk land, 1833, 1834
2 stukken

658

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot aanvaarding van de schuldenaar Fr. Lauven van een som geld van 195,15
francs, 1834.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 647

659

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening van 215 francs 28
centimes aan J.W. Hupperets en S. of E. Hupperets, 1835. Met bijlagen, 1834,
1835.

53

1 omslag

660

Stukken betreffende geldleningen van fl. 1.088,52 en fl. 705,-, resp. opgenomen
door de gemeente bij het kerkbestuur van Bocholtz en mej. Maas voor de
inrichting in een woning van een schoollokaal, een onderwijzerswoning, een
bewaarplaats voor gemeente-archieven en een kapelanie, 1841.

3 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 277

661

Stukken betreffende een geldlening van fl. 463,56, opgenomen door de gemeente
bij het Armbestuur van Bocholtz voor de inrichting in een woning van een
schoollokaal, een onderwijzerswoning, een bewaarplaats voor gemeentearchieven en een kapelanie, 1843, z.d..
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 277

662

663

Stukken betreffende de vorderingen in de zgn. Oude Limburgsche Schuld van de
gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1844-1846, 1850-1852.

1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van een hypothecaire geldlening van fl. 150,door de gemeente aan de veldwachter P.J. Steinschuld en betreffende de
aanname door de gemeente van een aflossing van een hypothecaire geldlening
van fl. 108,50, 1857.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 649

664

Brief van Gedeputeerde Staten betreffende een door hen goed te keuren
geldlening van fl. 15.000,- ten laste van de gemeente, 1869.

1 stuk

665

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 13.000,- ten behoeve van
de wed. M.E. Deutz-Meijers en later haar dochter M.J. Deutz en ten laste van de
gemeente voor de bouw van een kerk, 1869, 1879.
1 omslag

666

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 17.200,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeente-Crediet te
Amsterdam, voor de bouw van een kerk en i.v.m. het terugvragen van een
geldsom door een geldlener, 1870, 1871.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 655

667

Akten betreffende geldleningen van fl. 95,-, fl. 835,- en fl. 270,-, opgenomen door
de gemeente bij J.J. Wintgens te Vaals ten behoeve van de gemeentelijke
steenbakkerij, 1877.
3 stukken

668

Stukken betreffende een proces, aangespannen door de gemeente tegen A. von
Morzeé te Lemiers (Duitsland) vanwege een te vorderen som geld van 1253
marken, 1879, 1881, 1883, 1884.

669

670

671

672

1 omslag

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 3.500,- voor de bouw van een
school met onderwijzerswoning, 1881.

1 stuk

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 3.500,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam, 1882.

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 3.500,- met de Maatschappij voor
Gemeente-Crediet te Amsterdam voor de aflossing van een geldlening, 1882.

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een hypothecaire geldlening van fl. 8.000,- voor de
aflossing van een geldlening van J. Deutz en de verbetering van de weg naar de
Duitse grens in de richting van Orsbach, 1886.

1 stuk

54

673

Stukken betreffende een geldlening van fl. 8.000,- ten laste van de gemeente en
ten behoeve van Mr. P. baron de Bieberstein Rogalla Zawadskij te Roermond,
1886, 1920, 1929, 1930.

1 omslag

674

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 4.500,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeente-Crediet te
Amsterdam voor de huur van een woning en kantoor van een commies-ontvanger,
1899.
1 omslag

675

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 6.000,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam, 1903.

1 stuk

676

Besluiten van Gedeputeerde Staten betreffende besluiten van de raad tot het
aangaan van een geldlening van fl. 6.000,- met de Maatschappij voor GemeenteCrediet te Amsterdam voor de bouw van twee schoollokalen met bijbehorende
gebouwen en de aanschaf van schoolmeubelen, 1903.
2 stukken

677

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 1.000,- ter voorziening in kasgeld,
1904.

1 stuk

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 17.000,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam, 1912.

1 stuk

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 5.000,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam, 1912.

1 stuk

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 1 .400,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van de Boerenleenbank te Ubachsberg, 1913.

1 stuk

678

679

680

681

Besluiten van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de besluiten van
de raad betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 1.400,- over de aanleg
van straatgoten in de kom van de gemeente, 1913.
2 stukken

682

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 15.000,- voor de aankoop van een
woonhuis met aanhorigheden; met bijbehorend stuk, 1918.
2 stukken

683

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 10.000,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van de Boerenleenbank te Simpelveld, 1919.

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 7.500,- voor de dekking van de
kosten van de uitvoering van de Distributiewet 1916, 1919

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 10.000,- ter voorziening in
kasgeld, 1919.

1 stuk

Stukken betreffende geldleningen van fl. 7.500,- en fl. 12.800,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van resp. de Boerenleenbank te Bocholtz en de
Boerenleenbank te Ubachsberg, 1919, 1924, 1925.

1 omslag

684

685

686

687

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 10.000,- voor de dekking van de
kosten van uitvoering van de Distributiewet 1916 en andere buitengewone
uitgaven, 1920.

55

1 stuk

688

689

690

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 3.000,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van H. Koppers te Simpelveld, 1920. Met akte van
vernieuwing, 1920, 1921.

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 20.000,- voor de aflossing van
geldleningen van fl. 7.500,- en fl. 10.000,- en tot dekking van het nadelig saldo
over 1920 van het Levensmiddelenbedrijf; met bijbehorend stuk, 1921.

2 stukken

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 15.000,- voor de uitbreiding van
het elektriciteitsnet in de gehuchten Bocholtzerheide, Vlengendaal, Waalbroek en
Prickart, 1921.

1 stuk

691

Brieven van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te Amsterdam betreffende het
aangaan van een geldlening van fl. 15.000,- ten laste van de gemeente en ten
behoeve van deze maatschappij, 1921.
3 stukken

692

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 20.000,- te laste van
de gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam voor de aflossing van een geldlening van fl. 20.000,- in 1921
aangegaan, 1922

693

694

695

696

3 stukken

Akte betreffende het aangaan van geldleningen van fl. 6.000,- en fl. 1.000,- ten
laste van de gemeente en ten behoeve van resp. A. Houbiers en het Burgerlijk
Armbestuur van de gemeente. Afschrift, 1922.

1 stuk

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 2.000,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van het Burgerlijk Armbestuur, 1923.

1 stuk

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 8.000,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam ter voorziening in het benodigde kasgeld, 1923.

2 stukken

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 8.500,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam voor de aflossing van een geldlening van fl. 12.500,- in [1919]
aangegaan, 1924, 1925

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 698

697

Stukken betreffende een geldlening van ten hoogste fl. 153.400,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam voor de
storting op de aandelen in de N.V. Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg en
voor het vormen van het reserve-kapitaal van deze maatschappij, 1924-1927.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 1571

698

Akte betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 4.000,- ten laste van de
gemeente en ten behoeve van mej. A. Houbiers te Simpelveld, 1925.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 696

699-701

702

Registers van geldleningen, 1925-1941.
699
1925-1931, 1925 - 1931
700
1932-1937, 1932 - 1937
701
1937-1941, 1937 - 1941
Stukken betreffende het converteren van geldleningen van fl. 20.000,- en fl.
12.500,-ten laste van de gemeente en ten behoeve van de Maatschappij voor
Gemeentecrediet te Amsterdam en betreffende het aangaan van een geldlening
van fl. 24.800,- tussen dezelfde partijen, 1926.

56

1 katern
1 katern
2 katernen

1 omslag

703

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 20.000,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten
te 's-Gravenhage voor het aanleggen, verbreden en verbeteren van wegen en
voor het rioleren, 1929.
1 omslag

704

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 8.000,- door de gemeente met het
Electriciteitsbedrijf van de gemeente voor de aflossing van een geldlening ten
behoeve van wijlen Mr. P. baron de Bieberstein Rogalla Zawadskij; met
bijbehorende stukken, 1929.
3 stukken

705

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 22.441,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten
te 's-Gravenhage voor het terugbetalen aan het Rijk van aan de gemeente
toegekende hypothecaire voorschotten ten behoeve van de met premie gebouwde
woningen van particulieren, 1931.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 2090

706

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 40.000,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten
te 's-Gravenhage voor de verbetering van wegen, 1931.
3 stukken

707

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 8.000,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van het Electriciteitsbedrijf van de gemeente voor de
aankoop van stroken grond voor de verbreding van wegen in het kader van de
werkverschaffing en voor de verbreding en verbetering van wegen ook in het
kader van de werkverschaffing, 1933.
2 stukken

708

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 12.000,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de dames A. en A. Houbiers te Simpelveld voor
de uitbreiding en verbouw van de openbare lagere school, 1933, 1934.
3 stukken

709

Stukken betreffende het converteren van een geldlening van fl. 20.000,resterende per 01-01-1935 fl. 16.000,-, ten laste van de gemeente en ten behoeve
van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage en
betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 16.000,- tussen dezelfde
partijen, 1934.
1 omslag

710

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 30.000,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de N.V. Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam voor de aankoop van stroken grond voor verbreding van wegen, voor
de verbreding en verbetering van wegen en voor het rioleren in enige wegen,
1935.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 707

711

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van fl. 57.840,- ten laste van
de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten
te 's-Gravenhage voor de uitkering ingevolge art. 205 van de Lager Onderwijswet
1920 van 80% van de geschatte waarde van de R.-K. Lagere Meisjesschool te
Bocholtz aan het bestuur van de Vereniging der Dochters der Liefde van de H.
Vincentius à Paulo te Tilburg in de hoedanigheid van het bestuur van deze school,
1936, 1937.
2 stukken

712

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot het aangaan van een geldlening van fl. 4.125,- ten laste van de gemeente
en ten behoeve van het Electriciteitsbedrijf van de gemeente voor het deelnemen
in het aandelenkapitaal van de N.V. Industriebank in Limburg, voor
werkzaamheden aan de ambtswoning van de gemeenteveldwachter en voor de
bouw van een bergplaats voor materialen e.d. van de gemeente, 1938.

57

1 stuk

2.3.2.1.1.7.4. Benodigdheden en hulpmiddelen
713

714

715

716

717

Verzoekschriften van de commissaris van het district Maastricht betreffende de
oude archiefstukken, die zich in de gemeente bevinden, 1827.

2 stukken

Lijst van archiefbescheiden van de schepenbanken Simpelveld en Terheide en
vermoedelijk van het kerkelijk archief van Bocholtz, die de gemeente heeft
overgedragen aan het rijksarchief in Limburg; met bijbehorend stuk, 1921.

2 stukken

Proces-verbaal van overname van archiefbescheiden van de gemeente, berust
hebbende in het rijksarchief in Limburg; met bijbehorend stuk, 1924.

2 stukken

Stukken betreffende de inspectie en ordening van het gemeente-archief, 19241940.

1 omslag

Verordening betreffende de afkondiging van plaatselijke verordeningen, 1934.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 1225

718

Bekendmaking van de in het Staatsblad no. 180 opgenomen publikatie betreffende
een grondwetsherziening; met bijbehorend stuk, 1938.
2 stukken

719

Stukken betreffende de invoering van het registratuurstelsel per 01-01-1941 en de
toetreding tot het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, 1938-1941.
1 omslag

720

Stukken betreffende een instructie voor de ambtenaren in dienst van de gemeente
in tijden van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden
m.b.t. het in veiligheid brengen van gelden en archieven, 1939, 1940.
1 omslag

721

Correspondentie met de Rijksarchivaris in Limburg over een brandvrije
archiefbewaarplaats als beveiliging van het gemeente-archief tegen de bijzondere
gevaren tijdens oorlogstijd, 1940.
3 stukken

2.3.2.1.1.8. Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd
.--

Stukken betreffende de bouw van een bewaarplaats voor gemeente-archieven,
[1840]-1844.
N.B. Zie inv.nr. 2562

722

Stukken betreffende de verbouwing van de burgemeesterswoning, 1918.

1 omslag

723

Stukken betreffende de bouw en inrichting van een raadhuis, 1922-1925.

1 omslag

724

Stukken betreffende de aanschaf van een centrale verwarming in het raadhuis,
1928, 1929.

1 omslag

725

Stukken betreffende de verbouwing en inrichting van het raadhuis waaronder een
kluis, 1930, 1931.
1 omslag

726

Stukken betreffende diverse werkzaamheden aan de burgemeesterswoning, 19321934.
1 omslag

727

Stukken betreffende het bouwen van een burgemeesterswoning, 1934, 1935.

728

Stukken betreffende het verbouwen van de gemeentewoning naast het
gemeentehuis en het bouwen van een bergplaats op sectie A nos. 2946 en 2947,
aan het Wilhelminaplein, 1936.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 729

58

1 omslag

729

Brief van de N.V. Waterleiding Mij. voor Zuid-Limburg te Maastricht betreffende het
watergeld van de gemeentewoning naast het gemeentehuis en de vermindering
ervan ter beloning van extra diensten, die voor de veldwachter ten behoeve van
het waterleidingbedrijf zullen worden verricht, 1936.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 728

2.3.2.1.1.9. Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen, organen,
instellingen en functionarissen
730

Reglement op het bestuur ten platte lande in de provincie Limburg, 1825.

1 katern

N.B. In duplo

.--

Staat van leden van het gemeentebestuur, die zich op het tijdstip van de
proclamatie [van de inbezitneming van een deel van de provincie Limburg door de
Nederlandse Koning] op 22 juni 1839 zich in de gemeente bevonden, 1839.
N.B. Zie inv.nr. 958

.--

Lijst van leden van het gemeentebestuur, 1840-1848.
N.B. Zie inv.nr. 1300

731

Staat houdende een opgave van door de gemeentebesturen in het hertogdom
Limburg op bepaalde tijdstippen door het jaar te verrichten werkzaamheden, 1873.
1 stuk

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

2.3.2.1.1.10.1. Algemeen
732-751

Kiezerslijsten; met bijbehorende stukken, 1824-1920.
732
1824, 1824
733
1831, 1831

1 stuk
1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 857

734
735
736
737
738
739
740
741

1832, 1832
1834, 1834
1835. Met bijbehorend stuk, 1835
1897, 1897
1898. Met bijlagen, 1898
1899. Met afschrift, 1899
1900. Met bijlagen, 1900
1901. Alleen bijlage, 1901

3 stukken
1 stuk
3 stukken
1 katern
2 katernen en 2 stukken
2 katernen
1 katern en 2 stukken
1 stuk

N.B. Kiezerslijst niet aanwezig

742
743
744
745
746

1902-1903, 1902 - 1903
1903, 1903
1908-1909, 1908 - 1909
1909-1910, 1909 - 1910
1910-1911. Bijlagen, 1910 - 1911

1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern
3 stukken

N.B. Kiezerslijst niet aanwezig

747
748
749
750

1911-1912, 1911 - 1912
1912-1913, 1912 - 1913
1913-1914, 1913 - 1914
1918-1919. Met bijlagen, 1918 - 1919

59

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 2 stukken

751
752
.--

1919-1920. Met bijlagen, 1919 - 1920

1 katern en 2 stukken

Staat van kiezers van het gemeentebestuur, 1830.

1 stuk

Bekendmaking van de ter inzage legging van de kiezerslijsten ter inschrijving van
daarop niet vermelde personen, 1831.
N.B. Zie inv.nr. 2789

753

Staten betreffende belastingplichtigen, opgesteld ten behoeve van verkiezingen,
1835, 1837, z.d..

3 stukken

754-762

Kiezerslijsten voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, de leden
van provinciale staten en de leden van de gemeenteraad, 1850-1892.
754
1850, 1854, 1850 - 1854
1 stuk
755
1851, 1851
1 stuk
756
1882, 1882
1 stuk
757
1887, 1887
1 stuk
758
1888, 1888
1 stuk
759
1889, 1889
2 stukken
760
1890, 1890
1 katern
761
1891, 1891
1 katern
762
1892, 1892
1 stuk

763

Stukken betreffende reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad en
het college van burgemeester en wethouders en betreffende een instructie voor de
gemeente-ontvanger, 1867, 1868.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nrs. 853, 867

764-766

Staten opgemaakt op grond van de Kieswet door de ontvanger der directe
belastingen te Simpelveld houdende opgaven van de mannelijke inwoners, die zijn
aangeslagen in de grondbelasting voor tenminste één gulden in de hoofdsom, in
de personele belasting voor een of meer der eerste vijf grondslagen of in de
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, met bijbehorende stukken, over de
jaren, 1913-1916.
764
1913-1914, 1913 - 1914
1 katern
765
1914-1915, 1914 - 1915
2 stukken
766
1915-1916. Met bijbehorend stuk, 1915 - 1916
1 katern en 1 stuk

2.3.2.1.1.10.2. Raad gemeente
767-815

Stukken betreffende de verkiezingen, benoemingen en ontslag van de leden van
de raad, 1825-1939.
767
1825, 1825
768
1829, 1829
769
1836, 1836
770
1837, 1837
771
1843. Met staat van voordracht van kandidaten voor de vacature
van burgemeester en secretaris door het overlijden van
burgemeester/secretaris H. Rhoen, 1843
772
1845, 1845
773
1846, 1846
774
1848, 1848
775
1849, 1849

60

2 stukken
1 omslag
1 omslag
2 stukken

1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag
2 stukken

776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807

1851, 1851
1853, 1853
1855, 1855
1857, 1857
1858, 1858
1859, 1859
1861, 1861
1863, 1863
1865, 1865
1866, 1866
1867, 1867
1868, 1868
1869, 1869
1871, 1871
1873, 1873
1875, 1875
1876, 1876
1877, 1877
1879, 1879
1881, 1881
1883, 1883
1885, 1885
1887, 1887
1891, 1891
1892, 1892
1897, 1897
1899, 1899
1901, 1901
1909, 1909
1911, 1911
1913, 1913
1914, 1914

1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
2 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 stuk
2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
3 stukken
1 stuk
1 omslag
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 stuk
2 stukken
3 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 852

808
809
810
811
812
813
814
815
816-844

1915, 1915
1917, 1917
1919, 1919
1923, 1923
1927, 1927
1931, 1931
1935, 1935
1939, 1939

2 stukken
1 stuk
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

Lijsten van de kiezers van de leden van de raad, 1836-1887.
816
1836, 1836
817
1837, 1837
818
1851, 1852, 1851 - 1852
819
1852, 1853, 1852 - 1853
820
1853, 1854, 1853 - 1854
821
1854, 1855, 1854 - 1855

61

2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845

.--

1855, 1856, 1855 - 1856
1856, 1857, 1856 - 1857
1858, 1859, 1858 - 1859
1859, 1860, 1859 - 1860
1860, 1861, 1860 - 1861
1861, 1862, 1861 - 1862
1863, 1863
1864, 1864
1865, 1865
1866, 1866
1867, 1867
1868, 1868
1869, 1869
1870, 1870
1871, 1871
1872, 1872
1873, 1873
1874, 1874
1875, 1875
1876, 1876
1880, 1880
1886, 1886
1887, 1887

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

Staat houdende opgave van het personeel waaruit de gemeenteraad 1 maart 1845
is samengesteld op, 1845.

1 stuk

Kiezerslijsten voor de leden van de raad, 1850-1892.
N.B. Zie inv.nrs. 754-762

846-849

850

Presentie-registers voor de vergaderingen van de raad en van tussen 1858 en
1885 gehouden vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders,
met korte verslagen van deze vergaderingen over de jaren 1858-1901 en met
aantekeningen betreffende deze vergaderingen over de jaren 1901-1908, 18581932
846
1858-1867, 1858 - 1867
847
1868-1889, 1868 - 1889
848
1890-1913, 1890 - 1913
849
1914-1932, 1914 - 1932

1 katern
1 katern
1 deel
1 deel

Stukken betreffende vaststelling van het presentiegeld van de leden van de raad,
1898, 1911, 1918, 1932.

1 omslag

851

Formulier houdende de gebeden vóór en na de vergadering van de raad, 1911.

1 stuk

852

Besluit van Gedeputeerde Staten tot het alsnog toelaten van P.J. Herberigs als lid
van de raad met vernietiging van betreffend besluit van de raad, 1914.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 807

853

Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad; met bijbehorende
stukken, 1923, 1926.
N.B. Zie ook inv.nr. 763

62

3 stukken

854

Verzoekschrift van een aantal raadsleden aan het college van burgemeester en
wethouders tot het houden van een raadsvergadering, waarin o.a. de
wegenbelasting en het krediet voor de vergoeding van een tijdelijk ambtenaar
(volontair) worden behandeld, 1935.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 980

2.3.2.1.1.10.3. Provinciale Staten
855

.--

Stukken betreffende de verkiezing van de leden van Provinciale Staten, 18271919.

1 omslag

Brief betreffende een verkiezing van Provinciale Staten, 1850.
N.B. Zie inv.nr. 948

.--

Kiezerslijsten voor de leden van Provinciale Staten, 1850-1892.
N.B. Zie inv.nrs. 754-762

856

Processen-verbaal van de zitting van het stembureau voor de verkiezing van leden
van de Provinciale Staten, 1923-1939.
1 omslag

2.3.2.1.1.10.4. Tweede Kamer
857

858

859

.--

Lijsten van kiezers van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
[1832], 1833, 1837, 1864-1886.

1 omslag

Verzoekschrift van de commissaris te Valkenburg om bij de kiesgerechtigden aan
te dringen om deel te nemen aan de aanstaande verkiezingen voor de Kamer der
Vertegenwoordigers, 1836.

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende uitschrijving van nieuwe verkiezingen
voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Afschrift, 1849.

1 stuk

Kiezerslijsten voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 18501892.
N.B. Zie inv.nrs. 754-762

860

861

Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau voor de verkiezing van
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1897-1937.
Verzoekschrift van J. Thomas te Valkenburg om een onderzoek in te stellen naar
een bedreiging door H. Rhoen, gemeentesecretaris, van P.J. Gorissen, koffiehuisen logementhouder, i.v.m. een verkiezing van leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Afschrift, 1910.

1 omslag

1 stuk

2.3.2.1.1.11. Uitvoerende colleges
862

Brief van de burgemeester van de gemeente Simpelveld aan H. Rhoen, assessor
van de gemeente Bocholtz, betreffende de benoeming van laatstgenoemde tot
secretaris van de gemeente Simpelveld, 1827.

1 stuk

863

Stukken betreffende de benoeming en ontslag van wethouders, 1851-1866.

864

Stukken betreffende opgaven aangaande wethouders, een gemeentesecretaris en
een gemeente-ontvanger, 1859, 1867.
1 omslag

63

1 omslag

865

866

Stukken betreffende de vaststelling van de jaarwedden van wethouders, 1867,
1868, 1920, 1924.

1 omslag

Presentieregister voor de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders, 1917, 1918.

1 katern

N.B. Later zijn deze registers opgenomen in het register der notulen

867

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders; met bijbehorende stukken, 1923, 1926.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 763

2.3.2.1.1.12. Functionarissen
868

869

870

871

872

Brieven van de commissaris van het arrondissement Maastricht betreffende de
benoeming van de leden van de raad, schepenen, gemeentesecretaris en ontvanger en betreffende instructies voor de gemeentesecretaris en -ontvanger,
1819.

2 stukken

Stukken betreffende de benoeming van de burgemeester W.H. Schiffelers en de
secretaris J.W. Bröchler, 1825.

3 stukken

Stukken betreffende verkiezingen van een burgemeester, assessoren en
raadsleden, 1830, 1831.

1 omslag

Brief van [de gemeente-ontvanger] De Ravenne betreffende zijn afwezigheid i.v.m.
werkzaamheden in Tongeren, 1831.

1 stuk

Brief van de commissaris te Valkenburg betreffende de geboorte van een
Belgische prins, 1833.

1 stuk

873

Stukken betreffende de benoeming van gemeente-ontvangers, 1834, 1836, 1876. 3 stukken

874

Stukken betreffende benoemingen van gemeentesecretarissen, 1836, 1908.

3 stukken

875

Stukken betreffende borgstellingen door gemeente-ontvangers, meteraflezergeldinner van het Electriciteitsbedrijf en de administrateur van het
Electriciteitsbedrijf, 1837-1939.

1 omslag

876

877

878

879

Brief van de commissaris van het district Maastricht betreffende de benoeming van
M. Rhoen tot secretaris van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld, met
vergunning tot gelijktijdige bediening van de functie van gemeente-ontvanger van
Bocholtz, 1844.

1 stuk

Brief van de commissaris van het district Maastricht betreffende een voorstel van
de gemeente aangaande de functie van de gemeente-ontvanger, 1846.

1 stuk

Stukken betreffende de gelijktijdige uitoefening van de funkties van
gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger door M. Rhoen, 1851, 1852.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van burgemeesters, 1852-1917.
1 omslag

880

881

Stukken betreffende de vaststelling van de jaarwedden van de burgemeester,
gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger, 1866, 1868, 1869, 1913-1940.
Besluit van Gedeputeerde Staten tot de benoeming van H.D.J. Rhoen tot de
verenigde bediening van de funkties van gemeentesecretaris en gemeenteontvanger. Afschrift, 1868.

64

1 omslag

1 stuk

882

Stukken betreffende festiviteiten en sterfgevallen van het Koninklijk Huis, 1898,
1901, 1933-1939.

1 omslag

883

Stukken betreffende de tijdelijke waarneming van de functie van
gemeentesecretaris door de gemeente-ontvanger K.Chr. Herberigs, alsmede de
benoeming tot gemeentesecretaris met gelijktijdige uitoefening van de functie van
gemeente-ontvanger, 1924, 1930.
3 stukken

884

Instructie voor de gemeentesecretaris, 1925.

885

Instructie voor de ontvanger van de gemeente, 1925, 1926, 1929, 1930.

1 stuk
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 763

886

Stukken betreffende de vaststelling van de som, die in mindering zal worden
gebracht op het bedrag van de jaarwedde van de burgemeester voor de door de
gemeente ten behoeve van hem beschikbaar gestelde ambtswoning, 1928, 1931,
1936.
1 omslag

887

Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij wordt bepaald, dat
met ingang van 1 januari 1936 de bediening van de functie van secretaris en die
van ontvanger in de gemeente Bocholtz door een en dezelfde persoon wordt
bekleed; met bijbehorend stuk, 1935, 1936.
2 stukken

888

Correspondentie met het Oranje Comité te Maastricht betreffende inlichtingen over
en deelname van de schutterij St. Sebastianus aan een defilé bij een eventueel
bezoek van Prinses Juliana met Prins Bernhard aan Maastricht, 1936.
2 stukken

889

Stukken betreffende concerten van de Philharmonie Bocholtz en de fanfare St.
Cecilia met optredens van turnverenigingen ter gelegenheid van de verjaardagen
en regeringsjubileum van de koningin, 1936-1938.

1 omslag

2.3.2.1.1.13. Takken van dienst. bedrijven

2.3.2.1.1.14. Levensmiddelenbedrijf
890

Verordening op het financieel beheer van het Levensmiddelenbedrijf; met
bijbehorend stuk, 1916, 1917.

2 stukken

2.3.2.1.1.15. Electriciteitsbedrijf
891

Besluit van de raad om het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf aan te wijzen als tak
van dienst; met bijbehorend stuk, 1931.
2 stukken

2.3.2.1.1.16. Organen en instellingen, door overheidsorganen ingesteld of erkend
892

Correspondentie met de directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
te 's-Gravenhage betreffende de samenstelling van het bestuur van deze
vereniging, 1924.
2 stukken

2.3.2.1.1.17. Regeling, vaststelling en wijze van uitoefening van de bestuurs- en
beheershandelingen

65

893

894

895

Verordening regelende de samenstelling en de werkkring van de
voorbereidingscommissie die is belast met de voorbereiding van hetgeen
waarover de gemeenteraad heeft te besluiten, en met het uitbrengen van
rapporten dienaangaande, 1924.

1 stuk

Circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage
betreffende uitvoering van raadsbesluiten tot het verrichten van burgerrechtelijke
handelingen; met aantekeningen, 1927.

1 stuk

Stukken betreffende het verzoek van de burgemeester van de gemeente
Maastricht L.B.J. van Oppen, tot het verlenen van een bijdrage voor een geschenk
voor het nieuwe gouvernementsgebouw, 1935, 1936.
1 omslag

2.3.2.1.2. Personeel
896-936

Persoonsdossiers, 1835-1940.
896
Bemelmans, P.J., gemeente-opzichter, ambtenaar belast met het
opsporen van overtredingen van de woningwet en de verordening
op het bouwen en de bewoning, 1935-1939
897
Brull, P.J., (waarnemend) gemeenteveldwachter, 1849, 1850, 1853
898
Brull, W.J., veldwachter, deurwaarder plaatselijke belastingen belast
met het toezicht op en met de betekening van stukken betreffende
vervolgingen tot invordering van de plaatselijke belastingen, 1867,
1868
899
Buijsrogge, G.J.F., geneesheer belast met de armenpraktijk, 1920
900
Deguelle, M., kantonnier, 1918-1936
901
Deguelle-van Loo, H.M., poetsvrouw van het raadhuis en de
openbare school, 1930, 1931, 1933
902
Derikx, J.H., gemeenteveldwachter, onbezoldigd rijksveldwachter,
deurwaarder plaatselijke belastingen, gemeentebode, 1924-1926,
1930, 1936
903
Dirken, A.J.H.M., geneesheer belast met de armenpraktijk, 19331935
-Drummen, F., kantonnier, 1888

1 omslag
1 omslag

2 stukken
1 stuk
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 stuk

N.B. Zie inv.nr. 928

904
905
906
907

Erkens, P.H.A., deurwaarder plaatselijke belastingen, 1915
Gielens, J.A.J., ambtenaar ter secretarie, 1930, 1941
Gökemeijer, J.M., geneeskundige belast met de genees- en
heelkundige armenverzorging enz, 1933-1935, 1937
Havenith, N.J.J., volontair ter secretarie, tijdelijk ambtenaar ter
secretarie, 1933-1939

1 stuk
1 omslag
1 omslag
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 854 en 980

908
909

910

Henssen, L., gemeente-ontvanger, 1924
Herberigs, K. Chr., deurwaarder plaatselijke belastingen, gemeenteontvanger, correspondent of agent der arbeidsbemiddeling,
gemeentesecretaris, 1919, 1924, 1930
Houbiers, J.W.H., burgemeester, 1917-1940

2 stukken

1 omslag
1 omslag

N.B. Zie ook archief gemeente Bocholtz 1941-1981

911

Jagers, L.J.H., gemeenteveldwachter, deurwaarder plaatselijke
belastingen, gemeentebode, 1936-1940

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 952

912
913
914

Jaminon-Kleikers, A.H., poetsvrouw raadhuis, 1928
Krutzen, H.G., volontair ter secretarie, 1937
Leers, Ch.J., kantonnier, 1893

66

1 stuk
1 omslag
1 omslag

915
916

Lemmen, J.H., dienaar van de politie t.b.v. R.-K. kerkgebouw en bij
kerkelijke verrichtingen, 1930
Leunissen, L., kantonnier, 1890

1 stuk
1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 914

917
918

921

Lierop, C.W., deurwaarder der plaatselijke belastingen, [1860]
Lommen-Gijsbers, wed. A., poetsvrouw van de openbare lagere
school, 1933
Meisters, A. mej., poetsvrouw van de openbare lagere school, 1928
Meisters-Meven, A.M.H., poetsvrouw van de openbare lagere
school, 1934, 1938
Prickarts, W., kantonnier, 1916, 1920

922
923
924

Rhoen, H., burgemeester, 1837
Rhoen, H.D.J., burgemeester, 1882
Ruiters, P.J., kantonnier in losse dienst, 1923

925
926
927

Schiffers, H.J., veldwachter, 1838
Schoenmakers, J.P., gemeenteveldwachter, 1865, 1867
Seepers, H.J.H., veldwachter, 1846

928

Sijstermans, M.J., ambtenaar belast met het Bouw- en
Woningtoezicht, 1930, 1936

919
920

1 stuk
3 stukken
1 stuk
1 omslag
2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 900

1 stuk
1 stuk
1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 900

2 stukken
3 stukken
1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 897

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3189

929

Silvertand, H., kantonnier, 1888

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 914

930
931
932

Spiesz, J., deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1903
Steinbusch, L., kantonnier, 1903
Steinschuld, P.J., gemeenteveldwachter, 1853, 1865

933
934

Stoffels, J.F., veldwachter, 1907, 1908, 1924, 1925
Tiskin, D., veldwachter, 1835, 1838.2 stukken

1 stuk
1 stuk
2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 946

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 946

935
936
937

938

Vaessen Jr., L., weger van varkens, 1936
Wetzels, J., poetsvrouw raadhuis en openbare lagere school, 1928

1 stuk
1 stuk

Stukken betreffende opgaven aangaande het gemeentepersoneel, 1857, 1858,
1913-1940.

1 omslag

Stukken betreffende een enquête van de minister van Binnenlandse Zaken
aangaande volontairs ter gemeente-secretarie, 1937, 1938.

1 omslag

2.3.2.1.2.1. Rechtspositie in het algemeen
939

940

Verordening betreffende de ambtenaar ter secretarie, de gemeenteveldwachter en
de kantonnier. Concept, 1925.

1 stuk

Verordeningen regelende de eisen van benoembaarheid en de bezoldiging van de
veldwachter van de gemeente; met bijbehorende stukken, 1930-1936, 1939, 1940.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 942

941

Notulen van een vergadering van het college van burgemeester en wethouders
betreffende het door de gemeenteveldwachter uitoefenen van nevenbetrekkingen,
1934.
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1 stuk

942

943

944

945

Brief van het provinciaal bestuur betreffende het bestemmen van een
gemeentewoning tot ambtswoning voor de veldwachter en de opname van de
regeling van de vergoeding van bewoning in de verordening regelende de eisen
van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachter van de gemeente,
1936.

1 stuk

Stukken betreffende het afleggen van de eed of verklaring die ondermeer door
ambtenaren of beambten bij de indiensttreding moeten worden afgelegd, 1936,
1937, 1940.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening regelende de gelijktijdige
vervulling van functies bij het brandwezen en de luchtbeschermingsdienst met
andere functies in gemeentedienst i.v.m. pensioen, 1938.

1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering van de Vierde Verordening betreffende
bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied t.a.v. de afstamming van
personeel in dienst voor de gemeente, 1940.
1 omslag

2.3.2.1.2.2. Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking
946

.--

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van gemeenteveldwachters,
1806, 1834, 1837, 1853.

1 omslag

Brief van de commissaris te Valkenburg, betreffende de benoeming van een
veldwachter, 1834.
N.B. Zie inv.nr. 647

947

Brief van de districtscommissaris te Maastricht betreffende de benoeming van J.
Beuken te Simpelveld tot kantonnier van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld en
betreffende de bezoldiging en de indeling van de werkzaamheden van hem, 1845.

1 stuk

948

Stukken betreffende de benoeming van een kantonnier en de vaststelling van zijn
bezoldiging, 1851. Met een brief betreffende een verkiezing van de Provinciale
Staten, 1850
1 omslag

949

Correspondentie met de commissaris van de Koning betreffende de benoeming
van een nachtwachter, 1854.

950

951

Register houdende door de burgemeester opgemaakte processen-verbaal van
benoeming, van eedaflegging en ontslag van gemeentepersoneel, 1925, 1930,
1936, 1937.
Besluit van de raad betreffende de benoeming in tijdelijke dienst van een
technisch ambtenaar met de titel van gemeente-opzichter; met bijbehorend stuk,
1935.

2 stukken

1 deel

2 stukken

952

Stukken betreffende het laten vervullen van nevenbetrekkingen als bode en als
deurwaarder der plaatselijke belastingen door de veldwachter L.J.H. Jagers, 1936,
1937.
1 omslag

953

Stukken betreffende het afleggen van de eed of verklaring die ondermeer door
ambtenaren of beambten bij de indiensttreding moeten worden afgelegd, 1940.

1 omslag

Formulieren houdende verklaringen van het in dienst zijnde personeel van de
gemeente, dat zij niet van Joodse afkomst zijn; met bijbehorend stuk, 1940.

1 omslag

954

68

2.3.2.1.2.3. Gezag en plichten over het personeel
955

Instructies voor de gemeente-veldwachters in de provincie Limburg; met
bijbehorende stukken, 1866, 1921, 1935, 1937.
4 katernen en 1 omslag

956

Stukken betreffende mobilisatievrijstellingen van gemeente-ambtenaren, 19371940.

1 omslag

Circulaire met betrekking tot het dragen van insignes en onderscheidingstekens
door ambtenaren; met bijbehorend stuk, 1940.

2 stukken

957

2.3.2.1.2.4. Personeelsbezetting en formatie
958

.--

Staat van leden van het gemeentebestuur, van het gemeentepersoneel en van het
Armbestuur en betreffende een ambtenaar der in- en uitgaande rechten en
accijnzen, die zich op het tijdstip van de proclamatie [van de inbezitneming van
een deel van de provincie Limburg door de Nederlandse Koning] op 22 juni 1839
zich in de gemeente bevonden, 1839.

1 stuk

Lijst van het gemeentepersoneel, 1840-1848.
N.B. Zie inv.nr. 1300

959

960

Besluit van de raad tot vaststelling van de functie van een technisch ambtenaar
met de titel van gemeente-opzichter; met bijbehorend stuk. Afschrift, 1937.

2 stukken

Stukken betreffende de bezetting en samenstelling van het personeel in dienst van
de gemeente, 1940, z.d..
2 stukken

2.3.2.1.2.5. Rechten van het personeel
.--

Brief van de districtscommissaris te Maastricht betreffende de bezoldiging van
kantonnier J. Beuken te Simpelveld, 1845.
N.B. Zie inv.nr. 947

961

962

963

Stukken betreffende de jaarwedden van gemeenteveldwachters, 1845, 1846,
1925.

1 omslag

Stukken betreffende de ongevallenverzekering van de gemeenteveldwachter,
1908, 1936, 1937.

1 omslag

Stukken betreffende de verzekering ingevolge de Ongevallenwet van de
werkzaamheden van de kantonnier en de poetsvrouw, 1909-1934.

1 omslag

964

Stukken betreffende de bepaling door de raad van de bijdragen van de gemeente
voor het eigen en het weduwen- en wezenpensioen van de gemeente-ambtenaren
en voor de inkoop van vaste dienst van de gemeente-ambtenaren, 1913, 1920,
1923.
1 omslag

965

Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van de
gemeente-ontvanger, om de gelden voor de uitbetaling van de ambtenaar-,
weduwen-en wezenpensioenen in ontvangst te nemen en om die pensioenen uit
te betalen, 1914.

966

Register houdende aantekeningen ingevolge het Pensioenfonds gemeenteambtenaren, 1920-1948.
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1 stuk

1 katern

967

Stukken betreffende gegevens aangaande prijzen van levensmiddelen, andere
primaire levensbehoeften en bediening en aangaande de schoolgeldheffing in de
gemeente, verstrekt aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van
een nieuwe indeling van de gemeenten in klassen volgens het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren, 1922.
1 omslag

968

Register tot aantekening van verleende verloven aan personeel in dienst van de
gemeente, 1922-1942.

1 katern

Stukken betreffende het verhaal door de gemeente van pensioenbijdragen op de
gewezen burgemeester, secretaris en ambtenaar van de Burgerlijke Stand H.J.
Rhoen en op de gewezen veldwachter J.F. Stoffels, 1923, 1926-1929.

1 omslag

969

970

Stukken betreffende de ziekteverzekeringen en kinderbijslagen van het
gemeentepersoneel, tewerkgesteld bij de gemeentelijke werkverschaffing, en van
het luchtbeschermingspersoneel, 1928-1940.
1 omslag

971

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaar belast met het bouw- en
woningtoezicht in de gemeente; met bijbehorende stukken, 1930.
3 stukken

972

Stukken betreffende de toelage voor het gebruik van een eigen rijwiel door de
gemeenteveldwachter bij de uitoefening van de dienst, 1930, 1931.

1 omslag

Besluiten van de raad tot het vaststellen van de bezoldiging van de ambtenaar
(deurwaarder) belast met het betekenen van stukken inzake plaatselijke
belastingen, 1930, 1934, 1936.

3 stukken

Besluiten van de raad tot vaststelling van de bezoldiging van de bode; met
bijbehorend stuk, 1930, 1934, 1936.

1 omslag

Verordening regelende de rangen en bezoldigingen van de ambtenaren ter
secretarie; met bijbehorende stukken, 1930, 1934, 1937, 1940.

1 omslag

Verordening regelende de bezoldiging van de kantonnier; met bijbehorende
stukken, 1930, 1934, 1940.

1 omslag

973

974

975

976

N.B. Zie ook inv.nr. 948

977

978

979

980

981

Besluit van de raad om m.i.v. 1 augustus 1931 tot wederopzegging aan de in de
gemeente gestationeerde rijksveldwachter een gratificatie bij wijze van tijdelijke
toelage, van fl. 60,- per jaar, toe te kennen; met bijbehorende stukken, 1931.

3 stukken

Correspondentie met Gedeputeerde Staten houdende gegevens betreffende het
onderzoek salariëring van het gemeentepersoneel, 1933.

2 stukken

Stukken betreffende de vaststelling door de raad van de jaarwedde van de agent
der plaatselijke arbeidsbemiddeling, 1934.

1 omslag

Verzoekschriften van de Ned. R.-K. Politiebond St. Michaël te Rotterdam om het
salaris van de veldwachter te verhogen c.q. te compenseren i.v.m. de wijziging
van de Pensioenwet; met bijbehorend stuk, 1934.

1 omslag

Stukken betreffende het door een aantal raadsleden aan Gedeputeerde Staten
gericht bezwaarschrift tegen de deelneming door een wethouder aan de stemming
over de vaststelling van de wedde van een tijdelijk ambtenaar ter secretarie die
tevens een zoon van deze wethouder is, 1935.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 854

982

Verordening regelende de bezoldiging van de gemeente-opzichter; met
bijbehorende stukken, 1937, 1940.
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1 omslag

2.3.2.2. Taken

2.3.2.2.1. Eigendom en bezit van derden
983

984

985

986

987

988

989

990

991
.--

Lijst van stukken grond in en nabij Bocholtz, verdeeld onder de erfgenamen van
W. van Wersch en zijn echtgenote J. Bindels, 1807.

1 stuk

Brief van de juridisch adviseur C.J.A. Dahmen te Aken betreffende het bewijzen
van de aanspraak van de kinderen van de weduwe van G. van Wersch op de
nalatenschap van deze weduwe, 1810.

1 stuk

Testament van wijlen M. Grooten, overleden te Orsbach, opgemaakt door zijn
broer en erfgenaam H. Grooten, 1811.

1 stuk

Brief van n.n. Bemelmans te Maastricht aan [secretaris] H. Rhoen betreffende
rogge-pacht ten laste van de erfgenamen van P. Pluymakers, 1824.

1 stuk

Brief van de Staatsraad gouverneur van de provincie Limburg betreffende een
schadevergoeding aan eigenaren van een bepaald stuk grond, 1825.

1 stuk

Staat houdende een taxatie van de landbouwgronden van de hof Waalbroek,
1834.

1 stuk

Akte van hypothecaire inschrijving van twee stukken land in de gemeente Bocholtz
van L. Bindels, G. Bindels, A.C. Bindels, Th. Bindels en P.J. Huppertz ten behoeve
van de R.-K. Kerkfabriek van Simpelveld, 1835.

1 stuk

Akte van onbezwaardheid van onroerende goederen in de gemeente Bocholtz van
G.J. Ortmans en zijn echtgenote M.G. Franssen, 1835.

1 stuk

Akten van schatting van hout toebehorende aan particulieren. Afschriften, 1837.

1 stuk

Memorie d.d. 26-12-1854 van de aangifte van de nalatenschap van P.L. Hamers,
weduwnaar van wijlen M.J. Merx, echtgenoot van M.C. Plusquin, 1839, 1848,
1849, 1854.
N.B. Zie inv.nr. 1351

992

Bekendmaking betreffende de openbare verkoop van winkelwaren in een
brouwerij te Gulpen, met aan de ommezijde een concept van een kwitantie van H.
Schmeets voor de ontvangst van pacht van zijn schoonzoon; met desbetreffende
aantekening, 1840, z.d..

1 stuk

993

Bekendmakingen van openbare verkopen van goederen van derden, door notaris
Lemmens te Heerlen in de herberg van W. Rousch te Bocholtzerheide, 1874.
2 stukken

994

Stukken betreffende het plaatsen van grensstenen en grenspiketten in het
Langveld i.v.m. de verbreding van de weg naar de Locht de zgn. Tienbaan, 1937,
z.d..
2 stukken

2.3.2.2.2. Belastingen
995

996

Verzoekschrift van de gemeenteraad aan de burgerprefect om een aanvullende
belasting ten behoeve van de gemeente aan te vragen ter betaling van hierbij
gespecificeerde kosten, 1801.

1 stuk

Brief van de provisorische landraad Strauch te Aken betreffende de verdeling van
de omslag in de gemeenten van de districten Geilenkirchen en Jülich, 1816.

1 stuk
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997

Stukken betreffende de invordering van belastingen, 1826, 1827, 1846.

3 stukken

998

Circulaires betreffende belastingen, 1827, 1829, 1830.

1 omslag

.--

Brief van de commissaris te Valkenburg, betreffende de verhoging van de
gemeente-belasting i.v.m. het traktement van de kapelaan, 1834.
N.B. Zie inv.nr. 647

999

1000

Begeleidingsbrief van de burgemeester aan de commissaris van het district
Maastricht, behorende bij een staat van inlichtingen aangaande de gewezen
ontvanger der belastingen en accijnzen van de gemeente A.H.G. De Ravenne en
behorende bij een bewijs van goed gedrag van hem; met desbetreffende staat en
bewijs. Concepten, 1834.

1 stuk

Besluit van de Belgische Koning tot goedkeuring van de verhoging van de
gemeentelijke belastingen voor de betaling van het traktement van de vicaris; met
bijbehorend stuk. Afschrift, 1836.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nrs. 647, 1074, 2662

1001

1002

Naamlijsten van de belastingplichtigen die hun aanslagen van het kopgeld, de
personele omslag, de admodiatie en het schoolgeld over de jaren 1844-1852
verschuldigd zijn met desbetreffende aantekeningen, [1845]-1854.
Petitie van de gemeentebesturen van Bocholtz en Simpelveld gericht aan de
Koning om bij verandering van de Grondwet in 1848, de inwoners van het
hertogdom Limburg niet de dupe te laten worden van het betalen van vreemde
lasten of schulden, door het opleggen van nieuwe belastingen. Concept, [1848].

1 omslag

1 stuk

N.B. Geschreven op de achterkant van de bekendmaking van de lichting 1845 van de Nationale Militie

1003

Bekendmakingen van het gemeentebestuur en de gemeente-ontvanger houdende
aanmaningen aan de ingezetenen om achterstallige belastingen, pacht en
"interessen" te betalen, 1850, 1852, 1856.
1 omslag

1004

Besluit van de minister van Financiën betreffende het adres van een gewezen
commies der belastingen te Bocholtz tot herstelling in zijn betrekking of eervol
ontslag en toekenning van een pensioen. Afschrift, 1855.

1 stuk

Staat opgemaakt op verzoek van de commissaris van de Koning ter informatie
over de heffing van belastingen, houdende een overzicht van de
gemeentefinanciën over 1868 en van de inwoners van de wijken van de
gemeente, 1869. Concept

1 stuk

1005

1006

1007

Stukken betreffende de adhesiebetuiging van het gemeentebestuur aan de
adressen van de gemeente Maastricht, Kerkrade, Roermond, Sittard en Beek,
gericht aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Landbouw en Financiën
betreffende het ontwerp van wijziging van de Gemeentewet m.b.t. de plaatselijke
belastingen, 1924.

1 omslag

Staten houdende overzichten van de belastingdruk, 1924-1940.

1 omslag

2.3.2.2.2.1. Directe belastingen
1008

1009

Stukken betreffende de benoeming van leden van het college van zetters der
directe belastingen en andere belastingfunctionarissen, 1800, 1812, 1846, 1859.
Akte van borgstelling door W.H. Scheilen voor de ontvanger van de directe
belastingen van het jaar XI van de Franse Republiek J.J. Dutz, 1802.
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1 omslag

1 stuk

.--

Staten van benoemde zetters der directe belastingen. p.30, 1822-1825.
N.B. Zie inv.nr. 1290

.--

Formulier betreffende indirecte belastingen. p. 35, [±1823].
N.B. Zie inv.nr. 1290

.--

Lijst van benoemde zetters der directe belastingen. p. 35, [1826].
N.B. Zie inv.nr. 1290

1010

Kohier van een directe belasting, [± 1831].

1 katern

1011

Stukken betreffende de restitutie aan de inwoners van de gemeenten Bocholtz en
Simpelveld van geldsommen i.v.m. de deelname in een Staatsgeldlening van 12
miljoen gulden, 1831-1833.
1 omslag

1012

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de grond- en
personele belasting en van een hoofdelijke omslag; met bijbehorende stukken,
1854.

1 omslag

1013

Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsommen van de grond- en
personele belastingen en op de heffing van een hoofdelijke omslag en van een
belasting op de honden; met bijbehorende stukken en een concept van een brief
aan de officier van justitie te Maastricht betreffende gestolen goederen, 1854,
1865, 1868, 1870.
1 omslag

1014

Staat betreffende door belastingplichtigen te betalen grondbelasting, personele
omslag en patentbelasting, [±1855].

1 stuk

Besluit van de directeur van de [Directe Belastingen] te Maastricht betreffende een
doorlaatpost aan het station te Bocholtz. Afschrift, 1921.

1 stuk

1015

N.B. Zie ook inv.nr. 149

2.3.2.2.2.1.1. Belastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommen; kadaster
1016

Besluit van de prefect van het departement van de Beneden-Maas betreffende het
verzoek van de burgemeester en belastinginners van Bocholtz om gemachtigd te
worden het grondbelastingkohier van het jaar 8 der Franse Republiek te
vernieuwen. Afschriften, 1800.
2 stukken
N.B. Twee exemplaren

1017

1018-1024

Staten betreffende de grondbelasting over het jaar 13 der Franse Republiek van
een aantal stukken landbouwgrond na vaststelling van de grenzen tussen de
gemeenten Laurensberg en Bocholtz, 1804.

1 stuk

Staten betreffende eigendomsveranderingen in de grondbelasting; met
bijbehorende stukken, 1805-1839, z.d..
1018
1805, 1805
1 stuk
1019
1807, 1807
1 stuk
1020
1808, 1808
1 stuk
1021
1815, 1815
1 katern
1022
1819-1821, 1819 - 1821
3 katernen en 2 stukken
1023
1825-1839. Met bijbehorende stukken, 1825 - 1839
3 katernen en 1 omslag
1024
z.d.
1 stuk

1025

Kohier van hoofdelijke omslag betreffende granen, 1806.

1026

Register betreffende de grondeigendommen, de eigenaars en de opbrengsten
ervan i.v.m. de heffing van de grondbelasting, 1813-1819.
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1 stuk

1 katern

1027

Kohier van een belasting op de huizen, 1816.

1028

Stukken betreffende inlichtingen over de gemeente i.v.m. de heffing van de
grondbelasting en een kadastrale schatting door de provincie, 1823, z.d..

.--

1 stuk

3 stukken

Staat betreffende de grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde gronden,
1823.
N.B. Zie inv.nr. 1290

1029

Staat houdende opgave van de eigendommen van H. Rhoen uit de stamrol van de
eigendommen van de gemeente Bocholtz, 1826.

1 stuk

1030

Aantekening betreffende akten, die zijn gebruikt voor de taxatie voor de aanslag
over 1828 in het kadaster. Met retro-acta betreffende de Bonnerheyderhof, de hof
Vleggendal, het kasteel Bongard en onroerend goed gelegen te Boucholserheyde,
op de Heelsberig en in en nabij Bocholtz, 1828.
1 omslag

1031

Stukken betreffende de kwestie over de betaling van grondbelasting door
eigenaren van grond gelegen in de gemeente Heiden, Duitsland, waarop die
gemeente aanspraak maakt na een grensscheiding, 1831, 1838.

1 omslag

1032

Legger van kadastrale kohiers, 1836-1839.

1033

Stukken betreffende de uitnodiging tot deelneming in de geldlening en vrijwillige
bijdrage, vastgesteld bij de wet van 06-03-1844 houdende een belasting op de
bezittingen, 1844.

1 omslag

Correspondentie met de controleur van het kadaster te Maastricht betreffende de
staten van veranderingen in de belastbare opbrengsten van de gebouwde en
ongebouwde eigendommen en betreffende een verzoek van deze controleur
aangaande het lidmaatschap van de Maatschappij van Landbouw, 1852-1859.

1 omslag

1034

1035-1038

1039

1040

1041

1 katern

Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1885-1926.
1035
1885-1910, 1885 - 1910
1036
1911-1915, 1911 - 1915
1037
1916-1921, 1916 - 1921
1038
1922-1926, 1922 - 1926

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

Bekendmaking van de burgemeester van de herziening van de belastbare
opbrengst van de gebouwde eigendommen, 1905.

1 stuk

Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting;
met bijbehorende stukken, 1920, 1921.

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invordering van een wegenbelasting; met
bijbehorende stukken, 1931, 1935, 1937.

1 omslag

2.3.2.2.2.1.2. Belastingen naar uiterlijke staat
1042

1043-1071

Beschikking van de Staatsraad gouverneur van de provincie tot benoeming van S.
Vanwers te Simpelveld als bijschatter voor de personele belasting in de gemeente
Bocholtz; met aantekening van eedaflegging, 1824.
Rollen van de personele omslag en vanaf 1852 ook genoemd rol van de
hoofdelijke omslag; met bijbehorende stukken, 1827-1855.
1043
1827, 1827
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1 stuk

1 katern en 1 stuk

1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

1828, 1828
1829, 1829
1830, 1830
1831, 1831
1832, 1832
1833, 1833
1834, 1834
1835, 1835
1836, 1836
1837, 1837
1838, 1838
1839, 1839
1840, 1840
1841, 1841
1842, 1842
1843, 1843
1844, 1844
1845, 1845
1846, 1846
1847, 1847
1848, 1848
1849, 1849
1850, 1850
1851, 1851
1852, 1852
1853, 1853
1854, 1854
1855, 1855

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 2 stukken
1 katern en 1 omslag
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

1072

Kohier van de belasting op de honden, 1834.

1 stuk

1073

Verordeningen op de heffing en invordering van een belasting op de honden, met
wijzigingen en bijbehorende stukken, 1834, 1835, 1906-1934.
1 omslag

1074

Besluit van de raad tot vermindering van de personele omslag i.v.m. de invoering
van een wet betreffende de betaling van de bezoldiging van de kapelaan door de
staat. Concept, [1837].

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nrs. 647, 1000, 2662

1075

.--

Formulier houdende de beschrijving voor de belasting op het personeel naar de
grondslagen, huurwaarde, deuren en vensters, haardsteden, het meubilair,
dienstboden en werkboden en de paarden, 1847.

1 stuk

Aantekening betreffende gegevens aangaande een volkstelling ten behoeve van
de heffing van de personele belasting, 1850, 1851.
N.B. Zie inv.nr. 2420

1076

1077

Correspondentie met de commissaris van de Koning betreffende een opgave van
de benoemde tegenschatters voor de personele belasting, 1859.
Verordeningen op de heffing van een belasting voor het houden van
toneelvertoningen en andere publieke vermakelijkheden en op de heffing van
gelden voor kramen of standplaatsen op openbare plaatsen; met bijbehorende
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1 stuk

stukken, 1889.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1078

1078

Verordeningen op de heffing van een belasting voor het houden van
toneelvertoningen en andere publieke vermakelijkheden; met wijzigingen en
bijbehorende stukken, 1896-1936.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1077

1079

1080

1081

Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de personele
belasting; met bijbehorende stukken, 1897, 1909, 1920, 1921.
Verzoekschrift van het bestuur van de plaatselijke voetbalvereniging betreffende
de door deze vereniging te betalen belasting voor openbare vermakelijkheden,
1925.

1 omslag

1 stuk

Verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing van de
personele belasting; met bijbehorende stukken bijbehorend stuk, 1930.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 263

1082

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de personele
belasting; met bijbehorend stukken, 1930, 1935, 1936, 1939.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 263 en 1079

1083

Verordening tot vervanging van belastingbedragen (grondslag motorrijtuigen)
voorkomende in de wet op de personele belastingbedragen voor de gemeenten;
met bijbehorende stukken, waaronder een verordening tot intrekking van deze
verordening, 1930, 1936.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 263

1084

Verordening krachtens artikel 31 duodecies paragraaf 2 tweede lid der Wet op de
personele belasting 1896, m.b.t. percelen of gedeelten van percelen uitsluitend
dienende tot uitoefening van het bedrijf van houder van een koffiehuis, restaurant
of andere inrichting tot het gebruik van spijzen en dranken tegen betaling; met
bijbehorende stukken, 1934-1936.
1 omslag

1085

Staten houdende statistiek betreffende de belasting op vermakelijkheden; met
bijbehorend stuk, 1939, 1940.

1086

Besluit van de raad betreffende door C. Ortmans over 1845-1850 verschuldigde
geadmodieerde belasting en personele omslag, z.d. Concept

3 stukken

1 stuk

2.3.2.2.2.1.3. Belastingen naar inkomen en vermogen
1087

1088-1115

Stukken betreffende het verzoek van de raad aan Gedeputeerde Staten om
kwijtschelding van de hoofdelijke omslag over 1855 door de raad aan de
ingezetenen, 1855.

2 stukken

Kohieren van de hoofdelijke omslag; met bijbehorende stukken, 1869-1921.
1088
1869, 1869
1 katern en 1 stuk
1089
1870, 1870
1 katern en 1 stuk
1090
1871, 1871
1 katern
1091
1872, 1872
1 katern
1092
1873, 1873
1 katern en 1 stuk
1093
1874, 1874
1 katern en 1 stuk
1094
1875, 1875
1 katern
1095
1877, 1877
1 stuk
N.B. Kohier niet aanwezig
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1096

1889, 1889

1 stuk

N.B. Kohier niet aanwezig

1097

1893, 1893

1 stuk

N.B. Kohier niet aanwezig

1098

1896, 1896

1 stuk

N.B. Kohier niet aanwezig

1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

1117

1118

1119

1905, 1905
1906, 1906
1907, 1907
1908, 1908
1909, 1909
1910, 1910
1911, 1911
1912, 1912
1913, 1913
1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917
1918, 1918
1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921

2 katernen
3 katernen
3 katernen
3 katernen
3 katernen
3 katernen
4 katernen
4 katernen
4 katern en 1 stuk
4 katernen
5 katernen
5 katernen
3 katernen
4 katernen
5 katernen
5 katernen
4 katernen

Verordeningen op de heffing van de hoofdelijke omslag; met bijbehorende
stukken, 1880-1922.

1 omslag

Stukken betreffende bezwaren tegen aanslagen in de hoofdelijke omslag, 1907,
1919-1925.

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invordering van een plaatselijke
inkomstenbelasting; met bijbehorende stukken, 1921-1924.

1 omslag

Stukken betreffende de terugbetaling door de gemeente van een derde van de
hoofdelijke omslag dienstjaar 1921 aan elders forensenbelastingplichtigen, 1922.

1 omslag

1120

Stukken betreffende de benoeming van leden van de schattingscommissie in de
gemeente, bedoeld in artikel 57 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 1923,
1926, 1930, 1932
1 omslag

1121

Verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing van de
gemeentefondsbelasting; met bijbehorend stuk met bijbehorend stuk, 1930.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 263

1122

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de
gemeentefondsbelasting; met bijbehorend stukken, 1930-1940.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 263

1123

Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de
vermogensbelasting; met bijbehorende stukken, 1936.

2.3.2.2.2.2. Verbruiksbelastingen
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3 stukken

1124

.--

Besluit van Gedeputeerde Staten betreffende de tijdelijke vrijstelling van
invoerrechten gehoornd vee voor o.a. het douanekantoor van Bocholtz; met
bijbehorend stuk, 1817.

2 stukken

Akten van benoeming door de burgemeester van H. Rhoen en D. Dumont tot
deskundigen voor de inspectie van hoornvee, dat met vrijstelling van rechten zal
worden ingevoerd, 1817.
N.B. Zie inv.nr. 2329

1125-1126

1127

1128

1129

1130-1131

Kohieren van omslag voor de heffing van de belasting op het gemaal, bij
admodiatie; met bijbehorend stuk, 1823, 1827.
1125
1823, 1823
1126
1827, 1827

1 katern en 1 stuk
1 katern

Brief van de commissaris van het district Maastricht betreffende de nadere
vaststelling van de weg, die in een Koninklijk Besluit d.d. 10-12-1822 is genoemd
als heer-baan voor de in- en uitgaande rechten onder de benaming van "Berg op
Bocholtz", 1827

1 stuk

Brieven van de gemeente betreffende de onzedelijke levenswandel van een
ambtenaar der in- en uitgaande rechten en accijnzen en betreffende het opmaken
van de gemeenterekening door de inmiddels ontslagen gemeente-ontvanger
Palmardt. Concepten, 1828.

1 stuk

Verzoekschriften [aan de districtscommissaris] betreffende de invordering van de
geadmodieerde accijnzen. Concepten, 1845, [1846].
3 stukken
Kohieren van verdeling van de geadmodieerde rijksaccijnzen op het gemaal, het
geslacht, de turf en de steenkolen; met bijbehorende stukken, 1845-1849.
N.B. Zie ook inv.nr. 1150

1130
1131

1845-1847, 1845 - 1847
1849, 1849

1 katern en 3 stukken

.--

Met concept van bekendmaking van het gemeentebestuur betreffende het uit de
roulatie nemen van twee muntsoorten, 1850.
1 katern en 1 stuk

1132

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende afwijzing van het verzoekschrift van
de raad om de quota van de gemeente in de geadmodieerde accijnzen over 1846
met fl. 100,- te verminderen; met bijbehorend stuk, 1846.
2 stukken

1133

Stukken betreffende de afrekening en aanzuivering van de geadmodieerde
accijnzen door de gemeente, 1846, 1851, 1853, 1855, 1856, 1865.

1 omslag

1134

Stukken betreffende een bezwaarschrift van J.W. Creutzer te Eygelshoven tegen
zijn aanslagen in de geadmodieerde accijnzen over 1851 van de gemeente
Eygelshoven en Bocholtz, 1851.
3 stukken

1135

Stukken betreffende de commissie voor de verdeling der geadmodieerde
accijnzen, 1853, 1854, 1856.

1136

1137-1143

Bekendmaking van het gemeentebestuur betreffende de benoeming van M.
Rhoen tot ontvanger van de uitgaande rechten voor het naar Duitsland
uitgevoerde vee en betreffende de zitdagen van deze functionaris, 1854.

1 omslag

1 stuk

Kohieren van verdeling van de geadmodieerde rijksaccijnzen op de brandstoffen,
1856-1863.
N.B. Zie ook inv.nr. 1150

1137
1138

1856, 1856
1858, 1858

1 katern
1 katern
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1139
1140
1141
1142
1143
.--

[1859] Met bijbehorend stuk, 1859
1860, 1860
1861, 1861
1862, 1862
1863, 1863

1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

Verzoekschrift van het gemeentebestuur van Bocholtz om de verplaatsing van het
geriefkantoor naar Simpelveld geen doorgang te laten vinden, gelet op de
belangen van de inwoners en gelet op het nadeel en ongemak die zij bij de aanleg
van de spoorweg al hebben ondervonden. Klad, [±1858].
N.B. Zie inv.nr. 2335

1144

Besluit van de minister van Financiën betreffende het adres van de burgemeesters
van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld om in de gemeente Bocholtz een
geriefkantoor te mogen vestigen of om een gedelegeerde de bevoegdheid te
geven tot het innen van inkomende rechten langs de weg van Aken naar Bocholtz;
met bijbehorend stuk, 1864.
2 stukken

1145

Besluit van de minister van Financiën betreffende het adres van de raad tot
ontheffing van de verplichting tot het leveren van het lokaal, vuur en licht ten
behoeve van het in de gemeente gevestigde subkantoor voor de in- en uitgaande
rechten, 1865.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nrs. 1146, 1147, 1149

1146

Koninklijk Besluit tot opheffing van het te Bocholtz gevestigde geriefkantoor voor
de invoer van goederen bestemd voor de dagelijkse behoeften van de
grensbewoners, alsmede de aanwijzing als weg, bedoeld in artikel 38 lid 2 van de
Algemene Wet 1822, langs grenspaal 209 naar Bocholtz; met bijbehorende
stukken, 1936
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nrs. 1145, 1147, 1149

1147

Besluit van de directeur van de Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen te
Maastricht tot instelling aan de weg van Bocholtz naar Laurensberg van een
hulpkantoor en tot bepaling van verplichte aangifte van ingevoerde goederen bij de
spoorweghalte; met bijbehorend stuk, 1936.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nrs. 1145, 1146, 1149

1148

1149

Brief van de inspecteur van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te
Kerkrade betreffende de ministeriële aanwijzing van het kantoor der posterijen als
subkantoor van de accijnzen, 1937.
Stukken betreffende de verandering van het kantoor der invoerrechten en
accijnzen te Simpelveld in een grenskantoor der invoerrechten, 1938, 1939.

1 stuk

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 1145, 1146, 1147

1150

Kohieren van verdeling van de geadmodieerde rijksaccijnzen op het gemaal en de
brandstoffen; met bijbehorende stukken, z.d..
2 katernen en 2 stukken
N.B. Zie ook inv.nrs. 1130 en 1131

2.3.2.2.2.3. Rechten van registratie e.d.
1151

1152

Bekendmaking van de ontvanger van de Registratie en de Domeinen betreffende
de overplaatsing van zijn bureau van Vaals naar Heerlen en betreffende schulden
i.v.m. Domaniale geldleningen, 1816.
Repertoria van akten, 1824-1832, 1908-1917. Met bijbehorend stuk, 1833
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1 stuk
1 omslag

1153

1154

Verzoekschrift van de ontvanger van de Registratie en de Domeinen te
Valkenburg betreffende door hem gevorderde renten, verschuldigd door O.
Vleugels-Knooren, 1834.

1 stuk

Beschikking van de minister van Financiën betreffende een rekest van de
gemeentesecretaris M. Rhoen om kwijtschelding van een boete voor het te laat
inleveren van een repertorium van akten. Afschrift, 1860.

1 stuk

1155

Verordening op de heffing van leges en van rechten wegens de burgerlijke stand;
met bijbehorende stukken, 1911.
1 omslag

1156

Verordening op de heffing van leges ter secretarie, 1915, 1916.

1 omslag

1157

Verordeningen op de heffing en invordering van leges ter secretarie, aan het
bureau van de burgerlijke stand en van het bevolkingsregister; met bijbehorende
stukken, 1920-1937.

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invordering van leges ten behoeve van de
gemeente Bocholtz; met bijbehorende stukken, 1930.

1 omslag

1158

2.3.2.2.2.4. Belastingen naar overige grondslagen
1159

1160

1161-1184

Kwitanties afgegeven door de ontvanger van het Enregistrement te Heerlen,
betreffende de betaling van patentrechten door de verkoper van sterke drank P.
Hursel en de kruidenier P. Ortmans; met bijbehorend stuk, 1801.
Verzoekschrift van de burgemeester aan de ontvanger van het verenigd recht om
te mogen brouwen voor een feest ter betaling van de gemeenteschuld; met aan de
ommezijde een lijst van personen met geboortedata. Afschrift, 1811.
Registers van patentschuldigen; met bijbehorende stukken, 1819-1864.
1161
1819, 1821, 1823, 1824, 1829, 1831, 1846, 1819 - 1846

3 stukken

1 stuk

1 omslag

N.B. Kohieren niet aanwezig

1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181

1827, 1827
1832, 1832
1833, 1833
1834, 1834
1835, 1835
1836, 1836
1837, 1837
1839, 1839
1840, 1840
1841, 1841
1842/1843, 1842 - 1843
1847/1848, 1847 - 1848
1849/1850, 1849 - 1850
1850/1851, 1850 - 1851
1852/1853, 1852 - 1853
1855/1856, 1855 - 1856
1857/1858, 1857 - 1858
1858/1859, 1858 - 1859
1859/1860, 1859 - 1860
1860/1861, 1860 - 1861

1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 omslag
1 katern en 3 stukken
1 stuk
2 stukken
1 katern en 3 stukken
1 katern
1 katern
1 katern
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1182
1183
1184
1185-1218

1219

.--

1861/1862, 1861 - 1862
1862/1863, 1862 - 1863
1863/1864, 1863 - 1864

1 katern
1 katern en 3 stukken
1 katern

Kohieren van hand- en spandiensten; met bijbehorende stukken, 1832-1875.
1185
1832, 1832
1 katern en 1 stuk
1186
1835, 1836.Met een lijst van de lotelingen van voor de militie
verenigde gemeenten Bocholtz en Simpelveld van de lichting 1845
van de Nationale Militie, 1835, 1836, 1835 - 1845
1 katern en 3 stukken
1187
1838, 1838
1 katern
1188
1839, 1839
1 katern
1189
1840, 1840
1 katern
1190
1841, 1841
1 katern
1191
1842, 1842
1 katern
1192
1844, 1844
1 katern
1193
1849, 1849
1 katern en 1 stuk
1194
1850, 1850
1 katern
1195
1851, 1851
1 katern en 2 stukken
1196
1852, 1852
1 katern
1197
1853, 1853
1 katern
1198
1854, 1854
1 katern
1199
1856, 1856
1 katern
1200
1857, 1857
1 katern
1201
1858. Met correspondentie met de commissaris van de Koning de
verbetering van wegen n.a.v. een administratief bezoek van de
commissaris van de Koning, 1858
1 omslag
1202
1859, 1859
1 katern
1203
1860, 1860
1 katern
1204
1861, 1861
1 katern
1205
1862, 1862
1 katern
1206
1863, 1863
1 katern
1207
1864, 1864
1 katern
1208
1865, 1865
1 katern
1209
1866, 1866
1 katern
1210
1867, 1867
1 katern
1211
1868, 1868
1 katern en 2 stukken
1212
1869, 1869
1 katern
1213
1870, 1870
1 katern
1214
1871, 1871
1 katern
1215
1872, 1872
1 katern
1216
1873, 1873
1 katern en 2 stukken
1217
1874, 1874
1 katern
1218
1875, 1875
1 katern
Verordeningen op de heffing en invordering van een belasting in natura of
verplichting tot het leveren van hand- en spandiensten ten behoeve van de
buurtwegen en waterlossingen; met bijbehorende stukken, 1853, 1854, 1865,
1895.
Lijsten van geleverde hand- en spandiensten voor het onderhoud van de wegen
van provinciaal belang, met opgaven betreffende de kosten van dit onderhoud,
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1 omslag

1877-1907.
N.B. Zie inv.nr. 2193

1220

1221

1222

1223

Staat betreffende gedurende 1886 te vervoeren hoeveelheid kiezel per
spandienst, [1886].
Register van bewijzen, bedoeld bij art. 34 der wet van 2 oktober 1893 (Staatsblad
no. 149), tot heffing van een belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, 19121914
Verordeningen op de heffing en invordering van een zakelijke belasting op het
bedrijf; met bijbehorende stukken, 1923.

1 stuk

1 katern

1 omslag

Formulieren houdende aangiften van aantallen arbeiders in bedrijven ingevolge de
verordening op de heffing van een zakelijke belasting op het bedrijf; met
bijbehorende stukken, 1923-1925.
1 omslag

2.3.2.2.3. Openbare orde
1224

1225

Circulaire van de Officier van Justitie te Maastricht betreffende de schennis van
het grondgebied door veldwachters en marechaussees van de grensgemeenten,
1846.

1 stuk

Stukken betreffende het vaststellen van de plaatselijke verordeningen betrekking
hebbende op het sluiten van herbergen, de brandweer, de dienst der nachtwacht
en op de wijze van afkondiging van verordeningen, 1852, 1853.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 717

1226

1227-1229

Staat van beschrijving van het politiepersoneel, opgemaakt op verzoek van de
commissaris van de Koning. Minuut, 1856.
Algemene Politieverordeningen; met wijzigingen en bijbehorende stukken, 19081940.
1227
1908. Met aantekening besluit raad, 1924, 1908 - 1924
1228
1929. Met bijbehorende stukken, 1929
1229
1930-1940. Met bijbehorende stukken, 1930 - 1940

1 stuk

1 omslag
1 omslag
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1462

2.3.2.2.3.1. Rechten en vrijheden
1230

Stukken betreffende verboden van het gemeentebestuur aangaande het
colporteren van al dan niet godslasterlijke en gezagsondermijnende geschriften en
het maken van reclame voor een politieke partij voor bij de werkverschaffing
tewerkgestelden en ge-steunden, 1934, 1936.
1 omslag

1231

Stukken betreffende verordende maatregelen aangaande verenigingen en
vergaderingen, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.3.2. Wapenen en munitie
1232

1233

Verzoekschrift van de commissaris te Valkenburg om verstrekking van inlichtingen
over iemand die is doodgeschoten en om invoering van een schietverordening,
1834.
Brief van de gouverneur aan de burgemeester betreffende het verzoek van
laatstgenoemde tot verkrijging van een vergunning voor het dragen van

82

1 stuk

jachtgeweren met concept van een jachtvergunning van [baron J. van Themers] te
Wittem aan Mr. de Raet en met concept van een verklaring van goed gedrag
betreffende Mr de Raet, afgegeven door de burgemeester van Bocholtz, 1835.
1234

1235

1236

1237

Verordening tot wering van het misbruik van vuurwapenen; met bijbehorende
stukken, 1857, 1858.

1 stuk

3 stukken

Register van door het hoofd der plaatselijke politie of in beroep van zijn beslissing
door de commissaris van de Koningin verleende machtigingen tot het voorhanden
hebben van vuurwapenen, zomede van schorsing of intrekking van zodanige
machtigingen, 1919-1933.

1 katern

Register van door het hoofd van politie ingevolge het vuurwapenreglement
ontvangen gelden, 1919-1933.

1 katern

Stukken betreffende de inlevering en teruggave van vuurwapens en munitie, o.a.
toebehorend aan de burgerbevolking, politie, burgerwacht en schutterij St.
Sebastianus, 1923, 1937, 1939-1941.

1 omslag

2.3.2.2.3.3. Toezicht op openbare grond (straatpolitie)
1238

Circulaire van de vrederechter van het kanton 's-Hertogenrade betreffende het
volksgebruik van burengerucht bij huwelijken van weduwen en weduwnaars, 1824.
1 stuk

1239

1240

1241

1242

Circulaire van de districtscommissaris betreffende de voorzieningen door de
gemeente m.b.t. de uitrusting en kleding van de veldwachter, 1846.

1 stuk

Verzoekschrift van G. von Pallandt, pachter van het jachtrecht op de
gemeentegronden, te Septfontaines tot het nemen van maatregelen tegen
loslopende honden, 1852.

1 stuk

Stukken betreffende de kleding en uitrusting van de gemeenteveldwachter, 1903,
1936-1942.

1 omslag

Correspondentie met de Commissaris van de Koningin over aanslagen op de
veiligheid van ingezeten personen en goederen gepleegd door vreemde
elementen, 1922.

2 stukken

1243

Verordeningen op de heffing en invordering van precariorechten; met bijbehorende
stukken, 1934.
1 omslag

1244

Stukken betreffende de regeling van het politietoezicht i.v.m. ziekte van de
gemeenteveldwachter, 1936.

1 omslag

Stukken betreffende verstrekte gegevens aangaande de politie inzake sterkte en
uitrusting, 1939, 1940.

1 omslag

1245

1246

.--

Bekendmaking van de burgemeester betreffende de naleving van de oproeping
van de rijkscommissaris voor het bezette gebied aangaande de openbare orde op
31 augustus 1940, 1940.

1 stuk

Bekendmakingen van de burgemeester betreffende verduisteringsmaatregelen en
het verbod om zich na 12 uur 's-nachts op of aan de openbare weg te bevinden,
1940.
N.B. Zie inv.nr. 2123

1247

Stukken betreffende voorkoming en bestraffing van beschadiging en vernietiging
van kabels en leidingen van het Duitse leger, 1940.
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3 stukken

1248

Verordening houdende maatregelen ter voorkoming van stoornis der openbare
rust en tot bevordering van de veiligheid van personen en eigendommen, z.d..

1 stuk

2.3.2.2.3.4. Maatregelen t.o.v. nederlanders en ingezetenen

2.3.2.2.3.4.1. Burgerlijke stand
1249

Stukken betreffende geboorten, huwelijken en overlijden; met een concept van
een kwitantie d.d. 01-10-1803 van de burgemeester voor een van de borg N.
Hupperts ontvangen geldsom, die deze in zijn rekening aan de gemeente tekort
was gebleven, 1800-1849, z.d..

1 omslag

1250

Circulaires betreffende voorschriften op het gebied van de burgerlijke stand, 18201868.
3 stukken

1251

Stukken betreffende overtredingen tegen voorschriften op het gebied van de
burgerlijke stand, 1846-1856, z.d..

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand,
1857, 1904, 1916-1919, 1937.

1 omslag

1252

1253

1254

Staten houdende opgaven van overlijden, waarbij vermelding van de
doodsoorzaak; met bijbehorende stukken, 1868-1877.

1 pak

Besluiten van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de jaarwedde
van de bezoldigde ambtenaren van de burgerlijke stand. Afschriften, 1904, 1918. 2 stukken

2.3.2.2.3.4.2. Registratie van de bevolking
1255

Staten betreffende inwoners, 1800, [+1810].

1256

Staat van personen die volgens de burgemeester dienen te worden ingeschreven
in het burgerregister van het gemeentelijk arrondissement van Maastricht; met
desbetreffende aantekeningen, 1809.

2 katernen

1 stuk

N.B. Onvolledig

1257-1289

Staten houdende bevolkingsstatistiek, 1818-1905, z.d..
1257
1818. Met staten houdende statistiek over de jaren 1819 en 1820
betreffende vee en voertuigen, 1818 - 1820
1258
1820, 1820
1259
1822, 1822
1260
1834, 1834
1261
1841, 1841
1262
1850-1863, 1850 - 1863
1263
1852, 1852
1264
1853, 1853
1265
1854, 1854
1266
1855, 1855
1267
1856, 1856
1268
1857, 1857
1269
1858, 1858
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1 stuk
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
3 stukken
1 stuk
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken

1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290

1859, 1859
1860, 1860
1861, 1861
1862, 1862
1863, 1863
1864, 1864
1865, 1865
1866, 1866
1867, 1867
1868, 1868
1869, 1869
1870, 1870
1871, 1871
1872, 1872
1873, 1873
1874, 1874
1876, 1876
1877, 1877
1905, 1905
z.d.

3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 stuk
1 stuk

Register houdende:
- Staten houdende een volkstelling, 1822-1824. p. 2-28;
- Staten van benoemde zetters der directe belastingen, 1822-1825. p. 30;
- Register van leden van het gemeentebestuur, die geautoriseerd zijn tot het
tekenen en afgeven van wettelijk bepaalde certificaten en attesten aangaande de
Nationale Militie, 1822-1832. p. 31, 32;
- Register van ingekomen en vertrokken personen, 1821-1825. p. 33, 34;
- Niet ingevuld formulier betreffende indirecte belastingen, [±1823]. p. 35;
- Lijst van benoemde zetters der directe belastingen, [1826]. p. 35;
- Aantekeningen betreffende processen-verbaal opgemaakt door de veldwachter,
1831, 1837. p. 35;
- Staat betreffende de grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde gronden,
1823. p. 38;
- Naamlijst van gezinshoofden van de gemeente, z.d. p.40. 1821-1832, z.d. 18211837, z.d.

1 katern

N.B. Pagina 1 ontbreekt. Onvolledig

1291

1292

1293

.--

Akte houdende een verklaring, afgegeven door de schout van de gemeente
Heerlen van goed gedrag van S. Vankan en zijn gezin i.v.m. verhuizing naar de
gemeente Bocholtz, 1823.

1 stuk

Staat houdende opgave betreffende de religies, beroepen en andere bronnen van
inkomsten van de inwoners van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1830.

1 stuk

Formulieren houdende getuigschriften van verandering van werkelijke woonplaats;
met bijbehorende stukken, 1830, 1857-1889.
1 omslag
Staat betreffende bevolkingsaantallen, 1835, 1836.
N.B. Zie inv.nr. 269

1294-1298

Bevolkingsregisters, 1838-1922.
N.B. Zie ook inv.nrs. 1314-1316

1294

1838-1840. Met:
- staat van ingekomen en vertrokken personen, 1839, 1840;
- verzamelstaat, -lijsten van functionarissen van instellingen en
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houdende andere gegevens betreffende de gemeenten Bocholtz en
Simpelveld, [1838], 1838 - 1840

1 katern

N.B. Zie ook inv.nr. 1299

1295
1296

1850-1860. Met naamindex, 1850 - 1860
1861-1899. (Reg. A). Met onvolledige inhoudsopgave, 1861 - 1899

1 deel
1 deel

N.B. Zie ook inv.nr. 1304 ("Reg. B")

1297

1900-1922. A-J. (Reg. I). Met inhoudsopgave, 1900 - 1922

1 deel

N.B. Zie ook inv.nr. 1298 (Reg. II) en 1305 ("Reg. III")

1298

1900-1922. K-Z. (Reg. II). Met achteraan opgaven van
kloosterlingen. Met inhoudsopgave, 1900 - 1922

1 deel

N.B. Zie ook inv.nr. 1297 ("Reg. I") en 1305 ("Reg. III")

1299

Lijst van namen en een staat van ingekomen personen en dienstboden, z.d. Met
aan de andere zijde notulen van de vergadering d.d. 03-12-1839 van de raad van
[Simpelveld] betreffende de verkoop van bomen ten behoeve van de huisvesting
van een kapelaan; met aantekeningen, 1839, z.d..

1 stuk

1300

Staten houdende een volkstelling, 1839;
- Met aantekeningen, 1841;
- Met achteraan register van ingekomen en vertrokken personen; Met
bevolkingsstatistiek, 1840-1848;
- Met vooraan en achteraan naamlijst van leden van het gemeentebestuur, van het
gemeentepersoneel en leden van het Armbestuur, 1840-1848
1 katern

1301

Verordening op de aankomst en het vertrek van de ingezetenen, dienst- en
werkboden enz. in de gemeente. Afschrift. Met bijbehorende stukken, 1847.

3 stukken

Brieven van de commissaris van de Koning betreffende het onderzoek door de
provincie van de bevolkingsregisters, 1851, 1853.

1 omslag

Stukken betreffende volkstellingen, 1859, 1860, 1890-1931.

1 omslag

1302

1303
.--

Stukken betreffende wijkindeling, straatnaamgeving en huisnummering, 1859,
1930, 1936, z.d..
N.B. Zie inv.nr. 244

1304-1305

Registers van dienstboden, 1861-1922.
1304
1861-1899. ("Reg. B"), 1861 - 1899

1 deel

N.B. Zie ook inv.nr. 1296 ("Reg. A")

1305

1900-1922. ("Reg. III"), 1900 - 1922

1 deel

N.B. Zie ook inv.nrs. 1297 ("Reg. I") en 1298 ("Reg. II")

1306

Verzoekschrift van Gedeputeerde Staten tot afkondiging van de door hen
ontvangen verordening omtrent het doen van aangifte van de verhuizingen binnen
de gemeente, 1862.

1 stuk

N.B. Verordening niet aanwezig

.--

Staat opgemaakt op verzoek en ter informatie van de commissaris van de Koning
houdende een overzicht van de inwoners van de wijken van de gemeente, 1869.
N.B. Zie inv.nr. 1005

1307

1308-1310

Register betreffende de ontvangen schriftelijke of gedane mondelinge
kennisgevingen, bedoeld bij de art. 6, 7 sub 5, 8, 9 en 10, en bij de
overgangsbepaling 2e lid der Wet van 12 december (Staatsblad no. 268) op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap; met bijbehorende stukken, 1900-1952. 1 katern en 3 stukken
Registers van ingekomen personen, 1914-1945.
N.B. Zie voor vertrokken personen ook inv.nrs. 1290, 1294, 1300

1308

1914-1921, 1914 - 1921

1 deel
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1309
1310

1311-1313

1921-1938. Met aantekeningen houdende bevolkingsstatistiek, 1921
- 1938
1939-1945. Met staat houdende bevolkingsstatistiek 1939, 1939 1945

1 deel
1 deel

Registers van vertrokken personen, 1914-1945.
N.B. Zie ook inv.nrs. 1290, 1294, 1300

1311
1312
1313
1314-1316

1914-1921. Met staten van bevolkingsstatistiek 1918-1920, 1914 1921
1921-1939. Met aantekeningen houdende bevolkingsstatistiek, 1921
- 1939
1939-1945, 1939 - 1945

Bevolkingsregister, [1923]-1941.

1 deel
1 deel
1 deel

1 kaartsysteem

N.B. Zie ook inv.nrs. 1294-1298

1314
1315
1316

A-H
I-R
S-Z

1317

Register van alleenstaanden, [1923]-1941.

1318

Verblijfregister, 1932-1935.

1319

Stukken betreffende de invoering van het gezinspersoonskaartenstelsel, 1938,
1939.

1320

1 kaartsysteem
1 deel

1 omslag

Staat houdende een opgave van woonwagenbewoners; met bijbehorend stukken,
1940.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 1342

1321

1322

.--

Lijst van antwoorden op vragen van het hoofd der inspectie van de
Bevolkingsregisters te 's-Gravenhage betreffende de inrichting van het
bevolkingsregister, 1940.
Bekendmakingen van de burgemeester betreffende de identificatieplicht; met
bijbehorende stukken, 1940.

1 stuk

1 omslag

Naamlijst van gezinshoofden van de gemeente, z.d. p. 40
N.B. Zie inv.nr. 1290

2.3.2.2.3.4.3. Identiteit, signalement en inlichtingen
1323

Circulaire van de gouverneur van de provincie Limburg houdende een instructie
aangaande de uitgifte van passen, 1815.

1 stuk

1324

Correspondentie met de commissaris te Valkenburg betreffende een aanvraag van
een buitenlands paspoort voor N.N. Sauer, 1836.
2 stukken

1325

Register van afgegeven nationaliteitsbewijzen, 1881-1898.

1 band

2.3.2.2.3.5. Maatregelen t.o.v. vreemdelingen
1326

Circulaire van de commissaris te Valkenburg betreffende Duitsers, die zich zonder
legitimatiebewijzen op Belgisch grondgebied begeven, 1839.
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1 stuk

1327

1328-1329

1330

Legitimatiebewijzen van Duitsers voor de reis naar Bocholtz om er aan de
spoorweg te werken, 1852.
Registers van vreemdelingen, 1852-1921.
1328
04-09-1852 t/m 05-08-1878, 1852 - 1878
1329
15-10-1918 t/m 20-04-1921, 1918 - 1921
Stukken betreffende de naturalisatie van J.A. Schnabel, 1888-1890.

2 stukken

1 katern
1 katern
1 omslag

1331-1334

Registers betreffende de aanvragen van nationaliteitsbewijzen, met
desbetreffende aantekeningen, 1899-1943.
1331
1899-1913. Met desbetreffende aantekeningen, 1899-1930, 1899 1930
1 deel
1332
1914-1917. Met desbetreffende aantekeningen, 1917-1932, 1914 1932
1 katern en 1 stuk
1333
1917-1932. Met desbetreffende aantekeningen, 1917 - 1932
1 katern
1334
1932-1943. Met desbetreffende aantekeningen, 1932 - 1943
1 deel

1335

Staat houdende opgave van Belgische kinderen verblijvende in de gemeente; met
bijbehorend stuk, 1917.
2 stukken

1336

Verordening van het Militair Gezag in de provincie Limburg betreffende het verbod
van de toegang tot en het verlaten van het gezagsgebied over de rijksgrens
anders dan langs de daartoe door het Militair gezag aan te wijzen kunst- en
waterwegen of per spoor of per tram; met bijbehorende verordening, 1918.
2 stukken

1337

Correspondentie met de commissaris van de Koningin betreffende toelating van
vreemdelingen n.a.v. verzoeken van winkeliers te Vaals, 1923.

3 stukken

1338

Stukken betreffende opgaven aangaande vreemdelingen, die zich in de gemeente
hebben gevestigd, 1934, 1939, 1940.
1 omslag

1339

Stukken betreffende aanvragen door verenigingen en exploitanten van
horecabedrijven van vergunningen tot regeling van het verrichten van arbeid door
vreemdelingen, 1934-1939.
1 omslag

1340

Register houdende de inschrijving van vreemdelingen, die zich bij het hoofd van
de politie hebben aangemeld, dan wel voorgeleid, 1938.

1341

1342

Bekendmakingen van het hoofd van de politie betreffende de aangifte van het
verlenen van nachtverblijf aan vreemdelingen, 1938.

1 katern

2 stukken

Staat houdende een opgave van vreemde woonwagenbewoners; met bijbehorend
stuk, 1940.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 1320

2.3.2.2.3.6. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen
1343

Stukken betreffende het politietoezicht o.a. op kermissen door gendarmen van een
marechausseebrigade uit Heerlen, houdende concepten van persoonlijke
uitnodigingen van de burgemeester voor de kennis en betreffende de arrestatie
van iemand wegens landloperij en bedrog, 1833, 1835, 1838.
3 stukken

1344

Verordening van de provinciale raad in Limburg betreffende de regeling van het
sluitingsuur van herbergen, bierhuizen en andere openbare plaatsen. Afschrift,
1837.

88

1 stuk

1345

Verordeningen op het sluiten der herbergen; met bijbehorend stuk, 1852, 1856,
1906.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1352

1346

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van de plaatselijke
commissie van toezicht op de bioscopen, 1929, 1930, 1932.

3 stukken

1347

Huishoudelijk reglement voor de plaatselijke commissie van toezicht op de
bioscopen; met bijbehorend stuk, 1930.
1 katern en 1 stuk

1348

Verordening als bedoeld in artikel 4 van de Bioscoopwet; met bijbehorende
stukken, 1930.

1 omslag

Bekendmaking van de burgemeester betreffende het verbod van dansvermaak;
met bijbehorende stukken, 1940.

1 omslag

1349

2.3.2.2.3.7. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde
1350

Staten van organisatie van de nachtwacht in de maanden november, december,
januari en februari over de jaren, 1821, 1822, 1840-1843.
3 katernen

1351

Stukken betreffende het wachtreglement van de nachtwachten, 1839, 1848, 1849.Met memorie d.d. 26-12-1854 van de aangifte van de nalatenschap van P.L.
Hamers, weduwnaar van wijlen M.J. Merx, echtgenoot van M.C. Plusquin, 1854
1 omslag

1352

Verordening op de dienst van de nachtwacht in de gemeente, alsmede
verordening op het sluiten van de herbergen in de gemeente, 1852.

1 katern

N.B. Zie ook inv.nrs. 1345 en 1353

1353

Verordeningen op de dienst der nachtwacht in de gemeente; met bijbehorende
stukken, 1853, 1854.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1352.
De verordening van 1854 is in concept geschreven op een bekendmaking in 1854 van bepalingen
omtrent de Nationale Militie

1354

Stukken betreffende de inlevering van de wapenen met munitie en
uitrustingsgoederen van de burgerwacht en betreffende de opheffing van de
burgerwacht, 1938-1940.

1 omslag

2.3.2.2.4. Openbare zedelijkheid

2.3.2.2.4.1. Alcohol
1355

1356-1362

Verordeningen regelende het heffen van vergunningsrecht voor de verkoop van
sterke drank in het klein; met bijbehorende stukken, 1881, 1885, 1905, 1932,
1935.
Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein; met bijbehorende
stukken, 1885-1934.
1356
Goebbels, wed., Dorpsstraat Wijk A no. 29, 1905, 1917
1357
Havenith, R., Wijk A no. 94, 1905, 1917
1358
Knops, L.J., later wed. M.A. Knops-Willems, Wijk A no. 94, later Wijk
A no. 109, 1916, 1924, 1934
1359
Lindelauf, J.J., Kerkstraat Wijk A no. 98, 1905
1360
Rousch, W., Bocholtzerheide, 1885
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1 omslag

2 stukken
2 stukken
1 omslag
2 stukken
1 stuk

1361
1362
1363

1364-1365

Steinschuld, A., Dorpsstraat Wijk A no. 96, 1905
Voncken, J., Dorpsstraat Wijk A no. 3, 1905

1 stuk
2 stukken

Register van ingekomen verzoekschriften om verlof, als bedoeld bij art. 34 der
Drankwet, over de jaren, 1904-1929.

1 katern

Lijsten van personen, op wier verzoek om vergunning voor de verkoop van sterke
drank in het klein afwijzend werd beschikt, uitsluitend op grond, dat de voor de
gemeente vastgesteld maximum aantal vergunningen was bereikt en die binnen
de bij de wet bepaalde termijn een verzoek om plaatsing op de lijst hebben
gedaan, 1904-1931.
1364
1904-1929, 1904 - 1929
1365
1930-1931, 1930 - 1931

1 stuk
1 katern

1366

Verzoekschriften van houders van vóór 1 mei 1904 verleende vergunningen als
bedoeld in art. 59 1e lid der Drankwet tot wijziging van de afschriften van de akten
van deze vergunningen, 1905
3 stukken

1367

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken tot goedkeuring van het
verzoekschrift van de logementshouder P.J. Gorissen tot het hebben van een
beweegbare deur in de buitenwand van de lokaliteit van Dorpsstraat Wijk A no. 20.
Afschrift, 1908.

1 stuk

1368

Staten houdende opgaven bedoeld in art. 31 der Drankwet betreffende verleende
vergunningen in de jaren, 1912-1917.
2 stukken

1369

Register van door het college van burgemeester en wethouders vanaf 1882
verleende vergunningen en verloven inzake de Drankwet, 1917-1929.

1370

1371

Staten houdende statistiek ingevolge de Drankwet; met bijbehorende stukken,
1917-1940.
Verzoekschrift van een inspecteur bij de afdeling Drankbestrijding van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid te Roermond tot intrekking van een aan P
J. Gorissen verleende vergunning krachtens art. 28 2e lid der Drankwet en tot het
nemen van in een bijgaand rapport vermelde maatregelen ter naleving van de
voorschriften van de Drankwet; met aantekeningen betreffende een aantal verlofen vergunninghouders, 1921.

1 katern

1 omslag

1 stuk

N.B. Desbetreffend rapport niet aanwezig

1372

1373

1374

Stukken betreffende opgaven aangaand verleende en ingetrokken vergunningen
en verloven ingevolge de Drankwet, 1926-1939.
Register van vanaf 1911 verleende vergunningen voor de verkoop van sterke
drank in het klein, 1930-1932.
Verordening houdende tapverbod op dagen van mobilisatie; met bijbehorende
stukken, 1937.

1 omslag

1 deel

1 omslag

1375

Correspondentie met de Keuringsdienst van Waren Maastricht betreffende een
opgave van de namen en adressen van de houders van vergunningen en verloven
volgens de Drankwet (A en B), 1937.
2 stukken

1376

Stukken betreffende de schatting van de huurwaarde van de lokalen, waarin met
vergunning sterke drank in het klein wordt verkocht, voor de vaststelling van de
vergunningsrechten, alsmede betreffende opgaven over de jaren 1938-1941
verkochte hoeveelheden gedistilleerd, 1940, 1941.
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1 omslag

2.3.2.2.4.1.1. Verloven
1377-1392

Verloven voor de verkoop van alcoholhoudende drank andere dan sterke drank
voor gebruik ter plaatse van verkoop; bijbehorende stukken, 1905-1930.
N.B. De verloven zijn alfabetisch-lexicografisch geordend op de namen van de verlofhouders

1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393-1399

Baumgarten, L., Wijk D no. 4, 1916, 1930
Bonne, W.H., Akerstraat Wijk A no. 43, 1929
Dumont, A.H., Veeweiderweg Wijk A no. 95, 1929
Engelen, J., Dorpstraat, Wijk A no. l, 1908
Frissen, J.H., Akerstraat Wijk A no. 43, 1929
Grooten, P.J., Kerkstraat Wijk A no. 100, 1905, 1918, 1919
Henssen, J.W.H., Akerstraat Wijk A no. 43, 1926
Königs, J., Wijk A no. 19, 1911
Meesters, H. Dorpstraat Wijk A no. 19, 1908
Ruijschop, P.H., Kerkstraat no. 100, 1918
Sauren, N., Bocholtzerheide Wijk E no. 22, 1926
Scheeren, M.A.C. Dorpsstraat Wijk A no. 130, 1925
Stassen, J.W., Prickertweg Wijk D no. 81e, 1926
Vanhommerig, J.J., Akerstraat Wijk A no. 43, 1926
Vliegen, M., Wijk A no. 5, 1916
Weijers, H.J., Bocholtzerheide Wijk B no. 14, 1905

2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
2 stukken
3 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk

Verloven tot verkoop van uitsluitend alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse van
verkoop, later verloven B, 1925-1939.
N.B. De verloven zijn alfabetisch-lexicografisch geordend op de namen van de verlofhouders

1393
1394
1395
1396

Havenith, J.H., Dorpsstraat Wijk A no. 115, 1925
Höppener, A.C., Helweg Wijk M no. 16, sectie C no. 1418, 1939
Jagmont, M. Akerstraat Wijk A no. 37, 1929
Jagmont, M.J. Schoolstraat wijk D no. 28, sectie A no. 1968, 1937

1397

Muller, L.J., Dr. Poelsstraat, Wijk C no. 6, sectie B no. 1945, 1939

1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 stuk

N.B. Verlof niet aanwezig

1 stuk

N.B. Verlof niet aanwezig

1398
1399
1400-1407

Rhoen, F.W., Dorpsstraat Wijk A no. 130, later Wijk D no. 25, 1928,
1932
Scheeren, M.A.H., [Dorpsstraat] Wijk A no. 130, 1925

1 omslag
1 stuk

Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank voor
gebruik ter plaatse, later verloven A voor de verkoop van zwak-alcoholische drank
in het klein; met bijbehorende stukken, 1926-1934.
N.B. De verloven zijn alfabetisch-lexicografisch geordend op de namen van de verlofhouders

1400

Engelen, J. te Heerlen, Minister Ruijsstraat, wijk B no. 37, sectie A
no. 2733, 1932

1 omslag

N.B. Verlof niet aanwezig

1401

Frissen, J.H., Akerstraat, wijk B no. 2, sectie B no. 1836, 1932

2 stukken

N.B. Verlof niet aanwezig

1402

Königs, P.J., Minister Ruijsstraat, wijk B no. 15, sectie A no. 2595,
1933

1 omslag

N.B. Verlof niet aanwezig

1403

Ruijschop, H.P., wijk D no. 39, sectie C no. 187, 1932

1 omslag

N.B. Verlof niet aanwezig

1404

Sauren, M., Bocholtzerheide, wijk M no. 12, sectie C no. 1320,
1932, 1934

1 omslag

N.B. Verlof niet aanwezig

1405

Stassen, H., Prickaert, wijk J no. 2, sectie A no. 2914, 1934
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2 stukken

1406

Stassen, J.W., Prickertweg, wijk D no. 81e, sectie A no. 2839 later
Prickaert wijk J no. 2, sectie A no. 2914, 1926, 1932, 1934
Weijers-Merx, wed. M.M., wijk M no. 12, sectie C no. 1320, 1934

1 omslag
2 stukken

Register van vanaf 1908 verleende verloven voor de verkoop van andere dan
sterke drank, 1930-1932

1 deel

1407
1408

2.3.2.2.4.2. Kansspelen
1409

Brief van een lid van Gedeputeerde Staten betreffende een verzoek van de
burgemeester om verstrekking van inlichtingen aangaande door de gemeente
benoemde of te benoemen verkopers van de Koninklijke Nederlandsche Loterij,
1819.

1 stuk

1410

Stukken betreffende het rekest van de kerkfabriek van Bocholtz aan de Koning tot
het verlenen van een vergunning tot het houden van een verloting van
geschonken kunstvoorwerpen voor de aanschaf van kerkinrichting, 1872.
3 stukken

1411

Vergunning van het college van burgemeester en wethouders aan de
zangvereniging St. Jacobus tot het houden van een loterij (met legeszegel
gemeente). Afschrift, 1932.

1 stuk

2.3.2.2.4.3. Dierenbescherming
1412

Correspondentie met de commissaris van de Koningin betreffende de uitvoering
van de Trekhondenwet 1910, 1926, 1928, 1929.

1 omslag

1413

Register van afgegeven nummerbewijzen aan houders van hondekarren; met
bijbehorende stukken, 1928-1939.
1 katern en 1 omslag

1414

Rapporten omtrent de uitkomsten van het onderzoek van ter keuring aangeboden
hondekarren met hond(en) en tuig(en), 1938, 1939.
1 omslag

2.3.2.2.5. Openbare gezondheidszorg

2.3.2.2.5.1. Gezondheidszorg in het algemeen
1415

Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de openbare
gezondheid van de ingezetenen, de beschrijving van de gemeente en haar
inwoners, vermaak en bewoning, 1857.

1 stuk

1416

Staat van de gezondheids- en ziektetoestand i.v.m. andere maatschappelijke
toestanden en de gesteldheid van de grond in de gemeente; met bijbehorend stuk,
1863.
2 stukken

1417

Brieven van de geneeskundig adjunct-inspecteur voor Noord-Brabant en Limburg
betreffende te nemen maatregelen voor de verbetering van de volksgezondheid,
1870.
2 stukken

2.3.2.2.5.2. Organisatie van de gezondheidszorg
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1418

Stukken betreffende de door de gemeente te betalen bijdrage in de kosten van het
bureau van Weldadigheid van de gemeente Vaals en de benoeming door
Gedeputeerde Staten de heer Arntz, als geneesheer voor de gemeente en van de
heer Ritzen als heel- en vroedmeester voor de gemeente, 1824, 1825.
2 stukken

1419

Brief van de distriktsgeneesheer [Arntz] te Vaals, betreffende de vervanging van
hem tijdens een tijdelijke afwezigheid, 1827.

1 stuk

Besluit van de raad tot benoeming van de heer Ritzen te Kerkrade tot geneesheer,
heel- en vroedmeester voor de armen, 1830.

1 stuk

1420

1421

Besluiten van de raad en het Burgerlijk Armbestuur tot benoeming van M.G.
Franssen-Wintgens en/of A.G. Franssen te Simpelveld tot vroedvrouw(en) voor de
armen. Afschriften, 1830, 1831.
3 stukken
N.B. Twee exemplaren aanwezig

1422

1423

1424

Brief van de adjunkt-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor NoordBrabant en Limburg te Maastricht betreffende het vertrek van de vroedvrouw M.C.
Malwaal, 1867.

1 stuk

Stukken betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten tot bepalen ter
voorziening in de behoefte aan verloskundige hulp in de gemeenten Bocholtz en
Simpelveld, 1913, 1914.

3 stukken

Stukken betreffende maatregelen tegen onbevoegde vroedvrouwen, 1924-1926.

1 omslag

N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

1425

1426

1427

Correspondentie met de geneesheer-directeur van de Rijkskweekschool voor
Vroedvrouwen te Rotterdam betreffende informatie over de betreffende opleiding
i.v.m. het voorzien in de behoefte aan een vroedvrouw in de gemeente, 1931.

1 omslag

Stukken betreffende opgaven van de in de gemeente gevestigde geneeskundige
en vroedvrouw, 1931-1940.

1 omslag

Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende de intrekking van de provinciale en
rijksbijdrage in de bezoldiging van de vroedvrouw van de gemeente Bocholtz en
Simpelveld, 1932.
2 stukken

2.3.2.2.5.3. Gezondheidscommissies
1428

Correspondentie met de Gezondheidscommissie, gezeteld te Gulpen betreffende
de opheffing van deze commissie, 1933, 1934.
2 stukken

2.3.2.2.5.4. Toezicht op de produkten
1429

Verordening op de keuring van waren, met wijziging en bijbehorende stukken,
1920, 1921, 1929, 1930, 1936.

1 omslag

1430

Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de gemeenschappelijke
Keuringsdienst van Vee en Vlees voor de gemeenten Bocholtz, Gulpen,
Simpelveld, Slenaken, Vaals, Wijlre en Wittem, 1921, 1922, 1934-1939.
1 omslag

1431

Koninklijk Besluit tot verlening van de vrijstelling tot wederopzegging van de
keuring van huisslachtingen; met bijbehorend stuk, 1922.

1432

2 stukken

Verordeningen op de Keuringsdienst van Vee en Vlees; met bijbehorende stukken,
1922, 1925, 1936.
1 omslag
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1433

Verordeningen op de heffing van keurlonen; met bijbehorende stukken, 19221924, 1928, 1929.

1 omslag

1434

Stukken betreffende de verlening van een ontheffing door de minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid aan de gemeente aangaande het gebruik van een
destructor, 1923, 1924.
3 stukken

1435

Rapport van de politie te Bocholtz betreffende de vleesverkoop bij winkeliers,
1925.

1436

1 stuk

Stukken betreffende een regeling aangaande het verkrijgen van een
ventvergunning voor consumptie-ijs, 1927.

1 omslag

1437

Verordening op de invordering van de keurlonen; met bijbehorend stuk, 1927.

2 stukken

1438

Stukken betreffende het verzoek van de Limburgsche Land- en Tuinbouwbond te
Roermond aangaande verlening van medewerking door de gemeente aan de
destructie van afgekeurd vee en vlees ingevolge de Vleeschkeurings- en Veewet,
1930.
1 omslag

1439

Correspondentie met de Gezondheidscommissie gezeteld te Gulpen betreffende
een door de gemeente gewenst onderzoek naar de toestand van de slagerijen in
de gemeente, 1930.

1 omslag

Correspondentie met de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw
betreffende in het kader van de Tarwewet 1931 in te zenden opgaven van
broodbakkerijbedrijven en graanmolenaars, 1931.

1 omslag

1440

1441

Register van beschikkingen ingevolge art. 7 van het Consumptie-ijsbesluit, 1931.

1 stuk

1442

Stukken betreffende het aangaan door de gemeente van een gemeenschappelijke
regeling inzake de stichting en exploitatie van een destructor in Zuid-Limburg,
1932, 1933.
1 omslag

1443

Stukken betreffende de adhesiebetuiging door het college van burgemeester en
wethouders aan het adres van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Maastricht gericht aan de Tweede Kamer en betreffende de
voorgenomen opheffing van de Warenwet, 1935.

1 omslag

1444

Stukken betreffende de aansluiting van de gemeente bij het destructiebedrijf van
de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond, de N.V. Destructor N.C.B. te Son,
1935, 1936.
1 omslag

1445

Stukken betreffende de uitvoering van de Afvallenbesluiten 1940-I en 1940-II
regelende de wijze waarop de afvallen van levensmiddelen en dieren moeten
worden ingezameld, bewaard en ter beschikking gesteld, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.5.5. Besmettelijke ziektebestrijding
1446

1447

Register betreffende vaccinaties van personen in de gemeente Bocholtz en
Simpelveld, 1819, 1833, 1835, 1836. Met aan de andere zijde: Staat betreffende
de met groot verlof zijnde manschappen van de Nationale Militie, die zich naar
Gulpen moeten begeven voor inspectie, 1829
Stukken betreffende de bestrijding van pokkenziekte door het treffen van
maatregelen tegen besmetting en door koepokinentingen; met een afschrift van
een uitgaande brief betreffende een arrestantenlokaal, 1820-1833, 1860, z.d..
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1 stuk

1 omslag

1448

1449

1450

1451

1452

1453

Circulaire van de commissaris van de Weijer, betreffende maatregelen te nemen
door het gemeentebestuur naar aanleiding van de cholera-epidemie in België.
Afschrift, 1832.

1 stuk

Verzoekschrift van de arts G.J.F. Buijsrogge te Simpelveld om te onderzoeken of
het mogelijk is een klein gebouw achter het klooster te Bocholtz te bouwen om er
kleren uit te hangen, 1925.

1 stuk

Stukken betreffende de inenting van kinderen tot de leeftijd van 14 jaar tegen
difterie en roodvonk, 1928, 1929.

1 omslag

Stukken betreffende het voorzien in de beschikking over een gelegenheid voor
afzondering en verpleging van lijders aan een besmettelijke ziekte ingevolge art.
18 van de Besmettelijke Ziektewet, 1929, 1930.

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invordering van de besmettelijke ziektegelden;
met bijbehorende stukken, 1936, 1937.

1 omslag

Stukken betreffende inenting tegen typhus en paratyphus, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.5.6. Aangelegenheden betreffende lijken
1454

Stukken betreffende door Gedeputeerde Staten gevraagde inlichtingen aangaande
begraafplaatsen, 1869, 1874.
2 stukken

1455

Processen-verbaal van eedaflegging van de arts Ackens te Gulpen als
gemeentelijk lijkschouwer, 1891-1898, 1901-1903.

1 omslag

Processen-verbaal van eedaflegging van de arts A.Th. Hoedemakers te
Simpelveld als gemeentelijk lijkschouwer, 1904-1907.

1 omslag

1456

1457

1458

Proces-verbaal van eedaflegging van de arts G.J.F. Buijsrogge te Simpelveld als
gemeentelijk lijkschouwer, 1913.

1 stuk

Stukken betreffende verzoeken van het R.-K. Kerkbestuur van de H. Jacobus de
Meerdere-parochie om verlof tot het aanleggen op de percelen sectie A nos. 888
en 2313 van een bijzondere begraafplaats, 1928-1930.

1 omslag

1459

Stukken betreffende het verzoek van het R.-K. Kerkbestuur van de H. Jacobus de
Meerdere-parochie om verlof tot uitbreiding op de percelen sectie nos. 1252 en
1262 van de bijzondere begraafplaats, 1932.
2 stukken

1460

Stukken betreffende de overbrenging van het lijk van de gesneuvelde militair J.
Peters van Maastricht naar Bocholtz en de begraving ervan te Bocholtz, 1940.

2.3.2.2.5.7. Milieuhygiëne
.--

Stukken betreffende verzoeken om verlening van vergunningen tot het leggen en
hebben in openbare wegen van rioolbuizen tot in het gemeenteriool, 1924-1940,
z.d..
N.B. Zie inv.nr. 2219

.--

Stukken betreffende het rioleren van twee beken met bijkomende grondwerken en
het rioleren van verschillende straten met bijkomende werken, 1928-1931.
N.B. Zie inv.nr. 2156
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1 omslag

1461

Correspondentie met de inspecteur der Volksgezondheid te Maastricht betreffende
inlichtingen i.v.m. een onderzoek naar het aantal huizen in Nederland, dat niet aan
een centrale riolering is aangesloten, 1930.
1 omslag

1462

Verordeningen op de heffing en invordering van de reinigingsrechten; met
bijbehorende stukken, 1930, 1931.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1229

1463
.--

Stukken betreffende de aanbesteding van het ophalen van as en vuil, 1937.

2 stukken

Stukken betreffende het maken van rioleringen in een aantal wegen en het
aanbrengen van huisaansluitingen op het gemeenteriool, 1938.
N.B. Zie inv.nr. 2175

1464

Stukken betreffende het verzoek van P.S. Dolmans tot aansluiting aan het
gemeente-riool van een door hem gehuurd huis, Wilhelminastraat, Wijk A no. 46,
toebehorend aan de fam. Grooten, 1939, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.5.7.1. Hinderwet
1465-1550

Hinderwetvergunningen, 1846, 1895, 1913-1931.
N.B. De vergunningen zijn op sectienummer geordend en vervolgens op straatnaam, huisnummer en
datum. De vermelde datum is die waarop de vergunning is verleend

1465

1466
1467
1468
1469
1470

1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478

Besluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van een
vergunning aan W. Clermont te Maastricht, handelend in de naam
van de Aken-Maastrichtse Spoorweg Maatschappij, om te Bocholtz
op de weiden van N. Meelkop, echtgenoten Souren en de
echtgenoten Knops een brikkenbakkerij te mogen plaatsen; met
bijbehorend stuk. Afschrift, 1846
sectie A no. 0678; Wilhelminaplein 65, P. Bertram, dorsmachine met
elektromotor 5,5 pk, 14-11-1928
sectie A no. 0846; Stein 46, P. Franssen, oprichten bakoven, 31-081923
sectie A no. 1380; Wilhelminaplein, J. Plessen, slagerij met
elektromotor 3 pk, 29-09-1926
sectie A no. 1697; Boerenbond St. Isidorus, H. Vaessen, oprichten
graanmalerij met elektromotor 30 pk, 03-07-1920
sectie A no. 1697; Veeweide, H. Vaessen, voorzitter Vereniging
Landbouwafdeling Boerenbond St. Isidorus, oprichten graanmalerij
(molen) met elektromotor 30 pk (geweigerd), 28-02-1917
sectie A no. 2259; Dorpstraat, wed. A. Steinschuld, bakkerij, 18-071928
sectie A no. 2360; Akerstraat 27, H. Meisters, motor- en
rijwielherstelplaats met elektromotor 5 P.K, 18-08-1925
sectie A no. 2360; Akerstraat, American Petroleum Company,
ondergrondse benzinebewaarplaats met aftapinrichting, 04-05-1927
sectie A no. 2388; Akerstraat, C. Schiffelers, dorsmachine met
elektromotor 3 P.K, 12-11-1924
sectie A no. 2409; Stein, P.J. Steinbusch, dorsmachine met
electromotor 5 pk, 14-08-1924
sectie A no. 2434; Bongerd, J. Schnackers, elektromotor 3 pk, 0312-1930
sectie A no. 2463; Steenbergstraat, P. Ramakers te Vaals,
oprichten bakkerij met elektromotor 3 pk, 22-02-1936
sectie A no. 2478; Aan de Linde, P. Prickartz, graanmolen met
petroleummotor 6,5 P.K, 1895
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2 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1479
1480

1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491

1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

1500
1501
1502
1503

sectie A no. 2516; Bongaarderweg, L.J. Knops, slagerij met
elektromotor 3 pk, 30-06-1923
sectie A no. 2542; Bongard (kasteel), A. van der Linden,
elektromotor 2 pk voor ontromen van melk karnen van boter,
wassen van kleding en zagen brandhout, 29-04-1922
sectie A no. 2545; Prickartweg, J. Schnackers, elektromotor 2 en
1,5 pk, 23-02-1931
sectie A no. 2582; Wilhelminastraat A 40, J. Schnackers, dorsen
strosnijmachine met elektromotor 7,5 pk, 19-03-1937
sectie A no. 2590; Prikkart J no 14, wed. P.L. Frenk, dorsmachine
met elektromotor 5,5 pk, 16-08-1940
sectie A no. 2612; Prickart J no 16, wed. P.J. Steinbusch,
dorsmachine met elektromotor 4 pk, 05-01-1939
sectie A no. 2678; Zandberg, L. Senden, dorsmachine met
elektromotor 5 pk, 12-02-1924
sectie A no. 2706; Waalbroek K no. 28, J.H. Jorissen, benzinemotor
8 pk, 19-03-1937
sectie A no. 2714 en 2346 ged.; Akerstraat, Bataafsche Import
Maatschappij, H. Schobbers, benzinetankwagentje, 04-06-1926
sectie A no. 2714 en 2346 ged.; Akerstraat, H. Schobbers, smederij,
09-05-1928
sectie A no. 2714 en 2346; Dorpstraat, H. Schobbers, electromotor
0,5 en 2 pk, 28-12-1929
sectie A no. 2715; Akerstraat, M. Huppertz, elektromotor 4 pk, 2907-1930
sectie A no. 2722 en 2821; Wilhelminaplein 3, N.V. Petroleum
Maatschappij The Texas Company, J.W. Dautzenberg,
ondergrondse benzinebewaarplaats 4000 liter, 21-04-1932
sectie A no. 2777; Wilhelminaplein, J. Grooten, uitbreiden
graanmolen met elektromotor 18 pk, 13-11-1919
sectie A no. 2783; Aan de Steen 46, P. Franssen, bakkerij met
elektromotor 3 P.K, 03-12-1929
sectie A no. 2783; Steenbergweg, wijk H no. 3, P. Franssen,
broodbakkerij, 03-09-1931
sectie A no. 2788; Prickaert, W. Droeghaag, zaagmachine met
benzinemotor 3 pk, 04-09-1936
sectie A no. 2836; Aan de Paum, J. Horbach, schietboom, 03-111925
sectie A no. 2877; Veeweide, J. Mohnen, bakkerij met electromotor
3 pk, 15-05-1926
sectie A no. 2901; Bongaarderweg, wijk E no. 18, J. Kaldenbach,
oprichten slachterij met vleeswinkel, 24-08-1934
sectie A no. 2951; Bataafsche Import Maatschappij, H. Schobbers,
ondergrondse benzine-bewaarplaats met aftapinrichting, 08-011932
sectie A no. 3043; Julianastraat, P.L. Vliex, oprichten houtzagerij
met elektromotor 5 pk, 17-06-1938
sectie A no. 3071; Zandberg, J. Harzon, elektromotor 3 pk, 21-051937
sectie B no. 0012; Overhausen, wijk D no. 5, F. Vaessen,
dorsmachine met elektromotor 10 pk, 03-09-1920
sectie B no. 0355; Vlengendaal, H. Vaessen, baksteen-veldoven,
14-09-1921
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1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1504
1505
1506
1507
1508

1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531

sectie B no. 0396, 1379, 1380, 1381, 1595 en 1596; Duivenberg, Q.
Grooten, baksteen-veldoven, 29-04-1920
sectie B no. 1249; P. Hover, slagerij met elektromotor 4 pk, 1907
sectie B no. 1289; Scholtissenhof, H.H.J. Pinckers te Meerssen,
oprichten broodbakoven, 22-02-1937
sectie B no. 1456; Wijk B no. 26, L. Vaessen, dorsmachine met
elektromotor 7,5 pk, 29-10-1921
sectie B no. 1597; tekening behorende bij verzoek van W.
Dabekausen tot oprichting van een slagerij in zijn perceel, 12-021924
sectie B no. 1628; Wijk A no. 157, J. Knops, dorsmachine met
elektromotor 3 pk, 12-02-1927
sectie B no. 1646; H. Ritterbeeks, veldsteenoven, 07-10-1913
sectie B no. 1650; Akerstraat 25, C. Schiffelers, uitbreiden
wagenmakerij met elektromotor 4 pk, 28-04-1925
sectie B no. 1651; Akerstraat, J. Schnackers, dorsplaats met
elektromotor 10 pk, 13-01-1926
sectie B no. 1705; Akerstraat 37, H.M. Frankort, slagerij met
elektromotor 5 pk, 24-06-1921
sectie B no. 1705; Akerstraat, J. Steinbusch, uitbreiden smederij
met elektromotor 1,7 pk, 09-09-1925
sectie B no. 1719; Vlengendalerweg, J.J. Juneman, bakkerij, 31-081923
sectie B no. 1749; Akerstraat, P.J. Gorissen, schietinrichting, 10-101928
sectie B no. 1749; Akerstraat, P.J. Gorissen, schietinrichting, 12-051930
sectie B no. 1749; Min. Ruijsstraat, P.J. Gorissen, schietinrichting
met kogelvanger, 11-05-1935. 1 omslag. 1519. sectie B no. 1750;
Akerstraat, P.J. Gorissen, schietboom, 22-03-1926
sectie B no. 1750; Akerstraat, P.J. Gorissen, bakkerij met
elektromotor 5 pk, 20-11-1926
sectie B no. 1750; Akerstraat, P.J. Gorissen, schietboom, 20-081927
sectie B no. 1750; Akerstraat, P.J. Gorissen, schietboom
(geweigerd), 09-05-1928
sectie B no. 1759; Bocholtzerheide, wijk N no. 3, C. Grooten,
dorsmachine met benzinemotor 5 pk, 04-11-1932
sectie B no. 1765; Aan de Baan, J. Brauers, voorzitter schutterij St.
Sebastianus, oprichten schietboom, 13-08-1926
sectie B no. 1765; Aan de Baan, J. Vanhommerig, secretaris
schutterij St. Sebastianus, oprichten schietboom, 20-08-1927
sectie B no. 1766; Aan het Station, P.J.H. Vliex, baksteenveldoven,
24-06-1921
sectie B no. 1792; C.J. Grooten, voorzitter Burgerwacht, oprichten
schietbaan, 31-08-1923
sectie B no. 1792; Vlengendalhof, S.L. Vaessen, benzinemotor 4 pk
voor centrifuge en boterkarn, 21-05-1913
sectie B no. 1810; Reinert, A. Soomers, dorsmachine met
elektromotor 4 pk, 29-04-1922
sectie B no. 1818; Akerstraat 40, P. Hover, slagerij met elektromotor
4 pk, 23-11-1923
sectie B no. 1827; Akerstraat, J. Havenith, baksteenveldoven, 0307-1920
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1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1532
1533

1534
1535
1536
1537

1538
1539
1540

1541
1542
1543

1544

1545
1546
1547
1548
1549
1550

sectie B no. 1851; Aan de Baan, gebr. L.J. en H. Scheeren, slagerij
met elektromotor 3 P.K, 05-04-1930
sectie B no. 1851; Akerstraat/Stationstraat, L.J. Dautzenberg en J.
Spork, grindsorteer- en wasmachine met elektromotor 4 pk, 18-41928
Sectie B no. 1929; Bocholtzerheide, wijk E no. 32, W. Hoeppener,
benzinemotor 4 pk, 04-12-1930
sectie B no. 1945; Dr. Poelsstraat, L.J. Muller, oprichten bakkerij
met elektromotor 2 pk, 21-10-1938
sectie B no. 1986; Dr. Nolensstraat, S.H. Koonen, oprichten slagerij
met elektromotor 4 pk, 04-07-1935
sectie B no. 2662; Wijk A no. 72, Zuivelfabriek St. Jacobus, J.W.
Steinbusch, oprichten zuivelfabriek met elektromotor 3 pk, 15-101920
sectie B no. 2864 ged.; Schoolstraat, M. Weijenberg en W. Smeets,
houtbewerkingsplaats, 10-07-1926
sectie B no. 2864 ged.; Schoolstraat, M. Weijenberg en W. Smeets,
timmerwerkplaats met elektromotor 2 pk, 18-07-1928
sectie B no. 2864; Schoolstraat, M. Weijenberg en W. Smeets,
uitbreiden houtbewerkingsplaats (meubelmakerij) met electromotor
2. 3 en 5,3 pk, 27-08-1929
sectie C no. 1046; Helweg, A.J. Ploumen, dorsmachine met
benzinemotor 4 pk, 04-05-1934
sectie C no. 1054; Bocholtzerheide, wijk E no. 32, wed. G. van der
Linden, dorsmachine met benzinemotor 5 pk, 03-03-1932
sectie C no. 1054; Bocholtzerheide, wijk N no. 76, N.V. American
Petroleum Company, ondergrondse benzinebewaarplaats met
aftapinrichting, 03-06-1932
sectie C no. 1092; Bocholtzerheide, J. Huppertz, voorzitter
Handboogschutterij St. Henricus, oprichten twee schietbomen, 1906-1936
sectie C no. 1234; Baneheide, J.A. Canisius, benzinemotor 7 pk,
20-12-1934
sectie C no. 1392; Kerkstraat 151, W. Buning, slagerij met
elektromotor 5 pk, 22-01-1927
sectie C no. 1393; Baneheide, J. Henskens, dorsmachine met
dieselmotor 8 pk, 20-11-1936
sectie C no. 1441; Keiweg, A. Boltong, timmerwerkplaats met
elektromotor 5 pk, 16-07-1927
sectie C no. 1452; C.J. Grooten, oprichten molen met benzinemotor
5 pk, 28-11-1931
sectie C nos. 1091 en 1094; Baneheide, J. Franssen,
baksteenveldoven/steenbakkerij, 18-07-1928

1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

2.3.2.2.5.8. Ruimtelijke ordening
1551
1552-1564

Stukken betreffende verzoeken tot vaststelling van rooilijnen, 1924-1931.

1 omslag

Rooilijnverordeningen; met bijbehorende stukken, 1930-1932.
1552
Rooilijnverordening no. I voor het Wilhelminaplein en de
Wilhelminastraat, 1930-1932
1553
Rooilijnverordening no. II voor de Dr. Nolensstraat, 1930-1932
1554
Rooilijnverordening no. III voor de Minister Ruijsstraat, 1930, 1931

1 omslag
1 omslag
1 omslag
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1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564

Rooilijnverordening no. IV voor de Dr. Poelsstraat, 1930, 1931
Rooilijnverordening no. V voor de Julianastraat, 1930-1932
Rooilijnverordening no. VI voor de Prins Hendrikstraat, 1930, 1931
Rooilijnverordening no. VII voor een gedeelte van de Schoolstraat
en de Pastoor Neujeanstraat, 1930-1932
Rooilijnverordening no. VIII voor de Vlengendalerweg, 1930, 1931,
z.d.
Rooilijnverordening no. IX voor de Overhuizerstraat, 1930-1932
Rooilijnverordening no. X voor de Hofstraat en de Paumerstraat,
1930-1932
Rooilijnverordening no. XI voor de Steenbergweg, 1930-1932
Rooilijnverordening no. XII voor de Kerkstraat, 1930-1932
Rooilijnverordening no. XIII voor de Emmastraat, 1930, 1931

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1565

Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling tot instelling van een
commissie tot voorbereiding en vaststelling van een streekplan Zuid-Limburg voor
het gezamenlijk gebied der betrokken gemeenten, 1934, 1935, 1939, 1941.
1 omslag

1566

Wegenplan en bebouwingsplannen voor het gebied rond en nabij de R.-K. kerk,
1934, z.d..

3 stukken

Stukken betreffende het uitbreidingsplan voor een gedeelte van de gemeente,
omvattende de omgeving van de weg Nijswiller-Simpelveld, 1935-1940.

1 omslag

1567

N.B. Zie ook archief gemeente Bocholtz 1941-1981

2.3.2.2.5.9. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid
1568

Lijst van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening Oorlogstijd betreffende
noodkeukens; met bijbehorend stuk, 1940.

2 stukken

2.3.2.2.5.9.1. Watervoorziening
.--

Besluit van de raad tot afwijzing van het subsidieverzoek voor de bouw van een
nieuwe waterput te Baneheide, [1858].
N.B. Zie inv.nr. 2549

1569

1570

1571

Stukken betreffende de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het
raadsbesluit tot heffing van een vergoeding voor het gebruik van een
gemeentelijke waterput op de Veeweide, 1868.
Factuur van de metselaar K. Krings betreffende metselwerk aan de nieuwe poel
op de Bocholtzerheide en betreffende onderhoudswerkzaamheden nabij de poel
aan wegen en bruggen, 1919.
Stukken betreffende de deelname tot een bedrag van hoogstens fl. 220.000,- in
het aandelenkapitaal van de N.V. Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg,
1920-1927.
N.B. Zie ook inv.nr. 697

.--

Verzoekschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot het Verrichten van
Mijnbouwkundige Werken te Heerlen om verlening van een vergunning voor het
leggen van een ondergrondse waterleiding langs wegen voor een boring van de
Rijks Geologische Dienst, met aantekeningen, 1922.
N.B. Zie inv.nr. 2215
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3 stukken

1 stuk

3 stukken

1572

Stukken betreffende verzoeken van het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Wittem tot het betalen van bijdragen in de kosten, die zijn
gemaakt aan de put te Baneheide, 1922, 1923, 1927.
1 omslag

1573

Stukken betreffende het herstel van een drinkwaterput te Bocholtzerheide door de
gemeente n.a.v. een verzoek van inwoners van Bocholtzerheide, 1923.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 347

1574

Besluit van het college van burgemeester en wethouders betreffende een wijziging
van de akte van oprichting van de N.V. Waterleidingmaatschappij voor ZuidLimburg; met bijbehorende stukken. Concept, 1923.
3 stukken

1575

Stukken betreffende de aansluiting van percelen op een waterleiding door de N.V.
Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg en betreffende de tarieven van deze
aansluitingen voor huishoudelijk gebruik, 1925-1940.
1 omslag

1576

Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de N.V.
Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg tot het leggen, onderhouden en
hebben van blusleidingen met alle toebehoren op en in gemeentewegen, 1926.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de N.V.
Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg betreffende de uitbreiding van het
buizennet naar Baneheide, 1927.

1 omslag

Stukken betreffende de betaling door de gemeente van werkzaamheden aan een
pomp te Bocholtzerheide, 1928, 1929.

1 omslag

1577

1578

.--

Stukken betreffende de demping van een weiwaterput en een poel, 1931, 1933.
N.B. Zie inv.nr. 2178

1579

Brief van de directeur van de N.V. Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg
betreffende de handelwijze [van een werknemer] van deze maatschappij bij enkele
gevallen van vorstschade, 1940.

1 stuk

2.3.2.2.5.9.2. Volkshuisvesting

2.3.2.2.5.9.2.1. Algemeen
1580

1581

Akte houdende overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de brikkenbakker L.
Nuelens te Vröschemig gemeente Heerlen voor het maken van brikken op de
Kommert, 1879.
Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende het bouw- en
woningtoezicht ingevolge art. 9 van de Woningwet, 1930, 1931.

1 stuk

2 stukken

2.3.2.2.5.9.2.2. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken, alsmede aan erven en
terreinen te stellen
1582-1584

Verordeningen op het bouwen en de bewoning; met bijbehorende stukken, 19041940.
1582
1904, 1905, 1914, 1922, 1904 - 1922
2 katernen en 1 omslag
1583
1926-1928, 1931, 1932, 1926 - 1932
1 omslag
1584
1933, 1937, 1938, 1940, 1933 - 1940
1 katern en 1 omslag
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1585

1586

Verordening betreffende het beroep, bedoeld in artikel 7 van de Woningwet; met
bijbehorende stukken, 1932.
Aantekening betreffende het besluit van het college van burgemeester en
wethouders tot het slopen van de bouwvallige woning Groenenweg no. 24 op
verzoek van H. Degens, 1940.

1 omslag

1 stuk

2.3.2.2.5.9.2.3. Bouwvergunningen
1587-2089

Bouwvergunningen, 1904-1940.
N.B. De vergunningen zijn achtereenvolgens geordend op straatnaam, sectienummer en datum.
Wanneer de vergunning ontbreekt, is niet de volledige vergunningsdatum, maar alleen het jaartal
vermeld

1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601

1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608

Aken-Lanaken, spoorlijn, n.n., verbouw wachterswoningen en bouw
houten bergplaats, 26-07-1909
Akerstraat, sectie A no. 2256, Steinschuld, wed. A., verbouwen stal
en schuur, 15-07-1922
Akerstraat, sectie A no. 2360, Meisters, H., stal, 14-02-1922
Akerstraat, sectie A no. 2360, Meisters, H., verbouwen garage, 2311-1923
Akerstraat, sectie A no. 2360, Meisters, H., verbouwen garage, 1206-1929
Akerstraat, sectie A no. 2595, Königs, J., verbouwen stallen, 24-061921
Akerstraat, sectie A no. 2595, Königs, J., verbouwen woonhuis tot
café, 11-05-1932
Akerstraat, sectie A no. 2714, Schobben, H., machineloods, 22-031926
Akerstraat, sectie A no. 2732, Pelzer, M., woonhuis, 03-09-1931
Akerstraat, sectie A no. 2880, kinderen Senden, schuur, 02-08-1926
Akerstraat, sectie B no. 1023, Scheeren, H., vernieuwen ramen, 1808-1925
Akerstraat, sectie B no. 1207, Knubben, L., verkooplokaal en
bergruimte, 18-11-1932
Akerstraat, sectie B no. 1622 of 1823, Vliegen, M., verbouwen
woning, 29-04-1922
Akerstraat, sectie B no. 1705, Dabekausen, wed. A., verbouwen
woning en smederij, 20-04-1921
Akerstraat, sectie B nos. 1749 en 1750, Gorissen, P.J., vergroten
concertzaal met bergplaatsen, alsmede bouw waterplaats, 22-031924
Akerstraat, sectie B no. 1750, Gorissen, P.J., bakkerij en autogarage, 06-08-1926
Akerstraat, sectie B no. 1750, Starmans, P., verbouwen
winkellokaal, 24-12-1928
Akerstraat, sectie B no. 1750, Starmans, P., bergplaats, 24-12-1928
Akerstraat, sectie B no. 1757, Steinbusch, P.D. te St. Geertruid,
woonhuis, 04-02-1932
Akerstraat, sectie B no. 1772, Havenith, J., twee stallen en
inrijpoort, 18-03-1922
Akerstraat, sectie B no. 1823, Vliegen, M., bakoven, 13-06-1924
Akerstraat, sectie B no. 1823, Vliegen, M., verbouwen concertzaal,
26-09-1928
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1 omslag
2 stukken
3 stukken
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
2 stukken
1 omslag
2 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag

1 omslag
1 omslag
2 stukken
2 stukken
1 omslag
3 stukken
2 stukken
2 stukken

1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615

Akerweg, sectie B no. 1780, Göbbels, J.P.H.E., woonhuis met
hulppostkantoor, 1915
Akerweg, sectie B nos. 1920 en 1347, Vaessen, G., veldschuur, 0706-1934
Baan, de, sectie B no. 1853 en 1854, Dautzenberg, L.J. en Spork,
J., verbouwen bergplaats, 15-10-1926
Baneheide, sectie C no. 1147, Franssen, J., schuur, 15-07-1922
Baneheide, sectie C no. 1147, Franssen, J., bergplaats, 12-09-1927
Baneheide, sectie C no. 1147, Franssen, H., verbouwen bergplaats,
14-03-1928
Baneheide, sectie C no. 1234, Canisius, A., woonhuis en
bergplaatsen, 26-10-1932

1 omslag
3 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1843

1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636

Baneheide, sectie C no. 1234, Canisius, A., woonhuis en
bergplaats, 20-12-1932
Baneheide, sectie C no. 1286, Janssen, wed. J., ombouw van een
koe- en paardenstal, bakoven, 24-06-1921
Baneheide, sectie C no. 1368, Janssen, J., woonhuis, 11-05-1932
Baneheiderweg, sectie C no. 1240, Huppertz, L., woonhuis, 18-101935
Bocholtz naar Vlengendaal, weg, sectie B nos. 257-258 (ged.),
Schiffelers, H., woonhuis, 1913
Bocholtz naar Simpelveld, weg van, sectie C no. 1278, Groten,
J.W., woning, 29-08-1921
Bocholtzerheide, sectie B nos. 314 en 1171, Hupperets, wed.,
verbouwen woning, 1920
Bocholtzerheide, sectie B no. 342, Vanhommerich, H., stal, 15-111926
Bocholtzerheide, sectie B nos. 962 en 963, Janssen, L., woonhuis,
09-05-1928
Bocholtzerheide, sectie B no. 988, Franssen, P.J., verbouwen
woning, 29-08-1921
[Bocholtzerheide], sectie B no. 1290, Degens, wed. P.J., verbouwen
bergplaats tot woning, z.d.
Bocholtzerheide, sectie B no. 1633, Barnier, J.J. te
Spekholzerheide, verbouwen woning, 12-10-1921
Bocholtzerheide, sectie B no. 1633, Gorissen, J., bergplaats en stal,
05-06-1936
Bocholtzerheide, sectie B no. 1656, Bleylevens, L., schuur met
stallen, 21-07-1919
Bocholtzerheide, sectie B no. 1726, Franssen, P.J., woonhuis, 0107-1911
Bocholtzerheide, sectie B no. 1776, Meisters, H., garage, 12-101931
Bocholtzerheide, sectie B no. 1867, Senden, E., stal, 30-09-1925
Bocholtzerheide, sectie B no. 1867, Hassert, A., verbouwen
woonhuis, 07-07-1939
Bocholtzerheide, sectie B no. 1927, Janssen, J.L., woonhuis, 27-081929
Bocholtzerheide, sectie C nos. 314 en 1171, Beckers, C.,
verbouwen schuur tot woning, 24-06-1921
Bocholtzerheide, sectie C no. 769, Steinbusch, J.W., verbouwen
schuur en stallen, 1920
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1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
2 stukken
1 omslag
2 stukken
1 stuk
3 stukken
1 omslag
3 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
2 stukken
1 omslag
1 omslag

1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665

Bocholtzerheide, sectie C no. 769, Vliex, M., verbouwen stal, 23-061922
Bocholtzerheide, sectie C nos. 890 en 1323, Steinbusch, H.,
verbouwen stal, 21-05-1931
Bocholtzerheide, sectie C nos. 890-892, Steinbusch, H., verbouwen
woonhuis, stallen en bergplaatsen, 05-07-1934
Bocholtzerheide, sectie C no. 911, Degens, wed. P.D., kappersvertrek, 04-05-1933
Bocholtzerheide, sectie C no. 913, Gorissen, J., voorlopige
werkplaats, 02-04-1937
Bocholtzerheide, sectie C no. 1063-1064, Grooten, G., woonhuis,
1914, 1915
Bocholtzerheide, sectie C no. 1074, Dautzenberg, W.H., woning met
stal, 20-04-1921
Bocholtzerheide, sectie C no. 1200, Degens, P.J., verbouwen
woning, 20-04-1920
Bocholtzerheide, sectie C no. 1243, Beckers, C., schuur, 12-111935
Bocholtzerheide, sectie C no. 1290, Degens, wed. P.J., verbouwen
woonhuis, 03-06-1926
Bocholtzerheide, sectie C no. 1292, Linden-Vrösch, wed. A. van
der, garage en w.c, 21-05-1931
Bocholtzerheide, sectie C no. 1315, Huppertz, N.J., stal, 08-06-1920
Bocholtzerheide, sectie C no. 1333, Horbach, P. te Baneheide,
woning met stal, 1916, 1919
Bocholtzerheide, sectie C no. 1333, Hoezen, H., verbouwen woning,
23-05-1922
Bocholtzerheide, sectie C no. 1337, Everartz, W., vernieuwen gevel,
07-05-1937
Bocholtzerheide, sectie C no. 1339, Höppener, W., woonhuis, 1908
Bocholtzerheide, sectie C no. 1375, Hupperets, W., koestal, 1912
Bocholtzerheide, sectie C no. 1375, Hupperets, W., verbouwen stal
en woonhuis, 14-02-1922
Bocholtzerheide, sectie C no. 1383, Franssen, W., stal, 27-09-1922
Bocholtzerheide, sectie C no. 1410, Dautzenberg, M.J., stal, 15-071922
Bocholtzerheide, sectie C no. 1411, Wetzels, P.J., bijkeuken en
bergplaats, 23-08-1930
Bocholtzerheide, Grooten, W., woonhuis, 1909
Bocholtzerheide, Franssen, J.J., verbouwen woning, 18-03-1922
Bocholtzerheide, wijk E29, Sauren, J., verbouwen woning, 09-061925
Bocholtzerheide-Baneheide, weg, sectie C no. 1091, Franssen, J.,
woonhuis, 09-01-1930
Bocholtzerheide-Baneheide, weg, sectie C no. 1140, Weustenraad,
J., verbouwen woonhuis, 26-10-1932
Bocholtzerheide-Baneheide, weg, sectie C no. 1147, Franssen,
gebrs. H. en G., twee woonhuizen met stallen, 21-07-1919
Bocholtzerheide-Baneheide, weg, sectie C no. 1240 (ged.)
Huppertz, L., kippenhok, 17-12-1937
Bongaarderweg, sectie A no. 2900, Knops, F.H., woonhuis, 04-071935
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2 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 stuk
1 stuk
3 stukken
2 stukken
2 stukken
1 omslag
1 stuk
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
3 stukken

1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679

1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695

Bongaarderweg, sectie A no. 2900, Dumont, H., bijkeuken en stal,
22-02-1939
Bongaarderweg, sectie A no. 2901, Kaldenbach, J. verbouwen
woonhuis en slagersbedrijf, 02-08-1934
Bongaarderweg, sectie A no. 2929, Dumont, H. woonkeuken, 2011-1936
Broek, D116, sectie A nos. 1505 en 1506, Vincken, F., verbouwen
woning, 20-01-1921
Broek, sectie A no. 2379, Vinken, P., bakoven, 10-09-1929
Broek, sectie A no. 2628, Schrijvers, B., koestal, 12-06-1929
Broek, sectie A no. 2656, Smeets, J., verbouwen, woonhuis, 22-051929
Broek, sectie A no. 2665, Scheepers, J., verbouwen boerderij, 2304-1927
Broek, sectie A no. 2789, Horbach, H., woonhuis, z.d.
Broek, sectie A no. 2789, Horbach, H., verbouwen woning, 04-081922, 1922
Broekstraat, sectie A no. 2425, Mertens, J.J., bakhuis, 11-05-1935
Broekstraat, sectie A no. 2790, Horbach, H., stookplaats met
bakoven, 16-03-1921
Broekerweg, sectie A no. 2425, Mertens, J., woonhuis, 12-02-1930
Dorpplein, sectie A nos. 886 (ged.) en 2924 Coöperatieve
vereniging "De Eendracht" te Vaals, woon- en winkelhuis, 24-041930
Dorpstraat, sectie A no. 38, Hover, P., koestal en gierput, 13-111919
Dorpstraat, sectie A nos. 1426, 2099 en 2673, Hupperets, P.J.,
verbouwen woonhuis, 02-05-1916
Dorpstraat, sectie A nos. 1426, 2099 en 2673, Hupperets, P.J.,
verbouwen woonhuis, 20-04-1920
Dorpstraat, sectie A no. 1863, Voncken, W., woon- en winkel-huis,
17-04-1927
Dorpstraat, sectie A no. 2256, Steinschuld, wed. A., verbouwen
woonhuis, 10-05-1929
Dorpstraat, sectie A no. 2259, Steinschuld, wed. A., bakkerij, 09-051928
Dorpstraat, sectie A no. 2357, Buning, W., verbouwen, stal, 19-021931
Dorpstraat, sectie A no. 2647, Goebbels, J., woonhuis, 1910
Dorpstraat, sectie B no. 1750, Gorissen, P.J., woonhuis, 1917
Dorpstraat, sectie B no. 1825, Frings, F.W., woon- en winkel-huis,
16-07-1923
Dorpstraat A 109, sectie B no. 1827, Havenith, J., twee woningen,
03-09-1920
Dorpstraat, sectie B no. 1827, Havenith, J., bijbouwen keuken, 2001-1921
Dorpstraat, sectie B no. 1827, Havenith, J., verbouwen stallen tot
woonkamers, 20-04-1921
Dorpstraat, sectie B no. 1848, Maijntz, L., winkel- en woonhuis, 2004-1933
Dorpstraat, sectie B no. 1863, Vonken, W., bergplaats, 25-10-1927
[Dorpstraat],[sectie B no. 1923], Havenith, J., bijbouwen zaal, 1909
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[Dorpstraat], sectie B no. 1923, Havenith, J., verbouwen feestzaal,
22-02-1929
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Dorpstraat, sectie B no. 1923, Havenith, J. verbouwen concertzaal,
27-08-1929
Dorpstraat, sectie B no. 1948, Juneman, J., woonhuis, 02-02-1933
Dorpstraat, sectie B no. 2060, Collaert, W., verbouwen woning, 2004-1921
[Dorpstraat], wijk A no. 101, Havenith, G., verbouwen winkel-huis,
22-03-1920
[Dorpstraat], Steinschuld, A, cafélokaal, z.d.
[Dorpstraat], Engelen, J., woonhuis, z.d.
Dorpstraat-Heiweg, hoek, sectie B nos. 1418, 1419 en 1704,
Havenith, J., woonhuis, 1910
Douvenberg, sectie A no. 1903, Clignet, H., woonhuis, 05-03-1930
Douvenberg, sectie B no. 1846, Hartmans, W., woning, 23-06-1922
Douvenberg, sectie B no. 1894, Kan, H. van, woon- en winkel-huis,
22-05-1929
Douvenberg, sectie B no. 1896, Weeren, G., garage, 21-04-1932
Douvenberg, sectie B no. 1902, Dumont, J., woonhuis, 04-03-1933
Douvenberg, sectie B no. 1904, Clignet, G., te Gulpen, woonhuis,
22-04-1929
Douvenberg, sectie C no. 963, Peeters, A., woning met stal, 20-041921
Douvenberg, sectie C no. 1905, Haagen, J., woonhuis, 23-09-1929
Douvenberg, sectie C no. 1936, Souren, P., woonhuis, 25-08-1931
Drievert, sectie B no. 1646 (ged.), Soomers, A., woonhuis, 11-091913
Drievert, sectie B no. 1646, Soomers, A., stal, 10-01-1920
Drievert, sectie B no. 1800, Soomers, A., bakoven, 01-02-1923
Drievert, sectie B no. 1800, Soomers, A., paardenstal, 13-06-1924
Drievert, sectie B no. 1800, Soomers, A., verbouwen stal, 11-051932
Duivenberg, sectie B no. 263, Weeren, G., winkel- en woonhuis, 0608-1926
Duivenberg, sectie B no. 263, Weeren, G., verbouwen woonhuis,
15-05-1940
Duivenberg, sectie B no. 1870, Maassen, H., woning, 21-12-1923
Duivenberg, sectie B no. 1870, Coerver, W.J., woning, 13-03-1924
Duivenberg, sectie B no. 1870, Coerver, W., woning, 09-06-1925
Duivenberg, sectie B no. 1870 (ged.) Coerver, W., bijkeuken, 03-091926
Duivenberg, sectie B no. 1895, Pelzer, A., woonhuis, 09-05-1928
Duivenberg, sectie B no. 1895, Wagelaar, H. en Vanhommerig, H.,
dubbel woonhuis, 08-08-1928
Duivenberg, sectie B no. 1910, Maassen, H., stal, 07-03-1928
Groenenweg, sectie C no. 123, Kerstgens, G., woonhuis, 23-071925
Groenenweg, sectie C no. 321, Weijers, F.J., woonhuis, 22-02-1930
Groenenweg, sectie C no. 1070, Rademakers, G.H., woonhuis, 3105-1933
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Groenenweg, sectie C no. 1219, Hupperets, W. te Bocholtzerheide
E47, woning met stal, 20-04-1921
Groenenweg, sectie C no. 1261, Van Weersch, H., te Wittem,
woonhuis, 14-08-1933
Groenenweg, sectie C no. 1359, Weijers, H., portaal, 03-04-1936
Groenenweg, sectie C no. 1362, Hupperets, W., stal, 13-06-1924
Groenenweg, sectie C no. 1367, Beckers, K., verbouwen schuur tot
woning, 31-08-1923
Groenenweg, sectie C no. 1367, Beckers, C., verbouwen schuur tot
woning, 30-09-1925
Groenenweg, sectie C no. 1383, Franssen, W. te Bocholtzerheide,
herbouwen woning en stal, 23-06-1922
Groenenweg, sectie C no. 1444, Crombach, W.H., woonhuis, 24-041930
Groenenweg, sectie C no. 1466, Mohnen, J., verbouwen woonhuis,
05-04-1935
Groenenweg, sectie C no. 1466, Mohnen, J., verbouwen woonhuis,
15-05-1936
Groenenweg, sectie C no. 1470, Degens, H., woonhuis, 15-11-1940
Groenenweg, sectie C no. 1473, Beckers, W., bergplaats, 07-041939
Heihof, sectie C no. 1393, Hermens, L. te Meerssen, verbouwen
stallen, 08-04-1932
Keiweg, sectie A no. 1365, Vliegen, A.J., woonhuis en boerderij
("Hillenhof"), 03-11-1932
Helweg, sectie B no. 215, Schillings, P. te Kerkrade, woning, 01-051924
Keiweg, sectie B no. 215, Boltong, A., woning, 17-02-1926
Keiweg, sectie B no. 215, Hendriks, W., woning, 09-03-1927
Helweg, sectie B no. 215, Boltong, A., werkplaats, 04-06-1927
Keiweg, sectie B no. 1032, Haanraets, J., woonhuis met stal, 26-041915
Helweg, sectie B no. 1425, Grooten, C., stal, 02-04-1937
Helweg E no. 13, sectie B no. 1633, Barnier, J.J., bergplaats, 09-091925
Helweg, sectie B no. 1633, Gorissen, J., verbouwen stal tot woning,
29-11-1930
Helweg, sectie C no. 1091, Strijthagen, H., woonhuis, 19-02-1931
Helweg, sectie C no. 1409 (1339?), Höppener, W., wed.,
hoenderstal, 02-01-1929
Helweg, sectie C nos. 1414 en 1441, Boltong, A., bergplaats, 24-101928
Helweg, sectie C no. 1418, Höppener, J., stal, 10-07-1926
Helweg, sectie C no. 1418, Höppener, J., kippenhuis, 13-11-1929
Helweg, sectie C no. 1438, Starmans, B.H., woonhuis, 06-06-1928
Helweg, sectie B no. 1756, Vliex, P.J.H., woning, 23-03-1925
Helweg (naar de spoorweghalte), sectie B no. 1758, Smitmans, H.,
woonhuis, 1912
Helweg, sectie B no. 1765, Vliex, P.J.H., stal, 1914
[Helweg], sectie B no. 1765, Vliex, P.J.H., woning en stal, 20-041921
Helweg, sectie B no. 1793, Salden, J., woonhuis, 1913
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Hendrikstraat, Prins, sectie A no. 2929, Dumont, H., woonhuis, 1802-1932
Hendrikstraat, Prins, sectie A no. 2957, Hoeks, P.J., bergplaats, 0408-1939
Herver, sectie B no. 1628, Knops, W., schuur, 27-04-1923
Herver, sectie B no. 1828, Knops, W., vernieuwen gevel, 13-061924
Herver A56, sectie B no. 1841, Krutzen, J.H., woning, 28-02-1923
Hof, de, sectie A no. 2876 (ged.), Linzen J., woning, 18-08-1925
Hof, de, Vaume, J, verbouwen woonhuis, 1916
Julianastraat, sectie A no. 888 (ged.), Coerver, L.H., woonhuis, 2003-1936, 1936
Julianastraat, sectie A no. 921, Haagen, P., woonhuis, 31-05-1933
Julianastraat, sectie A no. 2759, Coerver, M., woonhuis, 12-05-1930
Julianastraat, sectie A no. 2759, Wetzels, H., woonhuis, 19-02-1931
Julianastraat, sectie A no. 2759, Starmans, P., woonhuis met stal,
15-07-1931
Julianastraat, sectie A no. 2759, Scheeren, J., woonhuis, 17-121931
Julianastraat, sectie A no. 2759, Vliex, P.L., bergplaats, 06-04-1932
Julianastraat, sectie A no. 2759, Possen, G.J., woonhuis, 08-041932
Julianastraat, sectie A no. 2759, Wetzels, H., woonhuis, 22-02-1933
Julianastraat, sectie A no. 2759, Vliex, P.L., verbouwen bergplaats,
31-05-1933
Julianastraat, sectie A no. 2842, Vanhommerig, M.J., ijskamer, 1303-1931
Julianastraat, sectie A no. 2958 (ged.), Koekelmans, F.J. te Wittem,
twee woonhuizen, 18-03-1932
Julianastraat, sectie A no. 2958, Coerver, F. en L.J., magazijn, 1811-1932
Julianastraat, sectie A no. 2958, Starmans, P., woonhuis, 24-081934
Julianastraat, sectie A no. 2958, Starmans, P., woonhuis, 06-101934
Julianastraat, sectie A no. 3036, Starmans, P., twee woningen, 1810-1934
Julianastraat, sectie A no. 3038, Starmans, P., slaapkamer, 04-101935
Julianastraat, sectie A no. 3041, Vanderhijden, N., woonhuis, 02-111933
Julianastraat, sectie A no. 3045, Coerver, F. en L.J., woon- en
winkelhuis, 19-04-1934
Julianastraat, sectie A no. 3076, Vanderheijden, N., bijkeuken, 0504-1935
Julianastraat, sectie A no. 2958, Koekelmans, F.J. te Wittem, serre,
22-02-1936
Julianastraat, nieuwe weg vanaf, sectie A nos. 888, 2313 en 3064
(ged.), R.K. Kerkbestuur te Bocholtz, kapelanie, 17-04-1936
Julianastraat-Schoolstraat, hoek, sectie A no. 2968, Gorissen, P.,
winkel- en woonhuis, 07-08-1936
Kerkstraat, sectie A no. 918, Grooten, Q., verbouwen woning, 2701-1925
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Kerkstraat, sectie A no. 2342, Brune, J. pastoor, verbouwen kerk
(maken zij-ingang), 06-01-1930
Kerkstraat, sectie A no. 3064, Ortmans, C.J. te Heerlen, woonhuis,
28-01-1935
Kerkstraat, sectie A no. 3064, Habets, wed. P., woonhuis, 03-121935
Kerkstraat, sectie A no. 3177 (ged.), Pasmans, W. te Kerkrade,
woon- en winkelhuis, 21-05-1937
Kerkstraat, sectie A no. 3177, Maassen, F., woonhuis, 22-02-1940
Kerkstraat, sectie A no. 3185, Dautzenberg, J.W., kolen-magazijn,
05-04-1940
Kerkstraat, sectie A no. 3243, Dumont, A., woonhuis, 19-05-1939
Kerkstraat, sectie A no. 3245 (ged.), Meesters, W., woonhuis, 0109-1939
Kerkstraat, sectie B no. 1646, Grooten, J., woonhuis, 19-09-1929
Kerkstraat, sectie B no. 1863, Havenith, J., verbouwen café-lokaal
tot café-restaurant, 15-01-1927
Kerkstraat, sectie C no. 1252, R.-K. Kerkbestuur H. Jacobus de
Meerdere, kapelanie, 23-06-1926
Kievit, sectie A nos. 1172, 2428 en 2894, Palm, H., woonhuis, 1810-1934
Kievit, sectie A no. 2140, Palm, W.H., koestal, 07-06-1934
Koolhoverweg, sectie B no. 1484, Brauwers, F., woonhuis, 03-061932
Koolhoverweg, sectie B no. 1927, Janssen, L., koestal en
kippenhok, 19-08-1938
Koolhoverweg, sectie C no. 1419, Aldenhoven te Vaals, woonhuis,
10-07-1926
Koolhoverweg, sectie C no. 1435, Meex, P. te Hulsberg, bakhuis,
08-05-1935
Krekelberg, sectie A no. 2751, Vanhommerig, W., woning, 21-021925
Langveld, sectie A no. 405, Senden, L., veldschuur, 05-07-1934
Maar, sectie C no. 1375, Huppertz, W. te Bocholtzerheide,
verbouwen schuur tot slaapkamer, 22-05-1929
Molenweg, sectie B no. 782, Grooten, J., koestal, 01-05-1924
Molenweg, sectie B no. 782, Grooten, J., bergplaats, 13-08-1926
Molenweg, sectie B nos. 813 en 827, Grooten, J. en Grooten, W.,
twee woonhuizen, 15-01-1927
Molenweg, sectie B no. 817, Aalmans, J., woonhuis, 24-04-1930
Molenweg, sectie B no. 821, Kerstgens, H., woonhuis, 25-02-1930
Neujeanstraat, Pastoor, sectie A no. 2760, Goebbels, H.O.N.,
bergplaats, 26-10-1931
Neujeanstraat, Pastoor, sectie C no. 1262, Kerkbestuur R.-K.,
verbouwen patronaat, 10-10-1932
Nieuweweg, sectie A no. 921, Haagen, C., woonhuis, 03-12-1929
Nieuweweg, sectie A no. 921, Janssen, H., woonhuis, 12-02-1930
Nieuweweg, sectie A no. 2759, Pluimaeker, J., woonhuis, 13-111929
327 Nieuweweg, sectie A no. 2759, Vliex, P.L., woonhuis, 18-121930
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329 Nieuweweg, sectie A no. 3233 (ged.), Starmans, P., twee
woonhuizen, 15-07-1938
Nijswillerweg, sectie A no. 1435, Nelis, J. te Cartils, bergplaats en
loods, 12-02-1930
Nolensstraat, Dr., sectie A no. 1948, Dautzenberg, L.J. en Spork, J.,
winkel- en woonhuis, 02-08-1934
Nolensstraat, Dr., sectie A no. 1948, Dautzenberg, L.J. en Spork, J.,
stal, 07-06-1935
Nolensstraat, Dr., sectie A no. 3237, Collaert, W., waskeuken, 0302-1939
Nolensstraat, Dr., sectie B nos. 1426 en 1636, Goebbels, J.R.J.,
verbouwen zaal met café en woonhuis, 21-04-1932
Overhuizenstraat, sectie A no. 2812, Vaessen, wed. J., woonhuis,
29-11-1933
Overhuizenstraat, sectie B no. 25, Marchant et d'Ansembourg,
Gravin de, te Brussel, verbouwen schuur, 06-09-1934
Overhuizenweg, sectie A no. 2815, Vaessen, M.J., woonhuis, 2502-1930
Paum, Aan den, sectie A nos. 625 en 1919, Franken, K. en Bergen
M. van, twee woningen, 23-04-1926
Paum, Aan den, sectie A nos. 1862-1867, Ramakers, H.,
verbouwen woning met stal, 13-11-1919
Paum, Aan den, sectie A nos. 1862-1867, Ramakers, H.,
waskeuken, 27-05-1929
Paum, Aan den, sectie A no. 1927, Hoeks, W., verbouwen stal tot
woning, 23-08-1930
Paum, Aan den, sectie A no. 2937, Ramakers, M., verbouwen
woonhuis, 05-08-1938
Paum, Aan den, sectie A no. 3067, Wachelder, W., kamer, 04-061937
Paum, Aan den, sectie B no. 2602 (ged.), Wienands, J., verbouwen
woning, 23-09-1919
Paumerweg, sectie B no. 12, Marchand d'Ansembourg, graaf, te
Brussel, opbouwen stallingen hoeve Overhuizen, 13-06-1924
Paumstraat, sectie A no. 2608, Heuten, P., verbouwen woonhuis,
04-08-1939
Plaatweg, sectie C no. 1234, Canisius, A. te Baneheide, stal, 28-051923
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Pleinweg, sectie B no. 1771, Leers, H., veranderen werkplaats in
woning, 21-07-1919
Pleinweg, sectie B no. 1771, Schlijpen, S.J., bergplaats, 22-04-1929
Poel, sectie B nos. 216 en 217, Henssen, P.J., twee woningen, 2203-1924
Poel, sectie B no. 1221, Franssen, wed. L., remise, 28-11-1928
Poel, sectie B no. 1627, Brauwers, J., garage met bovenwoning, 2011-1926
Poel, sectie B no. 1769, Henssen, P.J., bijkeuken, 09-03-1927
Poel, sectie B no. 1841, Coerver, L.H., woning, 28-02-1923
Poel, sectie B no. 1841, Coerver, L.H., naaiwerkplaats met
bergplaatsen, 12-02-1927
Poelstraat, sectie B no. 1175, Frissen, H., privaat en bergplaats, 1303-1924
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Poelstraat, sectie B no. 1176, Vleugels, W., stal, 22-05-1929
Poelstraat, sectie B no. 1406, Weerens, G., verbouwen woonhuis,
23-09-1930
Poelstraat, sectie B no. 1841, Coerver, L.H., remise, 07-03-1928
Poelstraat, sectie B no. 1888, Steinbusch, L., tijdelijke garage, 2706-1927
Poelstraat, sectie B no. 1925, Coerver, L.H., verbouwen winkel-huis,
10-09-1929
Poelsstraat, Dr., sectie B no. 1168, Brauers, J., verbouwen woonen winkelhuis, 02-11-1933
Poelsstraat, Dr., sectie B no. 1221, Franssen, wed. L., waskeuken,
03-03-1932
Poelsstraat, Dr. 25, sectie B no. 1925, Coerver, L., verbouwen
winkel- en woonhuis, 19-04-1934
Poelsstraat, Dr. 25, sectie B no. 1925, Coerver, L., verbouwen
winkelhuis, 03-12-1937
Poelsstraat, Dr. 25, sectie B no. 1925, Coerver, L.H., serre, 06-091940
Poelsstraat, Dr., sectie B no. 1945, Mullers, L.J., bakkerij, 20-051938
Poelsstraat, Dr., wijk C no. 10-12, Franzen, wed. L., wijzigen trap
woonhuis, 1938
Prikart, sectie A no. 1073, Horbach, L., drie woningen, 20-04-1921
Prikart, sectie A no. 2405, Ortmans, J., verbouwen woning, 20-041921
Prikart, sectie A no. 2405, Ortmans, J., melkhuis en bergplaats, 1501-1927
Prikart, sectie A no. 2405, Ortmans, J., schuur en stal, 06-06-1928
Prikart, sectie A no. 2405, Ortmans, J., kippenstal, 14-06-1934
Prikart, sectie A no. 2478, Stassen, W. en Harzon, W., twee
woningen, 20-04-1921
Prikart, sectie A no. 2619, Leunissen, J., koestal, 23-06-1926
Prikart, [sectie A no. 2766], Possen, G., woonhuis, z.d.
Prikart, sectie A no. 2766, Possen, G.J., waskeuken en stal, 08-051931
Prikart, sectie A no. 2767, Ruiters, J., woning met stal, 29-04-1921
Prickartweg, sectie A no. 2589, Frenk, L., bergplaats, 28-12-1929
Prickartweg, sectie A no. 2589, Frenk, wed. L., mestvaalt, 10-031936
Prickartweg, sectie A no. 2589, Frenk, wed. L., koestal, 15-04-1938
Prickartweg, sectie A no. 2590, Frenk, wed. L., bakoven, 07-061935
Prickartweg, sectie A no. 2629, Schoonbrood, W.H., herbouwen
woonhuis, 20-04-1933
Prickartweg, sectie A no. 2841, Harzon, W., waskeuken, 18-031932
Prickaertsweg-Zandbergweg, sectie A no. 2839, Stassen, W. te
Prickaert, woning, winkel en café, 30-01-1926
Prickaert-Bocholtz, weg, sectie C nos. 1797, 1799 en 2678 (ged.),
Schrijvers, W., woonhuis, 02-02-1933
Reinert, sectie B no. 1662, Smeets, S., privaat en regenwaterput,
28-05-1923
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1 omslag
2 stukken
2 stukken
3 stukken
1 omslag
2 stukken
1 stuk
3 stukken
1 omslag
2 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag
2 stukken

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Reinert, sectie B no. 1701, Aubel, A. van, verbouwen woonhuis, 0906-1933
Reinert, sectie B nos. 1804 en 1805, Mreijen, J.W. te Lutterade,
verbouwen woonhuizen, 20-11-1936
Rouwkoel, De, sectie B no. 1461, Vaessen, L. te Vlengendalhof,
veestal, 27-09-1922
Ruijsstraat, Min., sectie A no. 1628, Sneiders, A.J., stal en
bergplaats, 04-05-1934
Ruijsstraat, Min., sectie A no. 2284, Dautzenberg, H., bergplaats,
w.c. en tuinmuur, 29-04-1931
Ruijsstraat, Min., sectie A no. 2287, Kleikers, L., verbouwen
woonhuis, 28-12-1939
Ruijsstraat, Min. 13, sectie A no. 2880, Senden, J., bergplaats, 0610-1934
Ruijsstraat, Min. 13, sectie A no. 2880, Senden, J., bakoven, 05-061936
Ruijsstraat, Min., sectie A no. 3066, Schobbers, H., magazijn, 1904-1934
Ruijsstraat, Min., sectie B no. 1385, Voncken, H., verbouwen
woonhuis, 03-06-1932
Ruijsstraat, Min., sectie B no. 1705, Herberigs, K.C. en Sijstermans,
M.J., twee woonhuizen, 07-07-1932
Ruijsstraat, Min., sectie B no. 1749, Gorissen, P.J., verbouwen
winkellokaal, 08-04-1932
Ruijsstraat, Min., sectie B no. 1750, Starmans, P., verbouwen
woonhuis, 20-08-1937
Ruijsstraat, Min., sectie B no. 2003, Dautzenberg, L.J. en Spork,
J.G., dubbel woonhuis, 22-02-1929
Ruijsstraat, Min., sectie B no. 2003, Palmen, M., woonhuis, 18-081939
Scholtissenhofweg, sectie B no. 1288, Pinckers, H. te Meerssen,
bergplaats, 20-12-1935
Scholtissenhofweg, sectie B nos. 1288 en 1289, Pinckers, H. te
Meerssen, bakhuis en voederplaatsen, 04-12-1936
Scholtissenhofweg, sectie B no. 1292, Havenith, H., woonhuis, 2908-1935
Scholtissenhofweg-Drijvertsgats, hoek, sectie B no. 1724, Vliegen,
L., woonhuis, 1911
Schoolstraat, sectie A no. 918, Grooten, Q., verbouwen stal tot
woning, 10-10-1928
Schoolstraat, sectie A no. 918, Grooten, Q., verbouwen schuur tot
woon- en winkelhuis, 18-12-1930
Schoolstraat, sectie A no. 919, Grooten, Q., verbouwen bergplaats,
23-08-1930
Schoolstraat, sectie A no. 921, Hendriks, H.H. en Huppertz, M.,
twee woonhuizen, 22-04-1929
Schoolstraat, sectie A no. 921, Grooten, Q., bergplaats, 13-11-1929
Schoolstraat, sectie A no. 2046, Ramakers, W.J., woning, 27-041923
Schoolstraat, sectie A nos. 2919 en 2920, Weijenberg-Smeets,
firma, timmerwerkplaats, 19-03-1931
Schoolstraat, sectie A nos. 2919 en 2920, Weijenberg-Smeets,
firma, bergplaats, 08-04-1932
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3 stukken
3 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Schoolstraat, sectie C no. 1046, Ploumen, J. te Kerkrade, verbouw
veestal, 21-05-1931
Schoolstraat, sectie C no. 1127, Houbiers, J.W.H., woonhuis, 19-071935
Schoolstraat, sectie C no. 1397, Knops, W., woonhuis, 03-06-1932
Schoolstraat, sectie C no. 1397, Huppertz, S., woonhuis, 16-031933
Schoolstraat, sectie C no. 1397, Lindelauf, J., vijf woonhuizen, 1506-1933
Schoolstraat, sectie C no. 1422, Gökemeijer, J.M., woonhuis, 05-031937
Schoolstraat, sectie C no. 1478, Huppertz, H.S., serre, 02-10-1936
Schoolstraat, sectie C no. 1479, Schiffelers, A., woon- en
winkelhuis, 19-04-1934
Schoolstraat, sectie C no. 1492 (ged.), Havenith, H., woonhuis met
stal, 15-04-1938
Schoolstraat-Nieuweweg, sectie A no. 921, Janssen, H., woonhuis,
28-12-1929
Schoolstraat-Nieuweweg, sectie A no. 921, Mertens, J., woonhuis,
28-12-1929
Slotgats, sectie A no. 2678, Hamers, P., woonhuis, 08-02-1929
Slotgats, sectie A no. 2831, Moonen, M., woning, 31-08-1923
Slotgats, sectie A no. 2876, Dumont, J., woonhuis, 12-02-1927
Slotgats, sectie A no. 2908, Dumont, A., woonhuis, 09-05-1928
Slotstraat, sectie A no. 2671, Gerards, J., [woonhuis], z.d.
Slotstraat, sectie A no. 2671, Dautsenberg, L.J., stal, 23-10-1919
Stationstraat, sectie B no. 1576, Vliex, P.J.H., stal, 24-01-1922
Stationstraat, sectie B no. 1767, Knops, P.J., bijkeuken, 18-12-1936
Stationstraat, sectie B no. 1776, Dautzenberg, L.J. en Spork, G.J.,
twee woningen, 24-01-1922
Stationstraat, sectie B no. 1810, Haagen, W.H. en Prickartz, H.M.,
dubbel woonhuis, 14-02-1922
Stationstraat, sectie B no. 1810, Frings, J., verbouwen woning, 2904-1922
Stationstraat, sectie B no. 1810, wed. Degens, woning, 29-04-1922
Stationstraat, sectie B no. 1810, Tets, J., woning, 30-08-1922
Stationstraat, sectie B no. 1810, Dautzenberg, J. en Spork, J.,
bergplaats, 15-05-1925
Stationstraat, sectie B nos. 1850 en 1851, Scheeren, H. en
Scheeren L.J., winkel- en woonhuizen, 07-03-1929
Stationstraat, sectie B no. 1852, Voncken, W., verbouwen woonhuis
(aanbouw kamer), 10-07-1926
Stationstraat, sectie B no. 1860, Prikaerts, M., stal, 07-10-1924
Stationstraat, sectie B no. 1861, Haagen, W., bergplaats, 23-031925
Stationstraat, sectie B no. 1874, Meisters, J., woning, 18-07-1924
Stationstraat, sectie B no. 1882, Franken, J., woonhuis, 12-05-1930
Stationstraat, sectie B no. 1890, Vliex, P., bakoven, 21-09-1927
Steen, de, sectie A no. 802, Knops, H.H.J., waskeuken, 14-11-1928
Steen, de, sectie A no. 818 (ged.), Hamers, H., woning, 13-03-1924
Steen, de A79, sectie A no. 818 (ged.), Noppers, H., woning, 13-031924
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3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 stuk
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag
3 stukken
2 stukken
2 stukken
3 stukken
1 omslag
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken

1946
1947
1948

Steen, de, sectie A no. 846, Franssen, P., dubbel woonhuis, 1913
Steen, de, sectie A nos. 2604 en 2749 (ged.), Bonne, L., woonhuis,
1913
Steen, de, sectie A no. 2769 (ged.), Dumont, W., woonhuis, 1913

1 omslag
1 omslag
2 stukken

N.B. Zie voor advies Gezondheidscommissie inv.nr. 1947

1949

Steen, de, sectie A no. 2770, Dumont, H., woonhuis, 1913

2 stukken

N.B. Zie voor advies Gezondheidscommissie inv.nr. 1947

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Steenbergstraat, sectie A no. 2463, Rademakers, P. te Vaals,
verbouwen winkel en bakkerij, 03-01-1936
Steenbergstraat, sectie A no. 2717, Knops, W., woonhuis, 14-081933
Steenbergstraat, sectie A no. 2734, Vanhommerig B.J., bergplaats,
19-05-1932
Steenbergstraat, sectie A no. 2735, Vanhommerig, L.H., woonhuis,
22-09-1932
Steenbergstraat, sectie A no. 2882, Stommen, T., woonhuis, 09-011930
Stein, Op de, sectie A no. 1410, Schiffelers, J., woning, 23-03-1925
Stein, Op de, sectie A no. 2409, Steinbusch, P.J., herbouwen
gebouwen i.v.m. brand, 29-10-1921
Stein, Op de, sectie A no. 2480, Onnouw, H., verbouwen woning en
stal, 12-10-1921
Stein, Op de, sectie A no. 2481, wed. Ramaekers, verbouwen
voorgevel, 03-06-1926
Stein, Op de, sectie A no. 2746, Kerf, H., verbouwen woonhuis, 0504-1930
Stein, Op de, sectie A no. 2783, Franssen, P., bakkerij, 15-07-1931
Stein, Op de, sectie A no. 2827, Steinbusch, J.J., stal, 23-11-1923
Stein, Op de, sectie A no. 2828, Steinbusch, J., woonhuis, 24-041930
Stevensweg, sectie A no. 3031, Stommen, J., schuur, 18-01-1934
Simpelvelderweg, sectie A no. 2864, Weijenberg, M. en Smeets,
W., timmerwerkplaats, 15-05-1926
Simpelvelderweg, sectie A no. 2864, Weijenberg, M. en Smeets, W.
te Laurensberg, dubbel woonhuis, 12-02-1927
Simpelvelderweg, sectie A no. 2864, Weijenberg, M. en Smeets,
W., firma, bergplaats en houtloods, 09-03-1927
Simpelvelderweg-Nieuweweg, hoek, sectie A no. 2759, Scheeren,
J., winkelhuis, 28-12-1929
Veeweide, sectie A no. 2278, Palmen, M. en Brauers, Chr., dubbele
woning met stalletjes, 20-04-1921
Veeweide, sectie A no. 2278, Deswijzen, G., woning met stal, 2004-1921
Veeweide, sectie A no. 2278, Hamers, P., woning met stal, 20-041921
Veeweide, sectie A no. 2339, Winands, J., woonhuis, 31-05-1911
Veeweide, sectie A no. 2411, Hartmans, J., verbouwen winkelhuis,
22-02-1929
Veeweide, sectie A no. 2411, Hartmans, J., woon- en winkelhuis,
27-08-1929
Veeweide, sectie A no. 2601, Sodermans, L., bergplaats, 08-081928
Veeweide, sectie A no. 2601, Sodermans, L., woonhuis, 25-02-1930
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3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
2 stukken
2 stukken
1 omslag
2 stukken
1 omslag
3 stukken
2 stukken
1 omslag
2 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag
2 stukken
1 omslag

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Veeweide, sectie A no. 2660, Schleijpen, H., melkhuisje, 23-091930
Veeweide A 77, sectie A no. 2772, Schiffelers, A., bakoven en
bergplaats, 24-06-1921
Veeweide, sectie A no. 2810, Frings, K.J., kippenhok en bergplaats,
13-11-1919
[Veeweide], sectie A no. 2810, Frings, K.W., woning, 22-03-1921
Veeweide, sectie A no. 2810, Frings, K., woning, 18-03-1922
[Veeweide], sectie A no. 2820, Dumont, A., woonhuis en
verloflokaal, 01-05-1929
Veeweide, sectie A no. 2833, Herberigs, J., verbouwen stallen tot
woning, 13-08-1926
Veeweide, sectie A no. 2842, Vanhommerig, M.J., woon- en
winkelhuis, 28-12-1929
Veeweide, sectie A no. 2846, Dumont, H., woonhuis, 10-07-1926
Veeweide, sectie A no. 2850, Deswijzen, G., stal, 21-02-1925
Veeweide, sectie A no. 2877, Moonen, J., woon- en winkelhuis
(bakkerij), 15-10-1925
Veeweide, sectie A no. 2877, Haagen, P., woonhuis, 21-09-1927
Veeweide, sectie A no. 2877, Frings, A., woonhuis, 07-03-1929
Veeweide, sectie A no. 2877, Dumont, H., woonhuis, 10-05-1929
Veeweide, sectie A no. 2900, Dumont, J.H., woonhuis, 09-06-1933
Veeweide, sectie B no. 2661, Grooten, H.E., loods en bakhuis, 1804-1928
Veeweidervoetpad, sectie A no. 2730, Sodermans, L., [woonhuis],
1916
Vlengendaal, sectie B nos. 1317 en 1318, Vankann, H. en
Dumondt, J., twee woonhuizen, 05-09-1911
Vlengendaal, sectie B no. 1421, Benden, G., verbouwen woonhuis,
07-08-1936
Vlengendaal, sectie B no. 1459, Vaessen, S.L., veldschuur, 20-121935
Vlengendaal, sectie B no. 1869, Hutschemaekers, W., stallen, 2303-1925

3 stukken
3 stukken
2 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
3 stukken
2 stukken
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 omslag
3 stukken
2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 2021

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vlengendaal, J. Heuten, verbouwen woning, 18-03-1922
Vlengendaal, Steinschuld, W., woonhuis, z.d.
Vlengendaal, weg naar, sectie B no. 1907, Weeren, G., woon- en
winkelhuis, 21-07-1939
Vlengendalerveld, sectie B no. 266, Schmetz, J.J. en Beckers, P.,
twee woningen, 20-04-1921
Vlengendalerveld, sectie B no. 285, Peters, W.J., woning met
schuurtje, 16-03-1921
Vlengendalerveld, sectie B no. 285, Winkens, H., woning met
schuurtje, 16-03-1921
Vlengendalervoetpad, sectie B nos. 335 en 1605, Vaessen, H.,
verbouwen woning en stal, 18-03-1922
Vlengendalerweg, sectie B no. 181, Senden, J., woning, 01-05-1924
Vlengendalerweg, sectie B no. 181 (ged.), Schiffelers, H.,
bergplaats, 13-08-1926
Vlengendalerweg, sectie B no. 264, Herberigs, H., woning, 14-091921
Vlengendalerweg, sectie B no. 264, Herberigs, H., stal, 03-06-1926
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3 stukken
1 stuk
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag
2 stukken

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Vlengendalerweg, sectie B no. 285, Knops, M., woning, 09-04-1926
Vlengendalerweg, sectie B no. 285, Knops, M., w.c. en kippenhok,
04-10-1935
Vlengendalerweg, sectie B no. 348, Vaessen, L., woonhuis en
boerderij, 04-06-1927
Vlengendalerweg, sectie B no. 381, Steinschuld, W., stal en
bergplaats, 15-03-1934
Vlengendalerweg, sectie B no. 1033, Willems, J., woonhuis, 18-071928
Vlengendalerweg, sectie B no. 1033, Hagelstein, M., woonhuis, 1708-1928
Vlengendalerweg, sectie B no. 1134, Franssen, W., woning met
stal, 23-09-1919
Vlengendalerweg, sectie B no. 1719, Juneman, J., woning en
bakhuis, 30-06-1923
Vlengendalerweg, sectie B no. 1809, Schiffelers, H., stal, 16-031921
Vlengendalerweg, sectie B no. 1814, Wenders, P.J., woonhuis, 1105-1932
Vlengendalerweg, sectie B no. 1814, Vanderheijden, L., woonhuis,
02-02-1933
Vlengendalerweg, sectie B no. 1835, Franssen, R., stal, 15-01-1937
Vlengendalerweg, sectie B no. 1842, Winkens, H.J., stal, 29-081935
Vlengendalerweg, sectie B no. 1869, Hutschemaekers, W.,
verbouwen woonhuis en stal, 12-04-1927

3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken
3 stukken
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1996

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Vlengendalerweg, sectie B no. 1893, Hunen, P., woonhuis, 16-031933
Vlengendalerweg, sectie B no. 1895, Steinbusch, J., woonhuis, 0905-1928
Vlengendalerweg, sectie B no. 1915, Muyrers, F.H. en Muyrers,
J.M., twee woonhuizen, 02-04-1929
Vlengendalerweg, sectie B no. 1918, Smeets, E., woonhuis, 22-041929
Vlengendalerweg, sectie B no. 1922, Vanhommerig, H.J.,
bergplaats, 17-06-1938
Vlengendalerweg, sectie B no. 1992, Hodinius, J., woonhuis, 16-081934
Vlengendalhof, sectie B no. 1458, wijk B no. 26, Vaessen, L., stal,
21-11-1925
Waalbroek, sectie A no. 2650, Hamers, J., stallen, 09-03-1927
Waalbroek, sectie A no. 2650, Meens, wed. te Klimmen,
slaapkamers, 15-04-1938
Waalbroek-Bocholtz, weg, sectie A no. 2664, Stauvermann, A.,
varkensstal, 19-05-1932
Weier, Aan de, sectie A no. 2191, Haagen, G. stal, 17-02-1925
Weierkampweg, sectie A nos. 2684 en 2685, Schlenter, J., stal en
schuur, 02-08-1934
[Wilhelminaplein], sectie A no. 1380 (ged.), Flessen, J., koelcel, 0606-1928
Wilhelminaplein, sectie A no. 1592, Herpen, J., verbouwen
woonhuis tot winkelhuis, 15-01-1927

116

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 stuk
2 stukken
1 omslag
3 stukken
2 stukken
3 stukken
1 stuk
3 stukken

2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063

2064
2065

Wilhelminaplein, sectie A nos. 1975 en 1978, Frederix, P.J. en
Herbergs, A, twee woon- en winkelhuizen, 06-06-1931
Wilhelminaplein, sectie A nos. 2100 en 2722, Dautzenberg, W.,
winkel- en woonhuis, 13-06-1924
Wilhelminaplein, sectie A no. 2499, Collaert, M., werk- en
bergplaats, 20-01-1921
Wilhelminaplein, sectie A no. 2515, Höppener, P.J., garage, 01-081935
Wilhelminaplein, sectie A no. 2516, Knops, L., koestal, 19-10-1923
Wilhelminaplein, sectie A no. 2516, Knops, wed. J., glasdak over
open plaats, 12-11-1924
Wilhelminaplein, sectie A no. 2777, Vliegen, A.J., bergplaatsen, 0505-1939
Wilhelminaplein, sectie A no. 2950, Bertram, P.H., melkkamer, 2107-1939
Wilhelminaplein, sectie A no. 3186, Haagen, H.J., veranda, 02-121938
Wilhelminaplein, sectie B no. 1744, Havenith, J., verbouwen
winkelhuis, 22-02-1929
Wilhelminastraat, sectie A no. 1081, Sodermans, L., verbouwen
woon- en winkelhuis, 02-11-1933
Wilhelminastraat, sectie A no. 2754, Frijns, H., bijkeuken, 18-121936
Wilhelminastraat, sectie A no. 2772, Schiffelers, A., dubbel
woonhuis, 04-02-1932
Wilhelminastraat, sectie A nos. 2924 en 2340, Haagen, H., woonen winkelhuis, 18-08-1932
Zandberg, sectie A no. 1035, Hendriks, H.J.J., woning, 13-03-1926
Zandberg, sectie A no. 1036, Schrijvers, L., woning, 17-02-1926
Zandberg, sectie A no. 1474, Franssen, J., verbouwen woonhuis,
19-05-1932
Zandberg, sectie A no. 2114, Heuts, L., verbouwen woonhuis, 2205-1929
Zandberg, sectie A no. 2464, Hamers, L., woonhuis, 06-06-1928
Zandberg, sectie A no. 2473, Franssen, J., stal, 23-04-1926
Zandbergerweg, sectie A no. 810, Grond, N., werkplaats, 15-051926, 1926
Zandbergerweg, sectie A no. 818, Krips, P., woning, 12-11-1924
Zandbergerweg, sectie A no. 818, Grond, N., woning, 27-02-1925
Zandbergerweg, sectie A no. 818, Pütz, A., woning, 25-06-1925
Zandbergerweg, sectie A no. 1035, Hamers, J.J., woning, 15-011927
Zandbergerweg, sectie A no. 3057, Haagen, J., woonhuis, 15-011937
Sectie A no. 677, Dautzenberg, wed., verbouwen woonhuis, 15-031930
Sectie A nos. 2045. 2787 en 2788, zusters van den H. Vincentius à
Paulo, verbouwen en bijbouwen van een klooster en het bouwen
van een bewaarschool, 26-06-1928
Sectie A no. 2393 (ged.) en 2394, Senden, L., verbouwen boerderij,
23-08-1922
Sectie A no. 2434, Schnackers, J., koestal, 26-09-1928
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1 omslag
3 stukken
3 stukken
3 stukken
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
2 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken

1 omslag
1 omslag
2 stukken

2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

Sectie A nos. 2499 en 2757 (ged.), Grooten, J., herbouw woning,
z.d.
Sectie A no. 2575, Frings, F., woonhuis met stal, 1911
Sectie A no. 2606, Ommen, G.J., woonhuis, 12-03-1927
Sectie A no. 2739, Brull, J., kelder, 09-12-1921
Sectie A no. 2787, zusters van den H. Vincentius à Paulo,
uitbreiden klooster, 07-07-1921
Sectie B no. 1481 (ged.), Scheeren, H., woonhuis, 24-04-1913
Sectie B nos. 1688 en 1810, Voncken, W., woning met schuurtje,
24-06-1921
Sectie B no. 1764, Henssen, J.J., woning, 28-02-1920
Sectie B no. 1781, Cransveld, P., winkel- en woonhuis, 1917
Sectie B no. 1806, Prikaerts, W., aanbrengen deur, 29-10-1921
Sectie B no. 1836, Baumans, G. te Aken, verbouwen verlofslokaal,
15-10-1926
Sectie B no. 2661, Schnackers, J., bergplaats, 16-04-1935
Sectie C no. 1339, Weijers, H., bergplaats en slaapkamer, 24-011928
n.n.; Bocholtz, gemeente, vernieuwen arrestantenlokalen en andere
werken, 1920
n.n.; Bocholtz, gemeente, ver- en aanbouwen jongensschool, 1931,
1932
n.n.; Boerenbond van Bocholtz, magazijn, 1916
n.n.; Boltong, n.n., Dremmen, n.n. en Brauwers, n.n., drie
woonhuizen, 09-03-1911
n.n.; Frings, F., woonhuis, 1904
n.n.; Hoover, P., woonhuis, z.d.
n.n.; Knops, J., woonhuis, 1911
n.n.; Leers, H., woonhuis, [1910]
n.n.; Rhoen, D., koestal, 1915
n.n.; Schoonbrood, P., woonhuis, z.d.
n.n.; Schröders, H. woonhuis, z.d.

1 stuk
2 stukken
2 stukken
3 stukken
2 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken
2 stukken
1 stuk
2 stukken
3 stukken
2 stukken
2 stukken
1 omslag
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

2.3.2.2.5.9.2.4. Woningbouw door de gemeente
2090

Stukken betreffende het verzoek van P. Beckers, J. Schmetz, Chr. Brauers en P.
Hamers om verlaging van de rente van de aan hen door de gemeente onder
hypothecair verband verstrekte kapitalen [ten behoeve van door hen met premie
gebouwde woningen], 1939.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 705

2.3.2.2.5.9.2.5. Bemoeiingen met bestaande woningen
2091

Formulieren houdende aangiften op grond van artikel 9 van de Woningwet te doen
door verhuurders van woningen, die drie of minder ter bewoning bestemde
vertrekken bevatten; met bijbehorende stukken, 1903, 1904.
1 omslag

2092

Stukken betreffende opgaven van oorlogsschade aan woonhuizen en gebouwen,
1940.
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1 omslag

2.3.2.2.5.9.2.6. Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen
2093

Stukken betreffende te verbeteren woningen en betreffende de
onbewoonbaarverklaring van woningen, 1925-1928.

1 omslag

2.3.2.2.5.9.3. Sociaal-economisch onderzoek betreffende de volkshuisvesting
2094

Stukken betreffende opgaven van leegstaande woningen en andere gegevens
aangaande de volkshuisvesting, 1869, 1934-1941.

1 omslag

2.3.2.2.5.10. Hygiëne der dieren. Diergeneeskundig onderzoek
2095

Verordening regelende het toezicht op de in- of doorvoer van rundvee enz. en het
verkopen van vlees in de gemeente. Afschrift, 1865.

1 stuk

2096

Stukken betreffende de aanwijzing van P.H. Vaessen als deskundige door wie de
schatting van de tuberculeuse, door het Rijk ter slachting overgenomen, runderen
zal geschieden, 1907, 1908.
1 omslag

2097

Vergunningen van de burgemeester aan landbouwers te Orsbach (D) en
Laurensberg (D) voor de tijd van zes maanden tot invoer van mest ter bemesting
en beakkering van onder deze gemeente gelegen landerijen door middel van
paarden; met bijbehorende stukken, 1914-1933.

2098

Register betreffende door mond- en klauwzeer besmet vee, met achteraan
register, dat van achter naar voren is ingeschreven, betreffende afgegeven
vergunningen voor het vervoeren van vee, 1919-1932.

1 omslag

1 deel

2099

Stukken betreffende de maatregelen tot afwering van de veepest, 1920.

1 omslag

2100

Beschikkingen van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel a.i. en later
de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw betreffende het verbod te
vervoeren of te doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens o.a. binnen
een strook langs de Nederlands-Duitse grens; met bijbehorende stukken, 19221932.

1 omslag

2101

Register betreffende de afgifte van bewijzen voor het bezigen van paarden in
geregeld grensverkeer in verband met de 1 km grensstrook, 1923, 1924.

1 katern

2102

Vergunning van de commissaris van de Koningin aan P.J. Königs tot terugvoer
van rundvee, dat ter beweiding, beakkering enz. onder de gemeente Laurensberg
(D) gelegen landerijen, uit Nederland wordt uitgevoerd; met bijbehorende stukken,
1923, 1927, 1928.
1 omslag

2103

Register betreffende de afgifte van bewijzen voor het vervoer van vee in verband
met 1 km grensstrook, 1924.

1 katern

2104

Correspondentie met de commissaris van de Koningin betreffende het
verzoekschrift van P. Hoover te Bocholtz inzake het niet uitreiken van
vergunningen voor veever-voer uit Noorbeek door de burgemeester van Bocholtz,
1928.
2 stukken

2105

Beschikking van de commissaris van de Koningin tot het verlenen van
toestemming aan Fr. Vaessen tot het vervoeren van een stierkalf van Drente naar
Bocholtz. Afschrift, 1930.
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1 stuk

2106

Vergunning van de commissaris van de Koningin aan H J. Ortmans te Prickart tot
invoer van vee bij verhuizing als zgn. bruidsgoed, 1939.

1 stuk

2.3.2.2.6. Openbare veiligheid

2.3.2.2.6.1. Brandweer
2107

Verordening houdende het brandreglement, alsmede de uitwerking hiervan tot het
stellen van regels m.b.t. de bouw van schoorstenen, inrichting van stookplaatsen
en het gebruik van vuur, 1823.

1 stuk

2108

Verordening ter voorkoming en blussing van brand in de gemeente, [1852].

1 stuk

2109

Reglement op het branden van veen- en heidegrond in het hertogdom Limburg,
1859.

2110

Stukken betreffende de jaarverslagen aangaande de brandweer, 1930-1940.

2111

Staat houdende een overzicht van de ligging van de brandkranen in de gemeente,
[1930].

2112

2113

Correspondentie met de N.V. Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg
betreffende de verdeling van de kosten van de huur van een brandkraan te
Baneheide, tussen de gemeente Bocholtz en Wittem, 1931, 1932.
Brief van de burgemeester van de gemeente Heerlen houdende een opgave van
het brandweermaterieel van de vrijwillige brandweer van de gemeente. Doorslag,
1939.

1 katern
1 omslag

1 stuk

2 stukken

1 stuk

2.3.2.2.6.2. Luchtbeschermingsdienst
2114

Stukken betreffende luchtbeschermingsoefeningen, 1934-1939.

1 omslag

2115

Stukken betreffende de organisatie van de Luchtbeschermingsdienst en de
samenstelling en de beloning van het personeel van de Luchtbeschermingsdienst,
1937, 1939-1941, z.d..
1 omslag
N.B. Zie ook archief gemeente Bocholtz 1941-1981

2116

Correspondentie met de commissaris van de Koningin betreffende het doven van
de openbare verlichting met het oog op de bescherming van de bevolking tegen
luchtaanvallen, 1938.
2 stukken

2117

Luchtbeschermingsplan van de gemeente Bocholtz en instructies voor het
personeel van de Luchtbeschermingsdienst; met bijbehorende stukken, 19381940.

1 omslag

2118

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten aangesloten bij de Kring
Heerlen inzake Intercommunale Samenwerking der gemeenten op het gebied van
de bescherming der bevolking tegen de gevolgen van luchtaanvallen; met
bijbehorende stukken, 1939.
1 omslag

2119

Instructies voor het personeel van de Luchtbeschermingsdienst, 1939.

1 omslag

2120

Stukken betreffende benodigdheden en hulpmiddelen, waaronder telefoons en
sirene, ten behoeve van de Luchtbeschermingsdienst, 1939, 1940.

1 omslag
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2121

Rapport aan de inspecteur luchtbescherming te 's-Gravenhage betreffende in het
Langveld gevallen bommen, 1940.

1 stuk

2122

Bekendmaking van de burgemeester betreffende algemene gedragsregels voor de
bevolking krachtens de wet inzake bescherming tegen luchtaanvallen; met
bijbehorend stuk, 1940.
2 stukken

2123

Bekendmakingen van de burgemeester betreffende verduisteringsmaatregelen en
het verbod om zich na 12 uur 's-nachts op of aan de openbare weg te bevinden,
1940.
3 stukken

2124

Stukken betreffende voorschriften betreffende de door Duits-vijandige vliegtuigen
afgeworpen fosforplaatjes en vlugschriften, 1940.

1 omslag

Stukken betreffende vorderingen ten behoeve van de Luchtbeschermingsdienst,
1940, z.d..

1 omslag

2125

2126

2127

Circulaire van het departement van Binnenlandse Zaken, Rijksinspectie
Luchtbescherming houdende aanwijzingen voor de centrale melding van
ongevallen en voorvallen welke op enigerlei wijze met oorlogshandelingen
verband houden. Afschrift, 1940.

1 stuk

Verzoekschrift van de burgemeester aan de inspecteur voor de bescherming van
de bevolking tegen luchtaanvallen te 's-Gravenhage tot rangschikking van de
gemeente t.a.v. de luchtbescherming in de tweede gevarenklasse en tot levering
van een sirene. Doorslag, 1940.

1 stuk

2.3.2.2.6.3. Bescherming bevolking
2128

Stukken betreffende buitengewone oproepingen van het personeel, bestemd voor
de buitengewone oproeping uitwendige veiligheid en betreffende andere
maatregelen i.v.m. internationale situaties, 1938, 1939.
1 omslag

2.3.2.2.6.4. Overige onderwerpen betreffende de openbare veiligheid
2129

Stukken betreffende het aanbrengen en verwijderen van versperringen/barricaden
en hindernissen, alsmede de vergoeding ervan, 1938-1940.
1 omslag

2130

Bekendmaking van het hoofd van de plaatselijke politie betreffende het gevaar
door aanwezigheid van niet-ontplofte projectielen, 1940.

1 stuk

2.3.2.2.7. Waterstaat
2131

2132

Brief van de commissaris van het district Maastricht betreffende de bouw van een
brug, 1843.
Stukken betreffende de bouw van een duiker in de Dorpsweg en betreffende de
verbreding ervan, 1844.
N.B. Zie ook inv.nr. 2562

2133

Brief van het gemeentebestuur aan Gedeputeerde Staten betreffende de
inzending van een legger van waterlossingen, 1857. Concept. Met aan de andere
zijde: Besluit van het kerkbestuur van Bocholtz betreffende een verzoek van G.
Kreuels te Simpelveld aangaande een hypothecaire geldlening van fl. 472,- i.v.m.
de verkoop van een verhypotheceerd stuk land aan de Aken Maastrichtsche
Spoorwegmaatschappij, 1847. Concept
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1 stuk

1 omslag

.--

Bevelschrift van de gemeente-ontvanger aan de kinderen van A. Schmeets tot
betaling van achterstallige pacht, [± 1856].

1 stuk

2134

Legger van waterlossingen; met bijbehorend stuk, 1878.

2135

Besluiten van Gedeputeerde Staten tot verlening van vergunningen aan het
college van burgemeester en wethouders tot het maken van duikers en het leggen
van rioolbuizen in de Bocholtzerbeek; met bijbehorende stukken, 1885, 1886,
1922, 1926, 1930.
1 omslag

2136-2139

.--

1 katern en 1 stuk

Leggers der waterlossingen; met bijbehorende brieven en kaart, 1887-1889.
2136
Brieven van Provinciale Waterstaat betreffende het vervaardigen
van de leggers van de waterlossingen, 1887, 1888
2137
Legger A, betreffende de waterlossingen genaamd Dorplossing,
Vloedgraaf, de Greeth en de Steenputtenbeek, 1889
2138
Legger B, bevattende de waterlossing genaamd Bocholtzerbeek,
1889
2139
Kaart, 1889

2 stukken
1 omslag
3 stukken
1 stuk

Verzoekschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot het Verrichten van
Mijnbouwkundige Werken te Heerlen tot het leggen van een bovengrondse
waterleiding vanaf een beek en tot onttrekking van water uit deze beek i.v.m. een
boring, met desbetreffende aantekening, 1922.
N.B. Zie inv.nr. 2308

.--

Correspondentie met de N.V. Nederlandsche Steenkolenmijnen Willem-Sophia te
Spekholzerheide betreffende verzoeken tot het oprichten van een tijdelijk
elektrisch pompstation, het leggen van een blusleiding vanaf een beek langs de
Prickartweg tot aan een boortoren en tot het aansluiten van een elektrisch
pompstationnetje aan het elektrisch net in de gemeente, 1923-1924.
N.B. Zie inv.nr. 2310

2140

2141

.--

Stukken betreffende het maken van een duiker in de Bocholtzerbeek door E.
Grooten, 1925, 1927, 1930.

1 omslag

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende het niet aanwezig zijn van
de leggers der waterlossingen bij het administratief bezoek van de commissaris de
koningin, 1926.
3 stukken
Stukken betreffende het overkluizen van een beek, het rioleren van twee beken
met bijkomende grondwerken en het slopen van bestaande overkluizingen, 19281931.
N.B. Zie inv.nr. 2156

2142

Stukken betreffende het vernieuwen van een duiker te Broek of Waalbroek en het
vervaardigen van twee muren vanaf die duiker, 1934.
1 omslag

2143

Besluit van Gedeputeerde Staten tot verlening van een vergunning aan het college
van burgemeester en wethouders tot het verleggen van een gedeelte van de
Bocholtzerbeek; met bijbehorende stukken, 1936.
3 stukken

2144

Besluit van Gedeputeerde Staten tot verlening van een vergunning aan mej.
M.C.Ph. Meens te Klimmen tot het maken van een brug over de Bocholtzerbeek,
1936.

1 stuk

Aantekeningen betreffende door Gedeputeerde Staten verleende vergunning aan
de gebroeders Jorissen tot het maken van een duiker in de Eyserbeek, vermeld op
geleidebrief behorende bij deze vergunning, 1937.

1 stuk

2145
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2.3.2.2.7.1. Verkeer en vervoer

2.3.2.2.7.2. Verkeer en vervoer te land
2146

Staten betreffende de waarneming van het verkeer op de wegen van provinciaal
belang; met bijbehorende stukken, 1926-1938.

1 omslag

2.3.2.2.7.2.1. Zorg voor wegen
2147

Verordening tot heffing van tolrecht op de wegen sectie C nos. 24 en 30 van de
staat der wegen en voetpaden; met bijbehorende stukken, 1920, 1921.

1 omslag

2148

Akten van verhuring van het recht tot heffing van tol op de wegen sectie C nos. 24
en 30 van de staat der wegen en voetpaden, 1921, 1922.
2 stukken

2149

Brief van de deurwaarder H. Lafleur te Kerkrade betreffende het niet-innen van
tolgelden van de gemeente te Bocholtzerheide, 1922.

2150

2151

.--

1 stuk

Stukken betreffende het verzoek van Provinciale Waterstaat tot het verwijderen
van een slagboom op de Groenenweg, aangebracht i.v.m. de door de gemeente
op die weg ingevoerde tolheffing, 1922, 1923.

1 omslag

Correspondentie met de wegencommissie van de A.N.W.B.-K.N.A.C. te 'sGravenhage betreffende de toestand van de weg Locht-Simpelveld-BocholtzNijswiller en de verbetering ervan, 1929.

2 stukken

Stukken betreffende de subsidiëring van rijks- en provincie wege van de
werkverschaffing m.b.t. de aanleg, verbreding en verbetering van wegen, 19311941.
N.B. Zie inv.nr. 2378

2.3.2.2.7.2.1.1. Aanleg van wegen
2152

.--

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende hun verzoek om een
bijdrage in de aanleg van een weg vanaf de Locht via Wittem naar Hagelstein en
Verviers, 1855.

1 stuk

Stukken betreffende de verlegging van het Vlengendalerkerkvoetpad, 1920, 19241926, 1930.
N.B. Zie inv.nr. 273

2153

2154

2155

Stukken betreffende het verzoek van H. Vaessen en W. Hutschemaekers tot
verlegging van een gedeelte van het voetpad, lopende uit het
Vlengendalerkerkvoetpad door het Veld tot in de Orsbacherweg, 1921, 1923.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van een weg tussen de kom van Bocholtz en
Vlengendaal, 1923-1925.

1 omslag

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot verlegging van het Zandbergerkerkvoetpad; met bijbehorend stuk, 1928,
1929.

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 339

2156

Stukken betreffende de aanleg van een weg vanaf de Schoolweg naar Veeweide,
het overkluizen van een beek, het rioleren van twee beken met bijkomende
grondwerken en het slopen van bestaande overkluizingen, het rioleren van
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verschillende straten met bijkomende werken, het stellen van trottoirbanden en
goten en het in het werk brengen van verhardingsmateriaal, 1928-1931.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 274

2157

.--

Stukken betreffende het verzoek van P.A. Höppener te Bocholtzerheide tot
verlegging van een gedeelte van het Orsbachervoetpad, 1929.

1 omslag

Stukken betreffende de onteigening van percelen voor de aanleg van een weg van
Simpelveld naar Nijswiller ten algemene nutte en ten name van de provincie
Limburg, 1933, 1934.
N.B. Zie inv.nr. 362

2158

Stukken betreffende de aanleg van de weg van het provinciaal wegenplan
Nijswiller-Baneheide-Simpelveld en de aanleg van parallelwegen langs deze weg,
1933-1935.
1 omslag

2159

Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders bij de aanleg van de
provinciale weg Simpelveld-Nijswiller in het kader van centrale werkverschaffing,
1934, 1935.

1 omslag

Stukken betreffende de verbreding, verbetering en aanleg van de weg BocholtzSimpelveld, 1935-1939, z.d..

1 pak

2160

N.B. Zie ook inv.nrs. 303 en 371

2.3.2.2.7.2.1.2. Verbetering van wegen
2161

.--

Brief van de inspecteur der Buurtwegen in het 1e district te Wittem betreffende een
door hem ontvangen klacht van ingezetenen over de buurtweg Pley genaamd, ter
verbetering van deze weg, 1855.

1 stuk

Correspondentie met de commissaris van de Koning betreffende de verbetering
van wegen n.a.v. een administratief bezoek van de commissaris van de Koning,
1858.
N.B. Zie inv.nr. 1201

2162

Stukken betreffende de verbetering van de weg leidende uit de kom der gemeente
naar de grens van Simpelveld, met kaarten betreffende het Orsbachervoetpad en
het Hovenweidervoetpad, 1861, 1862, z.d..
1 omslag

2163

Stukken betreffende de verbetering van de weg lopende vanuit de weg BocholtzSimpelveld te Bocholtz door Bocholtzerheide naar de grens van Wittem bij
Nijswiller, 1865-1868.

1 omslag

Verzoekschrift van Gedeputeerde Staten betreffende de verbetering van de weg
leidende van Bocholtz naar de Duitse grens in de richting van Laurensberg en
Aken, 1869.

1 stuk

2164

2165

Stukken betreffende de verbetering van de Akerweg en de Banenheiderweg,
1872.

1 omslag

2166

Stukken betreffende de verbetering van de weg no. 174 der tabel, leidende van de
grens van Simpelveld door Bocholtz naar de Duitse grens in de richting van
Laurensberg, 1877.
1 omslag

2167

Stukken betreffende de verbetering van de weg no. 198 der tabel, leidende uit de
weg no. 93 bij Bocholtz naar de Duitse grens in de richting van Orsbach, 1883.

1 omslag

Stukken betreffende de aanbesteding van het verrichten van een aantal
werkzaamheden aan wegen en een beek en het leveren van bouwmaterialen,
1922.

1 omslag

2168
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2169

Stukken betreffende het aanbrengen van trottoirbanden en goten op het
Wilhelminaplein enz, 1927.

1 omslag

2170

Stukken betreffende het verbeteren van het lengteprofiel van de Steenberg en het
aanbrengen van goten aldaar, 1927-1930.
1 omslag

2171

Correspondentie met de opzichter/technisch ambtenaar van de Provinciale
Waterstaat betreffende opgaven van buitengewone werken aan de wegen, 19271941.

1 omslag

2172

Stukken betreffende het verzoek van de gemeenteraden van Bocholtz en Wittem,
aan Gedeputeerde staten, om verlening van een provinciale subsidie voor het
verbeteren van een gedeelte van de provinciaal belang verklaarde weg B no. 110
Bocholtz-Nijswiller, 1928.
1 omslag

2173

Stukken betreffende het aanbrengen van goten, kolken en trottoirbanden in de
Poelstraat en de Dorpstraat en betreffende het maken van goten te
Bocholtzerheide, 1928, 1929.

1 omslag

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van werken ter
verbetering van gedeelten van de van provinciaal belang verklaarde wegen A no.
60 en B no. 110 en houdende toekenning van subsidies hiervoor; met
bijbehorende stukken, 1930.

1 omslag

Stukken betreffende het maken van rioleringen in een aantal wegen, het
aanbrengen van huisaansluitingen op het gemeenteriool en het verbeteren van
een aantal wegen, 1930-1935.

1 omslag

2174

2175

2176

2177

2178

2179

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad tot
verbetering van de Prickartweg als werkverschaffingsproject, 1931.

1 stuk

Stukken betreffende de verbreding en verbetering van de Stevensweg en de
Tienbaansweg, 1931, 1933, 1934.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering van een bocht te Bocholtzerheide, in de van
provinciaal belang verklaarde weg B no. 71 Bocholtz-Nijswiller, na demping van
een weiwaterput en een poel, 1931, 1933.

1 omslag

Stukken betreffende de verbreding en verbetering van een gedeelte van de
Vlengendalerweg, 1934, 1935.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 275

2180

Stukken betreffende de verbreding van een gedeelte van de Steenbergweg, 1934,
z.d..
1 omslag

2181

Stukken betreffende de verbetering van de weg Bocholtz-Baneheide en
betreffende de verklaring van deze weg van provinciaal belang, 1934-1941.

1 pak

N.B. Zie ook inv.nr. 272

2182

Stukken betreffende de verbetering van de Waalbroekerweg, 1935, 1937, z.d..

1 omslag

2183

Stukken betreffende de verbetering van de wegen bij de R.-K. kerk, 1935-1940,
z.d..

1 omslag

.--

Stukken betreffende de verbreding, verbetering en aanleg van de weg BocholtzSimpelveld, 1936-1939, z.d..
N.B. Zie inv.nr. 2160

.--

Stukken betreffende het plaatsen van grensstenen en grenspiketten in het
Langveld i.v.m. de verbreding van de weg naar de Locht, genaamd Tienbaan,
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1937, z.d..
N.B. Zie inv.nr. 994

2184

Stukken betreffende het aanbrengen van een deklaag dicht grof asfaltbeton met
eventueel bijkomende werken op de Stationstraat en een gedeelte van de Minister
Ruijsstraat, 1938, 1939.
1 omslag

2.3.2.2.7.2.1.3. Onderhoud van wegen
2185

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende het herstel door de
spoorwegmaatschappij van een aantal wegen die ten gevolge van de aanleg van
de spoorweg van Maastricht naar Aken zijn beschadigd, 1853-1855, 1858.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2743

2186

2187-2192

2193

2194

2195

2196

Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende herstelwerkzaamheden aan de met
Simpelveld gemeenschappelijke Harzigsweg en aan de kunstweg BocholtzSimpelveld, 1865-1867.
1 omslag
Staten houdende opgaven van jaarlijkse kosten van het onderhoud van wegen van
provinciaal belang, opgemaakt ten behoeve van provinciale subsidies; met
bijbehorende stukken, 1875-1934.
2187
Weg A no. 60 der tabel, voor wat betreft het gedeelte leidende van
de grens van Simpelveld naar de kom van Bocholtz, 1922-1930
2188
Weg B no. 71 der tabel, Simpelvelderweg, Nijswillerweg, 1930-1934
2189
Weg no. 93 der tabel, voor wat betreft het gedeelte leidende van
Bocholtz over Bocholtzerheide naar de grens van Wittem, in de
richting van Nijswiller, 1875-1921
2190
Weg B no. 110 der tabel, voor wat betreft het gedeelte leidende van
de grens van Duitsland bij Richterich, door Bocholtz naar de grens
van Wittem, met zijtak naar de grens van Duitsland bij Orsbach,
1922-1930
2191
Weg no. 174 der tabel, leidende van de grens van Simpelveld door
Bocholtz naar de Duitse grens in de richting van Laurensberg, 18821921
2192
Weg no. 198 der tabel, voor wat betreft het gedeelte leidende vanuit
de kunstweg no. 93 bij Bocholtz naar de Duitse grens in de richting
van Orsbach, 1888-1921

1 omslag
1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

Lijsten van geleverde hand- en spandiensten voor het onderhoud van de wegen
van provinciaal belang, met opgaven betreffende de kosten van dit onderhoud,
1877-1907.

1 omslag

Staten houdende regelingen van de kantonniersdienst, op de wegen van
provinciaal belang; met bijbehorende stukken, 1888-1893, 1922, 1927, 1930.

1 omslag

Staten betreffende de betaling van lonen aan tewerkgestelden bij het onderhoud
van wegen, 1936, 1939.

1 omslag

Stukken betreffende opgaven en het herstel van oorlogsschade aan wegen, 1940,
1941.
1 omslag

2.3.2.2.7.2.1.4. Waterafvoer en verlichting van wegen
2197

Stukken betreffende het verzoek van H. Pinkers te Meerssen om een afvoerbuis
onder de weg bij de Scholtissenhof te leggen i.v.m. de wateroverlast van die
boerderij, 1935.
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1 omslag

2198

.--

Stukken betreffende een verzoekschrift van de wed. H. Franssen-Hassert en
M.J.H. Dortant betreffende de belemmering van de afwatering op de weg
Bocholtz-Baneheide i.v.m. werkzaamheden aan deze weg, 1937.

2 stukken

Correspondentie met de commissaris van de Koningin betreffende het doven van
de openbare verlichting met het oog op de bescherming van de bevolking tegen
luchtaanvallen, 1938.
N.B. Zie inv.nr. 2116

2199

Correspondentie met de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits-Maatschappij
betreffende de vaststelling van een brandrooster voor de straatverlichting, 1940.

2 stukken

2.3.2.2.7.2.1.5. Bestemming of onttrekking van wegen voor of aan de openbare dienst
2200

2201

Verzoekschrift van de commissaris te Valkenburg betreffende een bezwaarschrift
van enige inwoners van de gemeente over het afsluiten van een weg over
Horbach, waardoor het hun onmogelijk wordt om in Kerkrade kolen te gaan halen,
1835.

1 stuk

Verzoekschrift van de burgemeester aan de Koninklijke landraad te Aken de heer
Hasenclever tot het weer openstellen van de weg Bocholtz-Horbach-huis HeidenPannesheide naar de Nederlandse kolenmijnen, die door de gemeente Richterich
voor karrevrachten is afgesloten. Concept, 1858.

1 stuk

2202

Stukken betreffende de opheffing van het Bombarder-, Orsbacher-, Hovenweideren het Plattenboschervoetpad, alsmede betreffende de verkoop van het
Hovenweider- en Plattenboschervoetpad, 1867, 1868.
1 omslag

2203

Stukken betreffende de opheffing van het Prickartsvoetpad, alsmede betreffende
de verkoop ervan, 1885, 1887.

1 omslag

Stukken betreffende de opheffing van het Bombardervoetpad, alsmede
betreffende de verkoop ervan, 1906.

1 omslag

2204

.--

Stukken betreffende de opheffing van een gedeelte van het voetpad no. 40, het
Bon-gaardervoetpad en betreffende de opheffing van een gedeelte van het
voetpad no. 39, het Zandbergerkerkvoetpad, 1921-1932.
N.B. Zie inv.nr. 321

2205

Stukken betreffende het verzoek van J.W. Steinbusch e.a. tot het onttrekken aan
de openbare dienst van een gedeelte van het Orsbachervoetpad en tot de verkoop
ervan aan de verzoekers, 1924, 1925, 1930.
1 omslag

2206

Stukken betreffende het wederom bestemmen voor de openbare dienst van de
Biesweg i.v.m. een niet doorgegane ruiling, 1928, 1930.

1 omslag

Akten waarbij de eigenaren van aan wegen gelegen percelen zich verbinden om
de buiten de rooilijn van wegen vallende grond van hun percelen blijvend te
bestemmen tot openbare weg; met bijbehorend stuk, 1930-1951.

1 omslag

2207

2208

2209

Besluit van de raad tot bestemming tot de publieke dienst van een nieuwe weg,
die loopt via Veeweide, en tot de benoeming van gedeelten van deze weg met
Julianastraat, Prins Hendrikstraat en Bongaarderweg. Klad, [1931].
Stukken betreffende de onttrekking aan het openbaar verkeer van gedeelten van
de Tienbaansweg, 1933.
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1 stuk

1 omslag

2210

.--

Stukken betreffende de onttrekking aan het openbaar verkeer van gedeelte van de
Vlengendalerweg, 1933, 1934.
1 omslag
Stukken betreffende de onttrekking aan de openbare dienst van gedeelten van de
Vlengendalerweg, 1933-1935.
N.B. Zie inv.nr. 275

.--

Stukken betreffende de onttrekking aan de openbare dienst van de om te leggen
gedeelten van de Tienbaansweg, 1933-1935, 1937, z.d..
N.B. Zie inv.nr. 298

2211

.--

Stukken betreffende de onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte
van het Zandbergerkerkvoetpad, 1934, 1935.

1 omslag

Stukken betreffende de onttrekking aan de openbare dienst van een gedeelte van
de Plattenboscherweg, 1935-1938.
N.B. Zie inv.nr. 276

2212

2213

2214

Stukken betreffende de onttrekking aan het openbaar verkeer van gedeelten van
het Vlengendalerkerkvoetpad, 1936, 1937.

1 omslag

Stukken betreffende het gesloten-verklaren voor het verkeer met motorrijtuigen,
rijwielen en rij- en voertuigen, geen motorrijtuigen of rijwielen zijnde, van een
gedeelte van de Julianastraat en een gedeelte van de Schoolstraat, 1936.

2 stukken

Stukken betreffende de onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte
van de Plattenboscherweg, 1936, 1937.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 276 en 333

2.3.2.2.7.2.1.6. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen
.--

Lijst betreffende de werkzaamheden aangaande de bouw van een duiker in de
Dorpsweg, [1840]-1844.
N.B. Zie inv.nr. 2562

.--

Verzoekschrift van de inspecteur der buurtwegen in het eerste district te
Maastricht om verlening van inlichtingen over de eigendom van grond langs een
stuk land van dhr. Clavareau, waarop de gemeente bomen heeft geplant en over
eventuele overtredingen van het buurtwegenreglement door de gemeente en dhr.
Clavareau m.b.t. het planten van bomen, 1850.
N.B. Zie inv.nr. 271

2215

2216

2217

Stukken betreffende de vergunning tot het leggen van kabels bij km 9.222 onder
de spoorweg Maastricht-Aken tussen de stations Simpelveld en Bocholtz, 1912,
1917, 1940.

1 omslag

Verzoekschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot het Verrichten van
Mijnbouwkundige Werken te Heerlen om verlening van een vergunning voor het
leggen van een ondergrondse waterleiding langs wegen voor een boring van de
Rijks Geologische Dienst, met aantekeningen, 1922.

1 stuk

Stukken betreffende verzoeken om verlening van vergunningen tot het plaatsen en
hebben langs openbare wegen van muurtjes, afrasteringen, hagen e.d., 19231938.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 2221

2218

Correspondentie met L. Vaessen betreffende zijn verzoek om verlening van een
vergunning tot het planten van bomen langs de nieuwe weg naar Vlengendaal,
1924, 1925.
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2 stukken

2219

2220

2221

Stukken betreffende verzoeken om verlening van vergunningen tot het leggen en
hebben in openbare wegen van rioolbuizen tot in het gemeenteriool, 1924-1941,
z.d..

1 omslag

Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente en C.J. Grooten en J.P.J.
Zauren over het op last van de gemeente verwijderen van een afrastering resp.
een haag langs de Molenweg, 1927-1929.

1 omslag

Stukken betreffende verzoeken om verlening van vergunningen tot het leggen en
hebben op openbare wegen en trottoirs, 1927-1940.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2217

2222

2223

.--

Stukken betreffende het verzoek van het dagelijks bestuur van de A.N.W.B.
Toeristen Bond Nederland te Enschede/'s-Gravenhage om verlening van een
vergunning tot het plaatsen van drie waarschuwingsborden langs de weg
Bocholtz-Simpelveld, 1928.

1 omslag

Stukken betreffende verzoeken om verlening van vergunningen tot het plaatsen en
hebben op en in openbare wegen van benzinepompen met bijbehoren, 1928,
1932.
1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de ingenieur der Telegrafie en Telefonie te
Maastricht om verlening van een vergunning tot het leggen en hebben van een
telefoonkabel in het gedeelte van de weg Bocholtz-Simpelveld vanaf het kantoor
van de posterijen tot aan de Poelstraat, 1930.
N.B. Zie inv.nr. 2260

2224

2225

Brief van de ingenieur van de Weg bij de Nederlandse Spoorwegen te Maastricht
betreffende een klacht van de burgemeester over het plaatsen van een grenssteen
bij de weg Bocholtz-Simpelveld, 1935.
Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende het verzoek van het
college van burgemeester en wethouders, om mededeling van hun mening over
de toepassing van art. 46 van het Provinciaal Wegenreglement van Limburg op
oliepompen langs de openbare weg, 1938.

1 stuk

2 stukken

2.3.2.2.7.2.2. Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer daarover
2226-2232

2233

2234

Staten der buurtwegen en openbare voetpaden of wegenleggers; met
bijbehorende stukken, 1822-1940.
2226
1822, 1822
1 stuk
2227
1824, z.d., 1824
2 stukken
2228
1841, 1841
1 stuk
2229
1844. Met bijbehorende stukken 1844-1846, 1848-1850, 1844 1850
2 katernen en 1 omslag
2230
1859. Met bijbehorende stukken 1858-1861, 1858 - 1861 3 katernen en 1 omslag
2231
1876. Met wijzigingen 1882-1936 en bijbehorende stukken, 1876,
1925, z.d., 1876 - 1936
1 katern en 1 omslag
2232
1940. Met bijbehorende stukken 1935, 1939, 1940, 1935 - 19401 deel en 1 omslag
Stukken betreffende de inspectie van buurtwegen Rijksarbeidsbureau te 'sGravenhage betreffende de indienstneming van jonge lieden uit de steden bij
landbouwbedrijven, 1832.
Correspondentie met de kantonrechter J.M. Smeets te Gulpen betreffende het al
dan niet in de staat der buurtwegen opgenomen voetpad genaamd Smokkelpad
naar aanleiding van het opmaken van een proces-verbaal tegen inwoners die
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2 stukken

hiervan gebruik hebben gemaakt; met aantekening over het verbod van betalen en
bekleden van twee funkties door een de dezelfde persoon zijnde rijksambtenaar,
1854.
2235

1 stuk

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende verslagen van de
inspecteur der buurtwegen enz. in het 1e district, 1855, 1865-1869.

1 omslag

2236

Reglement op de wegen en voetpaden in het hertogdom Limburg, 1859.

1 katern

2237

Stukken betreffende verslagen van de opzichter van de Provinciale Waterstaat
betreffende de wegen en waterlossingen, 1884, 1885.

2 stukken

2238

Stukken betreffende de aanschaf van maximumsnelheidsborden met palen, 1924,
1925.
1 omslag

2239

Stukken betreffende het toezicht op en de keuring van openbare middelen van
vervoer waaronder vrachtwagens en autobussen voor het vervoer van
mijnwerkers, 1924-1927, 1931.

1 omslag

Stukken betreffende het behoud van de autobusdienst Bocholtz-SimpelveldSpekhol-zerheide vice-versa in het belang van de gemeente, 1924-1928.

1 omslag

2240

2241

Brief van de directeur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. te
's-Gravenhage betreffende het verwisselen van een plaatsnaambord tegenover de
Hillenhof; met aantekeningen, 1937.

1 stuk

2242

Register van verleende vergunningen exploitatie huurauto's, 1937-1939.

1 katern

2243

Stukken betreffende de vaststelling van de bebouwde kom van de gemeente voor
de toepassing van de Wegenwet, 1939, 1940.
1 omslag

2.3.2.2.7.3. Verkeer en vervoer over spoorwegen
2244

.--

Brief van de gouverneur van het hertogdom Limburg betreffende het verlenen van
medewerking door de gemeente aan het doen van metingen voor de aanleg van
de spoorweg Aken-Maastricht, alsmede het vergoeden van eventuele schade die
hierbij zou ontstaan, 1846.

1 stuk

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende het herstel door de
spoorwegmaatschappij van een aantal wegen die ten gevolge van de aanleg van
de spoorweg van Maastricht naar Aken zijn beschadigd, 1853-1855, 1858.
N.B. Zie inv.nr. 2185

2245

Stukken betreffende dienstregelingen en betreffende kaarten en tarieven voor het
reizigersverkeer, 1865, 1867, 1868, 1900-1902, 1908.
1 omslag

2246

Stukken betreffende de oprichting van een spoorweghalte en een kantoor van inen uitvoerrechten, 1886-1900.

1 omslag

Stukken betreffende een verzoek van het college van burgemeester en
wethouders aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen om een trein
komende uit Aken richting Maastricht te laten stoppen, 1932.

3 stukken

Stukken betreffende een ongeval op de bewaakte overweg in de weg BocholtzBocholtzerheide, waarbij een autobus met mijnwerkers door een locomotief werd
aangereden en waarbij doden en gewonden zijn gevallen, 1940, 1941.

1 omslag

2247

2248
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2.3.2.2.7.4. Posterijen en telecommunicatie
2249

Brieven van de commissaris te Valkenburg betreffende een schadeloosstelling,
gevorderd van de gemeente door de voormalige directeur van het opgeheven
bewaarkantoor der briefwisseling dhr. Mosterd te Locht, 1832.

2 stukken

2250

Stukken betreffende de invoering van een nieuwe postbodeloop van Heerlen over
Voerendaal, Simpelveld en Bocholtz terug naar Heerlen, 1852.
3 stukken

2251

Brief van de directeur van het postkantoor te Heerlen betreffende een aantal
zaken i.v.m. de oprichting van een hulpkantoor der brievenpost te Simpelveld,
1853.

2252

2253

2254

Correspondentie met de directeur van het postkantoor te Heerlen betreffende de
klacht van de burgemeester over het afhalen en bezorgen van poststukken en
later betreffende de benoeming van een nieuwe brievengaarder van het
hulpkantoor der Posterijen te Simpelveld en daarmee samenhangende zaken,
1856.

1 stuk

1 omslag

Brief van de brievengaarder te Simpelveld de heer Smeets betreffende de lichting
van de brievenbus te Bocholtz, 1857.

1 stuk

Correspondentie van de heer Smeets te Simpelveld met de gemeentesecretaris
de heer Rhoen betreffende de klacht van laatstgenoemde over het feit, dat de
zoon van eerstgenoemde de post bestelt in de gemeente, 1859.

1 stuk

2255

Correspondentie met de ingenieur van de technische dienst van de Rijkstelegraaf
te Maastricht betreffende het plaatsen van telefoonpalen langs de weg vanaf de
kom van Bocholtz naar Bocholtzerheide, 1926.
2 stukken

2256

Stukken betreffende omzetting van het hulppost-, hulptelegraaf- en
hulptelefoonkantoor in een station voor de drie diensten, betreffende de
stationhoudster en betreffende het voorstel van de burgemeester mede namens
de telefoon-abonnees van de gemeente tot overbrenging van het telefoonkantoor
naar het kantoor van Simpelveld, 1928, 1929.

1 omslag

2257

Stukken betreffende een verandering van telefoontarieven, waartegen het college
van burgemeester en wethouders bij het hoofdbestuur der Posterijen te 'sGravenhage bezwaar maakt, 1929.
1 omslag

2258

Stukken betreffende het verzoek van de Federatie van R.-K. Radio-Verenigingen
in het bisdom Roermond St. Servatius tot het oprichten, exploiteren en
instandhouden van een radiodistributie-inrichting, 1929, 1930.
3 stukken

2259

Stukken betreffende de openstellingsuren van het station van de P.T.T. en de
postbestelling, 1929, 1934, 1938, z.d..

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van de ingenieur der Telegrafie en Telefonie te
Maastricht om verlening van een vergunning tot het leggen en hebben van een
telefoonkabel in het gedeelte van de weg Bocholtz-Simpelveld vanaf het kantoor
van de posterijen tot aan de Poelstraat, 1930.

1 omslag

Stukken betreffende het leggen van telefoonkabels in of boven wegen door het
Staatsbedrijf der P.T.T, 1931-1940.

1 omslag

2260

2261

2262

Correspondentie met de inspecteur van de inspectie Maastricht van het
Staatsbedrijf der P.T.T. betreffende inlichtingen over de publieke telefooncel in het
vroegere hulpkantoor, 1933.
2 stukken
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.--

Brief van de inspecteur van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te
Kerkrade betreffende de ministeriële aanwijzing van het kantoor der posterijen als
subkantoor van de accijnzen, 1937.
N.B. Zie inv.nr. 1148

2263

Stukken betreffende opgaven van telefoonaansluitingen, die bij mobilisatie en in
oorlogstijd in gebruik moeten blijven, 1939, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.8. Economische aangelegenheden
2264

Circulaires betreffende economische aangelegenheden, 1817, 1824, 1832.

2265

Staat houdende statistiek betreffende economische aangelegenheden, 1832.

2266

Staten houdende statistiek betreffende bedrijven, landbouw en veeteelt, 1833,
z.d..

.--

3 stukken
1 stuk

1 omslag

Bekendmaking van het gemeentebestuur betreffende het uit de roulatie nemen
van twee muntsoorten, 1850.
N.B. Zie inv.nr. 1131

2267

Stukken betreffende de adhesiebetuiging door het college van burgemeester en
wethouders aan een schrijven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van
Maastricht en Omstreken gericht aan de Raad van Ministers en betreffende de
economische situatie van Zuid-Limburg, 1927.

3 stukken

2.3.2.2.8.1. Wettelijke eenheden van maten, gewichten en munten. Normalisatie
2268

2269

.--

Bekendmaking gedaan in het "Journal officiel no. 57 van 1819" betreffende
inhouds-en oppervlaktematen, met aan de ommezijde een naamlijst. Afschrift,
[1819], z.d..

1 stuk

Circulaires houdende kennisgevingen van de herijking van de maten en gewichten
door de arrondissementsijker, 1824, 1844, 1846, 1850.
1 omslag
Verzoekschrift van de zoon van de ijkmeester te Maastricht L. van Beethoven om
een stel maten en gewichten voor de openbare lager school af te halen en te
betalen, 1829.
N.B. Zie inv.nr. 2561

2270

.--

Brief van de procureur van de Koning aan de burgemeester om de als
bewijsstukken ingenomen maten en gewichten terug te geven aan de eigenaren,
A.J. Brul en M. Schroeder, 1833.

1 stuk

Aantekening van in de gemeenteschool aanwezige maten en gewichten, [1869].
N.B. Zie inv.nr 2566

2.3.2.2.8.2. Bodemproduktie. Dierenteelt
2271

Tellijst ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik en de veestapel;
met bijbehorend stuk. Afschrift, 1921.
1 katern en 1 stuk

2.3.2.2.8.2.1. Land-, tuin- en bosbouw
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2272

Vergunning van de bewaarder van de wateren en bossen te Luik aan de priester
J.B. Dautzenberg betreffende het eigendom van de bomen staande op een door
hem te ontginnen stuk van 3,5 ha gemeentegrond, 1807.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 364

2273

2274

2275

Vergunning van de conservateur van de administration generale des eaux et forêts
te Luik n.a.v. de aanvraag van de waarnemend geestelijke J.B. Dautzenberg om
3,5 ha bos te ontginnen, 1808.

1 stuk

Brief van de commissaris van het arrondissement Maastricht houdende de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het besluit van de raad tot ontginning
en verpachting van het gemeentebos gelegen tussen de gehuchten
Bocholtzerheide en Baneheide. Afschrift, 1820.

1 stuk

Brief van de schout van de gemeente aan de commissaris van het arrondissement
Maastricht betreffende het uithalen van rupsennesten. Afschrift, 1820.

1 stuk

2276

Staten opgemaakt door de administratie van de wateren en bossen te Maastricht
voor de bepaling van de houthakkingen in de gemeentebossen, 1823, 1830.
2 stukken

2277

Verzoekschrift van de ontvanger der Domeinen te Heerlen betreffende de betaling
door de gemeente van een bijdrage in de bezoldiging van de boswachters, 1828.

1 stuk

2278

Akten houdende overeenkomsten met L. Haemers betreffende het planten van
bomen op de Sambergsberg en de aanleg van een boomkwekerij voor de
gemeente met als tegenprestatie van de kant van de gemeente, de
ingebruikgeving en later verpachting van een stuk grond aan de Sambergsweg of
Sandberg (Zandberg), 1830, 1832.
2 stukken

2279

Correspondentie met de provinciale landbouwcommissie betreffende gegevens
voor een staat van de landbouw en de landelijke economie, 1837, 1839.

1 omslag

2280

Staten houdende opgaven van gezaaide veldvruchten, 1837-1847, 1851.

1 omslag

2281

Geleidebrief van Gedeputeerde Staten, behorende bij een afschrift van het
Koninklijk Besluit d.d. 07-01-1851, no. 59, houdende machtiging tot ontginning van
een perceel gemeentebos, sectie C no. 721, groot ca. 6 bunders, genaamd
Neerhaag, 1851.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 365

2282

Stukken betreffende de schade aan landbouwgewassen veroorzaakt door muizen
en andere dieren, 1857, 1858, z.d..
3 stukken

2283

Correspondentie met de commissaris van de Koning betreffende inlichtingen
aangaande oogsten, 1857-1860.

2284-2292

Verslagen betreffende de landbouw, 1859-1940.
2284
1859-1865, 1859 - 1865
2285
1867-1874, 1867 - 1874
2286
1903-1910, 1903 - 1910
2287
1911-1915, 1911 - 1915
2288
1916-1920, 1916 - 1920
2289
1921-1925, 1921 - 1925
2290
1926-1930, 1926 - 1930
2291
1931-1935, 1931 - 1935
2292
1936-1940, 1936 - 1940
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1 omslag

7 katernen
8 katernen
8 katernen
5 katernen
5 katernen
5 katernen
5 katernen
5 katernen
5 katernen

2293

2294

2295

Staten houdende opgaven betreffende de uitgestrektheid, bezet met
onderscheidene landbouwgewassen, 1906-1938.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van leden van de commissie van bijstand
inzake de landbouwstatistiek, 1922, 1923.

1 omslag

Brieven van de Centrale Commissie voor Ruilverkaveling te Arnhem betreffende
een kaart van de gemeente Bocholtz en een lijst van eigenaren, 1928.

2 stukken

2296

Stukken betreffende de bestrijding van de rups van de bastaardsatijnvlinder, 1928,
1930, 1931.
1 omslag

2297

Stukken betreffende een landbouwtelling, 1930.

2298

Aantekeningen houdende aan de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw
toe te zenden opgaven betreffende de inventarisatie van aardappelen, 1930-1932.

1 omslag

1 omslag
2299

Stukken betreffende de adhesiebetuiging van de raad aan het verzoek van de
raad van de gemeente Ooststellingwerf aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Landbouw aangaande steunverlening aan de land- en tuinbouw, 1932.
3 stukken

2300

Stukken betreffende de bestrijding van de coloradokever, 1936-1940.

1 omslag

2301

Stukken betreffende de aanwijzing van J.H. Vandeberg, wonende te Harles bij
Vijlen-Vaals, door de Rijkslandbouwconsulent voor Limburg als assistent van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor de gemeente voor de Commissie van
Bijstand voor het opmaken van de vragenlijst t.b.v. het landbouwverslag, 1937,
1938.

2 stukken

2302

Stukken betreffende een aanvraag van I. baron Weichs de Wenne te Geijsteren tot
uitvoering van zijn plan voor de drainage van een weiland als object van
werkverschaffing, 1938, 1939.
1 omslag

2303

Staten houdende opgaven van voorlopige en definitieve ramingen van de oogst,
1940.

2 stukken

Stukken betreffende oorlogsschade aan landbouwgewassen en aan daarbij
behorende materiële zaken, 1940.

1 omslag

2304

2.3.2.2.8.2.2. Delfstoffen
2305

2306

2307

.--

Stukken betreffende aanvragen van de Maatschappij Bergwerkvereeniging
Nederland om een concessie tot het ontginnen van steenkolen en andere
delfstoffen in de gemeente, 1858, 1859.

1 omslag

Brief van de gemeente aan Gedeputeerde Staten houdende een opgave van een
grondonderzoek naar delfstoffen in een weiland in de Dellender. Concept, 1858.

1 stuk

Verzoekschrift van de ingenieur der Mijnen te Maastricht om toezending van de
opgave van het perceel, waarop het boorgat der Bergwerkvereniging voor
Nederland zich bevindt; met desbetreffende aantekening, 1859.

1 stuk

Verzoekschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot het Verrichten van
Mijnbouwkundige Werken te Heerlen om verlening van een vergunning voor het
leggen van een ondergrondse waterleiding langs wegen voor een boring van de
Rijks Geologische Dienst, met aantekeningen, 1922.
N.B. Zie inv.nr. 2215
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2308

2309

Verzoekschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van
Mijnbouwkundige Werken te Heerlen tot het leggen van een bovengrondse
waterleiding vanaf een beek en tot het onttrekken van water uit deze beek i.v.m.
een boring; met desbetreffende aantekening, 1922.

1 stuk

Publikaties van Gedeputeerde Staten betreffende aanvragen om concessies tot
ontginning van steenkolen in o.a. de gemeente Bocholtz; met bijbehorende
stukken, 1922, 1923.

1 omslag

2310

Correspondentie met de N.V. Nederlandsche Steenkolenmijnen Willem-Sophia te
Spekholzerheide betreffende verzoeken tot het oprichten van een tijdelijk
elektrisch pompstation, het leggen van een buisleiding vanaf een beek langs de
Prickartweg tot aan een boortoren en tot het aansluiten van een elektrisch
pompstation aan het elektrisch net in de gemeente, 1923, 1924.
1 omslag

2311

Publikatie van Gedeputeerde Staten betreffende de wijziging van de begrenzing
van de mijnen Oranje-Nassau en Carl; met bijbehorend stuk, 1923, 1924.

2 stukken

Proces-verbaal van de plaatsing van de grenspalen van de Mijnconcessie
Uitbreiding Sophia, gelegen in de gemeenten Heerlen, Simpelveld en Bocholtz;
met bijbehorend stuk, 1923, 1924.

2 stukken

2312

2313

.--

Correspondentie met de burgemeester van Heerlen, namens de burgemeesters
der Mijnzetelgemeenten, betreffende hun verzoek tot adhesiebetuiging aan een
telegram door hen verzonden aan de voorzitter van de Ministerraad en betreffende
de verslechtering van de toestand in de mijnindustrie, 1932.
2 stukken
Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van het perceel sectie A no.
1052, groot 21,37 a, toebehorend aan J.M. Prickarts, voor het delven van kiezel
door de gemeente, 1934.
N.B. Zie inv.nr. 299

2.3.2.2.8.2.3. Dierenteelt
2314
.--

Staten houdende statistiek van het vee, 1815.

3 stukken

Staten houdende statistiek over de jaren 1819 en 1820 betreffende vee, 1819,
1820.
N.B. Zie inv.nr. 1257

2315

2316

2317

2318

2319

2320

Staat houdende de telling van het vee en andere dieren in de gemeente,
gehouden tijdens het onderzoek van de schoorstenen door de burgemeester,
assessoren en de veldwachter, 1835.

1 stuk

Staat van eigenaren van vee en andere dieren in de gemeente, met opgave van
het aantal dat zij bezitten in de dienstjaren, 1850-[1853].

1 katern

Staat van beschrijving van hoornvee in de gemeente, ingevolge de vastgestelde
verordening; met bijbehorend stuk, 1867.

2 stukken

Staat houdende opgave van het aanwezige vee in de gemeente in de maand mei,
1904.

1 stuk

Verzoekschrift van de fokvereniging "Verbetering zij ons doel" te Bocholtz om een
bijdrage voor haar eerste fokveedag; met desbetreffende aantekeningen, 1925.

1 stuk

Staat houdende opgave van het aantal aanwezige vee en hun eigenaren in de
gemeente, z.d..
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1 katern

2.3.2.2.8.3. Industrie, energie en handel
2321

Correspondentie met een enquêteur van de Subcommissie uit de Commissie van
de Economische Politiek betreffende door hem gevraagde gegevens over de
gemeente aangaande industrie, handel en arbeid, 1929.
2 stukken

2.3.2.2.8.3.1. Industrie en energie
2322

Stukken betreffende de gasvoorziening in de gemeente, 1921, 1929-1934.

1 omslag

2323

Correspondentie met de N.V. Provinciale Electriciteits Maatschappij over de
eventuele verzorging van electriciteitsvoorzieningen door de gemeente Bocholtz
van woningen in het gehucht Waalbroek, gemeente Simpelveld, 1933.

3 stukken

Stukken betreffende de deelneming in het aandelenkapitaal ten bedrage van fl.
2.750,-van de N.V. Industriebank in Limburg, 1934, 1935.

1 omslag

2324

2325

Besluiten van het bestuur der Rijksverzekeringsbank te Amsterdam betreffende de
indeling ingevolge de Ongevallenwet 1921 van de werkzaamheden uitgeoefend in
elektrische centrales, 1934, 1935.
2 stukken

2326

Akte houdende de overeenkomst tot levering van elektrische stroom tussen de
gemeente en de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteitsmaatschappij; met
bijbehorende stukken, 1940.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2327

2327

Brief van de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits-Maatschappij betreffende het
door de gemeente beschikbaarstellen van drie terreinen voor
transformatorinrichtingen; met bijbehorende tekening, 1940.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 2326

2.3.2.2.8.3.2. Handel
2328

.--

Brief van de maire van Richterich betreffende het regelmatig betreden van
ingezaaide landbouwgronden van de heer Schmitz te Steinstrassen door
steenkoolvervoerders uit Bocholtz en betreffende het verzoek om een kwitantie
voor het terugzenden aan de burgemeester van Bocholtz van een geldsom,
ontvangen door de heer Schmitz in samenhang met dit probleem, 1808.

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten betreffende de tijdelijke vrijstelling van
invoerrechten gehoornd vee voor o.a. het douanekantoor van Bocholtz; met
bijbehorend stuk, 1817.
N.B. Zie inv.nr. 1124

2329

2330

2331

.--

Akten van benoeming door de burgemeester van H. Rhoen en D. Dumont tot
deskundigen voor de inspectie van hoornvee, dat met vrijstelling van rechten zal
worden ingevoerd, 1817.

2 stukken

Lijst van een herbergier, tappers van jenever en winkeliers, opgemaakt door de
schout, 1822.

1 stuk

Correspondentie met de Staatsraad gouverneur betreffende het vervoeren van
granen naar de markten van Maastricht en Aubel voor zonsopgang door de
landbouwers van de gemeente, 1826.

2 stukken

Brief van de commissaris van het district Maastricht betreffende de nadere
vaststelling van de weg, die in een Koninklijk Besluit d.d. 10-12-1822 is genoemd
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als heer-baan voor de in- en uitgaande rechten onder de benaming van "Berg op
Bocholtz", 1827
N.B. Zie inv.nr. 1127

2332

.--

Bevelschrift van de commissaris te Valkenburg aan de burgemeesters in de
kantons Heerlen en Kerkrade betreffende het verbod van vervoer van hout naar
vijandelijk gebied. Afschrift, 1831.

1 stuk

Verzoekschrift van de commissaris te Valkenburg betreffende een bezwaarschrift
van enige inwoners van de gemeente over het afsluiten van een weg over
Horbach, waardoor het hun onmogelijk wordt om in Kerkrade kolen te gaan halen,
1835.
N.B. Zie inv.nr. 2200

2333

2334

.--

Besluit van Gedeputeerde Staten om het gemeentebestuur van Bocholtz te
machtigen om zich bij het bepalen van de broodprijs te richten naar de
broodzetting van de gemeente Vaals; met bijbehorend stuk, 1846.

2 stukken

Verordening op het bakken en verkopen van brood en de broodzetting; met
bijbehorend stuk, 1854.

1 omslag

Bekendmaking van het gemeentebestuur betreffende de benoeming van M.
Rhoen tot ontvanger van de uitgaande rechten voor het naar Duitsland
uitgevoerde vee en betreffende de zitdagen van deze functionaris, 1854.
N.B. Zie inv.nr. 1136

.--

Verzoekschrift van de burgemeester aan de Koninklijke landraad te Aken de heer
Hasenclever tot het weer openstellen van de weg Bocholtz-Horbach-huis HeidenPannesheide naar de Nederlandse kolenmijnen, die door de gemeente Richterich
voor karrevrachten is afgesloten, 1858.
N.B. Zie inv.nr. 2201

2335

.--

Verzoekschrift van het gemeentebestuur van Bocholtz om de verplaatsing van het
geriefkantoor naar Simpelveld geen doorgang te laten vinden, gelet op de
belangen van de inwoners en gelet op het nadeel en ongemak die zij bij de aanleg
van de spoorweg al hebben ondervonden. Klad, [±1858].

1 stuk

Besluit van de minister van Financiën betreffende het adres van de burgemeesters
van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld om in de gemeente Bocholtz een
geriefkantoor te mogen vestigen of om een gedelegeerde de bevoegdheid te
geven tot het innen van inkomende rechten langs de weg van Aken naar Bocholtz,
1864.
N.B. Zie inv.nr. 1144

2336

.--

Correspondentie met de commissaris van de Koning betreffende inlichtingen m.b.t.
het traktaat met Duitsland tot wering van de smokkelhandel, 1865.
2 stukken
Besluit van de minister van Financiën betreffende het adres van de raad tot
ontheffing van de verplichting tot het leveren van het lokaal, vuur en licht ten
behoeve van het in de gemeente gevestigde subkantoor voor de in- en uitgaande
rechten, 1865.
N.B. Zie inv.nr. 1145

2337

Verordening op de heffing van gelden voor kramen of standplaatsen op openbare
plaatsen; met bijbehorende stukken, 1898, 1899.
1 omslag

2338

Beschikking van de minister van Financiën betreffende maatregelen tegen
smokkelhandel, 1919.

1 stuk

Beschikking van de minister van Financiën betreffende vaststelling van een
verboden strook langs de rijksgrens, 1919.

1 stuk

2339
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2340

Stukken betreffende de instelling en afschaffing van een markt voor boter, eieren,
groenten en pluimvee op woensdag van elke week, 1920, 1936.
1 omslag

2341

Stukken betreffende de adhesiebetuiging van het college van burgemeester en
wethouders aan het adres van het gemeentebestuur van Sittard gericht aan de
minister van Arbeid, Handel en Nijverheid betreffende de invoer en verkoop van
valuta-artikelen, 1926.

3 stukken

Correspondentie met een aantal winkeliers van de gemeente betreffende hun
verzoek tot intrekking en het niet meer verlenen van vergunningen aan
"gelegenheidswinkeliers" in houten keten nabij de Duitse grens, 1932.

3 stukken

2342

2343

.--

Akten houdende verklaringen van de burgemeester betreffende in 1933 werkzame
zelfstandige kleinhandelaren in aardappelen, fruit en groente, 1935
3 stukken
Koninklijk Besluit tot opheffing van het te Bocholtz gevestigde geriefkantoor voor
de invoer van goederen bestemd voor de dagelijkse behoeften van de
grensbewoners, 1936.
N.B. Zie inv.nr. 1146

.--

Besluit van de directeur van de Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen te
Maastricht tot instelling aan de weg van Bocholtz naar Laurensberg van een
hulpkantoor en tot bepaling van verplichte aangifte van ingevoerde goederen bij de
spoorweghalte; met bijbehorend stuk, 1936.
N.B. Zie inv.nr. 1147

2344

2345

.--

Stukken betreffende een verandering van de data waarop de voorjaarskennis
wordt gehouden, 1936, 1937.

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van een commissie van de L.L.T.B. aangaande
de bestendiging van de aankoop van regeringswege van boter op de Gulpener
markt, 1937.

2 stukken

Stukken betreffende de verandering van het kantoor der invoerrechten en
accijnzen te Simpelveld in een grenskantoor der invoerrechten, 1938, 1939.
N.B. Zie inv.nr. 1149

2346

Stukken betreffende de controle van prijzen van de detailhandel van
overheidswege, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.8.3.3. Distributie
2347

2348

Stukken betreffende een vordering van de gemeente ten laste van het
faillissement van de Katholischer Coöperatiever Arbeiters-consum alhier wegens
in 1919 geleverde partijen aardappelen plus rente van het verschuldigde bedrag,
1918-1931.

1 omslag

Verordening houdende regeling voor de levering van brood en meel buiten de
gemeente, waarvoor de grondstoffen door de gemeente geleverd worden, [1919].

1 stuk

2349

Staten betreffende afgegeven vlees, vleesbonnen en boter, 1933, 1934.

2350

Register van afgifte van blikken rundvlees per slager, 1933, 1934.

2351

Stukken betreffende de distributie van vlees in blik door slagers en andere
winkeliers in de gemeente, 1933, 1937, 1939.

1 omslag

Stukken betreffende de distributie van margarine en vet, 1933-1938.

1 omslag

2352
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1 omslag
1 katern

2353

2354

Stukken betreffende de bestelling en de voorraad van vlees in blik en vis voor de
distributie, 1933-1940.
Register van afgegeven bonbladen voor de distributie van rundvlees in blik,
[±1935].

1 omslag

1 katern

2355-2356

Registers van ontvangen en verstrekte hoeveelheden rundvlees in blik, 1935,
1936.
2355
1935, 1935
1 katern
2356
1935, 1936, 1935 - 1936
1 katern en 1 stuk

2357-2358

Registers van ontvangsten en uitgaven wegens distributie van rundvlees in blik,
1935, 1936.
2357
1935, 1935
2358
1935, 1936, 1935 - 1936

1 katern
1 katern

Register betreffende de inkoop en verstrekking ter distributie van gehakt in blik,
1936-1940.

1 katern

2360

Register betreffende de inkoop van margarine en vet, 1936-1940.

1 katern

2361

Registers betreffende de in- en verkoop ter distributie van margarine, vet en vlees,
1937-1942.
3 katernen

2362

Stukken betreffende de instelling van een gemeenschappelijke regeling inzake de
inrichting van de distributiedienst in de gemeenten Vaals, Bocholtz, Gulpen,
Simpelveld, Slenaken en Wittem, 1939, 1940.
1 omslag

2363

Stukken betreffende het agentschap Bocholtz van de distributiekring Vaals, 1939,
1940.
2 stukken

2364

Stukken betreffende de opgave van de behoefte aan kleding en andere textiel voor
overheidsdiensten, bedrijven en -instellingen, waaronder kleding etc. voor de
politie, brandweer en scholen, 1940.
1 omslag

2359

2.3.2.2.8.4. Bank-, beurs- en kredietwezen
2365

Stukken betreffende de Stichting Borgstellingsfonds voor de Mijnstreek, 1936,
1938, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.8.5. Jacht en visserij
2366

2367

Vergunning van A. Penners aan P.J. Rumpen om op zijn grond binnen de
gemeente te jagen. Minuut, 1828.

1 stuk

Publikatie van de Staatsraad gouverneur van het hertogdom Limburg, betreffende
de sluiting van de visserij, 1844.

1 stuk

2.3.2.2.9. Arbeid

2.3.2.2.9.1. Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid
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2368

2369

2370-2373

2374

2375

.--

Brief van de Arbeidsbeurs Heerlen betreffende de benoeming van K. Herberigs tot
correspondent van de Intercommunale Arbeidsbemiddeling, 1919.
Stukken betreffende de verordening op het correspondentschap van de
Arbeidsbemiddeling, de instructie voor de correspondent, zijn salaris, de
commissie van toezicht en betreffende verslagen over 1920 en 1921 van de
arbeidsbemiddeling, 1919, 1920, 1922.
Registers van werkzoekenden, 1920-1937.
2370
1920-1922, 1920 - 1922
2371
1923-1931, 1923 - 1931
2372
1931-1933, 1931 - 1933
2373
1932-1937, 1932 - 1937

1 stuk

1 omslag

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

Stukken betreffende de arbeidsbemiddeling en de tewerkstelling van mijnwerkers
en andere arbeiders en arbeidsters in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk,
1923-1940.

1 omslag

Stukken betreffende statistiek van de over de arbeidsbemiddeling en
tewerkstelling van arbeiders en arbeidsters, 1927, 1928, 1938-1940.

1 omslag

Correspondentie met een enquêteur van de Subcommissie uit de Commissie van
de Economische Politiek betreffende door hem gevraagde gegevens over de
gemeente aangaande industrie, handel en arbeid, 1929.
N.B. Zie inv.nr. 2321

2376

2377

2378

2379

2380

.--

Stukken betreffende verslagen aangaande de arbeidsbemiddeling, 1930, 1931,
1938-1940.

1 omslag

Stukken betreffende de verzekering ingevolge de Ongevallenwet 1921 en de
Invaliditeitswet 1929 van de werkzaamheden in het kader van de
werkverschaffing, 1931-1939

1 omslag

Stukken betreffende de subsidiëring van rijks- en provinciewege van de
werkverschaffing m.b.t. de aanleg, het verbreden en het verbeteren van wegen,
het rioleren van een beek en de exploitatie van een kiezelgroeve, 1931-1941.

1 omslag

Stukken betreffende schuil- en schaftketen en andere benodigdheden voor de
werkverschaffing, 1932, 1933, [1938].

1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering en het toezicht op de werkverschaffing door de
Nederlandsche Heidemaatschappij, 1932-1936.
1 omslag
Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders bij de aanleg van de
provinciale weg Simpelveld-Nijswiller in het kader van centrale werkverschaffing,
1934, 1935.
N.B. Zie inv.nr. 2159

2381

Stukken betreffende een adres van het college van burgemeester en wethouders
aan de Raad van Ministers betreffende de bestrijding van de werkeloosheid, 1934,
1935.
3 stukken

2382

Correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende cultureel werk als
werkverschaffing voor jongeren, 1934, 1935.
2 stukken

2383

Stukken betreffende de toetreding van het college van burgemeester en
wethouders tot de regeling van het ministerie van Sociale zaken aangaande het
opnemen van arbeiders in landbouwbedrijven, 1935.
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1 omslag

2384

Correspondentie met de Inspecteur van de Werkverschaffing in Limburg
aangaande de controle op de gezinsinkomsten of andere inkomsten van de
arbeiders, die werkzaam zijn bij de werkverschaffing, 1935.

3 stukken

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende de oprichting van een
commissie ter bevordering van het opnemen van jongeren in het bedrijfsleven,
1935, 1936.

3 stukken

2386

Stukken betreffende de werktijden bij de werkverschaffing, 1935, 1938-1940.

1 omslag

2387

Stukken betreffende de roulering tussen werkverschaffing en steunregeling en
betreffende de werktijd per week bij de werkverschaffing, 1935-1939.

1 omslag

Stukken betreffende de toetreding van het college van burgemeester en
wethouders tot de loonbijslagregeling voor de landbouw van het ministerie van
Sociale Zaken, 1936.

3 stukken

2385

2388

2389

Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders bij de bouw van een stuwdam
nabij Eupen, 1937-1939.
1 omslag

2390

Stukken betreffende de tewerkstelling van landarbeiders in Duitsland en Frankrijk,
1937-1939.
1 omslag

2391

Stukken betreffende opgaven van arbeiders, die door arbeidsbemiddeling in
aanmerking komen voor arbeid in het buitenland en die in het buitenland zijn
tewerkgesteld, 1937-1940.

.--

1 omslag

Stukken betreffende een aanvraag van I. baron Weichs de Wenne te Geijsteren tot
uitvoering van zijn plan voor de drainage van een weiland als object van
werkverschaffing, 1938, 1939.
N.B. Zie inv.nr. 2302

2392

Staten betreffende de betaling van lonen aan tewerkgestelden in een
kiezelgroeve, 1939.

1 omslag

2393

Correspondentie met arbeiders uit de gemeente, die in Duitsland werken en die er
tewerkgesteld zullen worden en betreffende hun verzoek tot vergoeding van hun
reiskosten, 1940.
2 stukken

2394

Correspondentie met de directeur van de Districts Arbeidsbeurs Heerlen
betreffende maatregelen m.b.t. het archief van de openbare arbeidsbemiddeling
ingeval van bezetting door een vijandelijke macht, 1940.

2 stukken

2.3.2.2.9.2. Overige arbeidsaangelegenheden
2395

Stukken betreffende in de gemeente tewerkgestelde geïnterneerden, 1917.

2396

Verzoekschrift van Gedeputeerde Staten om van advies te dienen betreffende de
toelating overeenkomstig de Landarbeiderswet van de te Gulpen gevestigde
vereniging ter Bevordering van de Verkrijging van Onroerend Goed door
landarbeiders in o.a. de gemeente Bocholtz en om mededeling van de mening
over het neutrale karakter van de samenstelling van het bestuur van deze
vereniging; met bijbehorende stukken, 1918, 1919.
3 stukken

2397

Register van door of vanwege de burgemeester gewaarmerkte geschriften of
drukwerken, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d, der Winkelsluitingswet
1930 (Staatsblad no. 460), i.v.m. de uren, waarop winkels op zondag zijn
geopend, 1934-1939, 1948, 1949.
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1 omslag

1 katern

2398

Verordening tot afwijking van bepalingen der Winkelsluitingswet; met bijbehorende
stukken, 1936.
1 omslag

2.3.2.2.10. Maatschappelijke zorg

2.3.2.2.10.1. Maatschappelijke zorg in het algemeen
2399

Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan de afdeling Bocholtz van de
R.-K. Vereniging Het Limburgse Groene Kruis, 1929-1940.

1 omslag

2.3.2.2.10.2. Zorg voor zieken
2400

Staat houdende een opgave aangaande de zorg voor zieken, gevraagd door de
adjunct-inspecteur voor het geneeskundig Staatstoezicht voor Noord-Brabant en
Limburg te Maastricht, 1868.

1 stuk

2401

Instructie voor de vroedvrouw belast met de armenpraktijk; met bijbehorend stuk,
1920.
2 stukken

2402

Verordening regelende de genees-, heel- en verloskundige armenverzorging; met
bijbehorende stukken, 1920, 1935.
1 omslag

2.3.2.2.10.3. Zorg voor andere hulpbehoevenden
2426

Stukken betreffende collecten ten behoeve van het fonds ter Aanmoediging en
Ondersteuning van den Gewapenden Dienst, 1824, 1827, 1846.

1 omslag

2427

Declaratie van de burgemeester voor transportkosten van een zieke militair, 1829.

2428

Stukken betreffende collecten ten behoeve van slachtoffers van watersnoden,
1850, 1855.

1 omslag

Stukken betreffende de toetreding van de gemeente tot de regeling, vervat in het
Werkloosheidsbesluit 1917, voor het verlenen van subsidies ten behoeve van
werklozenkassen, 1919.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling, uitvoering en stopzetting door de gemeente
van de steunregelingen voor werkelozen, 1922-1929, 1931-1939, z.d..

1 omslag

2429

2430

1 stuk

2431

Correspondentie met de directeur van de Rijksdienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling te 's-Gravenhage betreffende
het toezicht van de gemeente op de uitvoering van de regeling inzake de
werkloosheidsverzekering door de besturen van de werklozenkassen, 1927, 1929,
1930.
1 omslag

2432

Stukken betreffende inlichtingen, waaronder statistiek, aangaande steunregelingen
en werkverschaffing voor werkelozen, 1928-1940.
1 omslag

2433

Verordeningen van de gemeente Bocholtz houdende steunregelingen voor
werklozen. Afschriften, 1929, 1931.

2 stukken

Stukken betreffende de benoeming van leden van een commissie inzake
steunverlening aan "uitgetrokken" werkelozen, 1931.

1 omslag

2434
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2435
2436-2443

Stukken betreffende het plaatselijk Crisis-comité, 1931-1936.

1 omslag

Stukken betreffende statistiek aangaande werkelozen, waaronder bij de
werkverschaffing tewerkgestelden, 1931-1940.
2436
1931-1933, 1931 - 1933
2437
1934, 1934
2438
1935, 1935
2439
1936, 1936
2440
1937, 1937
2441
1938, 1938
2442
1939, 1939
2443
1940, 1940

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

2444

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende de verlening van kosteloze
medische hulp en verpleging aan behoeftige vreemdelingen, 1932.
3 stukken

2445

Stukken betreffende de subsidiëring van extra hulp aan werkelozen, de zgn.
Steunverlening B, door het Nationaal Crisiscomité, het ministerie van Sociale
Zaken en de gemeente en betreffende het plaatselijk B-Steuncomité, 1932-1941.

1 omslag

Stukken betreffende verzoeken van Gedeputeerde Staten tot het oprichten van
een plaatselijke Stichting voor de uitvoering van de provinciale regeling voor het
verstrekken van renteloze voorschotten uit de provinciale kas ten behoeve van
steunverlening aan ten gevolge van de crisis noodlijdend geworden land- en
tuinbouwers in Limburg, 1933, 1934, 1937.

1 omslag

Stukken betreffende een crisisregeling inzake verzekering van de crisiswerkelozen bij een ziekenfonds, 1934-1938, 1940.

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting van een commissie ter organisatie van een
collecte ten behoeve van werkkampen voor jeugdige werkelozen op verzoek van
de Diocesane Commissie van Samenwerking der R.-K. Standsorganisaties in het
bisdom Roermond, 1935.

1 omslag

Correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende subsidies in de
kosten van controle op de werkelozen, 1935-1941.

1 omslag

2446

2447

2448

2449

2450

Stukken betreffende een collecte ten bate van een nationaal kleding-, schoeisel en
dekkingsfonds voor werkelozen, 1937.
1 omslag

2451

Correspondentie met de minister van Sociale Zaken betreffende een spaarregeling
voor B-steun, 1937, 1938.
1 omslag

2452

Stukken betreffende steunverlening aan kleine boeren, 1937-1939.

1 omslag

2453

Stukken betreffende opgaven aangaande opneming van vluchtelingen, 1938,
1939.

1 omslag

2454

Stukken betreffende de oprichting van een plaatselijke commissie van
Samenwerking voor Bijzondere Nooden en een door dit comité gehouden collecte
ten behoeve van het Algemeen Steuncomité 1939 i.v.m. de oorlogstoestand,
1939, 1940.
1 omslag

2.3.2.2.10.4. Verzekeringswezen
2455

Register van personen, aan wie een rente als bedoeld in art. 369 of art. 370 van
de Invaliditeitswet is toegekend, 1914-1920.
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1 katern

2456

Stukken betreffende de uitvoering van de Ongevallenwet, 1929-1940.

1 omslag

2.3.2.2.11. Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie

2.3.2.2.11.1. Onderwijs

2.3.2.2.11.1.1. Lager Onderwijs
2457

Staten houdende onderwijsstatistiek, 1865, 1921.

1 omslag

2458

Lijsten van diverse vragen en antwoorden inzake het lager onderwijs, 1919-1939.

1 omslag

2459

Reglement voor de openbare school voor lager onderwijs en instructies voor het
hoofd en voor de onderwijzers van deze school; met bijbehorende stukken.
Concept, 1931.

3 stukken

2460

Notulen van schoolvergaderingen van de openbare lager school; met bijbehorende
stukken, 1935-1940.
1 omslag

2461

Rapport als bedoeld in art. 4 der instructies voor de openbare lagere school, 1937.
1 stuk

2.3.2.2.11.1.1.1. Leerkrachten
2462

Brief van de schoolopziener betreffende de door hem verleende toestemming aan
de onderwijzer in de gemeente Bocholtz om zich gedurende twee maanden te
bekwamen op de landschool te Maastricht, alsmede betreffende het onderstrepen
van het belang van het door het gemeentebestuur beschikbaarstellen van een
behoorlijk schoolgebouw, 1822.

1 stuk

2463

Stukken betreffende het traktement van de onderwijzer M. Slotmaekers, 1835.

2464

Verzoekschrift van de commissaris te Valkenburg om inlichtingen omtrent de
onderwijzer in verband met het uitbetalen van het traktement van provinciewege,
1836.

1 stuk

Brief van de commissaris te Valkenburg betreffende een sollicitatie voor een
vacature van onderwijzer, 1838.

1 stuk

Brief van de adviseur belast met de inspectie van het onderwijs in Limburg
betreffende de bemoeienis van de commissie van toezicht op de gemeenteschool
met de benoeming van J.P. Hamers tot onderwijzer, 1843.

1 stuk

2465

2466

2467-2509

2 stukken

Persoonsdossiers van het onderwijzend personeel, 1843-1939.
N.B. Zie ook inv.nrs. 76, 2463 en 2466

2467
2468
2469
2470
2471

Andriessen, P.A., onderwijzer, 1903
Bouwmans, mej. P.P.J., onderwijzeres, 1910, 1914
Brouwers, J.B., onderwijzer, 1908
Claessens, W.E.J., onderwijzer, 1901
Deckers, mej. P.C.J., onderwijzeres, 1911

2472

Diederen, A., onderwijzer, 1898

3 stukken
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 77 en 2468
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1 omslag

2473
2474
2475
2476

Dortu, J.P.J., onderwijzer, 1899
Gorissen, K.J., onderwijzer, 1933, 1936-1939
Heggen, W.H., hoofd der school, 1892
Henssen, J.J., onderwijzer, hoofd vervolgonderwijs, 1906-1933

2477
2478
2479
2480

Herpers, H.H.J., hoofd der school, 1890
Hissel, J.H., hoofd der school, 1893, 1894, 1919, 1932
Houben, W.J.H., onderwijzer, 1931, 1932
Jacobs, G.J.H., onderwijzer, 1898

2481
2482
2483

Janssen, P.H., onderwijzer, 1902
Kalen, L.H., onderwijzer, 1893
Kerckhoffs, J.M., onderwijzer, 1900

2484
2485

Krutzen, C.H., onderwijzer, 1921, 1922
Krutzen, J.H., onderwijzer, 1918, 1919, z.d.

3 stukken
1 omslag
2 stukken
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 2603 en 2472

2 stukken
1 omslag
1 omslag
1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 2472

1 omslag
3 stukken
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 77

1 omslag
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2603

2486
2487
2488
2489
2490

Leclou, J.L., onderwijzer, 1897
Leclou, T., onderwijzer, 1903
Leistikow, mej. A.J.A., onderwijzeres, 1898
Livain, L. onderwijzer, 1919-1921
Lodewick, H.J.M.F., onderwijzer, 1934

2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500

Louppen, J.J.H., onderwijzer, 1891
Maassen, H.H., onderwijzer, 1902, 1903
Melick, J.G.H. van, onderwijzer, 1890
Meulenbroek, J.H., onderwijzer, 1931, 1933, 1934
Mols, M.A.H.J., onderwijzer, 1934
Mreijen, J. onderwijzer, 1907
Pennartz, A.P.A., onderwijzer, 1936
Prick, P.H., onderwijzer, 1899
Quint, W., onderwijzer, 1932-1934
Ramakers, W.J., onderwijzer, 1919, z.d.

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 stuk
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2499

1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 2603

2501

Ramaekers, J.M.H., onderwijzer, 1903

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2487

2502

Römgens, P.A., onderwijzer, 1928-1931

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 78

2503

Schillings, M., onderwijzer, later hoofd der school, 1843-1885.-Met
een brief van de schoolopziener betreffende o.a. de aanschaf van
schrijftafels, 1845, 1843 - 1885
Schmitz, J., onderwijzer, 1922, 1925
Schoenmaekers, mej. A.M.H., onderwijzeres, 1907
Schöpping, J.H., onderwijzer, 1894
Smeets, J.H.J., onderwijzer, 1899
Smeets, mej. J., onderwijzeres, 1898, 1899
Thielen, mej. M.A.H., onderwijzeres, 1897

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
1 omslag
1 omslag

Stukken betreffende de toekenning door de provincie van gratificaties aan de
onderwijzer M. Schillings, 1846, 1847, 1850.

3 stukken

2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
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2511

2512

2513

Stukken betreffende de vaststelling van het gemiddelde bedrag der schoolgelden
en andere inkomsten van de in dienst zijnde onderwijzer aan de openbare school
tot regeling van zijn pensioenbijdrage, 1858.

1 omslag

Stukken betreffende de gelijktijdige bediening door de onderwijzer M. Schillings
van de functies van koster en organist, 1859, 1865.

3 stukken

Stukken betreffende de vaststelling van de jaarwedden van het hoofd en het
overig onderwijzend personeel van de openbare lagere school, 1866-1919.

1 omslag

2514

Stukken betreffende het aanstellen van een hulponderwijzer i.v.m. de hoogte van
het aantal leerlingen, 1868, 1869.
3 stukken

2515

Koninklijke Besluiten tot verlening van ontheffing voor het vervullen van de
vacature van de onderwijzer van bijstand; met bijbehorende stukken. Afschriften,
1907, 1920.

1 omslag

Staten houdende opgaven betreffende de jaarwedden, vast te stellen voor het
onderwijzend personeel verbonden aan de R.-K. Bijzondere Lagere
Meisjesschool; met bijbehorende stukken, 1919.

1 omslag

2516

2517

2518

Verordening tot regeling van de wijze van uitbetaling van de jaarwedden van de
onderwijzers aan de openbare lagere school en tot regeling van de inhouding van
deze jaarwedden bij verlof tot afwezigheid, 1920.
Stukken betreffende de huurwaarde van de aan het hoofd der openbare lagere
school verstrekte vrije woning, 1920, 1921, 1939.

1 stuk

1 omslag

2519

Stukken betreffende adhesiebetuigingen door de gemeente aangaande
wijzigingen van de classificatie van gemeenten voor wat betreft de salarissen van
de rijksambtenaren en de onderwijzers, 1923, 1929.
1 omslag

2520

Stukken betreffende het adres van het gemeentebestuur aan de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot het verlenen van een rijksvergoeding
voor één onderwijzer boven het getal van onderwijzers, hetwelk volgens de Lager
Onderwijswet daarvoor in aanmerking zou komen, 1928.
1 omslag

2521

Stukken betreffende een door het Rijksschooltoezicht Lager Onderwijsinspectie te
Heerlen meegedeelde klacht aangaande een verboden handel in en het plaatsen
van radiotoestellen door een onderwijzer van de openbare lagere school, 1929.
1 omslag
N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

.--

Brieven van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Heerlen
betreffende de benoeming van een tijdelijke onderwijzer op deze school, 1932.
N.B. Zie inv.nr. 2577

2522

2523

Stukken betreffende bezwaarschriften van het hoofd van de openbare lagere
school J.J. Henssen tegen het te zijner laste brengen door de gemeente van de
kosten van waterverbruik in zijn woonhuis, 1933, 1934.
Verordening betreffende ontslag bij huwelijk van onderwijzeressen verbonden aan
de openbare lagere school, 1934.

1 omslag

1 stuk

2524

Correspondentie met het hoofd van de openbare lager school betreffende de
uitvoering van de instructie voor het hoofd van de openbare lagere school en van
de instructie voor de onderwijzers van deze school, 1934.
2 stukken

2525

Lijst van overuren, gegeven in de maanden september t/m december 1938 door
de leerkrachten van de openbare lagere school, 1938.
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1 stuk

2.3.2.2.11.1.1.2. Organisatie van onderwijs en school
2526

Besluit van de raad tot benoeming van de leden van een op te richten
schoolcommissie, belast met de organisatie van de openbare lagere school, 1842.
1 stuk

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

Verordeningen betreffende het begin en de uitbreiding van het onderwijs op de
openbare lagere school, betreffende de heffing en invordering van schoolgeld en
betreffende de uitbreiding en jaarwedden met toelagen van het onderwijzend
personeel; met bijbehorende stukken, 1859, 1860.

1 omslag

Verordening ter bepaling van de leeftijd, welke de kinderen moeten bereikt
hebben, vóór zij op de openbare lagere school worden toegelaten, en van die
waarop zij de school moeten verlaten. Concept, 1907.

1 stuk

Akte houdende een overeenkomst tussen het college van burgemeester en
wethouders en het bestuur van de Vereniging der Zusters van den Heilige
Vincentius à Paulo te Susteren betreffende de oprichting en instandhouding door
deze vereniging van een bewaar-, naai- en meisjesschool voor lager onderwijs en
betreffende subsidiëring van de gemeente aan de vereniging van desbetreffende
kosten, 1912.

1 stuk

Brief van de commissie van het plaatselijk toezicht op het onderwijs betreffende
het gebruik van cahiers voor schoonschrift en de invoering van het uitreiken van
rapporten, 1922.

1 stuk

Bevelschrift van de schoolopziener in de inspectie Maastricht betreffende de
verwijdering van leerlingen, de aanschaf van leermiddelen en het onderhoud van
de school, 1922.

1 stuk

Stukken betreffende de verandering in de indeling van klassen i.v.m. een
vermindering van het aantal leerkrachten, 1924, 1925.

1 omslag

Stukken betreffende het verzoek van de inspecteur van het lager onderwijs in de
inspectie Heerlen betreffende de aanvang van het schooljaar, 1924, 1925.

1 omslag

Brief van [het hoofd der school] J.H. Hissel betreffende het verwijderen van negen
leerlingen uit de aanvangsklas vanwege het volgens de schoolinspecteur te grote
leerlingenaantal op die klas en betreffende andere zaken, 1932.

1 stuk

Stukken betreffende de adhesiebetuiging door het gemeentebestuur aan het adres
van een aantal onderwijzersorganisaties aan de regering, betreffende de verlaging
van de leerlingschalen, 1938.
1 omslag

2.3.2.2.11.1.1.2.1. Schoolgeld
2536-2539

2540

Kohieren van het schoolgeld, [1845]-1892.
2536
[1845], 1845
2537
1866-1874, 1866 - 1874
2538
1890, 1890
2539
1892, 1892
Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het lager
onderwijs en het openbaar vervolgonderwijs; met bijbehorende stukken, 18591939.
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1 stuk
1 katern
1 stuk
1 stuk

1 omslag

2.3.2.2.11.1.1.2.2. Leerplannen
2541

Verzoekschrift van de commissaris van het district Maastricht om opgave van
personen die gratis onderwijs in gymnastiek zouden willen nemen, 1829.

1 stuk

2542

Stukken betreffende het geven van onderwijs in de Hoogduitse taal, 1902.

2543

Leerplan. Concept, 1904.

2544

Leerplan voor de R.-K. Bijzondere Lagere Meisjesschool. Uittreksel, 1919.

2545

Stukken betreffende leerplannen, roosters, werkzaamheden en inrichting van de
opleiding aan de openbare lagere school, 1921-1939.

1 omslag

Stukken betreffende verzoeken aan Gedeputeerde Staten om vrijstelling van de
verplichting tot het geven van onderwijs in lichamelijke oefening aan de openbare
lagere school, 1921-1939.

1 omslag

2546

2 stukken
1 katern
1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 2575

2547

Stukken betreffende de adhesiebetuiging door de gemeente aan het adres van de
raad van Arnemuiden aan de Koningin betreffende het geven van onderwijs in het
vak lichamelijke oefening, 1931.
1 omslag

2548

Correspondentie met het hoofd van de openbare lagere school betreffende het
advies van het onderwijzend personeel over richtlijnen voor het onderwijs in
lichamelijke oefening aan de lagere scholen, 1940.

3 stukken

2.3.2.2.11.1.1.2.3. Schooltoezicht
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

Instructie voor de plaatselijke schoolcommissie, alsmede besluit van de raad tot
afwijzing van het subsidieverzoek voor de bouw van een nieuwe waterput te
Baneheide. Concepten, [1858].

1 stuk

Jaarverslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs,
1921, 1922, 1924, 1925.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van de commissie
van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 1921-1939.

1 omslag

Verordening regelende de inrichting en samenstelling van de commissie van
plaatselijk toezicht op het lager onderwijs. Afschrift, 1921.

1 stuk

Huishoudelijk reglement voor de Commissie tot Wering van Schoolverzuim; met
bijbehorende stukken, 1922, 1930, 1931.

1 omslag

Stukken betreffende een bijdrage in de kosten van de
secretariaatswerkzaamheden van de Plaatselijke Commissie tot Wering van
Schoolverzuim, 1929, 1930.

3 stukken

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van de Plaatselijke
Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1930-1940.

1 omslag

2.3.2.2.11.1.1.3. Bevordering van de studie
2556

Staten betreffende de presentie van de leerlingen, hun schoolverzuim en
lesroosters, 1872-1874.
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3 katernen

2.3.2.2.11.1.1.4. Ordemaatregelen, beloningen en straffen
2557

2558

Stukken betreffende een verzoek van een onderwijzer van de openbare lager
school tot het nemen van maatregelen tegen twee leerlingen die de orde
verstoren, 1930, 1931.

1 omslag

Stukken betreffende verboden aangaande het dragen van insignes,
onderscheidingstekenen enz. door onderwijzend personeel en leerlingen, 1940.

1 omslag

2.3.2.2.11.1.1.5. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het
onderwijs
2559

Brief van de tijdelijke jury van de provincie Limburg aan de burgemeester, naar
aanleiding van het ontvangen rapport van het lid de heer Walther te Vaals
betreffende het aanbod om medewerking te verlenen om in de gemeente Bocholtz
te komen tot een gepast lokaal voor de school en een woning voor de onderwijzer,
1818.

1 stuk

2560

Stukken betreffende de eventuele huur, aankoop of bouw van een schoollokaal en
onderwijzerswoning, 1826, 1827.
3 stukken

2561

Verzoekschrift van de zoon van de ijkmeester te Maastricht L. van Beethoven om
een stel maten en gewichten voor de openbare lager school af te halen en te
betalen, 1829.

2562

.--

Stukken betreffende de bouw van een schoollokaal, onderwijzerswoning,
bewaarplaats voor gemeente-archieven en een kapelanie, met een lijst
betreffende de werkzaamheden aangaande de bouw van een duiker in de
Dorpsweg, [1840]-1844.

1 stuk

1 omslag

Brief van de schoolopziener betreffende de aanschaf van schrijftafels, 1845.
N.B. Zie inv.nr. 2503

2563

Stukken betreffende de herbouw van het schoollokaal, met concept van een
verzoekschrift aan n.n. om een uitkering door de zaakgelastigde dhr. Delvoie te
Tongeren aan de gemeenten Simpelveld en Bocholtz i.v.m. een deficit d.d. 10-061848 van dhr. Palmaert, met concept van een brief d.d. 19-05-1858 van de
secretaris M. Rhoen aan n.n. betreffende de namen van de gemeente Bocholtz en
de daarbij behorende gehuchten, 1850-1852, 1858
1 omslag

2564

Lijsten van boeken, schrijfmaterialen en schoolmeubels, toebehorend aan de
school, 1863.

1 stuk

Rapport van de adjunct-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in de
provincie, waarbij hij meedeelt, dat het schoolgebouw niet meer aan de eisen
voldoet, 1869.

1 stuk

Aantekening van de in de gemeenteschool aanwezige maten en gewichten,
[1869].

1 stuk

2565

2566

2567

Stukken betreffende het vergroten van het schoollokaal, het bouwen van privaten
enz, 1873.
2 katernen

2568

Stukken betreffende het bouwen van een schoollokaal, 1876.

2569

Stukken betreffende de bouw van een school met een onderwijzerswoning, 18801882, 1884.
1 omslag
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2 katernen en 1 stuk

2570

2571

2572

2573

2574

2575

Stukken betreffende de aanschaf van schoolmeubelen, ventilatiekachels en
andere benodigdheden, 1887, 1890-1892.

1 omslag

Stukken betreffende het bijbouwen aan de school en de aanschaf van
schoolbanken, schrijfborden, meubelen etc, 1903.

1 omslag

Stukken betreffende de toestand, het onderhoud en het schoonhouden van de
openbare lagere school, 1923-1940.

1 omslag

Akten houdende verklaringen van het bestuur van de bijzondere lagere school te
Bocholtz van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo gevestigd te Susteren,
dat het schoolgebouw en -terrein eigendom zijn van de vereniging en naar hun
bestemming worden gebruikt en dat wordt voldaan aan de bepalingen van de
Lager Onderwijswet 1920, alsmede houdende opgave van het gemiddeld aantal
leerlingen dat het afgelopen jaar de school bezocht, 1924.

2 stukken

Stukken betreffende verzoeken van het bestuur van de R.-K. Lagere
Meisjesschool tot aanschaf door het gemeentebestuur van schoolbanken voor
deze school, 1926-1931.

1 omslag

Stukken betreffende het egaliseren en verharden van de speelplaats van de
openbare lagere school voor het houden van lichamelijke oefeningen, 1928, 1929. 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 2546

2576

Stukken betreffende het verbouwen van en het aanbouwen aan de openbare
lagere jongensschool, betreffende de inrichting van de nieuwe lokalen en
betreffende het herstel van het bestaande gedeelte, 1930-1934.

1 pak

2577

Stukken betreffende het plan van de bisschoppelijk-inspecteur van het Bijzonder
Lager Onderwijs te Roermond Dr. van Gils, dat het R.-K. Kerkbestuur te Bocholtz
aan de gemeente een terrein voor een school en speelplaats afstaat en dat het R.K. Kerkbestuur de oude school overneemt en inricht tot patronaat, 1931, 1932.
1 omslag

2578

Brieven van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Heerlen
betreffende een tijdelijk lokaal voor een openbare lagere school en betreffende de
benoeming van een tijdelijke onderwijzer op deze school, 1932.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 2529

2579

Stukken betreffende de aanleg van een elektrische installatie in de jongensschool,
1933.
1 omslag

2580

Stukken betreffende het plan van de gemeente om de speelplaats van de
openbare lagere jongensschool te verbeteren, 1934.

3 stukken

2581

Inventarissen betreffende de leermiddelen en het meubilair van de openbare
lagere school, 1935, 1937-1939.
1 omslag en 1 katern

2582

Staat houdende de begroting van kosten voor het vergroten van het schoollokaal,
het bouwen van privaten etc, z.d..

1 stuk

2.3.2.2.11.1.1.6. Subsidies, vergoedingen, legaten enz
2583

.--

Koninklijk Besluit tot verlening van een subsidie van fl. 200,- voor het lager
onderwijs, 1884. Afschrift. Met bijbehorend stuk, 1884.
Akte houdende een overeenkomst tussen het college van burgemeester en
wethouders en het bestuur van de Vereniging der Zusters van den Heilige
Vincentius à Paulo te Susteren betreffende de oprichting en instandhouding door
deze vereniging van een bewaar-, naai-, en meisjesschool voor lager onderwijs en
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2 stukken

betreffende subsidiëring door de gemeente aan de vereniging van desbetreffende
kosten, 1912.
N.B. Zie inv.nr. 2529

2584

Stukken betreffende de vergoeding ingevolge art. 205 van de Lager Onderwijswet
1920, verleend door de gemeente aan het bestuur van de Vereniging der Dochters
der Liefde van de H. Vincentius à Paulo te Susteren en Nuth in haar hoedanigheid
van bestuur van de Bijzondere Lagere Meisjesschool, 1921-1937.
1 omslag

2585

Stukken betreffende het adres van de gemeente aan de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen om verlening van de rijksvergoeding voor de
jaarwedde van een vijfde onderwijzer van bijstand, 1926, 1927.

1 omslag

2586

Stukken betreffende het tot wederopzegging verlenen van een subsidie aan de
Onder-wijsstichting St. Bernardinus te Heerlen voor elke leerling uit de gemeente
Bocholtz, die het Gymnasium, Hogere Burger School of Middelbare Handelsschool
aldaar bezoekt, 1934-1937.
1 omslag

2587

Bevelschriften van het college van burgemeester en wethouders aan het bestuur
en het hoofd van de Bijzondere Lagere Meisjesschool en aan het hoofd van de
openbare lagere school tot betrachting van zuinigheid. Doorslag, 1934.

2588

1 stuk

Stukken betreffende het tot wederopzegging verlenen van een bijdrage per leerling
uit de gemeente Bocholtz aan de landbouwschool te Gulpen, 1937-1939.
1 omslag

2.3.2.2.11.1.1.7. Aangelegenheden betreffende leerlingen
2589

Brieven van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs
betreffende het houden van een volkszangdag en een kinderfeest op
Koninginnedag en betreffende invoering van een regeling voor warmteverlof op de
lagere scholen, 1922.
2 stukken

2590

Stukken betreffende een verzoek van de leider van de plaatselijke N.S.D.A.P. te
Spekholzerheide tot betaling door de gemeente van de kosten van het vervoer per
autobus naar de Duitse school te Spekholzerheide van de op die school
schoolgaande kinderen van in de gemeente Bocholtz wonende Duitsers, 1940.
1 omslag

2.3.2.2.11.1.2. Overige vormen van onderwijs
2591

Advies van het hoofd van de openbare lagere school betreffende het in te voeren
herhalingsonderwijs, 1902.

1 stuk

2592

Besluiten van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van de
raad tot vaststelling van de beloning van de onderwijzers, belast met het geven
van herhalingsonderwijs; met bijbehorend stuk, 1902, 1919.
3 stukken

2593

Verordening tot heffing van schoolgeld voor herhalingsonderwijs bij de openbare
lagere school; met bijbehorende stukken, 1902-1904.

1 omslag

2594

Stukken betreffende verordeningen tot regeling van het herhalingsonderwijs later
het vervolgonderwijs, 1903, 1921.
3 stukken

2595

Staten houdende opgaven betreffende de cursus voor herhalingsonderwijs later
vervolgonderwijs; met bijbehorende stukken, [1918]-1923.
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1 omslag

2596

Rooster van lesuren en leerplan voor de cursus voor vervolgonderwijs, gegeven
door het bestuur van de R.-K. Meisjesschool te Bocholtz; met bijbehorend stuk,
1921.
1 katern en 2 stukken

2597

Nota van de leraar van de tekenschool te Bocholtz J.H. Hissel betreffende
argumenten tegen de voorgenomen intrekking van de rijkssubsidie ten behoeve
van deze school, 1924.

1 stuk

Verzoekschrift van de onderwijzers aan de openbare lagere school J J. Henssen
en J.H. Krutzen om gebruik te mogen maken van de lokalen van de openbare
lagere school en van de leermiddelen van het vroegere vervolgonderwijs ten
behoeve van een ontwikkelingscursus voor personen ouder dan veertien jaar,
1924.

1 stuk

2598

2599

Stukken betreffende de subsidiëring door de gemeente van de Avondschool te
Bocholtz, die cursussen in herhalings- en vervolgonderwijs aan niet leerplichtige
jongens en ter op opleiding van het admissie-examen van de mijnschool verzorgt,
1924-1931.
1 omslag

2600

Brief van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Heerlen betreffende
de huisvesting van de bewaarschool; met bijlage, 1925.
2 stukken

2601

Correspondentie met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
betreffende een vordering van deze minister op het bestuur van de voormalige
tekenschool St. Lucas te Bocholtz, 1928, 1929. Met retro-acta, 1923-1925

1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan de Jonge Boerenvereniging,
afdeling Bocholtz van de L.L.T.B. voor het geven van landbouwcursussen, 19291932.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van onderwijzers bij het
herhalings-later vervolgonderwijs, 1930. Met retro-acta, 1918, 1920, 1922

1 omslag

2602

2603

2604

Stukken betreffende het verzoek van het bestuur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, afdeling Bocholtz St. Isidorus om verlening van subsidie voor het
geven van een huishoudcursus, 1931.
3 stukken

2605

Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling tussen de
gemeenten Heerlen en Bocholtz betreffende de toelating van leerlingen uit de
gemeente Bocholtz op de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs in de
gemeente Heerlen, 1937.
1 omslag

2606

Rooster van de lesuren ten behoeve van het herhalingsonderwijs, z.d..

1 stuk

2.3.2.2.11.2. Historische en culturele waarden
2607

Stukken betreffende het plan van de gemeente om een kruisbeeld aan het
Wilhelminaplein te plaatsen, 1929, 1931.

1 omslag

2.3.2.2.11.3. Feesten. Plechtigheden. Sport. Recreatie
2608

Stukken betreffende de erkenning als rechtspersoon van en de goedkeuring van
de statuten van de zangvereniging St. Joseph door de arrondissementsrechtbank
te Maastricht, 1925.
1 omslag
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2609

Stukken betreffende de erkenning als rechtspersoon van en de goedkeuring van
de statuten van de fanfare St. Cecilia door de arrondissementsrechtbank te
Maastricht, 1925.

1 omslag

Stukken betreffende het plan van de gemeente om een muziektent op te richten,
1929.

1 omslag

2611

Stukken betreffende de Philharmonie Bocholtz, 1932, 1936.

1 omslag

2612

Correspondentie met de Officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank te
Maastricht betreffende inlichtingen over de turnvereniging Werk naar Krachten
i.v.m, de goedkeuring van haar statuten door deze rechtbank, 1933.

2 stukken

2610

2613

Verordening op het kamperen in de gemeente. Afschrift, 1935.

2614

Stukken betreffende verzoeken van verenigingen om beschikbaarstelling van
prijzen voor wedstrijden, 1936.

2615

Reglement vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders voor het
uitlenen van de muziektent of kiosk aan de verenigingen e.d., [± 1938].

1 stuk

1 omslag

1 stuk

2.3.2.2.11.4. Zedelijke opvoeding

2.3.2.2.11.5. Eervolle onderscheidingen
2616

2617

Verzoekschrift van de commissaris te Valkenburg om inlichtingen over A.G.H. de
Ravenne, gewezen ontvanger der belastingen van de gemeente, i.v.m. zijn
aanvraag van een onderscheiding voor de dienst, die hij in het begin van de
omwenteling [van 1830] aan het land zou hebben bewezen, 1834.

1 stuk

Geleidebrief van de commissaris van de Koning aan de burgemeester betreffende
de toezending en uitreiking van een medaille van St. Helena en een brevet
bestemd voor P.J. Langhoor, 1858.

1 stuk

2618

Stukken betreffende het verlenen van een koninklijke onderscheiding aan A.F.F.X.
Neujean, pastoor te Bocholtz, 1922.
1 omslag

2619

Akte houdende een verklaring van de burgemeester betreffende de koninklijke
erkenning en het eigendom van de Vereniging ter Bevordering der Zedelijke en
Stoffelijke Belangen der Inwoners van Bocholtz en Omgeving, 1936.

1 stuk

2.3.2.2.11.6. Religie
2620

Stukken betreffende de afscheiding van de parochie Bocholtz van de parochie
Simpelveld, betreffende de benoeming van J.B. Dautzenberg tot pastoor van
Bocholtz en betreffende geschillen met de voormalige pastoor van Simpelveld en
Bocholtz A. Sougnez; met een huwelijksafkondiging d.d. 04-01-1804 en een lijst
van morele voorschriften (z.d.), 1800-1808.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 13 en 57

2621

Akte van verpachting door de maire Schiffelers aan A. Stootz ten behoeve van de
kerk te Bocholtz van het stuk grond, waarop "die Kirche Schur" heeft gestaan,
1802.
N.B. Zie ook inv.nr. 2623
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1 stuk

2622

2623

Stukken betreffende een door de Franse overheid geëiste eedaflegging door
priesters, [1802]. Afschrift, 1803.

2 stukken

Stukken betreffende de verpachting door de burgemeester, raadsleden en kosters
van de gemeente Bocholtz aan de smid H. Reitz ten behoeve van de kerk van een
stuk land, waarop de "oude Kircke Schuyr" heeft gestaan, 1808, 1809.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 2621

2624

2625-2654

Verzoekschrift van de pastoor van Bocholtz R. Daelen tot herstel van het dak van
de pastorie. Afschrift, 1821.
Rekeningen van de kerkfabriek; met bijbehorende stukken, 1822-1858.
2625
1822, 1822
2626
1823, 1823
2627
1824, 1824
2628
1825, 1825
2629
1826, 1826
2630
1827, 1827
2631
1828, 1828
2632
1829, 1829
2633
1830, 1830
2634
1831, 1831
2635
1832, 1832
2636
1833, 1833
2637
1834, 1834
2638
1835, 1835
2639
1837, 1837
2640
1843, 1843
2641
1844, 1844
2642
1845, 1845
2643
1846, 1846
2644
1847, 1847

1 stuk

2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 omslag
2 stukken

N.B. Rekening niet aanwezig

2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655

2656

1848, 1848
1850, 1850
1851, 1851
1852, 1852
1853, 1853
1854, 1854
1855, 1855
1856, 1856
1857, 1857
1858, 1858

1 omslag
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk

Brief van de commissaris van het arrondissement Maastricht betreffende het
gezamenlijk verzoek van de gemeente en de administrateurs van de kerkfabriek
om een subsidie tot herstel van het kerkgebouw, 1826.

1 stuk

Stukken betreffende de aanname door het kerkbestuur van Bocholtz van een
schenking van fl. 99,30 van de erfgenamen van J.H. Scheffers en van een bedrag
van fl. 54,81 ter aflossing van een geldlening ten laste van M. Ortmans voor de
aankoop van onroerende goederen, 1828.
1 omslag
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2657

2658

Circulaire van de Staatsraad gouverneur van de provincie Limburg betreffende het
beheer van kerkfabrieken, 1828.

1 stuk

Verzoekschrift van de commissaris van het district Maastricht om toezending van
een overzicht van de bezittingen en het vermogen van de uit de gemeente
Bocholtz afkomstige M.J. Deutz, waarnemend geestelijke te Eys, 1829.

1 stuk

2659

Brief van de commissaris te Valkenburg betreffende de ingezonden staat der
sterfgevallen van geestelijken, die een traktement van het gouvernement genieten;
met bijbehorende staat vermeldende het overlijden van de vicaris J.P. Schiffelers,
1833.
2 stukken

2660

Stukken betreffende stukken land, toebehorend aan de kerkfabriek van Simpelveld
en waarop de kerkfabriek van Bocholtz aanspraak maakt, met een verklaring d.d.
10-12-1833 van de burgemeester van de gemeente Simpelveld betreffende een
huwelijk, 1833-1839, z.d..
1 omslag

2661

Verzoekschrift van de fabrieksraad van de gemeente tot verlening van
voorschotten voor hernieuwing van het kerkdak en de kerkdeur; met bijbehorend
advies van het gemeentebestuur, 1831. Afschriften, [±1834]

1 stuk

Brief van commissaris te Valkenburg betreffende het onderhoud van de kapelaan.
Afschrift, 1834.

1 stuk

2662

N.B. Zie ook inv.nrs. 373, 647, 1000 en 1074

2663

2664

Correspondentie met de commissaris te Valkenburg betreffende het houden van
collecten in of buiten de kerk door de pastoor of de kapelaan, 1835.
Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van een
hypothecaire geldlening van 350 franken door de kerkfabriek van Bocholtz aan G.
Ortmans, 1835.

2665

Instructies betreffende de kerkfabrieken, 1835, 1840.

2666

Stukken betreffende de aanname door de kerkfabriek van een erfenis van G.
Spiertz, bestaande uit vier stukken land, en van een schenking van zijn weduwe
M.Th. Palm, bestaande uit twee stukken land, voor de stichting van kerkdiensten,
1837, 1838.

2667
.--

Staat houdende een verandering in het personeel der geestelijken, 1839.

2 stukken

1 stuk
3 katernen

1 omslag
1 stuk

Notulen van de vergadering d.d. 03-12-1839 van de raad van [Simpelveld]
betreffende de verkoop van bomen ten behoeve van de huisvesting van een
kapelaan; met aantekeningen, 1839, z.d..
N.B. Zie inv.nr. 1299

.--

Stukken betreffende de bouw van een kapelanie, [1840]-1844.
N.B. Zie inv.nr. 2562

2668

2669

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van aanvaarding
van een schenking van fl. 70,50 van de erfgenamen van J.W. Melkop en zijn
echtgenote M.O. Cremers en van een schenking van fl. 70,50 van A. Hupperets
voor de stichting van kerkdiensten; met bijbehorend stuk, 1841.

2 stukken

Besluit van de Staatsraad gouverneur van het hertogdom Limburg tot verstrekking
van een machtiging aan het kerkbestuur van Bocholtz om een geldsom van fl.
1.088,52 te lenen aan de gemeente Bocholtz; met bijbehorend stuk, 1841.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 660

2670

Staten betreffende de leden van de fabrieksraad en het bureau der kerkmeesters
van de succursale kerk van Bocholtz, 1841-1844.
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1 stuk

2671

Brief van de Rijksadvocaat van de provincie Limburg J J. Sassen aan de
burgemeester betreffende een proces van de kerkfabriek van Bocholtz en
betreffende een te vorderen geldsom, 1842.

1 stuk

2672

Verzoekschriften van de kerkmeesters van de gemeente Bocholtz aan de
Staatsraad gouverneur van het hertogdom Limburg en aan de minister van
Financiën om restitutie van door de kerkmeesters betaalde invoerrechten voor een
kerkorgel uit Duitsland. Concepten, 1843.
3 stukken

2673

Stukken betreffende aflossing van een jaarlijkse grondrente van 1 schepel 7
koppen en 6 vingerhoeden rogge door P. Vlieks te Simpelveld aan de kerkfabriek
van Bocholtz, 1845, 1846.

1 omslag

Brief van de districtscommissaris te Maastricht betreffende het verzoekschrift van
de heer Volders, vicaris in de gemeente, tot verkrijging van een landssubsidie,
1846.

1 stuk

2674

2675

.--

Brieven van de districtscommissaris te Maastricht horende bij beschikkingen van
Gedeputeerde Staten tot aflossing van jaarlijkse renten aan de kerkfabriek, 1847,
1848.
2 stukken
Besluit van het kerkbestuur van Bocholtz betreffende het verzoek van G. Kreuels
te Simpelveld aangaande een hypothecaire geldlening van fl. 472,- i.v.m. de
verkoop van een verhypotheceerd stuk land aan de Aken Maastrichtsche
Spoorwegmaatschappij. Concept, 1847.
N.B. Zie inv.nr. 2133

2676

Brieven van de districtscommissaris te Maastricht aan de burgemeester
betreffende en horende bij bescheiden aangaande de aanvaarding door de
kerkfabriek van onroerende goederen van wijlen W. Bosten voor de stichting van
kerkdiensten, 1848.

2 stukken

2677

Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van de aanvaarding door de kerkfabriek
van Bocholtz van een geldsom van fl. 1.786,-, vermaakt door M.Th. Maass; met
bijhorend stuk, 1851.
2 stukken

2678

Akte houdende een overeenkomst tussen het gemeente- en kerkbestuur van
Bocholtz en tussen de kapelaan Meersmans over een jaarlijkse
traktementstoelage ten behoeve van de kapelaan. Concept, 1851.

1 stuk

2679

Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende het verzoek van de kerkfabriek van
Bocholtz tot aanvaarding van een door M.A. Melcop vermaakt perceel bouwland
voor de stichting van kerkdiensten en ten behoeve van de armen, 1854.
2 stukken

2680

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende de machtiging van de
kerkfabriek van Bocholtz voor een hypothecaire geldlening van fl. 70,50 aan W.
Körver en zijn echtgenote A.M. Wierts en betreffende de machtiging van de
kerkfabriek tot aanvaarding van een jaarlijkse rente van fl. 9,40, vermaakt door H.
van de Wijer voor de stichting van kerkdiensten, 1856, 1857.
1 omslag

2681

Stukken betreffende de aanvaarding door de kerkfabriek van een aflossing van
een jaarlijkse rente, verschuldigd door de erfgenamen van J.W. Bosten en van een
geldsom van fl. 241,25, vermaakt door C. Boosten-Kikken voor de stichting van
kerkdiensten, 1857.
1 omslag

2682

Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van de aanvaarding door de kerkfabriek
Bocholtz van drie legaten van R. Daelen pastoor te Bocholtz; met bijbehorend
stuk, 1857.
2 stukken
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2683

2684

2685

2686

Aantekening betreffende een op te maken catalogus van boeken, geschonken
door pastoor R. Daelen, [±1857].
Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende de aanvaarding door de
kerkfabriek van Bocholtz van een schenking van H.H. Huppertz, pastoor te
Waubach, bestaande uit een perceel bouwland, voor de stichting van
kerkdiensten, 1857, 1858.

1 stuk

3 stukken

Rekest van de pastoor R. Daelen aan de Koning tot verkrijging van een toelage;
met een brief [van de burgemeester] betreffende dit rekest; z.d. en besluiten van
de raad en het Armbestuur betreffende geldleningen aan particulieren. Concepten,
1857, z.d..

1 stuk

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende een hypothecaire
geldlening van fl. 140,- door de kerkfabriek aan H.J. Lennerts te Orsbach (D) en
aan J.P. Ode-kerken en zijn echtgenote J.C. Lennerts te Nijswiller, 1858.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 2687

.--

Correspondentie met de commissaris van de Koning betreffende het verzoek van
het gemeentebestuur, het kerkbestuur en het armbestuur van Bocholtz tot het
verlenen van een attest, benodigd voor het aannemen van een door wijlen de
Eerw. Hr. Daelen, pastoor, uitgeleende geldsom, behorende tot legaten van hem
aan deze instellingen; met desbetreffend attest, 1858.
N.B. Zie inv.nr. 343

2687

Stukken betreffende de aanvaarding door de kerkfabriek van een geldsom van fl.
110,- voor de stichting van kerkdiensten voor wijlen M.T. Meijers en van andere
geldsommen en betreffende de belegging van geldsommen door de kerkfabriek en
het Burgerlijk Armbestuur, 1859.
1 omslag

2688

Stukken betreffende het verlenen van een hypothecaire geldlening van fl. 2.042,door de kerkfabriek aan de gemeente Kerkrade, 1859.

2689

1 omslag

Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van de aanvaarding door de kerkfabriek
van een geldsom van fl. 265,50, geschonken door A. Ploumen voor de stichting
van kerkdiensten; met bijbehorend stuk, 1859.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 2687

2690

Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende de aanvaarding door de kerkfabriek
van een geldsom van fl. 300,-, vermaakt door de wed. M.C. Hermans-Grooten
voor de stichting van kerkdiensten, 1859.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 2687

.--

Proces-verbaal van de inzegening van twee kerkklokken, 1859.
N.B. Zie inv.nr. 2932

2691

2692

Brief van Gedeputeerde Staten betreffende het besluit van de kerkfabriek om een
geldsom van fl. 150,- aan C. Boumans te lenen, 1867.
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk en de aanschaf van de
kerkinrichting, 1867, 1869-1872.

1 stuk

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 1410

2693

Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende de verlening van het Koninklijk
Besluit tot aanvaarding van een geldsom van fl. 200,-, vermaakt door de wed. A.C.
Louven-Schneiders aan de kerkfabriek van Bocholtz voor de stichting van
kerkdiensten, 1868.
2 stukken

2694

Brief van Gedeputeerde Staten betreffende een Koninklijk Besluit tot aanvaarding
door de kerkfabriek van Bocholtz van [een geldsom van fl. 1.400,-, geschonken
door A. Deutz voor de stichting van kerkdiensten], 1868.
N.B. Zie ook inv.nr. 108

157

1 stuk

2695

Staat houdende een opgave van een niet gemachtigde schenking of erfenis van fl.
100,- van M.J. Schiffelers ten voordele van de kerkfabriek voor de stichting van
kerkdiensten; met bijbehorend stuk, 1869.
2 stukken

2696

Stukken betreffende de besteding door de kerkfabriek van Bocholtz van twee
geldsommen, waaronder een schenking van de erfgenamen van J.H. Schiffers,
voor de aankoop van onroerende goederen. Afschriften, 1928.

.--

1 stuk

Stukken betreffende het plan van de bisschoppelijk-inspecteur van het Bijzonder
Lager Onderwijs te Roermond, dat het R.-K. Kerkbestuur te Bocholtz aan de
gemeente een terrein voor een school en speelplaats afstaat en dat het R.-K.
Kerkbestuur de oude lagere school overneemt en inricht tot patronaat, 1931, 1932.
N.B. Zie inv.nr. 2576

2697

Stukken betreffende het verzoek van het R.-K. Kerkbestuur van de H. Jacobus de
Meerdere-parochie om verlening van een jaarlijkse subsidie ten behoeve van een
tweede kapelaan, 1936, 1937.
1 omslag

2698

Catalogus van boeken, geschonken door de kannunik P. Schiffelers aan het
pastoors-huis van Bocholtz; met bijbehorend stuk, z.d..

2 stukken

2.3.2.2.12. Landsverdediging

2.3.2.2.12.1. Algemeen
2699

.--

Staat betreffende de legermacht van de Duitse confederatie, vastgesteld in 1818
bij de oprichting ervan, [1818].

1 stuk

Register van leden van het gemeentebestuur, die geautoriseerd zijn tot het
tekenen en afgeven van wettelijk bepaalde certificaten en attesten aangaande de
Nationale Militie, 1822-1832.
N.B. Zie inv.nr. 1290

2700

2701-2705

Bekendmaking van het Stellvertretendes Generalkommando VIII Armeekorps
betreffende het personen- en autoverkeer in het grensgebied, 1914.
Bekendmakingen van de commandant van het Veldleger, die het militair gezag
uitoefent in de provincie Limburg, 1914-1918.
2701
1914, 1914
2702
1915, 1915
2703
1916, 1916
2704
1917, 1917
2705
1918, 1918

2706

Besluiten van het militair gezag, 1916.

2707

Verordeningen van de commandant van het veldleger; met bijbehorende
wijzigingen, 1918.

2.3.2.2.12.2. Militaire dienst
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1 stuk

2 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 katern

1 band

2.3.2.2.12.2.1. Vorming van contingent
2708

Stukken betreffende de inschrijving en loting voor militaire dienst, 1800-1921.

2709

Alfabetische lijst van dienstplichtigen, jaarklasse, 1811.

2710-2711

Staten betreffende lotelingen, jaarklasse, 1811, 1812.
2710
1811, 1811
2711
1812, 1812

1 omslag
1 stuk

1 stuk
1 katern

2712

Stukken betreffende vrijstelling voor de militaire dienst, 1811-1921.

2713

Brief van de onder-intendant van het arrondissement Roermond betreffende het
ronselen van vrijwilligers en eventueel dienstplichtigen voor de samenstelling van
het contingent militairen, dat is toegewezen aan dit arrondissement; met
bijbehorend stuk, 1815.
2 stukken

2714-2736

1 omslag

Staten van manschappen, die door de Militieraad voor de dienst van de Nationale
Militie zijn aangewezen ter voldoening van het contingent van voor de militie
verenigde gemeenten Bocholtz en Vaals, van de gemeente Bocholtz en van de
voor de militie verenigde gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1817-[1862].
N.B. Zie ook: Archieven der gemeente Simpelveld 1795-1941, inv.nrs. 3154-3163

2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737

1817. Gemeente Bocholtz, 1817
1819. Gemeente Bocholtz, 1819
1820. Gemeente Bocholtz, 1820
1824. Gemeenten Bocholtz en Vaals, 1824
1829. Gemeenten Bocholtz en Vaals, 1829
1831. Gemeenten Bocholtz en Vaals, 1831
1839. Gemeente Bocholtz, 1839
1840. Gemeente Bocholtz, 1840
1841. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1841
1842. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1842
1843. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1843
1844. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1844
1845. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1845
1846. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1846
1847. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1847
1848. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1848
1849. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1849
1850. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1850
1851. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1851
1852. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1852
1852. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1853
1853. Gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1853
[1862]. Gemeente Bocholtz, 1862

Stukken betreffende de plaatsvervanging van lotelingen, 1823-1868, 1905.

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
2 stukken
1 stuk
3 stukken
3 stukken
3 stukken
2 stukken
2 stukken
1 stuk
2 stukken
3 stukken
1 stuk
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 2753

2738

Staten betreffende personen, behorende tot de gemeenten Bocholtz en Vaals en
de voor de militie verenigde gemeenten Bocholtz en Simpelveld, die door de
militieraad voor een jaar of altijd van de dienst der militie zijn vrijgesteld, lichtingen,
1827, 1840-1856.
1 omslag
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2739-2740

2741

.--

Staten van voor de militaire dienst ingeschrevenen, lichtingen, [± 1830], z.d..
2739
[±1830], 1830
2740
z.d.

1 stuk
1 katern

Staten betreffende lotelingen van de gemeenten Bocholtz en Vaals en van de voor
de militie verenigde gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1832-1861.
1 omslag
Lijst van de lotelingen van de voor de militie verenigde gemeenten Bocholtz en
Simpelveld van de lichting 1845 van de Nationale Militie, 1835, 1836.
N.B. Zie inv.nr. 1186

2742

Register betreffende de manschappen, die bij de Nationale Militie in dienst zijn
gesteld, 1835-[1838].

2743

Staten van personen, aan wie bij de loting van vorige lichtingen een nummer was
te beurt gevallen, dat hen tot de dienst bij de Nationale Militie verplichtte, en voor
een jaar vrijgesteld zijnde aan het einde van de alfabetische lijst litt. J. moeten
worden gebracht, 1837-1861.

.--

Met staten van lotelingen van de gemeenten Bocholtz en Simpelveld, 1837-1838,
1850, 1851, 1853, 1854;.

.--

Met een verzoekschrift van de raad aan Gedeputeerde Staten tot verbetering van
de hinderlijke situatie op de Schoutissenhoverweg, veroorzaakt door de aanleg
van een spoorweg. Concept, [1853].

1 katern

N.B. Zie ook inv.nr. 2185

.--

Met verzoekschriften van de burgemeester om aanvragen van een attest van
broederdienst; Concepten, [1853], 1855, 1859.

1 omslag

2744

Formulieren houdende opgaven betreffende afgekeurde personen, bedoeld in
artikel 1 van de wet van 20 april 1918, Staatsblad no. 257, die ingevolge
beschikking van de minister van Oorlog van 29 juni 1918 afd. Dienstplicht, no. 114,
vermoedelijk voor de keuring moet worden ingeschreven in de gemeente, 1918.
2 stukken

2745

Staten van het mobilisatiebureel II van het 13e Regiment Infanterie te Maastricht
betreffende personeel, bestemd voor de nieuw op te richten grenswacht
Simpelveld; met bijbehorend stuk, 1931.

3 stukken

2.3.2.2.12.2.2. Vervulling van de dienstplicht
2746

Registers betreffende manschappen, die in dienst zijn gesteld bij diverse
onderdelen van de Nationale Militie, toegevoegd aan de provincie Limburg, 18151827.
1 omslag

2747

Stukken betreffende de inlijving voor de militaire dienst; met een rapport van
[1831] betreffende de levering van paarden ten behoeve van de artillerie te
Valkenburg, 1817-1869, 1918-1923.

1 omslag

Stukken betreffende inlichtingen aangaande miliciens van de Nationale Militie,
1820-1869, z.d..

1 omslag

2749

Stukken betreffende veranderingen t.a.v. manschappen, 1831-1868.

1 omslag

2750

Staten van Belgen, die behoren tot de gemeente Bocholtz en die zeker of
vermoedelijk in Hollandse militaire dienst zijn, 1832.

1 stuk

Staat betreffende manschappen, die voor de gemeenten Bocholtz en Simpelveld
voor de dienst van de Nationale Militie zijn opgeroepen, lichtingen, 1840-1862.

1 stuk

2748

2751
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2752

Staten betreffende verlofgangers, die ter bijwoning van de najaarsoefeningen
onder de wapenen moeten komen en die daarvan zijn vrijgesteld; met
bijbehorende stukken, 1844-1847, 1854, 1860.

1 omslag

2753

Stukken betreffende de veroordeling van twee plaatsvervangende miliciens, die
niet op een inspectie te Gulpen zijn verschenen; met een bekendmaking
betreffende een openbare verpachting d.d. 06-05-1857 van stukken grond binnen
de gemeenten Simpelveld en Bocholtz, 1856-1858.
1 omslag

2754

Stukken betreffende de verlening door de districtscommissie ter Aanmoediging en
Ondersteuning van de Gewapende Dienst der Nederlanden te Maastricht van een
onderscheiding en een gratificatie aan P.J. Bodun of Budong voor de vervulling
van de Nederlandse militaire dienst in 1813-1815 en voor de deelname aan de
Slag van Waterloo, 1865, 1868
1 omslag

2755

Staat van lotelingen van de gemeente, die tijdens het bewind van keizer Napoleon
in Franse militaire dienst zijn geweest, z.d..

1 stuk

2.3.2.2.12.2.3. Verlof en einde van de dienstplicht
2756

.--

Stukken betreffende ontslag uit de militaire dienst, o.a. ook door overlijden, 18101867, z.d..

1 omslag

Staat betreffende de met groot verlof zijnde manschappen van de Nationale Militie,
die zich naar Gulpen moeten begeven voor inspectie, 1829.
N.B. Zie inv.nr. 1446

2757
2758-2782

Verlofpassen van miliciens; met bijbehorende stukken, 1831-1860, 1873-1879.
Registers van de manschappen van de Nationale Militie, die zich met verlof
bevinden in de gemeente, lichtingen, 1840-1882.
2758
1840-1861, 1840 - 1861
2759
1858, 1858
2760
1859, 1859
2761
1861, 1861
2762
[1862], 1862
2763
1863, 1863
2764
1864, 1864
2765
1865, 1865
2766
1866, 1866
2767
1867, 1867
2768
1868, 1868
2769
1869, 1869
2770
1870, 1870
2771
1871, 1871
2772
1872, 1872
2773
1873, 1873
2774
1874, 1874
2775
1875, 1875
2776
1876, 1876
2777
1877, 1877
2778
1878, 1878
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1 omslag

1 katern
1 katern
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

2779
2780
2781
2782

1879, 1879
1880, 1880
1881, 1881
1882, 1882

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

2783

Staten betreffende manschappen, die met onbepaald verlof naar de gemeente zijn
gezonden, 1844-1860.
1 omslag

2784

Verzoekschrift van de gouverneur van het hertogdom Limburg om inzending aan
hem van een declaratie voor reisgelden, uitbetaald aan miliciens van de reserve,
1846.

1 stuk

Lijsten van verlofgangers, van wie de militaire kleding en uitrusting worden
geïnspecteerd, 1856-1858, 1860.

1 stuk

2786

Stukken betreffende de inlevering van militaire kleding en uitrusting, 1940.

1 omslag

2787

Affiche betreffende de verkrijging van inlichtingen ten kantore van de agent G. D'Henry te Gent over soldaten, die in Franse militaire dienst zijn overleden, z.d..

2785

.--

1 stuk

Verzoekschrift van J. Plusquin te Simpelveld aan de Koning van België om ontslag
van zijn zoon uit de militaire dienst. Concept, z.d..
N.B. Zie inv.nr. 656

2.3.2.2.12.3. Rustende schutterij en burgerwacht
2788

2789

2790

Staat houdende statistiek betreffende burgers, ingeschreven voor de dienst van de
Garde Civique (burgerwacht), 1830.

1 stuk

Bekendmakingen van de gemeente betreffende de verstrekking van "pieken" aan
de manschappen van de Garde Civique (burgerwacht) en betreffende de ter
inzage legging van de kiezerslijsten ter inschrijving van daarop niet vermelde
personen, 1831.

1 stuk

Stukken betreffende de rustende schutterij, 1868, 1869.

1 omslag

2.3.2.2.12.4. Landweer
2791

Brieven van de commandant van het 48e Bataljon Landweer Infanterie te
Maastricht betreffende bescheiden voor de grenswacht Simpelveld, 1921, 1922.

3 stukken

2.3.2.2.12.5. Landstorm
2792-2801

Inschrijvingsregisters, model l, vermeldende de tot de landstorm behorende
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, eerste lid van het Landstorm-Besluit
geen andere dan ongewapende dienst kan worden gevorderd, jaarklassen, 18971922.
2792
1897, 1897
2793
1906, 1906
2794
1913, 1913
2795
1915, 1915
2796
1916, 1916
2797
1917, 1917
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1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern

2798
2799
2800
2801
2802-2822

2823-2847

1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921
1922, 1922

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

Bijlagen bij de inschrijvingsregisters, model 1 van de tot de landstorm behorende
dienstplichtigen, van wie alleen ongewapende dienst kan worden gevorderd,
jaarklassen, 1896-1917.
2802
1896, 1896
2803
1897, 1897
2804
1898, 1898
2805
1899, 1899
2806
1900, 1900
2807
1901, 1901
2808
1902, 1902
2809
1903, 1903
2810
1904, 1904
2811
1905, 1905
2812
1906, 1906
2813
1907, 1907
2814
1908, 1908
2815
1909, 1909
2816
1910, 1910
2817
1911, 1911
2818
1912, 1912
2819
1913, 1913
2820
1914, 1914
2821
1915, 1915
2822
1917, 1917

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 stuk
3 stukken
2 stukken
1 omslag
3 stukken
2 stukken
1 omslag
1 stuk
1 stuk

Inschrijvingsregisters, model 2, vermeldende de tot de landstorm behorende
dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2, tweede lid van het Landstorm-Besluit
zowel gewapende als ongewapende dienst kan worden gevorderd, jaarklassen,
1896-1921.
2823
1896, 1896
1 stuk
2824
1897, 1897
1 stuk
2825
1898, 1898
1 stuk
2826
1899, 1899
1 stuk
2827
1900, 1900
1 stuk
2828
1901, 1901
1 stuk
2829
1902, 1902
1 stuk
2830
1903, 1903
1 stuk
2831
1904, 1904
1 katern
2832
1905, 1905
1 stuk
2833
1906, 1906
1 stuk
2834
1907, 1907
1 stuk
2835
1908, 1908
1 katern
2836
1909, 1909
1 katern
2837
1911, 1911
1 stuk
2838
1912, 1912
2 stukken
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2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847

1913, 1913
1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917
1918, 1918
1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 stuk
1 stuk

2848-2854

Bijlagen bij de inschrijvingsregisters, model 2, van de tot de landstorm behorende
dienstplichtigen, van wie zowel gewapende als ongewapende dienst kan worden
gevorderd, jaarklassen 1908-1914
2848
1908, 1908
3 stukken
2849
1909, 1909
1 omslag
2850
1910, 1910
1 omslag
2851
1911, 1911
1 omslag
2852
1912, 1912
1 omslag
2853
1913, 1913
1 stuk
2854
1914, 1914
3 stukken

2855-2876

Keuringsregisters voor de landstorm; met bijbehorende stukken, jaarklassen,
1896-1917.
2855
1896, 1896
1 katern en 1 stuk
2856
1897, 1897
1 katern en 1 stuk
2857
1898, 1898
1 katern en 1 stuk
2858
1899, 1899
1 katern en 1 stuk
2859
1900, 1900
1 katern en 1 stuk
2860
1901, 1901
1 katern en 1 stuk
2861
1902, 1902
1 katern en 1 stuk
2862
1903, 1903
1 katern en 1 stuk
2863
1904, 1904
1 katern en 1 stuk
2864
1905, 1905
1 katern en 1 stuk
2865
1906, 1906
1 katern en 2 stukken
2866
1907, 1907
1 katern en 1 stuk
2867
1908, 1908
1 katern en 2 stukken
2868
1909, 1909
1 katern en 1 stuk
2869
1910, 1910
1 katern en 1 stuk
2870
1911, 1911
1 katern en 1 stuk
2871
1912, 1912
1 katern en 1 stuk
2872
1913, 1914, 1913 - 1914
1 katern en 1 stuk
2873
1914, 1914
1 katern
2874
1915, 1915
1 stuk
2875
1916, 1916
1 katern en 1 stuk
2876
1917, 1917
1 katern en 1 stuk

2877-2886

Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters van de
jaarklassen, 1908-1917.
2877
1908, 1908
2878
1909, 1909
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3 stukken
2 stukken

2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887-2891

1910, 1910
1911, 1911
1912, 1912
1913, 1913
1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917

2 stukken
3 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
3 stukken

Bijlagen bij de herkeurden-registers van de landstorm, jaarklassen, 1914-1918.
N.B. Zie ook inv.nrs. 2893-2895

2887
2888
2889
2890
2891
2892

2893-2895

2896

1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917
1918, 1918

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

Stukken betreffende de inschrijving, vrijstelling en indienststelling van
landstormplichtigen, 1915-1918, 1921, 1925, z.d..
Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen [ten
behoeve van de landstorm], jaarklassen, 1916-1918.
2893
1916, 1916
2894
1917, 1917
2895
1918, 1918
Stukken betreffende vrijwilligers van de landstorm, 1923-1939.

1 omslag

1 katern
1 katern
1 katern
1 omslag

2.3.2.2.12.6. Militaire vordering en inkwartiering
2897

2898

2899

2900

2901

.--

Verzoekschriften van de gouverneur van de provincie Limburg tot het inzenden
van een opgave betreffende de door de gemeente vanaf 1 mei tot en met 31
december 1815 in het etappenmagazijn te Aken geleverde foerage, 1817.

3 stukken

Lijst van geldsommen, ontvangen door de burgemeester voor de betaling van de
onkosten, gemaakt ten behoeve van Franse en Geallieerde strijdkrachten, 1817.

1 stuk

Staten betreffende landbouwers en hun paarden, wagens en karren, opgemaakt
ten behoeve van de krijgsdienst, 1819, 1875, 1893.

1 omslag

Verklaring van de burgemeester betreffende de betaling van de voeding van de
militairen en betreffende klachten over hun gedrag, 1825.
Stukken betreffende leveranties aan en diensten ten behoeve van Belgische
strijdkrachten, 1830-1837.

1 stuk

1 omslag

Rapport betreffende de levering van paarden ten behoeve van de artillerie te
Valkenburg, [1831]
N.B. Zie inv.nr. 2747

2902

Staat houdende een opgave betreffende de aantallen inwoners en huizen per
dorp, gehucht e.d., betreffende de gelegenheid tot inkwartiering en de
verbindingswegen, 1860.
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1 stuk

2903

Staten betreffende inwoners, die voor het verlenen van inkwartiering en het stallen
van paarden in aanmerking komen, 1874-1877, 1881, 1883-1885.
2 katernen

2904

Alfabetische lijsten van de eigenaren en houders van paarden met vermelding van
aantallen paarden, opgemaakt t.b.v. een eventuele vordering; met bijbehorende
stukken, 1920-1941.
1 omslag

2905

Stukken betreffende de vordering van motorvoertuigen, 1924-1939.

1 omslag

2906

Staat houdende legeringsstatistiek n.a.v. een verzoek van de directeur van de
Topographische Inrichting te 's-Gravenhage; met bijbehorende stukken, 1926.

3 stukken

Stukken betreffende de inkwartiering van strijdkrachten en andere
aangelegenheden i.v.m. militaire oefeningen, 1928.

1 omslag

2908

Lijsten van inkwartiering; met bijbehorende stukken, 1936-1940, z.d..

1 omslag

2909

Correspondentie met de commandant van de regimentsschool van het 13e
Regiment Infanterie te Maastricht betreffende de mogelijkheden voor legering in
de gemeente i.v.m. een marsoefening, 1937.

2 stukken

2907

2910

Correspondentie met de commandant van de regimentsschool van het 13e
Regiment Infanterie te Maastricht betreffende legering van militairen in de
gemeente tijdens een marsoefening en betreffende een in de gemeente te houden
taptoe tijdens deze oefening, 1938.
2 stukken

2911

Stukken betreffende de inkwartiering van militairen ter versterking van de
grensbewaking door de brigade Koninklijke Marechaussee, 1938, 1939.

2912

Aantekening houdende een opgave van klokken n.a.v. een verzoek van de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen i.v.m. de bescherming van
klokken tegen vordering, 1939.

1 omslag

1 stuk

2913

Register van afgegeven lastgevingen inzake inkwartieringen; met bijbehorende
stukken, 1939.
1 katern en 3 stukken

2914

Stukken betreffende de Verordening Hulp bij Militaire Werkzaamheden van de
opperbevelhebber van land- en zeemacht, 1939, 1940.

1 omslag

Staten vermeldende de dagelijkse sterkte aan officieren, onderofficieren en
soldaten, aan wie inkwartiering, en aan paarden, waarvoor stalling is verstrekt,
1939, 1940.

1 omslag

Staten vermeldende de tijdvakken gedurende, dat aan personen lokaliteiten,
gebouwen enz. voor inkwartiering, stalling enz. zijn beschikbaar gesteld of door
het Rijk zijn gevorderd, alsmede de toekomende bedragen; met bijbehorende
stukken, 1939-1941.

1 omslag

2915

2916

2917

Stukken betreffende de uitbetaling van inkwartieringsgelden over de maanden mei
en augustus, 1940.
1 omslag

2918

Stukken betreffende het gebruik, beschikbaarstellen, inleveren en vorderen van
paarden, 1940.

1 omslag

Correspondentie met de commissaris in de provincie betreffende
inkwartieringsmogelijkheden in de gemeente, 1940.

2 stukken

Bekendmakingen van de burgemeester met betrekking tot inkwartiering van en
vorderingen door het Duitse bezettingsleger, 1940.

2 stukken

2919

2920
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2921

Register van door het Duitse bezettingsleger gedane vorderingen van roerende
goederen, 1940.

1 katern

Proces-verbaal van inbeslagname op 20 mei 1940 van de auto van H. Van Kan
door Duitse militairen; met bijbehorend stuk, 1940.

2 stukken

2923

Processen-verbaal van leveringen van goederen i.v.m. inkwartiering, 1940.

1 omslag

2924

Staat van verzoeken om vergoeding ter zake van regelmatige verrichtingen (Rverrichtingen) voor de Duitse weermacht; met bijbehorende stukken, 1940.

1 omslag

2922

2.3.2.2.13. Justitie
2925

Stukken betreffende vonnissen, inlichtingen, mededeling toezending of uitreiking
van stukken i.v.m. justitiële aangelegenheden, 1802, 1823-1869.

1 omslag

2926

Processen-verbaal, opgemaakt door de burgemeester, van verhoren, klachten etc;
met bijbehorende stukken, 1820-1891.
1 omslag

2927

Register van alle gepleegde of beproefde misdaden en buitengewone voorvallen,
1822-1849.

1 deel

N.B. Met kopieboek van uitgaande brieven 01-01-1863 t/m 11-04-1864.
Met voorin aantekening van de verblijfplaats van P.J. Schiffelers, 1866, 1868

2928

2929

2930

2931
.--

Instructies van de vrederechter van het kanton 's-Hertogenrade en van de officier
van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Maastricht betreffende het
opstellen van processen-verbaal, 1824, 1843, 1847, 1849.

1 omslag

Processen-verbaal, opgemaakt door commiezen bij de rijksbelastingen, van
frauduleuze invoer van goederen; met bijbehorende stukken, 1825, 1827-1835,
1863, 1865-1869.

1 omslag

Staat houdende opgave van vonnissen, uitgesproken door de correctionele
rechtbank te Tongeren tegen personen, wonende of geboren in de gemeente,
1831, 1833.
Processen-verbaal, 1831, 1834, 1836, 1934, z.d..

1 stuk
1 omslag

Aantekeningen betreffende processen-verbaal opgemaakt door de veldwachter,
1831, 1837.
N.B. Zie inv.nr. 1290

2932

Register aangelegd ingevolge artikel 112 van de gemeentewet d.d. 30-03-1836,
ter inschrijving van processen-verbaal, klachten, rapporten en andere akten van
dezelfde categorie, met desbetreffende aantekeningen, 1836-1879.

1 deel

N.B. Met proces-verbaal betreffende de inzegening van twee kerkklokken, 1859.
Met register van vonnissen, 1843-1859

2933

Staat houdende opgave van burgers in de gemeente, die de vereiste bezitten om
tot de functie van jurylid te worden geroepen, 1848.

1 stuk

2934

Staten houdende opgaven van correctionele veroordelingen, uitgesproken door de
correctionele kamer van de rechtbank te Maastricht, 1849-1863.
1 omslag

2935

Staat houdende overzicht van vonnissen, uitgesproken tegen inwoners van de
gemeente door het kantongerecht te Gulpen, 1850, 1851.

2936-2937

Registers houdende aanduiding van alle misdaden, wanbedrijven, overtredingen
of andere feiten in de gemeente gepleegd, 1857-1887.
2936
05-01-1857 t/m 21-12-1873, 1857 - 1873
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1 stuk

1 katern

2937
2938

.--

09-05-1877 t/m 07-01-1887, 1877 - 1887

1 katern

Registers houdende aanduiding van alle misdaden, wanbedrijven, overtredingen
of andere feiten in de gemeente, opgemaakt door de rijkspolitie van de Koninklijke
Marechaussee, brigade Vaals, 1857-1892.

1 pak

Brief betreffende een arrestantenlokaal. Afschrift, 1860.
N.B. Zie inv.nr. 1447

2939

2940

2941

Brief van de kantonrechter te Gulpen betreffende het vervoer van gevangenen via
de spoorweg met een cellulair rijtuig, 1866.

1 stuk

Staat van de personen die in het Huis van Burgerlijke en Militaire verzekering te
Maastricht zijn opgenomen en behoren tot het Huis van Bewaring, waarvan de
kosten wegens voeding en verpleging ten laste van de gemeente komen, 1866.

1 stuk

Staten van vonnissen gewezen inzake overtredingen van de Wet op de jacht en
visserij van 13-06-1857 no. 87 in de gemeente, 1880-1888.

1 omslag

2942

Registers houdende aanduiding van alle misdaden, wanbedrijven, overtredingen
of andere feiten in de gemeente, opgemaakt door de rijkspolitie van de Koninklijke
Marechaussee, brigade Simpelveld; met bijbehorend stuk, 1893-1895.
1 omslag

2943

Register houdende processen-verbaal, opgemaakt door de gemeentepolitie, 19221924.

2944-2945

2946

2947

2948-2949

Registers van processen-verbaal, opgemaakt door de veldwachter, 1922-1946.
2944
1922-1934, 1922 - 1934
2945
1935-1946, 1935 - 1946
Adhesiebetuiging van het college van burgemeester en wethouders aan het adres
van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld,
gericht aan de minister van Justitie betreffende het verkrijgen van een notariaat in
de gemeente Simpelveld. Doorslag, 1931.
Stukken betreffende de indeling van Bocholtz bij het kanton Heerlen na opheffing
van het kantongerecht Gulpen, 1933.

1 deel

1 katern
1 katern

1 stuk

1 omslag

Registers houdende afschriften van processen-verbaal gezien door de
burgemeester, met naamindex van geverbaliseerden, 1933-1943.
N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

2948

31-08-1933 t/m 05-09-1934. (no. 3) p. 1-288, 1933 - 1934

1 deel en 2 stukken

N.B. Met naamindex van geverbaliseerden, p. 289-302.
Met bijbehorende stukken, 1935. p. 188a, 188b

2949

02-10-1934 t/m 21-03-1936. (no. 4) p. 1-283, 1934 - 1936

1 deel

N.B. Met voorin naamindex van geverbaliseerden.
Met register houdende aantekeningen betreffende processen-verbaal, 18-11-1936
t/m 30-11-1937. p. 286-291.
Met een concept van een proces-verbaal van de gemeente- tevens onbezoldigd
rijksveldwachter, 1938. p. 293, 294.
Met register betreffende werkzaamheden van de [gemeentepolitie], 15-10-1942 t/m
08-02-1943. p. 297-315

2950-2954

Processen-verbaal gezien door de burgemeester, 1936-1940.
N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

2950
2951
2952
2953
2954

1936, 1937. Nos. 19-44, 1936 - 1937
1937. Nos 1-173, 1937
1938. Nos. 1-19, 21-103, 1938
1939. Nos. 1-36, 38-105, 1939
1940. Nos. l, 3-55, 58-87, 1940

168

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

2955-2956

2957

2958

Registers van opgemaakte processen-verbaal, 1937-1943.
2955
04-01-1937 t/m 23-07-1939, 1937 - 1939
2956
04-01-1939 t/m 26-02-1943, 1939 - 1943

1 katern
1 katern

Staten betreffende door de rijksveldwacht te Bocholtz opgemaakte processenverbaal, 1940.

1 omslag

Stukken betreffende het in hechtenis nemen door of vanwege de Duitse
autoriteiten van burgers en die vermoedelijk naar Duitsland zijn weggevoerd,
1940.

1 omslag

2.4. Gedeponeerde archieven archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1796-1940
2959-2976

Registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, met naamindexen per
jaar en meerdere jaren, 1796-1940.
2959
1796-1812. (Jaar V Franse republiek-1812), 1796 - 1812
2960
1813-1822, 1813 - 1822
2961
1823-1832, 1823 - 1832
2962
1833-1842, 1833 - 1842
2963
1843-1852, 1843 - 1852
2964
1853-1862, 1853 - 1862
2965
1863-1872, 1863 - 1872
2966
1873-1882, 1873 - 1882
2967
1883-1892, 1883 - 1892
2968
1893-1902, 1893 - 1902
2969
1903-1907. Met tienjaarlijkse naamindex, 1903-1912, 1903 - 1912
2970
1908-1912, 1908 - 1912

1 band
1 band
1 band
1 band
1 band
1 band
1 band
1 band
1 band
1 band
1 band
1 band

N.B. Zie voor tienjaarlijkse naamindex inv.nr. 2969

2971
2972

1913-1917. Met tienjaarlijkse naamindex 1913-1922, 1913 - 1922
1918-1922, 1918 - 1922

1 band
1 band

N.B. Zie voor tienjaarlijkse naamindex inv.nr. 2971

2973
2974

1923-1927. Met tienjaarlijkse naamindex, 1923-1932, 1923 - 1932
1928-1932, 1928 - 1932

2975
2976

1933-1937, 1933 - 1937
1938-1940, 1938 - 1940

1 band
1 band

N.B. Zie voor tienjaarlijkse naamindex inv.nr. 2973

1 band
1 band

2.5. Archief van de gemeente-ontvanger, 1833-1940
2977-2986

Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1833-1892.
2977
1833-1854, met bijbehorende stukken, 1833 - 1854

1 katern en 3 stukken

N.B. Met aantekeningen betreffende schulden van de burgemeester aan de
gemeente;
Met staat van ontvangen geld voor de aankoop van een kapelanie

2978
2979
2980
2981
2982
2983

1837-1841, 1837 - 1841
1860-1867, 1860 - 1867
1862-1865, 1862 - 1865
1866-1868, 1871, 1866 - 1871
1868-1870. Met een plattegrond van een kerk, 1868 - 1870
1871-1873, 1871 - 1873
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1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
2 stukken

2984
2985
2986
2987-3000

3001-3006

3007-3023

3024-3040

1874-1884, 1874 - 1884
1883-1887, 1883 - 1887
1892, 1892

1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk

Journalen van ontvangsten, 1886-1923.
2987
1886, 1886
2988
1890, 1890
2989
1891, 1891
2990
1892, 1892
2991
1893, 1893
2992
1900, 1900
2993
1903, 1903
2994
1917, 1917
2995
1918, 1918
2996
1919, 1919
2997
1920, 1920
2998
1921, 1921
2999
1922, 1922
3000
1923, 1923

1 stuk
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern en 1 stuk
1 katern
2 katernen
2 katernen
1 katern
1 katern
2 katernen

Journalen van uitgaven, 1917-1923.
3001
1917, 1917
3002
1918, 1918
3003
1919, 1919
3004
1921, 1921
3005
1922, 1922
3006
1923, 1923

1 katern
1 katern
2 katernen
2 katernen
2 katernen
2 katernen

Grootboeken van inkomsten, 1924-1940.
3007
1924, 1924
3008
1925, 1925
3009
1926, 1926
3010
1927, 1927
3011
1928, 1928
3012
1929, 1929
3013
1930, 1930
3014
1931, 1931
3015
1932, 1932
3016
1933, 1933
3017
1934, 1934
3018
1935, 1935
3019
1936, 1936
3020
1937, 1937
3021
1938, 1938
3022
1939, 1939
3023
1940, 1940

2 katernen
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 deel
1 katern
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

Grootboeken van uitgaven, 1924-1940.
3024
1924, 1924
3025
1925, 1925

2 katernen
1 omslag
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3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041

1926, 1926
1927, 1927
1928, 1928
1929, 1929
1930, 1930
1931, 1931
1932, 1932
1933, 1933
1934, 1934
1935, 1935
1936, 1936
1937, 1937
1938, 1938
1939, 1939
1940, 1940

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

Register van afgegeven bevelschriften tot betaling, 1940.

1 omslag

2.6. Archief van het kadaster, 1841-1940 ([1970])
3042

3043

3044

Oorspronkelijke aanwijzende per sectie aangelegde tafels van de grondeigenaren
en de ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, alsmede van hun grootte,
klassering en belastbaar inkomen volgens het kadaster, met staat van tarieven
voor onroerende goederen en verzamelstaten, 1841.

1 band

Registers "no. 71", per sectie aangelegd en houdende verwijzingen van de sectienummers van de percelen op de kadastrale plans naar de artikelnummers van de
perceelsgewijze kadastrale leggers, [1841]-1967.

1 band

Register van de Bewaring der Hypotheken te Maastricht, per sectie aangelegd en
houdende aanwijzing van de kadastrale percelen, met vermelding van de
inhoudsgrootten en van de verwijzingen naar het algemeen register, [1841]-[1883].
1 band

3045-3054

Perceelsgewijze kadastrale leggers of lijsten van de grondeigenaren met
omschrijving van hun ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen en voorts
aanduidende de bezitters van zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en
opstal, alsmede het zuiver belastbaar inkomen aan de grondbelasting onderhevig,
[1841]-[1913].
N.B. Zie voor verdere artikelen het archief gemeente Bocholtz 1941-1981

3045

Artikelen 4-478. "Eerste Deel", bevattende de eigenaren enz., welke
als zodanig bij de oorspronkelijke opmaking van het kadaster
bekend waren, [1841-1913]

1 deel

N.B. Met voorin: staat van tarieven voor onroerende goederen.
Met voorin: naamindex van het eerste en de tweede delen.
Met achteraan: verzamelstaten van de slotsommen van de artikelen van de
perceelsgewijze kadastrale legger.
Zie ook inv.nr. 3054

3046

Artikelen 479-889. "Tweede Deel", bevattende de personen welker
rechten van eigendom enz. zijn verkregen of bekend geworden na
de oorspronkelijke opmaking van het kadaster; met vervolg van
voortgaande artikelen, [1842-1912]
N.B. Met voorin: naamindex van eigenaars m.b.t. artikelen tussen 330 en 1936.
Zie ook inv.nr. 3054

3047

Artikelen 890-1083. "Tweede Deel", bevattende de personen,
welker rechten van eigendom, zijnde verkregen of bekend

171

1 deel

geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster; met
vervolg van voortgaande artikelen, [1859-1910]

1 deel

N.B. Zie ook inv.nr. 3054

3048

Artikelen 1084-1462. "Tweede Deel", [1864-1913]

1 deel

N.B. Zie ook inv.nr. 3054

3049
3050
3051
3052
3053
3054

Artikelen 1463-1780, 1878-[1970]
Artikelen 1781-2123, [±1890]-[1969]
Artikelen 2124-2449, [±1904]-[1970]
Artikelen 2450-2784, [±1917]-[1970]
Artikelen 2785-3113, [±1928]-[1970]
Artikelen 6-1458. Met hiaten, [±1914]-[1969]

1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

N.B. Zie ook inv.nrs. 3045-3048

3055

3056

Suppletoire aanwijzende, per sectie aangelegde tafels van de grondeigenaren en
van de gebouwde en ongebouwde eigendommen benevens van derzelver
inhoudsgrootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster, 18421863.
Correspondentie met de landmeter van het kadaster te Maastricht betreffende
inlichtingen uit de kadastrale leggers, 1850-1857. Concept, 1850-1857.

1 band

1 omslag

N.B. Met een verklaring van een landbouwer betreffende te vorderen pacht, 1855;
Met een naamlijst, [1855];
Met een brief van de [burgemeester] aan n.n. betreffende legaten van wijlen R. Daelen, oud-pastoor
van Bocholtz, vermaakt aan de kerkfabriek en het Burgerlijk Armbestuur van Bocholtz, 1857

3057

3058

3059

Brief van de voorzitter van de gemeenteraad aan de Bewaarder der Hypotheken
en van het Kadaster te Maastricht betreffende zijn verzoek aangaande bijwerking
van de kadastrale registers. Concept, 1855.
Lijsten van de artikelen van de perceelsgewijze kadastrale leggers, die
verandering hebben ondergaan, 1860-1913, z.d..
Kadastrale leggerkaart sectie A 3e blad, omvattende de gebieden Dorp, Sandberg,
Vitz, Prikkart, Broch, Waalbroch, Lindelauf, Aan Heilige-Huisjesweg, Kivit,
Bongard, 1893.

1 stuk

1 omslag

1 stuk

N.B. Kaart vermist, januari 2006.

3060-3061

Kadastrale leggerkaarten sectie A van Langveld, z.d..
3060
Kaart no. 1

1 stuk

N.B. Kaart vermist, januari 2006

3061

Kaart no. 2

1 stuk

N.B. Kaart vermist, januari 2006

3062

Naamindex op de perceelsgewijze kadastrale leggers, z.d..

1 deel

N.B. Zie ook archief gemeente Bocholtz 1941-1981

2.7. Archief van het gemeentelijk electriciteits bedrijf, 1911-1940 (1941)

2.7.1. Algemeen
3063

3064

Verordening op het beheer van het Electriciteits Bedrijf der gemeente; met
bijbehorende stukken, 1912, 1930, 1931, 1936.

1 omslag

Stukken betreffende de bijdrage in de kosten van beheer en administratie door de
Maatschappij tot Verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg,
1920, 1921.
1 omslag
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3065

3066-3080

3081

3082

3083

Stukken betreffende verstrekte statistische opgaven over de jaren, 1921-1925,
1935, 1938, 1939.

1 omslag

Verslagen van de toestand en werkzaamheden van het Gemeentelijk Electriciteits
Bedrijf, 1924-1939.
3066
1924, 1924
3067
1925, 1925
3068
1926, 1926
3069
1927, 1927
3070
1928, 1928
3071
1930, 1930
3072
1931, 1931
3073
1932, 1932
3074
1933, 1933
3075
1934, 1934
3076
1935, 1935
3077
1936, 1936
3078
1937, 1937
3079
1938, 1938
3080
1939, 1939

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

Circulaire van Gedeputeerde Staten betreffende de invulling van de vragenlijst
m.b.t. de uitoefening van het Electriciteits Bedrijf in 1928; met lijst van antwoorden,
1930.

1 stuk

Nota van het college van burgemeester en wethouders aan de raad houdende het
voorstel tot reorganisatie van het beheer, alsmede aanbeveling van M.J.
Sijstermans voor de functie van elektricien-administrateur, 1930.

1 stuk

Stukken betreffende de overdracht van het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf aan
de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij (P.L.E.M.), 1932-1941.

1 omslag

2.7.2. Financiën
3084-3111

Rekeningen; met bijbehorende stukken, 1912-1939.
3084
1912, 1912
3085
1913, 1913
3086
1914, 1914
3087
1915, 1915
3088
1916, 1916
3089
1917, 1917
3090
1918, 1918
3091
1919, 1919
3092
1920, 1920
3093
1921, 1921
3094
1922, 1922
3095
1923, 1923
3096
1924, 1924
3097
1925, 1925
3098
1926, 1926
3099
1927, 1927
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1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 katern en 1 stuk
1 stuk
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112-3138

1928, 1928
1929, 1929
1930, 1930
1931, 1931
1932, 1932
1933, 1933
1934, 1934
1935, 1935
1936, 1936
1937. Concept, 1937
1938, 1938
1939, 1939

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

Begrotingen van het gemeentelijk Electriciteitsbedrijf; met bijbehorende stukken,
1913-1940.
3112
1913, 1913
2 stukken
3113
1914, 1914
2 stukken
3114
1915, 1915
2 stukken
3115
1916, 1916
2 stukken
3116
1917, 1917
1 stuk
3117
1918, 1918
1 stuk
3118
1919, 1919
1 stuk
3119
1920, 1920
1 stuk
3120
1921, 1921
1 stuk
3121
1922, 1922
3 stukken
3122
1923, 1923
3 stukken
3123
1924, 1924
2 katernen en 2 stukken
3124
1925, 1925
1 katern
3125
1926, 1926
1 stuk
N.B. Begroting niet aanwezig

3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139-3141

1928, 1928
1929, 1929
1930, 1930
1931, 1931
1932, 1932
1933, 1933
1934, 1934
1935, 1935
1936, 1936
1937, 1937
1938, 1938
1939, 1939
1940, 1940

3 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
2 stukken
3 stukken
3 stukken

Kasboeken van het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf, 1922-1941.
3139
31-01-1922 t/m 31-03-1923, 1922 - 1923
3140
15-05-1923 t/m 31-12-1936, 1923 - 1936
3141
10-10-1937 t/m 12-03-1941, 1937 - 1941
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1 deel
1 deel
1 deel

3143

3142

Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffend een schema voor de
boekhouding, 1923.

1 stuk

Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der
Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage betreffende het
samenstellen van de eerste balans voor het jaar 1922 van het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrijf, 1923.

1 stuk

N.B. Bijlagen niet aanwezig

3144

Grootboek met trefwoordenindex, 1923-1936.

1 deel

3145

Akte houdende abonnements-overeenkomsten met het Centraal Bureau voor
Verificatie en Financiële Adviezen van de V.N.G. voor de driemaandelijkse
controle van de gemeente-ontvanger en de jaarlijkse controle van de boekhouding
van het Electriciteitsbedrijf, 1926.

1 stuk

3146

Stukken betreffende de overeenkomst van borgtocht tot zekerheidsstelling ten
aanzien van de administrateur M.J. Sijstermans, 1930-1937.

1 omslag

N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

3147

Stukken betreffende de aanwijzing van het Centraal Bureau voor Verificatie en
Financiële Adviezen der V.N.G. als boekhoudkundige voor het Gemeentelijk
Electriciteits Bedrijf, 1931, 1932.

1 omslag

3148

Stukken betreffende de terugzending van als waarborg gedeponeerde effecten
aan de N.V. Maatschappij tot Verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen
in Limburg, 1932, 1933.
1 omslag

3149

Stukken betreffende het onderzoek naar het kastekort veroorzaakt door de
electricien-administrateur, 1936.

1 omslag

N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

3150

Stukken betreffende de overeenkomst van borgtocht tot zekerheidsstelling t.a.v.
de meteraflezer-geldinner H.A. De Esch, 1936-1939.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3151

3151

Stukken betreffende de overeenkomst van borgtocht tot zekerheidsstelling t.a.v.
de administrateur N.J.J. Havenith, 1936-1939.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3050

3152

Register van in de periode 15-07-1936 t/m ..-11-1940 door de administrateur bij de
gemeente-ontvanger gedane stortingen en opname van kasgeld, 1936-1940.

1 deel

2.7.3. Produkten, diensten en verrichtingen
3153

Overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot Verkoop van de
Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende de levering van
elektrische stroom, 1911.

1 katern

N.B. Zie ook inv.nrs. 3162 en 3163

3154

Verzoekschrift van de Maatschappij tot Verkoop van de Elektrische Stroom der
Staatsmijnen in Limburg om vergunning voor het leggen van een
hoogspanningskabel in de weg van Bocholtz naar Simpelveld, 1911.

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 3177

3155

Beschikking van de minister van Waterstaat tot het verlenen van vergunning voor
het aanleggen en gebruiken van bovengrondse elektrische geleidingen voor
verlichting etc.; met bijbehorende stukken, 1912.
3 stukken
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3156

Voorwaarden betreffende de levering van elektrische stroom door het
Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, alsmede een verordening tot wijziging en
aanvulling der voorwaarden, 1912-1938.

1 omslag

3157

Stukken betreffende de rantsoenering van elektriciteit, 1918.

2 stukken

3158

Verzoekschriften van bewoners van Vlengendaal en Bocholtzerheide om
uitbreiding van het elektrisch net in deze buurten om in de winter niet verstoken te
zijn van licht, 1918.
2 stukken

3159

Stukken betreffende de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Klingendal,
Bocholtzerheide, Vlengendaal, Waalbroek en Prickart, 1918, 1921, 1922.

1 omslag

Akten houdende overeenkomsten tot het leveren van elektrische stroom aan
particulieren, 1920-1939.

1 omslag

3160

3161

3162

Akte houdende overeenkomst met H.C.X. Meyers, Scholtissenhof, tot het verlenen
van concessie tot het gedeeltelijk plaatsen van een bokpaal op zijn land, sectie C
no. 216, t.b.v. het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf, 1921.

1 stuk

Stukken betreffende de tarieven voor de levering van elektrische stroom
overeengekomen met de Maatschappij tot Verkoop van de Elektrische Stroom der
Staatsmijnen in Limburg, 1921, 1926, 1929, 1930.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nrs. 3153 en 3163

3163

Stukken betreffende de toeslag van 35% als tegemoetkoming in de algemene
kosten, lonen en onderhoud van de Maatschappij tot Verkoop van de Elektrische
Stroom der Staatsmijnen in Limburg, alsmede wijziging van de overeenkomst,
1921-1926.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 3153 en 3162

3164

Stukken betreffende het verzoekschrift van A. Brouwers, Heiweg B 139A om
verandering van de gevaarlijke situatie ontstaan door het aanbrengen van een
ongeïsoleerde geleiding aan het front van het huis bij de aansluiting op het
elektriciteitsnet, 1922.

1 omslag

3165

Vergunning verleend door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
aan de gemeente tot het leggen, hebben en onderhouden van een
sterkstroomkabel in de onderdoorgang bij km 9.700 van de spoorweg MaastrichtDuitse grens; met bijbehorend stuk, 1922.
2 stukken

3166

Plan van aflossing volgens annuïteitensysteem voor een bedrag van fl. 2913,43
zijnde de helft der kosten van een kabel t.b.v. de stroomvoorziening door de
Stroomverkoopmaatschappij (Maatschappij tot Verkoop van de Elektrische Stroom
der Staatsmijnen in Limburg); met bijbehorend stuk, 1923.
2 stukken

3167

Correspondentie met de R.K. Werkliedenvereniging St. Jozef, Bocholtz inzake de
klachten over de inning van het metergeld bij leden en verbruikers, 1926.
3 stukken

3168

Kaart houdende overzicht van de elektrische leidingen, aansluitpunten en
verlichting in de gemeente, 1927.

1 stuk

3169

Stukken betreffende de verzoeken van ondernemers uit de gemeente en de
Boerenbond St. Isidorus tot wijziging van de tarieven voor de levering van stroom,
1927-1929.
1 omslag

3170

Staat van toestellen, welke eigendom blijven van de Maatschappij tot Verkoop van
de Elektrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg en zich bevinden in de
transformatorzuil gelegen aan de Markt, 1928.
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1 stuk

3171

Stukken betreffende de aanleg van een sterkstroomkabel in de overweg bij km
9.213 bij de stopplaats Bocholtz van de spoorweg Maastricht-Aken t.b.v. de
uitbreiding van het elektriciteitsnet, 1928, 1929.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs. 3172 en 3175

3172

Vergunning verleend door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
aan de gemeente tot het leggen, hebben en onderhouden van een
sterkstroomkabel in de overweg bij km 9.213 bij de stopplaats Bocholtz van de
spoorweg Maastricht-Aken; met bijbehorende tekening, 1928, 1929.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nrs. 3171 en 3175

3173

Stukken betreffende de controle van de elektriciteitsmeters, 1928-1937, 1940.

3174

Akte houdende het onvoorwaardelijke recht, verleend door H.J.M. Plessen, van
beroep slager, aan het gemeentebestuur om aan en/of in zijn woning, gelegen
sectie A no. 2927, te bevestigen en te hebben isolatoren, consoles of dergelijke
inrichtingen, benodigd voor het bevestigen van elektrische geleidingen, 1929.

1 stuk

Akte houdende machtiging van de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen aan de gemeente tot het plaatsen van twee lichtmasten nabij
de overweg bij km 9.213 van de spoorweg Maastricht-Aken, 1929.

1 stuk

3175

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3171 en 3172

3176

Stukken betreffende de bezwaren van de gemeenten tegen de contracten met de
stroomverkoopmaatschappijen, 1930.
3 stukken

3177

Brief van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de
V.N.G. over de kosten van de hoogspanningskabel, Simpelveld-Bocholtz, volgens
het in 1911 afgesloten contract, 1930

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 3154

3178

Rapport van de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij omtrent het
onderzoek naar de toestand van het laagspanningsnet met aansluitingen in de
gemeente; met bijbehorende tekeningen, 1933.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 3183

3179

3180

3181

3182

3183

Stukken betreffende het tarief voor de levering van stroom ten behoeve van zgn.
kunstmoeders voor het opfokken van kuikens, 1934.

3 stukken

Stukken betreffende de tarieven voor de levering van elektrische stroom door de
N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij, 1935, 1936.

1 omslag

Verordening tot vaststelling der tarieven waartegen de elektrische stroom geleverd
zal worden in de gemeente. Concept, 1937.
Rapport inzake het onderzoek naar de toestand van het bovengrondse
laagspanningsnet te Bocholtzerheide en Baneheide; met bijbehorend stuk, 1938.

1 stuk

2 stukken

Rapport d.d. 20-12-1938 houdende aanvullingen van het rapport van 23-06-1933
inzake het onderzoek naar de toestand van het net toebehorend aan de gemeente
Bocholtz voorzover dit sindsdien en tot heden is veranderd; met bijbehorende
stukken, 1938, 1939.
3 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 3178

2.7.4. Personeel
3184
3185-3189

Instructie van de administrateur van het Electriciteits Bedrijf der gemeente, 1912.
Persoonsdossiers, 1912-1940.
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1 stuk

3185

Esch, H.A. De, elektricien, 1936, 1938

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3150

3186

Havenith, N.J.J., administrateur, 1936-1940

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3151

3187
3188
3189

Herberigs, N.C., administrateur, 1923, 1930
Merkelbach, M.J., administrateur, 1912, 1916, 1935
Sijstermans, M.J., meteraflezer, geldinner, elektricienadministrateur, 1923, 1925, 1930-1937

3 stukken
3 stukken
1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 926 en 3146

3190

Stukken betreffende het onderzoek naar de frauduleuze handelingen van de oudadministrateur en de getroffen betalingsregeling van de vordering, 1923, 1924.
1 omslag
N.B. Openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

3191

3192

3193

3194

Verordening regelende de bezoldiging van de elektricien-administrateur van het
Electriciteits Bedrijf, 1930.

1 stuk

Instructie voor de elektricien-administrateur van het Electriciteits Bedrijf van de
gemeente, in dienst van de gemeente. Concept, 1930.

1 stuk

Verordening regelende de bezoldiging van de administrateur van het Electriciteits
Bedrijf van de gemeente Bocholtz in dienst van de gemeente, 1936.

1 stuk

Verordening regelende de bezoldiging van de elektricien, 1936.

1 stuk

2.8. Archief van het burgerlijk armbestuur, (1668) 1803-1940 (1941)

2.8.1. Algemeen
3195

.--

Register van het Burgerlijk Armbestuur houdende:
dagboeken, 1826-1842. p. 1-65;
besluiten, met bijbehorende aantekeningen, 1859-1899. p. 66-132;
reglement vastgesteld door de raad, 1855. Afschrift, p. 133-138;
besluiten, met aantekeningen en afschriften van bijbehorende stukken, 1847-1858.
p. 139-179;
register betreffende de ontvangst van renten en pachtsommen, 1835, 1836. p.
180-182;
staten betreffende verstrekte geldleningen en verpachtingen, 1840, z.d. p. 183,
184, 186-188;
besluiten, met aantekeningen, 1899. p. 191;
register betreffende de waardebepaling van bepaalde eenheden van rogge en
haver in geldbedragen, 1810-1848. p. 196, 197, 1810-1899.

1 deel

Staat van leden van het Armbestuur, die zich op het tijdstip van de proclamatie
[van de inbezitneming van een deel van de provincie Limburg door de
Nederlandse Koning] op 22 juni 1839 zich in de gemeente bevonden, 1839.

1 stuk

N.B. Zie inv.nr. 958

.--

Lijst van leden van het Armbestuur, 1840-1848.
N.B. Zie inv.nr. 1300

3196

Register houdende besluiten van het Burgerlijk Armbestuur; met bijbehorende
aantekeningen, 1900-1914.
N.B. Zie ook inv.nr. 3195

.--

Staat betreffende de benoeming, herbenoeming en aftreden van leden van het
Burgerlijk Armbestuur, 1900-1921.
N.B. Zie inv.nr. 3459
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1 deel

3197-3206

3207

Registers van het Burgerlijk Armbestuur houdende notulen, afschriften van
uitgaande stukken, staten betreffende financiën en statistiek, 1919-1936.
3197
..-..-1919 t/m 18-08-1920, 1919 - 1920
3198
01-09-1920 t/m 16-10-1921, 1920 - 1921
3199
..-11-1921 t/m 13-11-1923, 1921 - 1923
3200
17-12-1923 t/m 17-03-1925, 1923 - 1925
3201
26-03-1925 t/m 25-10-1926, 1925 - 1926
3202
04-02-1927 t/m 29-03-1929, 1927 - 1929
3203
29-03-1929 t/m 16-02-1931, 1929 - 1931
3204
06-05-1931 t/m 29-10-1932, 1931 - 1932
3205
09-10-1932 t/m 04-05-1934, 1932 - 1934
3206
17-08-1934 t/m 09-06-1936, 1934 - 1936
Arbeidsovereenkomst met N.J.J. Havenith als secretaris-penningmeester van het
Burgerlijk Armbestuur, 1939.

1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern
1 katern

1 stuk

2.8.2. Financien

2.8.2.1. Financiële administratie
3208

3209-3210

3211
3212-3310

Staten betreffende uitgaven gedaan uit de ontvangen gasthuisrenten ten behoeve
van de armen, 1803, 1804, 1806.
2 stukken
Staten van ontvangsten van gasthuispacht en geldrenten, 1811, 1812.
3209
1811, 1811
3210
1812, 1812

1 stuk
1 stuk

Staat betreffende ontvangsten van het Burgerlijk Armbestuur, 1818.

1 stuk

Begrotingen van het Burgerlijk Armbestuur; met bijbehorende stukken, 1824-1940.
3212
1824, 1824
1 stuk
3213
1827, 1827
1 stuk
3214
1828, 1828
1 stuk
3215
1829, 1829
1 stuk
3216
1830, 1830
1 omslag
3217
1831, 1831
1 stuk
3218
1832, 1832
2 stukken
3219
1833, 1833
2 stukken
3220
1834, 1834
1 stuk
3221
1835, 1835
2 stukken
3222
1836, 1836
1 stuk
3223
1837, 1837
1 stuk
3224
1838, 1838
2 stukken
3225
1840, 1840
1 stuk
3226
1841, 1841
2 stukken
3227
1842, 1842
2 stukken
3228
1843, 1843
1 stuk
3229
1845, 1845
1 stuk
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3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277

1846, 1846
1847, 1847
1848, 1848
1850, 1850
1851, 1851
1852, 1852
1853, 1853
1854, 1854
1855, 1855
1856, 1856
1857, 1857
1858, 1858
1859, 1859
1860, 1860
1861, 1861
1862, 1862
1863, 1863
1864, 1864
1865, 1865
1866, 1866
1867, 1867
1868, 1868
1869, 1869
1870, 1870
1871, 1871
1872, 1872
1874, 1874
1879, 1879
1880, 1880
1881, 1881
1882, 1882
1883, 1883
1884, 1884
1885, 1885
1886, 1886
1888, 1888
1889, 1889
1890, 1890
1891, 1891
1893, 1893
1894, 1894
1895, 1895
1896, 1896
1897, 1897
1899, 1899
1900, 1900
1901, 1901
1902, 1902

2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 stuk
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 stuk
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
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3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311-3422

1903, 1903
1904, 1904
1905, 1905
1906, 1906
1907, 1907
1908, 1908
1909, 1909
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917
1918, 1918
1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921
1922, 1922
1923, 1923
1924, 1924
1925, 1925
1926, 1926
1927, 1927
1928, 1928
1929, 1929
1930, 1930
1931, 1931
1932, 1932
1933, 1933
1934, 1934
1935, 1935
1936, 1936
1937, 1937
1938, 1938
1939, 1939
1940, 1940

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 omslag
2 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
2 stukken
1 omslag

Rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur; met bijbehorende stukken, 1824-1940.
3311
1824, 1824
3312
1825, 1825
3313
1826, 1826
3314
1827, 1827
3315
1828, 1828
3316
1829, 1829
3317
1830, 1830
3318
1831, 1831
3319
1832, 1832
3320
1833, 1833
3321
1834, 1834
3322
1835. Met afschrift van het besluit van de raad tot benoeming van
W. Dautzenberg tot lid van het Burgerlijk Armbestuur, 1836, 1835 1836
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1 omslag
2 stukken
1 stuk
2 stukken
2 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

1 omslag

3323

1836, 1836

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3324

3324

1837, 1837

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nr. 3325

3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369

1838, 1838
1839, 1839
1840, 1840
1841, 1841
1842, 1842
1843, 1843
1844, 1844
1845, 1845
1846, 1846
1847, 1847
1848, 1848
1850, 1850
1851, 1851
1852, 1852
1853, 1853
1854, 1854
1855, 1855
1856, 1856
1857, 1857
1858, 1858
1859, 1859
1860, 1860
1861, 1861
1862, 1862
1863, 1863
1864, 1864
1865, 1865
1866, 1866
1867, 1867
1868, 1868
1869, 1869
1870, 1870
1871, 1871
1872, 1872
1873, 1873
1874, 1874
1875, 1875
1876, 1876
1877, 1877
1878, 1878
1879, 1879
1880, 1880
1881, 1881
1882, 1882
1883, 1883

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
2 stukken
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 omslag
3 stukken
3 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken
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3370
3371
3372
3373

1884, 1884
1885, 1885
1886, 1886
1887, 1887

3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416

1888, 1888
1889, 1889
1890, 1890
1891, 1891
1892, 1892
1894, 1894
1895, 1895
1896, 1896
1897, 1897
1898, 1898
1899, 1899
1900, 1900
1901, 1901
1902, 1902
1903, 1903
1904, 1904
1905, 1905
1906, 1906
1907, 1907
1908, 1908
1909, 1909
1913, 1913
1914, 1914
1915, 1915
1916, 1916
1917, 1917
1918, 1918
1919, 1919
1920, 1920
1921, 1921
1922, 1922
1923, 1923
1924, 1924
1925, 1925
1926, 1926
1927, 1927
1928, 1928
1929, 1929
1930, 1930
1931, 1931
1932, 1932
1933, 1933
1934, 1934

2 stukken
2 stukken
2 stukken
2 stukken

N.B. Rekening niet aanwezig

2 stukken
1 stuk
2 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
2 stukken
1 stuk
1 stuk
3 stukken
3 stukken
3 stukken
2 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
1 omslag
3 stukken
3 stukken
2 stukken
3 stukken
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3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423-3427

1935, 1935
1936, 1936
1937, 1937
1938, 1938
1939, 1939
1940, 1940

2 stukken
3 stukken
3 stukken
1 omslag
1 omslag
3 stukken

Dagboeken van het Burgerlijk Armbestuur, 1914-1941.
3423
1914-1918. Met staat betreffende belegde kapitalen, 1914 - 19182 katernen en 1 stuk
3424
1918-1922, 1918 - 1922
1 katern
3425
1922-1924, 1922 - 1924
1 katern
3426
1924-1934, 1924 - 1934
1 deel
3427
1934-1941, 1934 - 1941
1 deel

2.8.2.2. Financieel beheer
3428

3429

3430

3431

3432

Stukken betreffende een geschil tussen de Burgerlijke Armbesturen van Bocholtz
en Simpelveld over de betaling van gasthuisrenten door ingezetenen van de
gemeente Simpelveld aan het gasthuis van de gemeente Bocholtz, 1819, 1820,
z.d. Met retro-acta, 1668, 1669, 1678-1681, 1771-1774, z.d.

1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van een hypothecaire geldlening van fl. 104,17
door het Burgerlijk Armbestuur aan S. Beckers, 1820, 1824.

2 stukken

Stukken betreffende het verlenen van een geldlening van 600 franken door het
Burgerlijk Armbestuur aan C.J. Ortmans, 1835, 1838.

1 omslag

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van 400 franken verstrekt door
het Burgerlijk Armbestuur aan H. Dumont en zijn echtgenote A.B. Denné, 1835,
1847.

3 stukken

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van een
hypothecaire geldlening van 230 franken door het Burgerlijk Armbestuur aan de
wed. A.M. Steinbusch-Franssen; met bijbehorend stuk. Afschrift, 1835.

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 3440

3433

Akte houdende een vernieuwde overeenkomst betreffende de levering van renten
door W. Hupperts te Bocholtzerheide aan het Burgerlijk Armbestuur. Grosse. Met
bijbehorend stuk, 1835.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 3439

3434

3435

3436

3437

Brieven van de notaris J. Weustenraad te Voerendaal betreffende het verlenen
van een geldlening van 580 franken door het Burgerlijk Armbestuur aan P.
Meertens, 1836.

1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van een hypothecaire geldlening van 300
franken door het Burgerlijk Armbestuur aan P.J. Dumont, 1836, 1837.

3 stukken

Stukken betreffende de hypothecaire inschrijving i.v.m. een vernieuwde
overeenkomst aangaande de levering van renten door de wed. E. WetzelaerJanssen te Bocholtzerheide, 1837, 1844.

3 stukken

Stukken betreffende de hypothecaire inschrijving i.v.m. een vernieuwde
overeenkomst aangaande de levering van renten door H. Dautzenberg namens J.
Dautzenberg, 1837, 1844.
3 stukken
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3438

3439

Akte houdende een vernieuwde overeenkomst betreffende de levering van renten
door J.W. Bröcheler en Chr. Roumans c.s. aan het Burgerlijk Armbestuur. Grosse,
1838.
Stukken betreffende de hypothecaire inschrijving i.v.m. een vernieuwde
overeenkomst aangaande de levering van renten door J.W. Huppertz te
Bocholtzerheide aan het Burgerlijk Armbestuur, 1844.

1 stuk

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 3433

3440

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van een
hypothecaire geldlening van fl. 150,- door het Burgerlijk Armbestuur aan de wed.
A.M. Steinbusch-Franssen, 1845.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr 3432

3441

Besluiten van het Burgerlijk Armbestuur, de kerkfabriek van Bocholtz en het
gemeentebestuur betreffende de afkoop van een jaarlijkse rente aan het Burgerlijk
Armbestuur door de erfgenamen van J. Hanssen en M.E. Hamers, betreffende de
aflossing van een hypothecaire geldlening van fl. 200,- aan het Burgerlijk
Armbestuur door J.J. Wierts en betreffende de aflossing van een hypothecaire
geldlening van fl. 241,25 aan de kerkfabriek van Bocholtz door de erfgenamen van
W. Bosten te Simpelveld. Concept, 1850, 1857.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 3448

3442

Stukken betreffende een erfenis van fl. 470,- vermaakt door mej. M.Th. Maass aan
het Burgerlijk Armbestuur, 1851.
2 stukken

3443

Stukken betreffende een geldlening van fl. 225,- verstrekt door het Burgerlijk
Armbestuur aan J. Frings en zijn echtgenote A.S. Horbach, 1851.

3444

3445

3446

Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Bocholtz
betreffende de onroerende goederen van A.M. Jongen, echtgenote van J.J.
Juneman te Horbach [verhypotheceerd voor een geldlening verstrekt door het
Burgerlijk Armbestuur], 1853.

1 omslag

1 stuk

Stukken betreffende de deelneming door het Burgerlijk Armbestuur ten bedrage
van fl. 500,- in een provinciale geldlening, 1855.

3 stukken

Stukken betreffende de aanvaarding door het Burgerlijk Armbestuur van een
schenking van fl. 1.000,- van R. Daelen, 1857.

3 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 3448

3447

3448

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 150,- door het Burgerlijk
Armbestuur aan L. Breuer en zijn echtgenote M.A. Jongen, 1857.

3 stukken

Correspondentie met Gedeputeerde Staten betreffende de belegging van een door
J.J. Wierts afgelost kapitaal fl. 200,- en van een door R. Daelen geschonken
kapitaal van fl. 1.000,-, 1857.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nrs. 3441 en 3446

3449

3450

3451

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de aflossing
van een hypothecaire geldlening van fl. 88,13 door W.H. en P. Ploumen aan het
Burgerlijk Armbestuur, 1858.

1 stuk

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de aankoop
van een hypothecaire geldlening van fl. 300,-, toebehorende aan P.H.L. Lillij en
zijn echtgenote M.C.F. Tripels en staande ten laste van P.J. Senden te Wijlre,
1858.

1 stuk

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 140,- door het Burgerlijk
Armbestuur aan P.J. Didden en zijn echtgenote J.M. Hamers te Eyserheide en
later aan A. Lonis te Eyserheide, 1859, 1879, 1898, 1919.
N.B. Zie ook inv.nr. 2687
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1 omslag

3452

Stukken betreffende de verstrekking van een hypothecaire geldlening van fl. 400,door het Burgerlijk Armbestuur aan de gemeente Bocholtz, 1870.
3 stukken

3453

Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van aanvaarding door het Burgerlijk
Armbestuur van een erfenis van fl. 350,-, nagelaten door M. Rhoen. Afschrift,
1870.

1 stuk

Akte houdende een hypothecaire inschrijving op de onroerende goederen
verhypotheceerd i.v.m. een geldlening van fl. 348,- door het Burgerlijk Armbestuur
aan W.H. Frohn en zijn echtgenote G. Lennertz te Bocholtzerheide, 1873.

1 stuk

Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Wijlre
betreffende onroerend goed van H. Hoerssels [verhypotheceerd voor een
geldlening verstrekt door het Burgerlijk Armbestuur], 1879.

1 stuk

Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Wijlre
betreffende onroerend goed van J.L. Houperichs, echtgenoot van M.Fr.
Hutschemakers, te Wijlre [verhypotheceerd voor een geldlening, verstrekt door het
Burgerlijk Armbestuur], 1879.

1 stuk

Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Wijlre
betreffende onroerend goed van J.M.A. Wijnans te Gulpen [verhypotheceerd voor
een geldlening verstrekt door het Burgerlijk Armbestuur], 1879.

1 stuk

3454

3455

3456

3457

3458

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 350,- verstrekt door het
Burgerlijk Armbestuur aan J.L. Ortmans en zijn echtgenote E. Hoerssels/Honsels
te Wijlre, 1879, 1894.
2 stukken

3459

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 300,- door het Burgerlijk
Armbestuur aan P.J. Senden en zijn echtgenote M.J. Heuts te Wijlre, 1879, 1899.
Met een staat betreffende de benoeming, herbenoeming en aftreding van leden
van het Burgerlijk Armbestuur, 1900-1921
3 stukken

3460

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de aflossing
van een hypothecaire geldlening van fl. 500,- door D.J.L. Daemen te Heerlen aan
het Burgerlijk Armbestuur, 1885.

3461

3462

1 stuk

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 550,- verstrekt door het
Burgerlijk Armbestuur aan C.J. Hissel te Mechelen, 1894, 1896.

1 omslag

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de aflossing
van een hypothecaire geldlening van fl. 500,- door J.J. Borghans te Heerlen aan
het Burgerlijk Armbestuur, 1896.

1 stuk

3463

Beschikking van Gedeputeerde Staten betreffende een hypothecaire geldlening
van fl. 980,- door het Burgerlijk Armbestuur aan P.J. Cobben en zijn zusters H. en
Th. Cobben te Simpelveld, 1896, 1912.
2 stukken

3464

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 380,- door het Burgerlijk
Armbestuur aan J.M. Belleflamme c.s, 1902.

1 omslag

Stukken betreffende een hypothecaire geldlening van fl. 825,- door het Burgerlijk
Armbestuur aan J.H. Gillessen te Vaals, 1912, 1913, 1919, 1922, 1923.

1 omslag

Stukken betreffende aflossing van een hypothecaire geldlening van fl. 340,- door
J. Conjaerts aan het Burgerlijk Armbestuur, 1918, 1923.

3 stukken

3465

3466

3467

Beschikking van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van de aflossing
van hypothecaire geldleningen van fl. 400,- en fl. 300,- door resp. W. Larik te
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Vaals en J.M. Belleflamme te Vaals aan het Burgerlijk Armbestuur; met
bijbehorend stuk, 1922.

2 stukken

N.B. Zie ook inv.nr. 3464

3468

Verzoekschrift van het Burgerlijk Armbestuur aan Gedeputeerde Staten tot
verlening van de machtiging tot verstrekking van een hypothecaire geldlening van
fl. 150,- aan N. Simons en zijn echtgenote M.H. Dobbelstein te Mechelen na
aflossing van een hypothecaire geldlening door de erfgenamen van J.G. Curvers
en zijn echtgenote M.F. Smeets. Concept, z.d..

1 stuk

2.8.3. Eigendom en bezit
.--

Correspondentie met de commissaris van de Koning betreffende verzoek van het
gemeentebestuur, het kerkbestuur en het armbestuur van Bocholtz tot het
verlenen van een attest, benodigd voor het aannemen van een door wijlen de
pastoor Daelen, uitgeleende geldsom, behorende tot legaten van hem aan deze
instellingen; met desbetreffend attest, 1858.
N.B. Zie inv.nr. 343

2.8.4. Taken
3469

Stukken betreffende de ondersteuning van armen, 1816-1855.

1 omslag

3470

Staten betreffende de ondersteuning aan hen die bij de opheffing van het K.N.
Steuncomité door het Burgerlijk Armbestuur zijn overgenomen, 1920.

1 omslag

3471

Bekendmaking van het Burgerlijk Armbestuur betreffende aansluiting van
ondersteunden en anderen bij een ziekenfonds, 1930.

1 stuk

N.B. Twee exemplaren aanwezig. Zie ook inv.nr. 2415

3472

3473

Lijst van uitgaven voor arbeid, verricht door werkelozen voor het Burgerlijk
Armbestuur, 1933.
Stukken betreffende geschillen van het Burgerlijk Armbestuur over uitkeringen,
1933-1936.

1 stuk

1 omslag

N.B. De openbaarheid van deze archiefbescheiden is beperkt tot het jaar 2016

3474

Verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Bocholtz aan het Burgerlijk Armbestuur om deelname aan een regeling van de
Vereniging van Nederlandse gemeenten afdeling Limburg, aangaande controle op
de ziekenhuisverpleging in Limburg, 1939.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 2406

2.9. Archief van de gemeentelijke "Brikkenbakkerij" (steenbakkerij), 1876-1893
3475-3476

.--

Registers betreffende inkomsten en uitgaven, 1876-1885.
3475
1876-1882, 1876 - 1882
3476
1879, 1880, 1882, 1885, 1879 - 1885

1 katern
1 katern

Akten betreffende geldleningen ten behoeve van de gemeentelijke brikkenbakkerij,
1877.
N.B. Zie inv.nr. 667

3477

Stukken betreffende uitgaven en ontvangsten van de gemeentelijke
brikkenbakkerij, 1877-1893.
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1 omslag

2.10. Archief van het plaatselijk crisis-comite (B-steuncomité), 1932-1940
3478

Stukken betreffende steun door het gemeente personeel en het Nationaal Crisiscomité te 's-Gravenhage aan het plaatselijk Crisis-comité, 1932, 1933, 1936.

1 omslag

3479

Correspondentie met het Nationaal Crisis-comité te 's-Gravenhage betreffende de
afdracht van een gedeelte van de inkomsten aan dit comité, 1932, 1936.
3 stukken

3480

Financiële boekingsbescheiden, 1932-1938.

1 omslag

3481

Stukken betreffende de bestelling en inkoop van schoenen, kleding, beddegoed,
levensmiddelen en zwavelzure ammoniak, 1932-[1940].

1 omslag

Staten betreffende aanvragen en uitdeling van kleding, schoenen, beddegoed,
levensmiddelen, brandstof en sajet (wol), 1933-1936.

1 omslag

3482

3483-3490

Facturen van de ingekochte steun in natura, 1933-1940.
N.B. Zie ook inv.nrs. 3491-3498

3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490

1933, 1933
1934, 1934
1935, 1935
1936, 1936
1937, 1937
1938, 1938
1939, 1939
1940, 1940

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag

3491-3498

Registers van verstrekte steun in natura aan ondersteunde werkelozen c.q. aan bij
een door de minister van Sociale Zaken goedgekeurde werkverschaffing
geplaatste arbeiders; met bijbehorende stukken, 1933-1940.
3491
1933, 1933
1 katern
3492
1934, 1934
1 katern en 1 stuk
3493
1935, 1935
2 katernen
3494
1936, 1936
2 katernen en 1 stuk
3495
1937, 1937
1 katern
3496
1938, 1938
1 katern
3497
1939, 1939
1 katern
3498
1940, 1940
1 katern

3499-3500

Kasboeken, 1934-1940.
3499
1934, 1935, 1934 - 1935
3500
1936-1940, 1936 - 1940

3501

1 katern
1 katern

Bekendmakingen van het plaatselijk Crisis-comité en de Jonge Boeren van
Bocholtz betreffende een inzameling van levensmiddelen, brandstoffen, kleren en
geld ten behoeve van behoeftigen in de gemeente, 1935.
2 stukken

2.11. Archief van het agentschap Bocholtz van de distributiekring Vaals, 1940-1941
3502

3503

Aantekeningen betreffende de hoeveelheid aanwezig graan en het verbruik door
bakkers, 1940.

1 stuk

Stukken betreffende de organisatie van het agentschap Bocholtz, 1940, 1941, z.d..
1 omslag
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3504

Begroting 1940. Afschrift

1 stuk

2.12. Documentatie
3505

Documentatie betreffende de geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz, z.d..

189

2 stukken

