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1. Inleiding 
 

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

 
Voor de ontstaansgeschiedenis van de gemeente Voerendaal raadplege men de Inventaris van de 
Archieven der gemeente Voerendaal (1797) 1800-1950 (1973). 
 
De voorliggende inventaris omvat de periode vanaf 1951 tot de herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg 
in 1982. De beginperiode 1951 vindt zijn oorzaak in het feit, dat in 1951 het gemeentebestuur van 
Voerendaal besloot zich per 1 januari 1951 aan te sluiten bij het registratuurbureau van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten.1 Dit hield ondermeer in, dat men de bestaande archiefordening niet meer 
toepaste en vanaf die datum op basis van het dossierstelsel ofwel de zaaksgewijze ordening verder ging. 
Om toch een beeld te krijgen van het begin van de periode 1951 is het goed om te kijken naar het zittende 
bestuur. De voorzitter van de raad was burgemeester M.J.H. Dautzenberg, die het college vormde met 
wethouders B. Engeln en P. Janssen, als leden van de raad kende men: H. Meessen, L.H. Ubaghs, L.H. 
Frusch, G.J. Zinzen, J. Vaessen, P. Arets, J. Moonen, N. Huijts, B. Schoenmakers.2 
 
Wegens vertrek uit de raad van wethouder P. Janssen dient de vacature ingevuld te worden. In de 
vergadering van de raad van 30 mei 1952 wordt het nieuw benoemde lid H. Crutzen beëdigd. In de plaats 
van wethouder wordt na stemming door N. Huijts genomen.3 
 
Voerendaal gegroeid van een agrarische tot ook een aantrekkelijke woongemeente, omgeven door rijk 
natuurschoon, rijkelijk voorzien van kastelen en historische hoeven. Een kerkhistorie die van zich deed 
spreken, al in de vroege historie. 
 
Als landelijk gemeente c.q. agrarische gemeente heeft Voerendaal ook het proces van de ruilverkaveling 
doorgemaakt en wel van voor de oorlog tot in de jaren zeventig. Reeds voor de oorlog waren met de 
landbouwers van Ubachsberg besprekingen gevoerd om te komen tot ruilverkaveling in het Ransdalerveld. 
Dit proces wordt dan na de oorlog weer opgepakt. De Plaatselijke Commissie voor Ruilverkaveling 
Ransdalerveld heeft zich enorm ingezet om de plannen voor eenieder mogelijk zo bevredigend mogelijk te 
realiseren.4 
 
In 1953 komt er een nieuwe raad in de gemeente.5 Na de verkiezing van een nieuwe raad op 27 mei 1953 
worden de volgende leden benoemd: L.H. Frusch, N.J. Huyts, J.H. Meessen, J.A. Rameckers, J.J.F.M. 
Senden, J.W.H. Sieben, Fr. Theunissen, J.Th.D.M. Treuen, L.H. Ubaghs, J.W.M. Vaessen, G.J. Zinzen.6 
 
Bij het slot van zittingsperiode van de oude raad worden de leden door de burgemeester hartelijk bedankt 
voor de samenwerking en het diepe verantwoordelijksheidsbesef welke zich in de raad demonstreerde. Het 
grote probleem van de woningnood is nog niet geheel opgelost echter de besluitvorming van de oude raad 
hebben voor de ontwikkeling van de particuliere woningbouw en als woongemeente voor het nabij gelegen 
industriegebied zullen verstrekkende gevolgen hebben voor de gemeente.7 
 
Bij besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau van 9 juni 1953 wordt de heer B. Schoenmakers 
benoemd als lid van de raad. Dit i.v.m. het niet aannemen van de benoeming van Fr. Theunissen.8 
 
In de vergadering van 1 september 1953 volgt de beëdiging van de nieuw benoemde leden van de raad: 
L.H. Frusch, N.J. Huyts, J.H. Meessen, J.A. Rameckers, J.J. F.M. Senden, J. W.H. Sieben, J.Th.D.M. 
Treuen, L.H. Ubaghs, J.W.M. Vaessen, G.J. Zinzen en B. Schoenmaekers. Als wethouders worden gekozen 

                                                      
1 Inventarisnummer 996. 
2 Inventarisnummer 1. Notulen van de vergadering van de raad, 12-01-1951. 
3 Inventarisnummer 1. 
4 Inventarisnummer 2010. 
5 Inventarisnummer 1056. 
6 Inventarisnummer 1056. 
7 Inventarisnummer 2. Notulen van de vergaderingen van de raad. 
8 Inventarisnummer 1055. 
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J.W.M. Vaessen en L.H. Ubaghs.9 Als plaatsvervangend burgemeester wordt Leo Hubertus Ubaghs, 
geboren te Hulsberg 9 mei 1888, gekozen.10 
 
Het gemeente-wapen is officieel verleend bij Koninklijk Besluit van 13 november 1896 no. 64 en is na 1948 
niet veranderd of opnieuw geregistreerd of omschreven.11 
 
Op 1 januari 1954 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente 5477.12 In een gemeenschap is onderwijs 
niet weg te denken. In Nederland heeft onderwijs een belangrijke rol gespeeld. Van kloosterscholen tot een 
voor eenieder landelijk geldende wet kende een lange weg. De schoolstrijd, welke het politieke leven in ons 
land in de 19e eeuw kende en uitmondde in de grondwetsherziening van 1848, zou de vrijheid van 
onderwijs brengen. Van overheidswege moet ook voldoende openbaar lager onderwijs, met eerbiediging 
van ieders godsdienstige begrippen, worden gegeven. Zo kende de gemeente Voerendaal in de plaats 
Ubachsberg een school voor openbaar lager onderwijs. 
 
Ten aanzien van het openbaar lager onderwijs volgt een besluit van de raad om per 1 januari 1955 de enige 
openbare lagere school voor gewoon lager onderwijs in de gemeente te Ubachsberg op te heffen. Het R.K. 
Kerkbestuur St. Bernardus te Ubachsberg deed een verzoek om medewerking te verlenen voor de stichting 
van een R.K. Bijzondere Lagere School voor jongens en meisjes. De ingeschreven leerlingen aan de 
openbare school zijn Rooms Katholiek en aangenomen mocht worden dat ouders, voogden of verzorgers 
dan ook hun kinderen deze school voor bijzonder onderwijs laten bezoeken, zodat er geen grond meer is 
om dat hier openbaar onderwijs noodzakelijk is.13 
 
In verband met het overlijden van het raadslid L.H. Ubaghs op 4 september 1954, wordt bij besluit d.d. 9 
september 1954 van de voorzitter van het Centraal Stembureau Fr. Theunissen benoemd verklaard tot lid 
van de raad. Op 21 oktober 1954 volgt de aanwijzing van Johannes Wilhelmus Maria Vaessen als 
plaatsvervangend burgemeester. In 1955 volgt er nog een wijziging in de samenstelling van de raad. Het 
raadslid J.H. Meesen gaat zich vestigen in de gemeente Heerlen, waardoor de grondslag voor zijn 
benoeming vervalt. In zijn plaats wordt de heer H.J. Pluijmen bij besluit van 14 april 1955 van de voorzitter 
van het Centraal Stembureau als lid benoemd.14 
 
Het aantal inwoners op 1 januari 1956 bedroeg 5859.15 
 
Ingevolge de wet van 12 april 1956 Stbl. 162 moest in 1956 in geheel Nederland een woningtelling worden 
gehouden, ten doel hebbende om een inzicht te krijgen in de omvang en vooral de structuur van de 
woningvoorraad. Op de tweede plaats had de telling tot doel gegevens op te leveren omtrent de bezetting 
van de woningen met huishoudens en alleenstaanden, om op grond van deze gegevens te kunnen komen 
tot berekeningen omtrent het woningtekort. In Voerendaal leverde dat de volgende uitkomst op, de 
woningvoorraad bedroeg 1121 woningen, de woningbehoefte was 1290 woningen en dus een woningtekort 
van 169 woningen. Dit tekort is gebaseerd op het aantal per 30 juni 1956 in de gemeente gevestigde 
gezinnen en alleenstaanden (hoofdbewoners). Hierbij zijn niet meegeteld de vele personen, die in verband 
met de woningnood nog geen gezin hebben kunnen stichten kozen dienden te worden. 
 
Burgemeester M.J.H. Dautzenberg heeft de verkiezingen voor nieuwe leden van de raad niet meer mogen 
mee maken, hij overleed op 1 april 1958. Wethouder, tevens loco-burgemeester, J.W.M. Vaessen gaat de 
vacature als vervanger invullen. Aangezien burgemeester Dautzenberg ook ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand was, wordt per 1 april de onbezoldigd ambtenaar Burgerlijke Stand Jan Leonard Vliegen benoemd tot 
bezoldigd ambtenaar der Burgerlijke Stand. 
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 28 mei 1958 werden benoemd: L.H. Frusch, N.J. Huyts, J.A. 
Rameckers, J.J.F.M. Senden, J.W.H. Sieben, J.Th.D.M. Treuen, J.W.M. Vaessen, G.J. Zinzen, J.H.J. 
Beuken, J.M.H. Eurlings, C.J.H. Franssen, J.G.J. Schreijen, H.G.L. Smeets.16 
 

                                                      
9 Inventarisnummer 2. Notulen vergaderingen van de raad 01-09-1953. 
10 Inventarisnummer 1084. 
11 Inventarisnummer 155. Zie Inventaris van de gemeente Voerendaal voor 1951. 
12 Inventarisnummer 148. 
13 Inventarisnummer 2098. 
14 Inventarisnummer 1055. 
15 Inventarisnummer 148. 
16 Inventarisnummer 1057. 
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In 1958 had de gemeente een probleem. Er was nog geen nieuwe burgemeester en op 2 september 1958 
moest een nieuw gekozen gemeenteraad in functie treden. Normaliter voorziet de Gemeentewet in deze 
zaken. Het oudste lid zou in dit geval optreden als voorzitter of een door de Commissaris der Koningin 
aangewezen lid. Het oudste lid in jaren J.A. Rameckers geeft echter te kennen niet voornemens te zijn om 
als voorzitter te fungeren. Daarom verzoekt men de Commissaris der Koningin een lid aan te wijzen om als 
voorzitter te fungeren. Bij besluit van 26 augustus 1958 van de Commissaris der Koningin wordt de heer 
J.W.M. Vaessen aangewezen als plaatsvervangend burgemeester tot het tijdstip waarop de aanwijzing van 
een plaatsvervangend burgemeester volgens de Gemeentewet zou hebben plaats gevonden. Zoals 
gebruikelijk werden in september bij de beëdiging van de benoemde raadsleden de volgende heren 
gekozen tot wethouder namelijk, J.W.M. Vaessen en J.M.H. Eurlings. 
 
Het nieuwe college bestaande uit Johannes Wilhelmus Maria Vaessen, landbouwer te Voerendaal en Jan 
Maria Hendrik Eurlings, van beroep bouwkundige, besluiten J.W.M. Vaessen als plaatsvervangend 
burgemeester aan te wijzen.17 
 
Bij Koninklijk Besluit van 1 september 1958 wordt G.J.H. Frencken benoemd tot burgemeester van 
Voerendaal, onder gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Wessem. Hiermede komt een einde aan 
een periode van 5? maand, gedurende welke de heer Vaessen, na het overlijden van burgemeester 
Dautzenberg, leiding aan het bestuur van de gemeente had gegeven.18 
 
Evenals de huisvesting van de inwoners is de huisvesting van de burgemeester een zorg van het 
gemeentebestuur. In 1958-1959 start men met de aankoop van een bouwterrein, gelegen aan de 
Hoolstraat, voor de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester.19 
 
Bij Koninklijk Besluit van 30 december 1958 wordt aan de burgemeester Frencken toestemming verleend 
om tot 1 januari 1960 in de gemeente Heerlen te wonen, i.v.m. de bouw van de nieuwe ambtswoning.20 
 
Op 13 maart 1959 brengt de commissaris der Koningin in Limburg een administratief bezoek aan de 
gemeente. Hierbij wordt onder andere aandacht geschonken aan de loop der bevolking, het forensisme, het 
toerisme, de woningbouw en de woningnood. Ook komt tet onderwijs aan bod, dat in de drie dorpskernen 
met wensen zit. De financiële toestand van de gemeente wordt uitvoerig besproken. De drie kerkdorpen 
worden bij de rondrit aangedaan en het werkbezoek wordt besloten met een bezoek aan kasteel-hotel 
Cortenbach.21 
 
Bij besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau d.d. 27 april 1959 wordt P.G.M. Huveneers 
benoemd verklaard tot lid van de raad. Dit wegens het verlies van een der vereisten van het lidmaatschap 
van de raad van J.A. Rameckers door verhuizing naar Ubach over Worms.22 
 
Op 21 mei komt de gemeente-onvanger F.J.H. Senden te overlijden. De raad der gemeente besluit om per 1 
juli 1959 H.J. Boumans te benoemen tot nieuwe gemeente-ontvanger van Voerendaal.23 
 
In de eerste vergadering van de raad in 1960 blikt burgemeester Frencken terug. Hij geeft in zijn toespraak 
aan, dat de gemeente in een zeer kort tijdsbestek van een vrijwel volledig agrarisch dorp, weliswaar 
gemarkeerd en gesierd door enkele kastelen en prachtige oude hoeven, ineens geroepen en gedwongen is, 
om een woongemeente te worden. Een gemeente, waarin "andere" mensen die elders hun ambt of beroep 
uitoefenen, samen met onze mensen kunnen leven en wonen; in ons Voerendaal, woon- of zo u wilt 
forensengemeente. Een dergelijke evolutie stelt een gemeentebestuur evenwel onvermijdelijk voor 
problemen van velerlei aard. 
 
De bevolking steeg in 1960 van 6462 tot 6603 inwoners en in 1961 met 267 tot 6870 inwoners. De 
problemen m.b.t. de woningnood groeien nog steeds, mede door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het 
aantal woningzoekenden bedroeg per 1 januari 1962 totaal 303 personen.24 
 

                                                      
17 Inventarisnummer 1048. 
18 Inventarisnummer 1078. 
19 Inventarisnummer 230. 
20 Inventarisnummer 1078. 
21 Inventarisnummers 148, 188. 
22 Inventarisnummer 1055. 
23 Inventarisnummer 132. 
24 Inventarisnummer 149. 
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Door het overlijden van het raadslid L.H. Frusch kan niet worden voorzien in de opengevallen plaats van 
raadslid. De voorzitter van het Centraal Stembureau besluit daarom op 5 juli 1961 dat de opengevallen 
plaats onbezet blijft tot de volgende verkiezing. Op de lijst is geen kandidaat meer beschikbaar.25 
 
Op 30 mei 1962 zijn er weer verkiezingen voor de samenstelling van de gemeenteraad. Na de vaststelling 
van de uitslag door het Centraal Stembureau worden de volgende leden benoemd: N.J. Huyts, J.W.H. 
Sieben, J.Th.D.M. Treuen, J.W.M. Vaessen, G.J. Zinzen, E.J.M.H. Eurlings, C.J.H. Franssen, J.G.J. 
Schreijen, H.G.L. Smeets, J. Hermkens, P.M.G. Huveneers, J.E. Verhoeven en H.W.P. Willems.26 
 
Op 17 september wordt J.W.M. Vaessen, lid van de K.V.P. als plaatsvervangend burgemeester 
aangewezen.27 
 
Het gemeentehuis dient te worden uitgebreid. In 1962-1965 vindt de verbouwing en de inrichting van het 
klooster aan de Hogeweg 2 voor gebruik als gemeentehuis plaats.28 In 1963 koopt de gemeente het klooster 
met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden aan. Dit kloostercomplex behoorde toe aan de St. 
Josephstichting te Hulsberg.29 
 
Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1964 wordt G.J.H. Frencken als burgemeester herbenoemd. 
 
Wegens het ontslag van het raadslid G.J. Zinzen, wordt door de voorzitter van het Centraal Stembureau 
besloten, dat per 1 december 1964 J.H. Scheepers wordt benoemd, wegens het openvallen van een plaats. 
Op 8 december wordt door de voorzitter besloten, dat ter benoeming van een lid van de raad, noodzakelijk 
geworden door het openvallen van een plaats wegens het niet aannemen van de benoeming door de heer 
J.H. Scheepers, de heer J.J. Meulenberg is benoemd.30 
 
In de jaren 1963, 1964 ondergaat de gemeentelijke administratie c.a. een reorganisatie.31 
 
Op 17 januari 1964 laat het college van burgemeester en wethouders een schrijven uitgaan aan de chefs 
van de'afdeligen van de gemeente-secretarie met als onderwerp reorganisatie van de gemeentelijke 
administratie c.a. 
 
Nu de bezwaren van krappe huisvesting zijn weggenomen door overbrenging van de kantoren van het 
gemeentehuis naar het verbouwde klooster en de ter beschikking gekomen werkruimten aan redelijke eisen 
voldoen, wordt voorgesteld om over te gaan aan de langer gekoesterde wens van reorganisatie van de 
gemeentelijke administratie in volle omvang. 
 
In dit schrijven wordt weergegeven hoe het college denkt dat de verwerking van de post dient te gebeuren, 
alsmede de verdere administratieve behandeling in de organisatie. Het college gaat ervan uit dat geen 
poststukken meer, hoge uitzonderingen daargelaten, in de vergadering van burgemeester en wethouders of 
de burgemeester, zullen worden gebracht alvorens deze op de betreffende afdelingen zijn behandeld. In de 
regeling die vanaf 20 januari 1964 ingaat wordt aangegeven hoe de behandeling en routing van de stukken 
moet worden, algemene opmerkingen betreffende gebruik van materialen, alsmede het hanteren van 
werktijden waar eenieder zich aan dient te houden. 
 
Door verhuizing naar een andere gemeente van het raadslid P.M.G. Huveneers, verliest deze een van de 
vereisten van het lidmaatschap van de raad. Door het openvallen van de plaats in de raad, besluit de 
voorzitter van het centraal stembureau per 16 november 1965 ter benoeming van een lid van de raad, de 
heer F.J. Moonen benoemd te verklaren.32 
 
Op 1 juni 1966 zijn er weer verkiezingen voor de leden van de nieuwe gemeenteraad. Door het centraal 
stembureau worden de volgende leden benoemd verklaard: N.J. Huyts, J.W.H. Sieben, J.Th.D.M. Treuen, 
J.W.M. Vaessen, E.J.M.H. Eurlings, C.J.H. Franssen, J.G.J. Schreijen, B.A. Engeln, G.C.F.M. Krekelberg, 

                                                      
25 Inventarisnummer 1055. 
26 Inventarisnummer 1058. 
27 Inventarisnummer 1084. 
28 Inventarisnummers 1008 en 1009. 
29 Inventarisnummer 260. 
30 Inventarisnummer 1055. 
31 Inventarisnummer 1043. 
32 Inventarisnummer 1055. 
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F.J. Moonen, E.M. Rameckers, A.J. Severens en J. Zweers.33 De raad besluit om per 8 september 1966, 
wethouder Jozef Willem Hubert Sieben, van beroep kalkexploitant en lid van de K.V.P. aan te wijzen tot 
plaatsvervangend burgemeester van Voerendaal. 
 
Per 13 januari 1967 wordt P.J. Zinzen benoemd verklaard wegens het verlies van een van de vereisten voor 
het lidmaatschap van de raad van J.W.M. Vaessen wegens verhuizing naar een andere gemeente.34 
 
De woningnood blijft nog steeds in de gemeente. Toch wordt er stevig door het gemeentebestuur aan 
gewerkt. Op 2 december 1968 wordt de 1000ste na de oorlog gebouwde woning in de gemeente officieel in 
gebruik genomen.35 
 
De eerste donkere wolken boven Zuid-Limburgse gemeenten doemen op in 1968. Het college van 
Gedeputeerde Staten doet een voorstel tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg door terugbrenging 
van het aantal gemeenten van 62 naar 14.36 Dit proces loopt tot 1974, waarna enkele later het proces verder 
gaat. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 13 januari 1969 wordt aan burgemeester G.J.H. Frencken eervol ontslag verleend 
per 1 februari. Per diezelfde datum wordt hij inspecteur bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in het 
rayon Eindhoven.37 J.W.H. Sieben fungeert als loco-burgemeester en de heren E.J.M.H. Eurlings en A.B. 
Engeln als wethouders. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester voor Voerendaal gaat van 
start. Aangezien niet zo snel tot invulling van de vacature wordt gekomen wordt met ingang van 13 oktober 
1969, loco-burgemeester J.W.H. Sieben van de gemeente Voerendaal, tijdelijk belast met de waarneming 
van het burgemeestersambt in de gemeente. Bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1971 wordt Jozef Willem 
Hubert Sieben, lid van de K.V.P., tot burgemeester van Voerendaal benoemd.38 
 
Besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau ter benoeming van een lid van de raad, noodzakelijk 
geworden door het openvallen van een plaats van 13 oktober 1969, waarbij G.W. Bisschops wordt 
benoemd, wegens ontslag van J.W.H. Sieben.39 
 
In 1969 zijn er met betrekking tot het bestuur wat veranderingen geweest. Nadat de burgemeester de 
gemeente heeft verlaten, zal ook de gemeente-secretaris J.L. Vliegen de gemeente-dienst verlaten. Per 15 
november 1969 wordt aan hem eervol ontslag verleend i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. De heer Vliegen was tevens secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur. Daarnaast 
werd hem ook eervol ontslag verleend als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
 
Zeven jaar eerder, en wel op 1 september 1962 was de heer J.L. Vliegen al eens in het zonnetje gezet. Op 
die dag was er een openbare vergadering van de raad, waarin als enig agendapunt aan de orde kwam, de 
huldiging van J.L. Vliegen, secretaris van de gemeente Voerendaal, bij gelegenheid van de viering van 
diens 40-jarig dienstjubileum. 
 
Op 1 maart 1969 is er weer een buitengewone openbare vergadering van de raad, nu bij gelegenheid van 
het 40-jarig ambtsjubileum van secretaris J.L. Vliegen. Een echte feestvergadering voor het feit dat hij 40 
jaar het ambt van secretaris in de gemeente heeft mogen uitoefenen. Bij besluit van de raad van 19 
augustus 1969 wordt aan hem de erepenning der gemeente toegekend op grond van zijn verdiensten voor 
de gemeente van 1922-1969 als gemeente-ambtenaar en van 1929-1969 als gemeente-secretaris, 
uitgereikt op 14 november 1969.40 
 
Als opvolger van de heer J.L. Vliegen wordt voorzien bij besluit van de raad van 27 mei 1969, daarin wordt 
Ch. H. Geelen benoemd tot nieuwe gemeente-secretaris met ingang van 15 november 1969.41 
 
Als plaatsvervangend burgemeester in casu loco-burgemeester wordt op 27 november 1969 Eugene Jan 
Maria Hendrik Eurlings, van beroep bouwkundige bij de Staatsmijnen en lid van de K.V.P. gekozen.42 

                                                      
33 Inventarisnummer 1059. 
34 Inventarisnummer 1055. 
35 Inventarisnummer 149. 
36 Inventarisnummer 157 en 158. 
37 Inventarisnummer 1078. 
38 Inventarisnummer 1091. 
39 Inventarisnummer 1055. 
40 Inventarisnummer 1122 en 1209. 
41 Inventarisnummer 19. 
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Het inwoner-aantal is per 1 januari 1970 gestegen tot 7979 inwoners.43 
 
De verkiezing van nieuwe leden van de raad staat op 3 juni 1970 op het programma. Na de vaststelling van 
de uitslag, worden door het Centraal Stembureau de navolgende leden als benoemd verklaard: G.W. 
Bisschops, G.H Claessens, A.B. Engeln, E.J.M.H. Eurlings, C.J.H. Franssen, N.J. Huijts, H.J.M. Keijbets, 
G.C.F.M. Krekelberg, K.M. Lemmens, F.J. Moonen, E.M. Rameckers, A.J. Severens en J.Th.D.M. Treuen.44 
De heren A.B. Engeln en N.J. Huijts worden gekozen als wethouder. De heer Anthonius Bernardus Engeln, 
van beroep hotelhouder en lid van de K.V.P. wordt per 4 september 1970 aangewezen als 
plaatsvervangend burgemeester.45 In 1971 wordt J. Hermkens benoemd per 13 januari wegens het 
openvallen een plaats in de raad.46 
 
Bij besluit van de raad van 28 september 1971 wordt de Verordening met betrekking tot de organisatie van 
de financiële administratie en van het kasbeheer der gemeente Voerendaal vastgesteld. Hierdoor wordt 
uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 127b van de Gemeentewet. Met ingang van 1 januari 1972 
wordt de functie van gemeente-ontvanger vervangen door die van comptabele.47 
 
Aan het welzijn van de inwoners wordt midden en eind jaren zestig ook hard gewerkt. Na een lange tijd van 
voorbereiding en uitvoering wordt op 10 juli 1971 het sportcomplex de Joffer in gebruik genomen.48 
 
Het inwoner-aantal bedraagt per 1 januari 1974 8465 inwoners.49 
 
Bij de verkiezing van de leden van de raad op 29 mei 1974 worden de navolgende leden benoemd: G.W. 
Bisschops, C.C.F. Bogaardt, G.H. Claessens, C.J.H. Franssen, W.H.M. Hermans, N.J. Huijts, M.H.M. Kloth, 
G.J.E. van Laar, K.M. Lemmens, F.J. Moonen, A.J. Severens, H.P. Vondenhoff en J.A.J. Vonk.50 Als 
wethouders worden door de raad gekozen de heren A.J. Severens en G.H. Claessens. Wethouder Antoon 
Jozef Severens, gepensioneerd ondergronds mijnopzichter en lid van de K.V.P., wordt per 4 september 
1974 aangewezen als plaatsvervangend burgemeester.51 Wegens ontslag van N.J. Huijts als lid van de 
raad, wordt per 7 november 1974 als raadslid J. Hermkens benoemd. In 1975 komt, wegens het overlijden 
van het raadslid C.J.H. Franssen, de heer P.J. Zinzen in de raad. 
 
Door ontslag van de gemeente-ontvanger H.J. Boumans wegens ziekte komt de functie van comptabele der 
gemeente per 1 april 1975 vrij. De raad besluit op 29 mei 1975 Gijsbertus Antonius Gerardus Biemans te 
benoemen tot comptabele der gemeente Voerendaal.52 
 
In 1976 komt door het overlijden van het raadslid en wethouder/loco-burgemeester A.J. Severens op 30 
september 1976 een plaats open in de raad. Deze wordt per 1 oktober 1976 opgevuld door J.F. Moonen. 
 
Op 21 oktober 1976 wordt Gerardus Henricus Claessens, van beroep medewerker accountantsbureau en lid 
van het CDA, aangewezen als plaatsvervangend burgemeester. Een maand later, namelijk per 1 november, 
komt er weer een plaats open te vallen door het verlies van een van de vereisten van het lidmaatschap van 
de raad van C.C.F. Bogaardt.53 In zijn plaats wordt per 1 november 1976 benoemd verklaard mevr. I.M. de 
Vries-van der Woude. Zij wordt als eerste vrouwelijk raadslid in de gemeente Voerendaal in de vergadering 
van de raad op 7 december 1976 door burgemeester J.W.H. Sieben beëdigd.54 
 
In 1976 wordt door de raad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw 
gemeentehuis. In 1961 was al een terrein verworven centraal gelegen tussen de dorpskernen Voerendaal 
en Kunrade, dat de naam gekregen had van Raadhuisplein. De raad stelde destijds al vast waar een nieuw 

                                                                                                                                                                               
42 Inventarisnummer 1084. 
43 Inventarisnummer 149. 
44 Inventarisnummer 1060. 
45 Inventarisnummer 1084. 
46 Inventarisnummer 1055. 
47 Inventarisnummer 904. 
48 Inventarisnummer 2273 e.v. 
49 Inventarisnummer 149. 
50 Inventarisnummer 1061. 
51 Inventarisnummer 1084. 
52 Inventarisnummer 1129. 
53 Inventarisnummer 1055. 
54 Inventarisnummer 27. 
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gemeentehuis zou dienen te worden gebouwd. In mei 1960 was er al een krediet vastgesteld om ontwerpen 
te maken voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Aan dit raadsbesluit was geen uitvoering gegeven.55 
 
Het heeft echter tot in 1975 geduurd voordat deze klus weer goed werd opgepakt. Het college van 
burgemeester en wethouders starten de procedure op. Nadat een onderzoek naar de verbouwing en 
uitbreiding van het gemeentehuis aan de Hogeweg geen voordelen met zich meebracht, besluit men tot 
onderzoek naar nieuwbouw.56 Binnen het kader van bestuurlijke reorganisatie en gemeentelijke herindeling 
zou het verstandig zijn het gebouw zodanig te projecteren, dat het gebouw geen "status-symbool" wordt, 
doch een functioneel gebouw, dat eventueel straks voor andere doeleinden kan worden gebruikt.57 Er wordt 
eind 1976 zelfs een raadscommissie ingesteld, die de bouw van het nieuwe gemeentehuis gaat begeleiden. 
Deze commissie gaat fungeren als representant van de opdrachtgever, voor zowel de bouwkundige als 
financiële aspecten.58 
 
Op 18 januari 1978 wordt het nieuwe gemeentehuis officieel in gebruik genomen en op 15 september 1978 
officieel geopend door de Commissaris der Koningin in Limburg dr. J. Kremers. Tevens is het ook de eerste 
keer in de geschiedenis van Voerendaal, dat er een nieuw gemeentehuis officieel geopend wordt, dat 
ontworpen en gebouwd is met de bestemming gemeentehuis.59 
 
In een aantal gemeenten rondom stedelijk centra ziet men een terugloop in het aantal inwoners, zo ook de 
gemeente Voerendaal. Het aantal inwoners per 1 januari 1976 bedroeg 8754 en per 1 januari 1977 waren 
dit 8688 personen, een daling van 66 personen. 
 
In de komende jaren zet deze daling nog door tot in 1979, dan is er sprake van een kleine opleving, waarna 
de daling weer inzet. Eind 1980 is de bevolking op het peil van 8621 inwoners gekomen.60 
 
De maatschappelijke ontwikkelingen en de groei en samenstelling van de bevolking brengen ook 
vernieuwingen en wensen met zich mee. 
 
In 1977 zijn er ontwikkelingen om te komen tot het instellen van een weekmarkt. Er is een toenemend aantal 
verzoeken van marktkooplieden en plaatselijke ondernemers (Vereniging van Zelfstandige Ondernemers 
Voerendaal) tot het mogen innemen van een standplaats langs de openbare weg voor de verkoop van 
waren. 
 
Echter pas in 1979, na diverse onderzoeken, komt in februari een voorstel naar de raad om een besluit te 
nemen tot het instellen van een weekmarkt van beperkte omvang voor de gemeente Voerendaal, alsmede 
het vaststellen van een marktverordening. Er wordt door de raad besloten om iedere donderdagmiddag een 
"kleine markt" op het kerkplein van Voerendaal te houden.61 
 
In het kader van de plannen van de provincie om te komen tot een gemeentelijke herindeling van 
gemeenten in Zuid-Limburg zullen ook in de gemeente Voerendaal besprekingen en discussies volgen. Er 
wordt in raadscommissies en in een extra openbare raadsvergadering van 16 augustus 1977 de discussie-
nota van de gemeente Voerendaal behandeld. In een schrijven van 19 augustus 1977 aan Gedeputeerde 
Staten geeft het college van burgemeester en wethouders aan, dat de raad van Voerendaal de voorkeur 
heeft uitgesproken voor handhaving van een zelfstandig Voerendaal. De oostgrens zou kunnen worden 
gevormd door de E39, een wegtracé, dat in het ontwerp-herindelingsplan grensscheidend is tussen de 
nieuwe gemeenten vanaf de Duitse grens tot Spaubeek, met uitzondering van ca. 3 km onder de gemeente 
Voerendaal. Het enige alternatief kan nog zijn: Voerendaal in zijn geheel opnemen in een landelijke 
gemeente. 
 
Bij een eventuele herindeling, waarin Voerendaal niet zelfstandig kan blijven in zijn huidige vorm, dient 
aansluiting te worden gezocht bij gemeenten met eenzelfde karakter. De gemeenteraad heeft dit ook reeds 
in 1968 en 1969 betoogd. Het wonen in een kleinere landelijke gemeente draagt bij tot algemene 
welzijnsgevoelens met name op het punt van sociale contacten en gezondheidsbeleving.62 

                                                      
55 Inventarisnummer 1014. 
56 Inventarisnummer 1012. 
57 Inventarisnummer 1013. 
58 Inventarisnummer 1016. 
59 Inventarisnummer 31. 
60 Inventarisnummer 149. 
61 Inventarisnummer 2028. 
62 Inventarisnummer 163. 
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Bij schrijven van 28 november 1977 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg aan de raden van de 
gemeenten in Zuid-Limburg een exemplaar van het advies toegezonden, dat zij met betrekking tot de 
voorgenomen herindeling van Zuid-Limburg aan de Minister van Binnenlandse Zaken hebben verzonden. In 
de ontwerpregeling treedt de nieuwe gemeente Voerendaal in de plaats van de op te heffen gemeenten 
Klimmen en Voerendaal.63 
 
Bij brief aan Gedeputeerde Staten van 5 mei 1978, wordt herinnerd aan de brief van 17 augustus 1977, 
waarbij Voerendaal niet kon instemmen met toevoeging aan de gemeente Heerlen en ook ernstige 
bedenkingen had tegen splitsing van kernen, die thans tot de gemeente behoren. Aan het eerste bezwaar is 
tegemoet gekomen. Aan het bezwaar van splitsing is voor wat de dorpskern Ubachsberg niet 
tegemoetgekomen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is en blijft het een niet 
verantwoorde ingreep in een in de historie gewortelde eenheid, indien Ubachsberg geen deel zou gaan 
uitmaken van de nieuw gemeente Voerendaal. 
 
In een nota aan de minister worden nogmaals motieven aangehaald waarom de kern Ubachsberg bij de 
nieuwe gemeente Voerendaal zou moeten behoren en verzoekt de gemeente de minister dan ook om de 
zuidelijke begrenzing in de door de raad aangegeven zin te wijzigen. Uiteindelijk zal Ubachsberg onder de 
nieuwe gemeente Voerendaal komen te vallen.64 
 
Voordat op 31 mei 1978 de verkiezing van leden van de raad plaatsvindt, wordt op 31 januari door de raad 
een motie ingediend, waarbij de raad verklaard dat wethouder en plaatsvervangend-burgemeester G.H. 
Claessens het vertrouwen niet meer bezit. Door het ontslag als wethouder dient er ook een nieuwe 
plaatsvervangend burgemeester te worden aangewezen. Deze aanwijzing gebeurt op 23 februari 1978 en 
wel voor Willem Hubertus Maria Hermans, van beroep leraar aan de H.T.S. te Heerlen en is lid van de 
V.V.D.65 Zoals reeds gezegd, worden op 31 mei 1978 de verkiezingen van de gemeenteraad gehouden. 
 
Benoemd worden de volgende leden in de raad: A.W.P. Beckers, G.W. Bisschops, F.W. Camps, G.H. 
Claessens, A.B. Engeln, H.A.A. Gubbels, W.H.M. Hermans, G.J.E. van Laar, K.M. Lemmens, F.J. Moonen, 
J.G.J. Schreijen, H.P. Vondenhoff en I.M. de Vries-van der Woude.66 
 
Met ingang van 1 februari 1980, de ingangsdatum van de pensionering van burgemeester J.W.H. Sieben, 
wordt hij, gelet op de gemeentelijke herindeling, belast met de waarneming van het burgemeestersambt in 
de gemeente Voerendaal. Helaas heeft hij zijn functie niet meer lang kunnen uitoefenen, want op 26 juni 
1980 komt hij te overlijden.67 
 
Sinds 27 juni 1980 is er een vacature van burgemeester in de gemeente, door het overlijden van 
burgemeester Sieben. De Commissaris der Koningin besluit op 9 september 1980, gelet op het wetsontwerp 
betreffende de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg en dat naar verwachting binnen afzienbare tijd 
de gemeente in zijn huidige vorm wordt opgeheven, het wenselijk is, dat in de waarneming van het 
burgemeestersambt wordt voorzien. Na raadpleging van de raad wordt Pieter Leonard Houben, geboren te 
Heerlen 21 maart 1916, wonende te Brunssum, vooralsnog voor een periode van zes maanden ingaande 1 
oktober tot 1 april 1981 belast met de waarneming van het ambt van burgemeester der gemeente 
Voerendaal. De heer Houben was Chef van het Kabinet van de Commissaris der Koningin in Limburg. De 
installatie volgt op 10 oktober 1980. Bij besluit van de Commissaris der Koningin van 20 maart 1981, wordt 
P.L. Houben herbenoemd als waarnemer van de functie van burgemeester in de gemeente Voerendaal. Op 
11 december 1981 volgt dan het besluit dat de tijdelijke waarneming van het ambt van burgemeester met 
ingang van 1 januari 1982 wordt beëindigd i.v.m. de opheffing van de gemeente in het kader van de 
gemeentelijke herindeling.68 
 
Bij wet van 21 mei 1981, Staatsblad 288, wordt de herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg bekrachtigd 
en zal m.i.v. 1 juni 1981 in werking treden en de nieuwe gemeenten gaan 1 januari 1982 van start.69 
 

                                                      
63 Inventarisnummer 162. 
64 Inventarisnummer 163. 
65 Inventarisnummer 1084. 
66 Inventarisnummer 1062. 
67 Inventarisnummer 1091. 
68 Inventarisnummer 1092. 
69 Inventarisnummer 167. 
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De verkiezing van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Voerendaal vindt plaats op 21 oktober 
1981. Als nieuwe raad zullen gaan fungeren: G.W. Bisschops, F.W. Camps, G.H. Claessens, H.A.A. 
Gubbels, W.H.M. Hermans, G.J.E. van Laar, K.M. Lemmens, A.J.G. Mertens, F.J. Moonen, T.H.M. van 
Oppen, P.A.M. Radermacher, P.H. Senden, G. Voogt, H.G. M. Winthagen en J.G.A. Winthagen.70 
 
Na de verkiezingen van gemeenteraden in het herindelingsgebied op 21 oktober 1981 zal ook gewerkt 
worden aan een profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester in de nieuwe gemeente. Op 2 
november 1981 komt de gouverneur dr. J. Kremers vergezeld van zijn kabinetschef drs. L.P.J. de Bruyn 
naar de nieuwe raadsleden van Voerendaal om te overleggen. De afzonderlijke woordvoerders geven hun 
wensen en opmerkingen naar aanleiding van vragen mee aan de gouverneur. Deze sluit de discussie en 
zegt dat hij nu gaat doen wat ieder mens alleen kan doen nl. zijn best. Hij hoopt, dat hij Voerendaal een 
burgemeester kan brengen die datgene voor Voerendaal kan doen, wat hij moet doen.71 
 
In het kader van de herindeling worden de volgende personen als tijdelijk functionaris benoemd door 
Gedeputeerde Staten voor de nieuw gevormde gemeente Voerendaal belast met de functie van secretaris 
Ch.H. Geelen en als tijdelijk functionaris belast met de taak van ontvanger G.A.G. Biemans.72 
 
In de notulen van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voerendaal, 
gehouden ten gemeentehuize op 29 december 1981 wordt, na de behandeling van de reguliere 
agendapunten, aandacht besteed aan de Gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg per 1 januari 1982. 
 
Waarnemend burgemeester Houben als voorzitter van de raad spreekt hier over deze bijeenkomst als een 
historisch zitting. De samenvoeging van de oude gemeente Klimmen en de oude gemeente Voerendaal tot 
een nieuwe gemeente met de naam Voerendaal geeft hem aanleiding om een historische terugblik te doen. 
Zo gaat hij in op de geschiedenis en ontwikkeling van Voerendaal, de gevolgen voor de burgers, de 
bestuurlijke verhoudingen en het ambtelijk apparaat. De gevolgen voor de burgers zullen betrekkelijk zijn; 
sociaal en cultureel zullen de burgers blijven opgaan in het rijke plaatselijke verenigingsleven. Voor bestuur 
en ambtelijk apparaat zijn de consequenties diepgaander. Toch is hij van mening, dat de nieuwe gemeente 
Voerendaal zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht goed voor de dag komt. Het gemeentebestuur heeft 
dan ook die dag de vlag hoog in top uitgestoken, niet halfstok, maar voluit, fier wapperend. Dit omdat bij een 
goed samenspel van bestuur, ambtenaren en burgerij het nieuwe Voerendaal een goed nieuw tijdperk 
ingaat. 
 
Met het eindigen van deze gemeente eindigt ook periode van het waarnemend burgermeesterschap van 
P.L. Houben. Hij dankt bij deze allen die het hem mogelijk hebben gemaakt om de afgelopen 15 maanden 
als burgemeester te fungeren in deze gemeente. Tevens wordt er afscheid genomen van 5 raadsleden die 
niet meer terugkeren in de nieuwe samenstelling van de toekomstige gemeente Voerendaal. Dit zijn: mevr. 
de Vries-van der Woude, de heren A.W.P. Beckers, A.B. Engeln, J.G.J. Schreijen en H.P. Vondenhoff. 
Namens de raad spreekt het scheidend raadslid A.B. Engeln, waarin hij naast de dankwoorden iets zegt 
over de samenvoeging van Klimmen en Voerendaal. Het huwelijk tussen Klimmen en Voerendaal is dan ook 
min of meer een "moetje". Moge het zo zijn als in het dagelijks leven, dat ook dit "moetje" resulteert in een 
goed huwelijk en navenant snel vruchten afwerpt. 
 
Uit handen van wethouder Lemmens ontvangt de scheidend burgemeester als afscheidscadeau van de 
gemeente een tableau met het gemeente-wapen van Voerendaal, vervaardigd door de kunstenaar Jos 
Hermens uit Nuth. Aan het eind van deze historische zitting biedt het college van burgemeester en 
wethouders ieder raadslid het gemeente-wapen van Voerendaal in glas en lood aan.73 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
Op 2 november 1949 schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, dat zij voornemens zijn om per 1 januari 1950 over te gaan tot invoering van het 
dossierstelsel volgens het registratuurplan van de Vereniging. Op 17 maart 1951 bericht het college, dat zij 
met de wederzijdse verplichtingen tot aansluiting kunnen verenigen.74 
                                                      
70 Inventarisnummer 1063. 
71 Inventarisnummer 181. 
72 Inventarisnummer 182. 
73 Inventarisnummer 37, notulen raad. 
74 Inventarisnummer 996. 
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In een schrijven van Gedeputeerde Staten aan de gemeente d.d. 13 januari 1964, ingeschreven onder no. 
182 van het register van ingekomen en verzonden stukken, wordt melding gemaakt, dat de gemeente 
gehandeld heeft zonder de voorschriften inzake verplaatsing van gemeente-archieven, zoals deze zijn 
vervat in het Koninklijk Besluit van 15 augustus 1936 (Staatsblad no. 370) in acht te nemen en de archieven 
heeft overgebracht naar het inmiddels als raadhuis in gebruik genomen gebouw gelegen aan de Hogeweg 
2.75 Dit gebeurde naar aanleiding van een inspectie der archieven in december 1993. Het nieuwe 
onderkomen als raadhuis, het voormalig zusterklooster van de Oblaten van Maria, was nog niet bekend bij 
inspecteur der archieven in Limburg. 
 
Gedeputeerde Staten verzoeken de gemeente om onverwijld een plan te doen ontwerpen voor de inrichting 
van een ruime, goedgelegen brandvrije archiefbewaarplaats in het thans als raadhuis in gebruik genomen 
gebouw. 
 
De kelder, waarin het gemeente-archief nu ligt opgestapeld, vlak naast de centrale verwarmingskelder, is als 
archiefbewaarplaats volkomen ongeschikt. De gemeente Voerendaal geeft in haar schrijven van 21 mei 
1964 aan, dat er inderdaad niet bij is stilgestaan bij de feitelijke wetsbepaling hieromtrent en bieden hierbij 
haar verontschuldigingen aan. De archieven zijn na de eerste dagen van de verhuizing nu zoveel mogelijk 
geordend en opgeborgen, zodat het overzichtelijk en goed hanteerbaar is. Het college geeft verschillende 
mogelijkheden overwogen om tot inrichting van een geschikte archiefbewaarplaats te komen. Er wordt 
voorgesteld om de beschikking te krijgen over een perceelsgedeelte waar thans nog een school staat. Er 
wordt een verzoek ingediend, zolang deze procedure nog loopt, om ontheffing van de desbetreffende 
bepalingen. Deze ontheffing wordt door Gedeputeerde Staten ook verleend. Op 1 december 1964 verzoekt 
de gemeente aan Gedeputeerde Staten om goedkeuring van een verbouwingsplan om te voorzien in de 
aanbouw van een archiefbewaarplaats. De raad heeft tot deze verbouwing besloten en een krediet van ? 
25.000,- beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Staten keuren het plan bij besluit van 1 februari 1965 no. B 
24465 goed. Hierna vindt dan ook de verbouwing en aanpassing van het raadhuis aan de Hogeweg plaats.76 
 
De inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in Limburg, drs. G.W.A. Panhuijsen dringt in zijn 
schrijven van 11 februari 1971 aan op reactie m.b.t. de regelingen in het kader van de uitvoering van de 
Archiefwet. In het voorstel aan de raad wordt dan ook voorgenomen een archiefverordening vast te stellen 
waarin de zorg voor en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden wordt geregeld. Eveneens 
wordt voorgesteld om een archiefbewaarplaats aan te wijzen, waar de stukken worden gedeponeerd die 
ouder zijn dan 50 jaar en binnen een tijdvak van 10 jaar naar deze bewaarplaats worden overgebracht. Als 
archiefbewaarplaats wordt voorgesteld de 1e verdieping van archiefbewaarplaats ("de Kluis") van het 
gemeentehuis aan te wijzen. Deze is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten 1 februari 1965, 1e 
afdeling, no. B. 24465. 
 
In de openbare vergadering van de raad van 2 maart 1971 wordt de Regeling inzake de zorg voor en het 
toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen vastgesteld.77 
 
Gedeputeerde Staten van Limburg berichten het college op 22 maart 1972, dat naar aanleiding van het 
ingesteld onderzoek naar de toestand van het archief van de gemeente door de provinciale inspecteur der 
archieven gebleken is, dat de archivalia zich in goede staat bevinden en goed worden beheerd. 
 
De archiefinspecteur prijst de ijver en efficiency waarmee de achterstand in het archiefbeheer, die enkele 
jaren geleden kennelijk moet hebben bestaan, door de huidige registrator werd weggewerkt. De 
gemeentesecretaris geeft in zijn verslag aan welke andere tekortkomingen zijn geconstateerd.78 
 
Een van de weinige manco's is, dat in het gehele gemeentehuis geen enkel brandblusapparaat voorhanden 
is. Het verdient de aandacht, dat in het kader van de beveiliging van de archieven tegen brand, in de 
nabijheid van beide archiefkluizen enkele koolzuursneeuwblussers te plaatsen. Bij brief van 13 april 1972 
bericht het gemeentebestuur, dat inmiddels in het gemeentehuis brandblusapparatuur is aangebracht, 
overeenkomstig de aanwijzigingen vervat in een rapport van de brandweer Heerlen.79 
 

                                                      
75 Inventarisnummer 117. 
76 Inventarisnummer 1008. 
77 Inventarisnummer 999. 
78 Inventarisnummer 998. 
79 Inventarisnummer 998. 
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Er wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd en op 29 november 1976 verzoekt het gemeentebestuur om 
goedkeuring te hechten aan de plannen betreffende de bouw van een archiefbewaarplaats in dit nieuwe 
gebouw. Na bespreking van de bouw en de condities waaronder dit moest gebeuren, wordt op 28 maart 
1977 door Gedeputeerde Staten besloten onder no. B 31218 goedkeuring te hechten aan de aanvraag van 
de gemeente.80 
 
In december 1976 doen burgemeester en wethouders ingevolge artikel 17 van de door de raad vastgestelde 
Archiefverordening verslag omtrent hetgeen door hen is verricht. Het college zal in 1977 de speciale 
aandacht richten op de herordening van het tekeningenarchief van de gemeente. De gemeentelijke 
archiefkluis is aan een noodzakelijke uitbreiding toe. In het nieuwe gemeentehuis is derhalve een 
archiefkluis geprojecteerd waarmee het college de stroom van de archiefstukken in de komende 40 jaar 
hoopt op te vangen.81 
 
Op 26 januari 1979 vindt er door Provinciale Waterstaat in Limburg aan het college van burgemeester en 
wethouders van Voerendaal een overdracht plaats van archiefbescheiden in verband met de overname van 
een gedeelte van de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen door de gemeente Voerendaal.82 
 
Op 21 september 1981 ontvangt het secretariepersoneel van de gemeente een schrijven, waarin de 
procedure wordt uitgelegd met betrekking tot de archieven en de effectuering van de gemeentelijke 
herindeling. Per 1 januari 1982 wordt gestart met een geheel nieuw dynamisch archief. De oude archieven 
dienen allemaal afgesloten te worden. Het nieuwe archief zal worden opgezet worden volgens de 
handleiding van de code V.N.G.83 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
De aansluiting bij de Vereniging van Nederlandse gemeente en de toepassing van een ander 
ordeningsstelsel is de reden waarom het begin van de cesuur in 1951 wordt gelegd, evenals de afsluiting 
van in 1981 door de opheffing van de gemeente door de gemeentelijke herindeling. Aan de totstandkoming 
van deze beschrijvende inventaris was reeds een gedeeltelijke inventarisatie naar dossierinventaris 
voorafgegaan van het semi-statisch archief door de afdeling Archiefverzorging van ZOL-bedrijven D.A.C. te 
Heerlen. Doordat er nog een opschoningsactie heeft plaats gevonden, werden nog diverse bescheiden 
toegevoegd aan het archief, maar nog niet verder bewerkt. In navolging hiervan besloot het 
gemeentebestuur van de gemeente Voerendaal in 1994 de periode 1951-1981 als beschrijvende inventaris 
op te laten maken. Gelet op de ontwikkelingen van de Archiefwet 1995, waarbij de overbrengingstermijn zou 
worden teruggebracht naar 20 jaar, was dit een goed besluit. In 1997/1998 vindt de afsluiting plaats door de 
afdeling Archiefverzorging en Documentenconversie van LICOM n.v. (voorheen ZOL-bedrijven). 
 
Op 1 januari 1951 is het reeds eerdergenoemde registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten ingevoerd. Met dit stelsel werd een zaaksgewijze ordening ingevoerd, zodat deze datum 
tegelijkertijd als afsluitingsdatum resp. begindatum van het archief betekende. 
 
De inventaris is ingedeeld volgens het Inventarisschema ten behoeve van de Beschrijving der Gemeente-
archieven daterende van na 1813, die in de circulaire van 1949 van de minister van Binnenlandse Zaken 
staat vermeld.84 Dit schema geeft alleen de titels van de hoofdstukken aan en heeft voor het gedeelte 
"stukken van bijzondere aard" dezelfde aanduidingen als de Basisarchiefcode voor de Gemeentelijke, 
Regionale en Provinciale Administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.85 De 
onderverdeling van deze hoofdstukken is ook ontleend aan deze code, die alom wordt gebruikt en bekend 
is. Binnen elke onderverdeling zijn de archiefbestanddelen chronologisch geordend. 
 

                                                      
80 Inventarisnummer 1024. 
81 Inventarisnummer 998. 
82 Inventarisnummer 1000. 
83 Inventarisnummer 998. 
84 Algemene regels voor de verzorging van de gemeente-archieven na 1813, Archiefcommissie van de vereniging van Nederlandse 

gemeenten in samenwerking met de Rijksarchiefdienst, circulaire Minister van Binnenlandse Zaken, 1949. 
85 Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1979 
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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.86 Verder werd gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse Archieftermen.87 
 
Achter de inventaris van het archief van de gemeente zijn zgn. gedeponeerde archieven opgenomen. Van 
deponeren van archieven is sprake wanneer rechten of functies en daarom ook de archiefbescheiden van 
de ene archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Ook is er van deponeren sprake, 
wanneer een ondergeschikte functionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de 
werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte archiefstukken overdraagt.88 
 
De archiefbestanddelen van de gedeponeerde archieven zijn niet verder onderverdeeld vanwege hun 
geringe aantal. 
 
De periode van het archief van de gemeente omvat de jaren 1951-1981. Het oudste archiefstuk is echter 
van 1893. In de benaming van dit archief staat voor het jaar 1951 tussen haakjes het jaartal 1893 en achter 
1981 het jaartal 1983. Er komt in het archief namelijk een kadastrale leggers voor, dat ook voor 1951 zijn 
gebruikt en dat materieel gezien niet te scheiden is. Wanneer het grootste deel van de periode van ná 1951 
is, waarin een dergelijk register is gebruikt, is het in het de inventaris van 1951-1981 opgenomen. Wanneer 
het grootste deel van die periode van voor 1951 is, zijn de bescheiden afgescheiden voor toevoeging aan de 
reeds bestaande inventaris in het gemeente-archief van [1800]-1951 opgenomen. 
 
De omschrijvingen van archiefbestanddelen in de inventaris, waarvoor geen nummers maar streepjes staan, 
zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen van wel genummerde omschrijvingen, die elders in de inventaris 
staan. Deze genummerde omschrijvingen hebben betrekking op meerdere onderverdelingen van het 
archiefschema. In de notabenes van de niet-genummerde omschrijvingen staan verwijzingen naar de 
genummerde omschrijvingen. 
 
Wanneer op het eind van omschrijvingen in de inventaris twee jaartallen staan vermeld, die gescheiden zijn 
door een verbindingsstreepje, betekent dit niet dat van elk jaar van die periode archiefbescheiden aanwezig 
zijn. Om lange rijen jaartallen te voorkomen, zijn vaak alleen het oudste en jongste jaar vermeld. 
 
Wanneer jaartallen op archiefstukken ontbreken, is ofwel "z.d." (zonder datum) vermeld ofwel de 
vermoedelijke datering tussen teksthaken [...] geplaatst. 
 
Van een aantal archiefbescheiden is op grond van artikel 15 van de Archiefwet 1995 de openbaarheid 
beperkt, ondermeer i.v.m. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Deze beperking van de 
openbaarheid is onder de desbetreffende omschrijving in notabenes vermeld. Het jaartal van de beperking 
is gesteld op 2025, behoudens de wettelijke regelingen die een andere openbaarheid of beperking 
rechtvaardigen. 
 
Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba) per 1 
oktober 1994, werden de Wet bevolkings- en verblijfsregisters en het daarop gebaseerde Besluit 
Bevolkingsboekhouding buiten werking gesteld. 
 
Op grond van artikel 91 van het Besluit Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) dient het gemeentebestuur 
nog 75 jaar na inwerkingtreding van eerdergenoemd besluit zorg te dragen voor het persoonsregister, het 
archiefregister en de bevolkingsboekhouding van vóór de invoering van het GBA.89 
 
Artikel 148 Wgba bepaalt, dat de overbrengingstermijn aanvangt op de datum van overlijden van de 
ingezetenen. Het is niet de bedoeling de overbrenging naar een archiefbewaarplaats uit te sluiten voor de 
overige kaarten, maar de verstrekking van gegevens daaruit, op dezelfde wijze gedurende die tijd te regelen 
als uit de GBA, waarin zich deels dezelfde gegevens bevinden. 
 
In het kader van een goed en doelmatig archiefbeheer heeft de gemeente ook gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot vernietiging van archiefbescheiden. Op 15 september 1977 wordt de gemeentesecretaris 
                                                      
86 Mrs. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th. Az, Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, Groningen 1920 tweede 

druk. 
87 Lexicon van Nederlandse Archieftermen, Stichting Archief Publikaties, 's-Gravenhage 1983. (Lexicon) 
88 Lexicon, p. 14. 
89 Besluit van 8 september 1994, Stb. 690, houdende regels ter uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). 
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gemachtigd tot vernietiging van de door hem beheerde archiefbescheiden, voor zover deze zijn omschreven 
in de lijsten als bedoeld in artikel 3, lid 3 sub e van het Archiefbesluit 1968, en niet in de lijsten zoals 
hiervoren genoemd, doch waaromtrent overeenkomstig artikel 3 lid 4 sub e van het Archiefbesluit, gunstig is 
geadviseerd dan wel machtiging is verkregen.90 
 
Van de mogelijkheid tot vernietiging is dan ook gebruik gemaakt in de loop der jaren. Zie hiervoor ook de 
desbetreffende inventarisnummers die zijn opgenomen in de inventaris. 
 
Na opschoning en inventarisatie van het archief resteren er nog circa 42 m1 aan correspondentie-archief en 
zo'n 12 m1 aan de als bijlage opgenomen serie bouwvergunningen. Bij de omnummering van het archief zijn 
de volgende archiefbescheiden niet meer aangetroffen:  
2285. Stukken betreffende het "steken van de eerste spade", de naamgeving en de officiële opening, 1969-
1971. 1 omslag.  
2291. Stukken betreffende de exploitatie van sportcomplex de Joffer door de gemeente, 1971-1973. 1 
omslag.  
Voor deze dossiers zijn lege (gestikkerde) omslagen in de doos gevoegd. 
 
Bij de inventarisatiewerkzaamheden zijn de onderstaande dossiers c.q. bescheiden, die opgenomen waren 
in de dossierinventaris, niet aangetroffen.  
- Gemeentevlag  
- Register van vertrokken personen 1951-1957  
- Register van ingekomen personen vanaf 1951-1957  
- Register van ontvangen kennisgevingen wegens toevallig overlijden vanaf 1974  
- Verblijfsregister vanaf januari 1976  
- Registers van inschrijving voor de dienstplicht 1951-1971.  
-1.840.8 (oud inv.nr. 1454) Kinderkoor Kunrade.- 20-jarig bestaansfeest, 1979.  
-1.840.8 (oud inv.nr. 1478) Oranje Comité Voerendaal. -Programma-overzichten viering Oranjefeest, 
1959/1980.  
-1.852.11 (oud inv.nr. 913) Parochiebibliotheek Voerendaal; oprichting en subsidiëring, 1950/1973  
-1.852.11 (oud inv.nr. 914) Parochiebibliotheek Ubachsberg; subsidiëring, 1966/1971  
-1.855.344 (oud inv.nr. 958) Kampeercentrum J.P. Rietbroek, Colmont 2.  
-Verleende vergunningen niet aangetroffen, 1974/1976  
Bouwvergunningen:  
1519 Heerlerweg 14 72/4  
1636 Heerlerweg 14/Heerlerweg 18 72/167  
Ondanks herhaalde pogingen om bovenstaande bescheiden te achterhalen, werd uiteindelijk besloten de 
inventaris toch af te sluiten. 
 

1.4. Lijst van Burgemeesters, 1945-1981 

Dautzenberg, J 1945-1958   
Vaessen, J.W.M 1958-1958 

(plaatsvervanger tot 
benoeming 
burgemeester) 

  

Frencken, G.J.H 1958-1969   
Sieben, J.W.H 1969-1971 (waarnemend 

burgemeester) 
  

Sieben, J.W.H 1971-1980   
Houben, P,L 1980-1981 (waarnemend 

burgemeester) 
  

 

1.5. Lijst van gemeentesecretarissen, 1929-1981 

Vliegen, J.L 1929-1969   
Geelen, Ch.H 1969-1981   
 

                                                      
90 Inventarisnummer 997. 
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1.6. Lijst van gemeente-ontvangers/comptabele, 1935-1981 

Senden, F.J.H 1935-1959   
Boumans, H.J 1959-1975 (vanaf 1972 

comptabele) 
  

Biemans, G.A.G 1975-1981 (comptabele)   
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2. Archief van het gemeentebestuur gevormd onder het beheer van de 
gemeentesecretaris, (1893) 1951-1981 (1983) 
 

2.1. Stukken van algemene aard 

 

2.1.1. Notulen van en besluiten van de raad 

 
 1-39 Registers houdende notulen van de vergaderingen van de raad met bijbehorende 

raadsstukken en klappers op het behandelde, 1951-1981..  
N.B. Raadsstukken vanaf 1959 en klappers op het behandelde vanaf 1953 t/m 1980 

 1 12-01-1951 t/m 22-12-1952, 1951 - 1952 1 band 
 2 13-02-1953 t/m 17-12-1953, 1953 1 band 
 3 05-02-1954 t/m 06-12-1954, 1954 1 band 
 4 14-01-1955 t/m 12-12-1955, 1955 1 band 
 5 13-01-1956 t/m 30-11-1956, 1956 1 band 
 6 25-01-1957 t/m 23-12-1957, 1957 1 band 
 7 07-02-1958 t/m 30-12-1958, 1958 1 band 
 8 22-01-1959 t/m 30-12-1959, 1959 1 band 
 9 28-01-1960 t/m 16-12-1960, 1960 1 band 
 10 31-01-1961 t/m 01-12-1961, 1961 1 band 
 11 26-01-1962 t/m 18-12-1962, 1962 1 band 
 12 22-01-1963 t/m 26-11-1963; met raadsstukken 22-01-1963 t/m 26-

03-1963, 1963 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 26 

 13 Raadsstukken 28-05-1963 t/m 26-11-1963, 1963 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 25 

 14 28-01-1964 t/m 29-12-1964, 1964 1 band 
 15 26-01-1965 t/m 07-12-1965, 1965 1 band 
 16 18-01-1966 t/m 20-12-1966, 1966 1 band 
 17 31-01-1967 t/m 19-12-1967, 1967 1 band 
 18 23-01-1968 t/m 17-12-1968, 1968 1 band 
 19 28-01-1969 t/m 09-12-1969, 1969 1 band 
 20 13-01-1970 t/m 29-12-1970, 1970 1 band 
 21 26-01-1971 t/m 21-12-1971, 1971 1 band 
 22 18-01-1972 t/m 19-12-1972, 1972 1 band 
 23 23-01-1973 t/m 18-12-1973, 1973 1 band 
 24 15-01-1974 t/m 10-12-1974, 1974 1 band 
 25 28-01-1975 t/m 23-12-1975; met raadsstukken 28-01-1975 t/m 25-

03-1975, 1975 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 26 

 26 Raadsstukken 25-03-1975 t/m 23-12-1975, 1975 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 25 

 27 27-01-1976 t/m 21-12-1976; met raadsstukken 27-01-1976 t/m 24-
02-1976, 1976 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 28 

 28 Raadsstukken 30-03-1976 t/m 21-12-1976, 1976 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 27 

 29 18-01-1977 t/m 20-12-1977; met raadsstukken 18-01-1977 t/m 31-
05-1977, 1977 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 30 
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 30 Raadsstukken 28-06-1977 t/m 20-12-1977, 1977 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 29 

 31 31-01-1978 t/m 29-12-1978; met raadsstukken 31-01-1978 t/m 28-
02-1978, 1978 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 32 

 32 Raadsstukken 21-03-1978 t/m 29-12-1978, 1978 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 31 

 33 25-01-1979 t/m 20-12-1979; met raadsstukken 25-01-1979 t/m 05-
04-1979, 1979 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 34 

 34 Raadsstukken 05-04-1979 t/m 20-12-1979, 1979 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 33 

 35 24-01-1980 t/m 18-12-1980; met raadsstukken 24-01-1980 t/m 27-
03-1980, 1980 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 36 

 36 Raadsstukken 24-04-1980 t/m 18-12-1980, 1980 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 35 

 37 29-01-1981 t/m 29-12-1981, 1981 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummers 38 en 39 

 38 Raadsstukken 29-01-1981 t/m 21-05-1981, 1981 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 37 

 39 Raadsstukken 25-06-1981 t/m 29-12-1981, 1981 1 band 
N.B. Zie ook inventarisnummer 37 

 
 40-41 Klappers op het behandelde in de vergaderingen van de raad, 1953-1980..  

 40 1953-1969, 1953 - 1969 1 omslag 
 41 1970-1980, 1970 - 1980 1 omslag 

 
 42 Notulen van raadsconferenties, 1973-1975, 1978, 1979, 1981..  1 omslag 
 

2.1.2. Notulen van het college van burgemeester en wethouders 

 
 43 Verzoekschrift van de wethouders Hermans en Vondenhoff tot het opnemen van 

bepaalde passages in de notulen van de vergadering van 05-04-1978 van het 
college van burgemeester en wethouders, 1978. Copie..  1 stuk 

 

2.1.3. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders 

 
 44-114 Registers houdende besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 

1952-1981..  
 44 21-03-1952 t/m 17-06-1953, 1952 - 1953 1 deel 
 45 23-06-1953 t/m 07-07-1955, 1953 - 1955 1 deel 
 46 21-07-1955 t/m 22-05-1957, 1955 - 1957 1 deel 
 47 06-06-1957 t/m 30-12-1958, 1957 - 1958 1 deel 
 48 08-01-1959 t/m 09-02-1961, 1959 - 1961 1 deel 
 49 16-02-1961 t/m 18-10-1962, 1961 - 1962 1 deel 
 50 20-10-1962 t/m 10-09-1964, 1962 - 1964 1 deel 
 51 18-09-1964 t/m 07-04-1966, 1964 - 1966 1 deel 
 52 14-04-1966 t/m 18-05-1967, 1966 - 1967 1 deel 
 53 25-05-1967 t/m 07-03-1968, 1967 - 1968 1 deel 
 54 14-03-1968 t/m 27-05-1969, 1968 - 1969 1 deel 
 55 04-06-1969 t/m 14-05-1970, 1969 - 1970 1 deel 
 56 21-05-1970 t/m 30-12-1970, 1970 1 band 
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 57 06-01-1971 t/m 29-12-1971, 1971 1 band 
 58 05-01-1972 t/m 29-12-1972, 1972 1 band 
 59 03-01-1973 t/m 20-03-1973, 1973 1 band 
 60 29-03-1973 t/m 07-06-1973, 1973 1 band 
 61 13-06-1973 t/m 11-09-1973, 1973 1 band 
 62 19-09-1973 t/m 18-12-1973, 1973 1 band 
 63 03-01-1974 t/m 09-05-1974, 1974 1 band 
 64 15-05-1974 t/m 29-08-1974, 1974 1 band 
 65 04-09-1974 t/m 14-11-1974, 1974 1 band 
 66 21-11-1974 t/m 19-12-1974, 1974 1 band 
 67 02-01-1975 t/m 27-03-1975, 1975 1 band 
 68 03-04-1975 t/m 19-06-1975, 1975 1 band 
 69 19-06-1975 t/m 29-09-1975, 1975 1 band 
 70 03-10-1975 t/m 23-12-1975, 1975 1 band 
 71 08-01-1976 t/m 12-02-1976, 1976 1 band 
 72 19-02-1976 t/m 24-03-1976, 1976 1 band 
 73 01-04-1976 t/m 06-05-1976, 1976 1 band 
 74 13-05-1976 t/m 24-06-1976, 1976 1 band 
 75 01-07-1976 t/m 19-08-1976, 1976 1 band 
 76 26-08-1976 t/m 30-09-1976, 1976 1 band 
 77 07-10-1976 t/m 11-11-1976, 1976 1 band 
 78 18-11-1976 t/m 30-12-1976, 1976 1 band 
 79 06-01-1977 t/m 24-02-1977, 1977 1 band 
 80 04-03-1977 t/m 14-04-1977, 1977 1 band 
 81 21-04-1977 t/m 09-06-1977, 1977 1 band 
 82 09-06-1977 t/m 04-08-1977, 1977 1 band 
 83 11-08-1977 t/m 22-09-1977, 1977 1 band 
 84 29-09-1977 t/m 27-10-1977, 1977 1 band 
 85 03-11-1977 t/m 01-12-1977, 1977 1 band 
 86 08-12-1977 t/m 29-12-1977, 1977 1 band 
 87 05-01-1978 t/m 08-03-1978, 1978 1 band 
 88 08-03-1978 t/m 10-05-1978, 1978 1 band 
 89 10-05-1978 t/m 26-07-1978, 1978 1 band 
 90 26-07-1978 t/m 19-10-1978, 1978 1 band 
 91 19-10-1978 t/m 19-12-1978, 1978 1 band 
 92 03-01-1979 t/m 06-03-1979, 1979 1 band 
 93 13-03-1979 t/m 01-05-1979, 1979 1 band 
 94 08-05-1979 t/m 03-07-1979, 1979 1 band 
 95 10-07-1979 t/m 11-09-1979, 1979 1 band 
 96 18-09-1979 t/m 23-10-1979, 1979 1 band 
 97 30-10-1979 t/m 27-11-1979, 1979 1 band 
 98 04-12-1979 t/m 28-12-1979, 1979 1 band 
 99 04-01-1980 t/m 12-02-1980, 1980 1 band 
 100 20-02-1980 t/m 25-03-1980, 1980 1 band 
 101 01-04-1980 t/m 29-04-1980, 1980 1 band 
 102 06-05-1980 t/m 18-06-1980, 1980 1 band 
 103 24-06-1980 t/m 12-08-1980, 1980 1 band 
 104 19-08-1980 t/m 16-09-1980, 1980 1 band 
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 105 23-09-1980 t/m 28-10-1980, 1980 1 band 
 106 04-11-1980 t/m 02-12-1980, 1980 1 band 
 107 09-12-1980 t/m 30-12-1980, 1980 1 band 
 108 06-01-1981 t/m 24-02-1981, 1981 1 band 
 109 24-02-1981 t/m 14-04-1981, 1981 1 band 
 110 14-04-1981 t/m 26-05-1981, 1981 1 band 
 111 26-05-1981 t/m 14-07-1981, 1981 1 band 
 112 14-07-1981 t/m 15-09-1981, 1981 1 band 
 113 15-09-1981 t/m 10-11-1981, 1981 1 band 
 114 10-11-1981 t/m 30-12-1981, 1981 1 band 

 

2.1.4. Correspondentie 

 
 115-149 Registers van ingekomen en verzonden stukken, 1959-1981..  

 115 29-12-1959 t/m 19-04-1963, 1959 - 1963 1 deel 
 116 02-01-1963 t/m 10-07-1964, 1963 - 1964 1 deel 
 117 02-01-1964 t/m 12-03-1965, 1964 - 1965 1 deel 
 118 04-01-1965 t/m 21-06-1966, 1965 - 1966 1 deel 
 119 03-01-1966 t/m 10-05-1967, 1966 - 1967 1 deel 
 120 03-01-1967 t/m 20-02-1968, 1967 - 1968 1 deel 
 121 09-01-1968 t/m 12-06-1969, 1968 - 1969 1 deel 
 122 02-01-1969 t/m 03-07-1970, 1969 - 1970 1 deel 
 123 02-01-1970 t/m 29-07-1971, 1970 - 1971 1 deel 
 124 04-01-1971 t/m 24-05-1972, 1971 - 1972 1 deel 
 125 03-01-1972 t/m 14-08-1973, 1972 - 1973 1 deel 
 126 02-01-1973 t/m 15-08-1973, 1973 1 deel 
 127 18-06-1973 t/m 28-12-1973, 1973 1 deel 
 128 02-01-1974 t/m 07-08-1974, 1974 1 deel 
 129 08-08-1974 t/m 31-12-1974, 1974 1 deel 
 130 02-01-1975 t/m 02-07-1975, 1975 1 deel 
 131 02-07-1975 t/m 18-12-1975, 1975 1 deel 
 132 18-12-1975 t/m 05-07-1976, 1975 - 1976 1 deel 
 133 05-07-1976 t/m 31-12-1976, 1976 1 deel 
 134 03-01-1977 t/m 16-06-1977, 1977 1 deel 
 135 16-06-1977 t/m 16-12-1977, 1977 1 deel 
 136 16-12-1977 t/m 06-06-1978, 1977 - 1978 1 deel 
 137 06-06-1978 t/m 14-11-1978, 1978 1 deel 
 138 15-11-1978 t/m 23-03-1979, 1978 - 1979 1 deel 
 139 23-03-1979 t/m 01-08-1979, 1979 1 deel 
 140 01-08-1979 t/m 30-11-1979, 1979 1 deel 
 141 03-12-1979 t/m 31-03-1980, 1979 - 1980 1 deel 
 142 01-04-1980 t/m 18-07-1980, 1980 1 deel 
 143 18-07-1980 t/m 25-11-1980, 1980 1 deel 
 144 26-11-1980 t/m 23-03-1981, 1980 - 1981 1 deel 
 145 23-03-1981 t/m 13-07-1981, 1981 1 deel 
 146 13-07-1981 t/m 23-11-1981, 1981 1 deel 
 147 23-11-1981 t/m 31-12-1981, 1981 1 deel 
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 149 Toespraken van de burgemeester, gehouden tijdens vergaderingen 
van de raad, houdende overzichten betreffende de gemeente over 
de jaren, 1962, 1967- 1980. 1 omslag 

 

2.1.5. Gemeenteverslagen en algemene statistieken 

 
 148 Jaarverslagen betreffende de gemeente over de jaren, 1954, 1956-1959..  1 omslag 
 

2.1.6. Archiefinventarissen 

 
 150-153 Inventarissen van het gemeente-archief 

 150 Dossierinventaris archiefbescheiden over de periode 1951-1981, 
1951 - 1981 2 banden 

 151 Register van vernietiging van archiefbescheiden over de jaren 1951-
1981, 1951 - 1981 2 banden 

 152 Dossierinventaris financiële bescheiden over de jaren 1953-1981, 
1953 - 1981 1 band 

 153 Register van vernietiging van financiële archiefbescheiden over de 
jaren 1953-1981, 1953 - 1981 1 band 

 

2.2. Stukken van bijzondere aard 

 

2.2.1. Organisatie 

 

2.2.1.1. Organisme 

 

2.2.1.1.1. Instelling, ontwikkeling, opheffing 

 
 154 Stukken betreffende de verstrekking van gegevens aan de Provinciale 

Planologische Dienst in Limburg omtrent de sociaal economische ontwikkeling van 
de gemeente na de bevrijding, 1951..  3 stukken 

 
 155 Stukken betreffende het gemeentewapen, alsmede inzake het gebruik hiervan 

door plaatselijke verenigingen, 1958, 1976, 1978, 1981..  1 omslag 
 
 156 Besluiten van de raad tot vaststelling en wijziging van straatnamen; met 

bijbehorende stukken, 1958-1981..  1 omslag 
 
 157-158 Dossiers inzake het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten tot 

gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg door terugbrenging van het aantal 
gemeenten van 62 naar 14, 1968, 1969, 1971-1974..  

 157 1968, 1969, 1968 - 1969 1 omslag 
 158 1971-1974, 1971 - 1974 1 omslag 

 
 159 Stukken betreffende publikaties in boek- of brochurevorm die betrekking hebben 

op de geschiedenis van de gemeente, 1973, 1977, 1981..  1 omslag 
 
 160 Stukken betreffende de reactie van de gemeente op het concept-ontwerp van wet 

reorganisatie binnenlands bestuur, 1975..  2 stukken 
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 161 Staat houdende vragenlijst van de Stichting Gemeentelijk Cultuurfonds te 's-

Gravenhage betreffende de ambtsketen van de burgemeester; met bijbehorend 
stuk, 1977..  2 stukken 

 
 162-185 Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, 1977-1982..  

 162 Stukken betreffende het ontwerp-plan d.d. 25-05-1977 van het 
college van Gedeputeerde Staten, 1977, 1978. 1 omslag 

 163 Stukken betreffende de standpuntbepaling door de raad, 1977, 
1978. 1 omslag 

 164 Stukken betreffende de hoorzittingen van het college van 
Gedeputeerde Staten, 1977, 1978. 1 omslag 

 165 Notulen bespreking gehouden tussen de colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten Voerendaal, Klimmen en 
Wijnandsrade, 1977. 1 stuk 

 166 Stukken betreffende reacties van inwoners en van derden, 1977. 1 omslag 
 167 Dossier inzake de vaststelling en de wijziging van de Wet tot 

gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, 1979-1981. 1 omslag 
 168 Notulen van vergaderingen van het College van Overleg; met 

bijbehorende stukken, 1981. 1 omslag 
 169 Verordening bijzonder georganiseerd overleg; met bijbehorende 

stukken, 1981. 1 omslag 
 170 Stukken betreffende de samenstelling van de bijzondere commissie 

georganiseerd overleg, 1981. 1 omslag 
 171 Notulen van vergaderingen van de bijzondere commissie 

georganiseerd overleg; met bijbehorende stukken, 1981. 1 omslag 
 172 Stukken betreffende informatie van het college van 

GedeputeerdeStaten inzake diverse aspecten van de gemeentelijke 
herindeling, 1981. 1 omslag 

 173 Draaiboek gemeentelijke herindeling; met bijbehorend stuk, 1981. 1 deel, 1 stuk 
 174 Stukken betreffende de planning, de organisatie en de uitvoering 

van werkzaamheden verband houdende met het opgaan van de 
gemeenten Voerendaal en Klimmen in de nieuwe gemeente 
Voerendaal, 1981. 2 omslagen 

 175 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden door de 
sector welzijn, verband houdende met het opgaan van de 
gemeenten Voerendaal en Klimmen in de nieuwe gemeente 
Voerendaal, 1981. 1 omslag 

 176 Stukken betreffende de uitvoering van werkzaamheden door de 
afdeling Interne Zaken, verband houdende met het opgaan van de 
gemeenten Voerendaal en Klimmen in de nieuwe gemeente 
Voerendaal, 1981. 1 omslag 

 177 Stukken betreffende (buitengewone) openbare raadsvergaderingen, 
afscheids- en kennismakingsrecepties verband houdende met de 
inwerkingtreding van de gemeentelijke herindeling, 1981. 1 omslag 

 178 Stukken betreffende de voorlichting van het personeel, 1981, 1982. 1 omslag 
 179 Stukken betreffende de voorlichting aan de inwoners, 1981. 2 stukken 
 180 Dossier inzake de opdrachtverlening aan het Centraal Adviesbureau 

O.D.R.P. van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-
Gravenhage betreffende de begeleiding en advisering in personele- 
en organisatiezaken, 1981. 1 omslag 

 181 Stukken betreffende de profielschets van de te benoemen 
burgemeester, 1981. 1 omslag 

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

 183 Funktieboek voor de nieuwe gemeente Voerendaal; met 
bijbehorend stuk, 1981. Ontwerp. 1 deel, 1 stuk 

 184 Stukken betreffende de indeling van de nieuwe gemeente 
Voerendaal in stemdistricten, 1981. 1 omslag 

 185 Stukken betreffende grenscorrecties, 1981. 1 omslag 
 
 186 Stukken betreffende de indeling en begrenzing van de telgebieden in de nieuwe 

gemeente Voerendaal, 1981..  1 omslag 
 

2.2.1.1.2. Betrekkingen tot andere lichamen en personen 

 
 187 Beschikkingen van de Staatssecretaris van Financiën tot vaststelling van de 

bedragen als aandeel in de zuivere opbrengst van het recht op de mijnen over de 
jaren 1951 t/m 1959; met bijlagen, 1952-1961. Afschriften 1 omslag 

 
 188 Stukken betreffende administratieve en ambtelijke bezoeken van provinciewege, 

1959, 1969..  1 omslag 
 
 189 Stukken betreffende opgaven ingevolge het Besluit verfijning algemene uitkering 

mijngemeenten van binnen de gemeente over de jaren 1957 t/m 1973 gedolven 
steenkolen, 1963-1975..  1 omslag 

 

2.2.1.1.3. Economische en rechtspositie 

 

2.2.1.1.3.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsverwerkelijking 

 
 190 Polissen houdende verzekering tegen algemene wettelijke aansprakelijkheid; met 

bijbehorend stuk, 1951, 1967, 1969..  3 stukken 
 

2.2.1.1.3.2. Eigendom en bezit 

 

2.2.1.1.3.2.1. Verkrijging en verlies 

 
 .-- Stukken betreffende de stichting van een bijzondere jongens- en meisjesschool 

voor gewoon lager onderwijs te Ubachsberg, door overdracht van het gebouw van 
de openbare lagere school met het daarbij behorende meubilair en de leer- en 
hulpmiddelen, gelegen aan de Schoolstraat 33, aan de R.-K. Kerk en Parochie van 
de H. Bernardus, 1954-1956..  
N.B. Zie inventarisnummer 2100 

 
 .-- Akte houdende overdracht door de gemeente aan de St. Josephstichting te 

Hulsberg van een terrein met het zich daarop bevindende schoolgebouw voor 
voortgezet gewoon lager onderwijs voor meisjes, gelegen aan de Keerberg hoek 
Peerboomervouwer (later Raadhuisplein), sectie A no. 3117, groot circa 11,45 a; 
met bijbehorende stukken, 1955, 1961. Afschriften..  
N.B. Zie inventarisnummer 2124 

 
 .-- Akte houdende overdracht door de gemeente aan de R.-K. Kerk en Parochie van 

de H. Bernardus van de gebouwen van de bijzondere kleuterschool St. Anna, 



 27

gelegen aan het Bernardusplein 15, sectie D no. 1969 ged., groot circa 15 a, 1962. 
Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 2138 

 
 191 Akte houdende overdracht van grond aan de Woningvereniging Voerendaal, 

waarop door de woningvereniging woningwetwoningen zijn gebouwd, te weten 
gelegen aan de Minnegardsweg, de Panhuisstraat, Op de Beek en de Keerberg 
(groep VIII, 70 woningen), aan de Keerberg (groep IX, 20 woningen), aan de 
Minnegardsweg, de Panhuisstraat, de Tenelenweg, de Wolfsestraat, de 
Breemstraat en de Keerberg (groep X, 30 woningen), aan de Minnegardsweg, de 
Aldegondestraat, de Parkstraat, de Spekhouwerstraat, de Borenburgstraat, de 
Wolfsestraat en de Dammerscheidtstraat (groep XI, 78 woningen), aan de 
Lindeweg (groep XII, 32 woningen) en aan de Jozefstraat, de Aldegondestraat, de 
Dijkstraat en de Panhuisstraat (groep XIII, 32 woningen); met bijbehorende 
stukken, 1965..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de overdracht van grond om niet, gelegen aan de 

Eynattenstraat, sectie F no. 351, groot 0,03 a, aan M. Lancée te Heerlen, 1965, 
1966..  
N.B. Zie inventarisnummer 746 

 
 .-- Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Katholiek 

Onderwijs Kunrade van het terrein waarop door de stichting een schoolgebouw 
voor gewoon lager onderwijs wordt gesticht, gelegen aan de Hongerbeekstraat, 
sectie A no. 2899 en sectie F no. 397, beiden ged., samen groot circa 54,72 a; met 
bijbehorend stuk, 1967. Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 2140 

 
 192 Stukken betreffende de pogingen tot eigendomsverkrijging van het "Kunderkruis", 

bevestigd tegen de gevel van het pand Pontstraat no. 35, t.b.v. de restauratie en 
het onderhoud van het wegkruis, alsmede inzake de vestiging van het recht van 
opstal, 1969, 1971, 1974..  1 omslag 

 
 .-- Concept-akte houdende overdracht van wegen, groenstroken e.d. in het 

bestemmingsplan Milleveldje door de Stichting Werkgroep Eigen Woningen te 
Geleen aan de gemeente, 1971-1976..  
N.B. Zie inventarisnummer 586 

 
 .-- Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Katholiek 

Onderwijs Kunrade van de gebouwen van kleuterschool St. Bernadette met 
verdere aanhorigheden, erf en tuin, gelegen aan de Lindeweg 42, sectie F no. 
465, groot circa 19,25 a; met bijbehorende stukken, 1972-1974. Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 2150 

 
 .-- Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Bijzonder 

Onderwijs Parochie St. Laurentius van de ondergrond van de 
scholengemeenschap Dammerich, gelegen aan de Schilsstraat 5, sectie F no. 
597, groot 1,31 ha; met bijbehorende stukken, 1974, 1975. Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 2152 

 
 .-- Akte houdende overdracht door de Stichting Katholiek Onderwijs Ubachsberg aan 

de gemeente van een perceel grond met het zich daarop bevindende gedeelte van 
het schoolgebouw, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C no. 2636 ged., groot 
circa 22,20 a, alsmede concept-akte inzake overdracht door de gemeente aan de 
Stichting Katholiek Onderwijs Ubachsberg van een perceel grond met het zicht 
daarop bevindende gedeelte van het schoolgebouw, gelegen aan de Grispenstraat 
en de Bostenstraat, sectie C nos. 2918 en 2636 beiden ged., groot circa 48,45 a; 
met bijbehorende stukken, 1975, 1976. Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 2153 
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2.2.1.1.3.2.2. Aankoop 

 
 193 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen achter het Laurentiusplein, 

sectie A no. 1020, groot 90,20 a, toebehorend aan het R.-K. Kerkbestuur van de 
parochie van de H. Laurentius en sectie A nos. 1548 en 2772, groot resp. 52,60 a 
en 3,90 a, toebehorend aan J.M. Leenders, t.b.v. de bouw van 
woningwetwoningen en de aanleg van een weg, 1950, 1951..  3 stukken 

 
 194 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen nabij de 

Tenelenweg, sectie A no. 3180 ged., groot circa 6,50 a, toebehorend aan W.A. 
Huck en cons. te Geulle en het Nederlandse Beheersinstituut, t.b.v. de 
woningwetbouw, 1950-1952..  3 stukken 

 
 195 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en in de Stationstraat, 

sectie A nos. 2944 en 2943, groot resp. 8,40 a en 1 a, toebehorend aan A.A. Muijs 
en cons., t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1951..  3 stukken 

 
 196 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen aan en nabij de 

Spekhouwerstraat, sectie A nos. 774, 792, 793, 1662 en 2117, samen groot 63,95 
a, toebehorend aan C.A.W. Förster te Aken, t.b.v. de realisering van het 
woningbouwprogramma, 1952..  3 stukken 

 
 197 Stukken betreffende de aankoop van een huis met erf en gedeelte tuin, gelegen 

aan de Valkenburgerweg no. 1, sectie E nos. 2096 en 2366 beide ged., groot resp. 
circa 0,68 a en 0,42 a, toebehorend aan J.H. en J.H. Meessen, t.b.v. de 
verbetering van het kruispunt Kunderlinde, 1952..  1 omslag 
N.B. Zie ook vlp.invnr. 830 

 
 198 Stukken betreffende de aankoop van een weiland, gelegen aan de Keerberg, 

sectie A nos. 2532 en 2684, samen groot 28,60 a, toebehorend aan wed. J. 
Rameckers-Henssen en cons., t.b.v. de bouw van een school voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs voor meisjes, 1952..  3 stukken 

 
 199 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond, gelegen langs de 

Putterweg, tussen de Molenbeek en de Hoensbeek, sectie A no. 975 ged., groot 
circa 1,50 a, toebehorend aan het Nederlandse Beheersinstituut te 's-Gravenhage 
(beherend het voormalige vermogen van J. Graaf Stolberg zu Stolberg te 
Borlinghausen), t.b.v. rioleringswerkzaamheden, 1952, 1953..  1 omslag 

 
 200 Stukken betreffende de aankoop van percelen en perceelsgedeelten grond, 

gelegen aan en nabij de Keerbergsweide, de Hogeweg, de Kundergats, de 
Tenelenweg, de Valkenburgerweg, de Minnegardsweg, de Hogeweg, de Keerberg 
en de spoorweg Heerlen-Maastricht, toebehorend aan J.G.M. Aben en cons., 
G.B.H. Baur, erven L.Th. Bruls, J.J.W. Creugers, J. Delahaye, wed. A.M.H. 
Hennen-Gerards, J.J. Handels en cons., J.W. Hamers, wed. L.M.J.E. Hennen- 
Roebroeck en cons., G.H. Janssen, G.J. van Laar, J.L. Kevers, J.M.J. Keulers, R.-
K. Kerkbestuur van de parochie van H. Laurentius, V.M.H. Laval, J.H.L.W. 
Lipperts, wed. M.A. Leunissen-Merx, erven Lippert-Borghans, M. Maes en cons., 
P.J.L. Muijs, J.J. van Riet, G.J.M. Pluijmakers, W.H.J. Pluijmakers, J.H.M. Schijns, 
wed. M.H.J. Schijns-Packbier, P.J.E. Spijkers, P.J. Spierts, W.E.F. Snijders, 
H.A.H.M. Sluijsmans, J.H. Strijthagen, J.L. Voncken en cons., erven Vliegen-
Linden, M.H. Vrusch, erven wed. A. Weerts-Solinc en H.J. van Wissen, t.b.v. de 
realisering van het woningbouwprogramma, 1952, 1953..  1 omslag 

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

grond, gelegen te Ubachsberg, sectie D nos. 651 en 652 beide ged., samen groot 
circa 57,09 a, toebehorend aan J.J. van Riet te Brunssum, t.b.v. de realisering van 
het uitbreidingsplan in hoofdzaak; met bijbehorend stuk, 1952, 1953..  2 stukken 
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 202 Stukken betreffende de aankoop van bouw- en weiland, weg en waterleiding, 
gelegen aan weerszijden van de spoorweg Heerlen-Schin op Geul, sectie A nos. 
3087, 3088, 3089, 3090 en 3096, samen groot 44,75 a, toebehorend aan de Staat 
der Nederlanden, t.b.v. de bouw van een zuiveringsinstallatie voor rioolwater, 
1953..  1 omslag 

 
 203 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kampstraat, sectie E 

nos. 2628 en 2241 ged., groot resp. 7,45 a en circa 0,75 a, toebehorend aan de 
even J.H. J. Raeven, t.b.v. de woningbouw en de verbetering van de weg, 1953..  1 omslag 

 
 204 Stukken betreffende de aankoop van perceel weg, gelegen aan de Stationstraat, 

sectie A no. 2928, groot 0,40 a, toebehorend aan P.M. Diederen te Heerlen, t.b.v. 
de verbetering van de weg, 1953..  3 stukken 

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

grond, gelegen aan de Bergseweg, sectie B no. 1980 ged., groot circa 0,28 a, 
toebehorend aan J.H. Huijnen, sectie E no. 2497 ged., groot circa 1,43 a, 
toebehorend aan de kinderen Huijnen, sectie E no. 2476 ged., groot circa 0,18 a, 
toebehorend aan de erven M.J. Lenoire te Voerendaal, Heerlen en Roermond, 
sectie E no. 2477 ged., groot circa 0,21 a, toebehorend aan J.J. van Nunen, sectie 
E no. 2496 ged., groot circa 0,22 a, toebehorend aan W. Schrijen, sectie E nos. 
2496 en 2497 beide ged., samen groot circa 0,20 a, toebehorend aan J.H.P. en 
J.M.H. Vaessen te Noorbeek en Klimmen, sectie E no. 2475 ged., groot circa 0,27 
a, toebehorend aan J.H. Wintjens en gelegen aan de hoek Bergseweg-
Valkenburgerweg, sectie B no. 1987 ged., groot circa 3,21 a, toebehorend aan 
M.J.F.P. Dautzenberg-Nicolaers te Valkenburg-Houthem, t.b.v. de verbetering van 
de Bergseweg; met bijbehorend stuk, 1953..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 211 

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

grond, gelegen nabij de Tenelenweg, sectie A no. 3181 ged., groot circa 4,60 a, 
toebehorend aan Th. van Veen, t.b.v. de woningbouw; met bijbehorend stuk, 
1953..  2 stukken 

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

grond, gelegen nabij de Tenelenweg, sectie A no. 2986 ged., groot circa 1,70 a, 
toebehorend aan H.M. Wolfs, t.b.v. de woningbouw; met bijbehorend stuk, 1953..  2 stukken 

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

grond, gelegen aan en nabij de Keerberg, sectie A nos. 684, 685 en 2683, samen 
groot 38,05 a, toebehorend aan wed. M.H. Leenders-Erkens, t.b.v. de aanleg van 
een verbindingsweg tussen de Tenelenweg en de Keerberg; met bijbehorende 
stukken, 1953..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 200 

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

grond, gelegen nabij de Stationstraat, sectie A no. 3051, groot 67,36 a, 
toebehorend aan J.J. Muijs, t.b.v. de aanleg van een transportriool en de 
realisering van een industrieterrein; met bijbehorend stuk, 1953..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 696 

 
 210 Stukken betreffende de aankoop van stroken grond, gelegen aan de Bergseweg 

en de Kampstraat, sectie E nos. 2376 en 2377 beide ged. en sectie B nos. 1981, 
1657 en 2144 allen ged., groot resp. circa 3,57 a, 0,62 a en 1,83 a, toebehorend 
aan resp. de L.L.T.B. afdeling Voerendaal, P.H. Huynen en J.M. Magermans te 
Meerssen, t.b.v. de verbetering van de Bergseweg, 1953, 1954..  1 omslag 

 
 211 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Achterweg, sectie D 

no. 1718 ged., groot circa 0,50 a, toebehorend aan J.H. Thissen te Wittem, 
gelegen aan de Hoolstraat, sectie A no. 3253 ged., groot circa 0,585 a, 
toebehorend aan F.W.R. Röthig, sectie A no. 3229 ged., groot circa 0,46 a, 



 30

toebehorend aan J.P.J. Voragen, sectie A no. 3346 ged., groot circa 0,34 a, 
toebehorend aan J.J.H. Knoups, sectie A no. 3114 ged., groot circa 0,56 a, 
toebehorend aan P.J. Trijbels te Schaesberg, sectie A no. 2924 ged., groot circa 
0,55 a, toebehorend aan M.E. Rietbergen-Megen en E.M. Mol-Megen, sectie A no. 
3347 ged., groot circa 0,18 a, toebehorend aan J.H. Collon en gelegen aan de 
Keerberg, sectie A no. 2526 ged., groot circa 0,14 a, toebehorend aan H.L. 
Leunissen, t.b.v. de verbetering van de wegen, 1953, 1956..  1 omslag 

 
 212 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Tenelenweg, sectie A 

no. 2808 ged., groot circa 0,66 a, toebehorend aan J.J.F.M. Senden, t.b.v. de 
bouw van een transformatorhuisje, 1953-1954..  3 stukken 

 
 213 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Keerberg, sectie A nos. 

2523, 2525, 2527, 2553, 2555, 2618-2622, 2693, 3192, 3243, 3299, 3301 en 3547 
en sectie F nos. 174 en 179-186 alle ged., samen groot circa 5,81 a, toebehorend 
aan L.J. Crombach, J.H. Erven, J.J.J. Eyck, J.J. Frusch, J.A.M. Hoeppener, J.H. 
Horsmans, G.H. Jegers-Muijs, J.L. Keulers, W.H. Killaars, M.J.F. Klinkenberg, 
J.W. Leunissen, E.J.G. Loop, M.H.L. Moonen, wed. M.A. Moonen-Kokkelkoren, 
J.H. Muijs, wed. M.C. Pluijmakers-Bosch en cons., J.J.W. Pluymen, J.H. Possen, 
R.M.W.A. Rothkrans, Fr.L. Smeets en W.A. Wetterhahn, t.b.v. de verbetering van 
de weg, 1954, 1965..  1 omslag 

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

aan de Stationstraat, sectie A nos. 1763, 1765 en 2666, samen groot 8,80 a, 
toebehorend aan P.L. Wilders en cons. te Welten, t.b.v. de woningbouw, 1955, 
1956..  3 stukken 

 
 215 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met opstallen, gelegen aan de 

Valkenburgerweg no. 24, sectie A nos. 3066 en 3065 beide ged., samen groot 
circa 1 a, toebehorend aan P.L. Senden, t.b.v. de verbetering van de 
verkeersveiligheid, 1956..  3 stukken 

 
 216 Stukken betreffende de aankoop van percelen weiland en boomgaard, gelegen 

aan de Hogeweg en de Kundergats, sectie A no. 3009, groot 22,25 a, toebehorend 
aan de erven Hennen te Voerendaal, Heerlen en Valkenburg-Houthem, sectie A 
nos. 611, 612, 613 en 3011 alle ged., samen groot circa 74,20 a, toebehorend aan 
H.A.H.M. Sluijsmans te Margraten, sectie A nos. 2259 en 3008 ged., groot resp. 
11,05 a en circa 2 a, toebehorend aan de kinderen Senden, sectie A nos. 3012 en 
3013 beide ged., samen groot circa 28,03 a, toebehorend aan het R.-K. 
Kerkbestuur van de parochie van de H. Laurentius, sectie A no. 3010, groot 61,10 
a, toebehorend aan J.J. Nilwik en sectie A no. 569 ged., groot circa 14 a, 
toebehorend aan de kinderen van Loo, t.b.v. de woningwetbouw, 1956, 1957..  3 stukken 

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

weiland en bouwland, sectie A no. 2406 ged., groot circa 2,78 ha., toebehorend 
aan G.H.F. Lipperts, t.b.v. de woningbouw; met bijbehorende stukken, 1956, 
1957..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 216 

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

grond, sectie A nos. 2408, 1014 en 1015 alle ged. en no. 1013 geheel, samen 
groot circa 83,03 a, toebehorend aan W.E.F. Snijders, t.b.v. de woningbouw; met 
bijbehorende stukken, 1956, 1957..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 216 

 
 219 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Bergseweg, sectie B 

nos. 2037, 2041, 2049, 2051, 2058 en 2059 en sectie E nos. 2606-2618, 313 ged. 
en 314 ged., samen groot 16,85 a, toebehorend aan G.B.H. Baur te Heerlen, F. 
Curfs, wed. J.A.L.H. DresenHennen te Valkenburg-Houthem, wed. Th. Haenen-
Dejosez, G. Jaminon, erven Chr.J.H. Janssen, V.M.A. Laval, erven G.H. Lipperts, 
erven J.M. Magermans te Meerssen, J.J. Pluijmaekers en cons. te Bocholtz, P.J. 
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Schunck te Heerlen, erven B. Schijns te Brussel, J. Graaf Stolberg zu Stolberg te 
Borlinghausen, A.C. Tets, C.F. Tets, J.M.H. Vaessen te Klimmen en J.W.M. 
Visschers, t.b.v. de verbetering van de weg, 1956, 1960..  1 omslag 

 
 220 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen langs de Keerberg en de 

Dammerscheiderweg, sectie A no. 1761 ged., groot circa 46,64 a, toebehorend 
aan de erven Bruls te Beek, Grevenbicht en Maastricht, t.b.v. de woningbouw en 
bouw gemeentehuis, 1957..  1 omslag 

 
 221 Stukken betreffende de aankoop van een boomgaard, gelegen in het 

goedgekeurde uitbreidingsplan te Ubachsberg, sectie D no. 1915, groot 49,70 a, 
toebehorend aan N.J. Franssen, t.b.v. de woningbouw en de aanleg van wegen, 
1957..  1 omslag 

 
 222 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, 

sectie A nos. 663 en 1406 beide ged., samen groot circa 4,62 a, toebehorend aan 
P.J. H. Erven te Heerlen, 1957..  3 stukken 

 
 223 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en nabij de Kerkstraat, 

sectie D nos. 1508, 1849, 1801, 653 ged. en 655 ged., samen groot circa 17,70 a, 
toebehorend aan J.H. Schijns en sectie D no. 1850, groot 18,95 a, toebehorend 
aan J.L.M. Smeets, t.b.v. de woningwetbouw en de aanleg van wegen, 1957..  1 omslag 

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

een strook grond, gelegen aan de Dalstraat, sectie C no. 2258 ged., groot circa 1 
a, toebehorend aan P.J. Hamers te Wittem, t.b.v. de verbetering van de straat; met 
bijbehorend stuk, 1957..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 226 

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

grond, gelegen aan het kruispunt Colmond-Ubachsberg, sectie D no. 1897, groot 
circa 2,24 a, toebehorend aan H.H.J. Schijns, t.b.v. de verbetering van de 
verkeersveiligheid, 1957..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 226 

 
 226 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kerkstraat, sectie D 

no. 1838 ged., groot circa 2,30 a, toebehorend aan J.H. Scheepers, alsmede 
inzake de ruiling van grond, gelegen aan de Kerkstraat, sectie D no. 1850 ged., 
groot circa 1,24 a, tegen sectie D no. 1838 ged., groot circa 1 a, toebehorend aan 
J.H. Scheepers, t.b.v. de woningbouw, 1957, 1958..  3 stukken 

 
 227 Stukken betreffende de aankoop van weilanden, gelegen bij de Rivierenbrug en 

een gedeelte van de Putterweg, sectie A nos. 3254 3397, groot resp. 1,20 a en 
0,70 a en gemeente Hoensbroek sectie C nos. 4063 en 4062 ged., groot resp. 
9,80 a en circa 0,10 a, toebehorend aan de familie Maessen, t.b.v. de verbreding 
van de Tervierenweg, 1957, 1958, 1960..  1 omslag 

 
 228 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Kunderbeemden, sectie 

A nos. 577, 578 en 2593, groot resp. 14,20 a, 4,25 a en 1,20 a, toebehorend aan 
resp. de erven A.G. Vliegen-Kleijnen en G.J.H. Halmans, t.b.v. de woningbouw, 
wegverbreding en verbetering waterlossing, 1957, 1959..  1 omslag 

 
 229 Stukken betreffende de aankoop van grond met opstallen, gelegen aan de 

Hogeweg no. 51, de Kundergats, de Hogeweg, de Keerberg en de Bleijken sectie 
A nos. 3015, 3020, 3029, 1762 ged., 3282 ged., 654 ged., 877 en 878, samen 
groot ? 10,37,81 ha, toebehorend aan G.B.H. Baur te Heerlen, t.b.v. de 
woningbouw en bijzondere doeleinden, 1958..  1 omslag 

 
 230 Stukken betreffende de aankoop van bouwterreinen, gelegen aan de Hoolstraat, 

sectie A nos. 3310 en 3311, groot resp. 5,19 a en 5,19 a, toebehorend aan resp. 
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E.J.B.M. Wetzels-Ubben te Heerlen en E.J.H. Schmitz en cons. te Heerlen, t.b.v. 
de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester, 1958, 1959..  1 omslag 

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

Kolmonderweg, sectie D nos. 1504 en 1505 beide ged., samen groot circa 0,60 a, 
toebehorend aan G.W.H. Aelmans, t.b.v. de verbetering van de weg, 1958, 1959..  1 omslag 

 
 232 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Wijnstraat, sectie C 

nos. 607 en 608 beide ged., samen groot circa 0,60 a, toebehorend aan J.A. 
Grosjean te Simpelveld, t.b.v. de verbetering van het kruispunt Wijnstraat-Huls, 
1958, 1959..  3 stukken 

 
 233 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie A no. 3028, groot 37,30 a, toebehorend aan wed. J.A.L.H. Dresen-Hennen 
te ValkenburgHouthem, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1959, 1960..  1 omslag 

 
 234 Stukken betreffende de aankoop van smederij met erf, gelegen aan het Kerkplein, 

sectie A no. 3050, groot 1,40 a, toebehorend aan J.H. Habets, t.b.v. de realisering 
van het uitbreidingsplan, 1959, 1960..  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de terugkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Lindeweg, sectie A nos. 3010 en 3011 beide ged., groot circa 6 a, toebehorend 
aan L.W. Winter, 1959, 1960..  
N.B. Zie inventarisnummer 428 

 
 235 Taxatie-rapporten van onroerend-goed, i.v.m. aankopen t.b.v. de realisering van 

uitbreidings- en bebouwingsplannen; met bijbehorende stukken, 1959-1966..  1 omslag 
 
 236 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Pontstraat, sectie B 

no. 2175, groot 0,45 a, toebehorend aan W.J. Clemens en cons., t.b.v. de 
verbetering van de straat, 1960 3 stukken 

 
 237 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen aan de Vloedgraaf, sectie 

D no. 485, groot 10,40 a, toebehorend aan A.M. Kunzler-Reneerkens en cons., 
t.b.v. de inrichting van een waterzuiveringsinstallatie, 1960, 1961..  1 omslag 

 
 238 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kunderberg, sectie B 

no. 1940 ged., groot circa 0,25 a, toebehorend aan S. de Gronckel, t.b.v. de bouw 
van een transformatorhuisje door de N.V. P.L.E.M, 1960, 1961..  1 omslag 

 
 239 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Mingersborgerweg, 

sectie D no. 1953 ged., groot circa 2,20 a, toebehorend aan J.P.M. Dahmen, 
alsmede inzake de ruiling van grond, gelegen aan de Mingersborgerweg, sectie D 
no. 1953 ged., groot circa 1,27 a, tegen sectie D no. 1957 ged., groot circa 1,27 a, 
toebehorend aan J.P.M. Dahmen, t.b.v. de wijziging van de verkeerssituatie, 1960, 
1961..  1 omslag 

 
 240 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen ten westen van de Keerberg, 

sectie A nos. 648 ged., 653 ged., 689, 690, 691, 794, 1399, 1400, 1403, 1405 
ged., 1406 ged., 656 ged. en 663 ged., samen groot circa 4,89 ha, toebehorend 
aan Gravin H.H.M.A. de Marchant et d'Ansembourg-de Looz Corswarem en cons., 
t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1960, 1961..  1 omslag 

 
 241 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Steinweg, in de 

Vrouwenheide en Boschveld (gemeente Wittem), sectie A nos. 2894, 2678, 2771, 
2906, 2300 en 2303 en gemeente Wittem sectie A nos 2118 en 3597 alle ged., 
groot circa 2,45 a, 2,95 a, 0,56 a, 1,42, 1,10 a en 5,20 a, toebehorend aan resp. 
M.H.H. Loo-Vliegen, P.H.J. Schröder, C. en M.H. Ramakers, J.M. en M.H. Vliegen 
te Waubach, L.J. Gerards en H.J. van de Berg, t.b.v. de verbetering van 
agrarische wegen, 1960, 1961, 1964..  1 omslag 
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 242 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis, stallen, erf, hooiland, 
bouwland en hakhout, gelegen aan de Kampstraat en nabij de Parkstraat 
(plaatselijk genaamd Dammerscheid), sectie E nos. 2629 en 2631 en sectie A nos. 
2061 en 2067, groot resp. 2,85 a, 1,20 a, 14,80 a en 26,80 a, toebehorend aan 
J.J. Arets, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1961..  1 omslag 

 
 243 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Mingersborgerweg en 

de Kerkstraat, sectie D nos. 1828 en 1826 beide ged., samen groot circa 1,65 a 
toebehorend aan C.H.J. Franssen en sectie D nos. 1827 en 1825 beide ged., 
samen groot circa 0,90 a, toebehorend aan J.H. Habets en cons., t.b.v. de 
verbreding van de uitmonding van de Mingersborgerweg op de Kerkstraat en de 
aanleg van riolering, 1961..  1 omslag 

 
 244 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Hongerbeek, de 

Kunderberg, het Kunderveld, nabij de Mingelsberg en nabij het Boschbeel 
(gemeente Wittem), sectie B nos. 103-105, 107, 108, 110-113, 117, 119, 121, 577, 
1535, 1787, 1945, 1946, 1952 en 1953, sectie C nos. 798, 1694 en 1695 en 
gemeente Wittem sectie A nos. 24-26 alle ged., samen groot circa 17,70 a, 
toebehorend aan A.M.H. Baur-Frings te Heerlen, J.W. Beckers, A.H. Colette en 
cons. te Heerlen, C.H. Cremer, J.H. Huveneers, R.-K. Kerkbestuur van de 
parochie van de Bernardus, G.J. van Laar, V.H.M. Laval, A.J. van Lennep, J.F. 
Lipsch, M.H.R. Schrijen-Lipperts, P.J. Spierts, M.L. Vangangelt, M.J. Wijnands en 
cons. en Avondvrede, Vereniging tot stichting en instandhouding van Tehuizen 
voor Protestantse Ouden van Dagen en Nieuwe Armen in Limburg te Maastricht, 
t.b.v. de verbetering van agrarische wegen, 1961, 1963..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 246 

 
 245 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen langs de Kerkstraat, in de 

Vrouwenheide en Boschveld (gemeente Wittem), sectie C nos. 1816, 1817, 1845, 
2024, 2081, 2296, 2300, 2303 en 2325 alle ged. en gemeente Wittem sectie A 
nos. 23, 27 en 2928 alle ged., samen groot circa 27,10 a, toebehorend aan J.H. 
Dormans en cons. te Hulsberg, Kerkrade, Gulpen en Wittem, J.H. Franssen te 
Wijlre, L.J. Gerards en cons., J.J. Meulenberg, F.W.H. Rouwette, J.H.Th.B. 
Schneiders te Wittem, B.F. Schneiders te Gronsveld, H.J. Schuurman en J.L. 
Voncken, t.b.v. de verbetering van de weg langs de Vrouwenheide, 1961, 1963..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 246, 272 

 
 246 Stukken betreffende de eigendomsverwerving van gronden, t.b.v. de verbetering 

van agrarische wegen, 1961, 1963..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 244, 245, 273, 274 

 
 247 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen nabij de Tenelenweg, sectie 

A no. 3432 ged., groot circa 51,80 a, toebehorend aan de erven W.H.J. 
Pluijmakers, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1961, 1964..  1 omslag 

 
 248 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de hoek 

Spekhouwerstraat-Tenelenweg, sectie A nos. 3427 en 2979 beide ged., samen 
groot circa 3,40 a, toebehorend aan het R.-K. Kerkbestuur van de parochie van de 
H. Laurentius, t.b.v. de verbreding van het trottoir en de aanleg van een 
parkeerhaven, alsmede inzake de verkoop van grond, gelegen aan de 
Spekhouwerstraat, sectie A no. 3427 ged., groot circa 3,40 a, aan het R.-K. 
Kerkbestuur van de parochie van de H. Laurentius, 1961-1963..  1 omslag 

 
 .-- Taxatie-rapport t.b.v. de aankoop van gronden i.v.m. de reconstructie van de 

Putterweg; met bijbehorende stukken, 1962..  
N.B. Zie inventarisnummer 1931 

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

Schoolstraat, sectie D no. 1857 ged., groot circa 11,40 a, toebehorend aan W.J. 
Ubachs, t.b.v. de woningbouw, 1962..  1 omslag 
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 250 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kundergats, sectie A 
no. 3338, groot 10,10 a, toebehorend aan J.J.H. Loo en cons. te Voerendaal, 
Nuth, Ubach over Worms en Valkenburg-Houthem, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern Kunrade, 1962..  3 stukken 

 
 251 Stukken betreffende de aankoop van weiland en weg, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie A nos. 3326 en 3325 ged., groot resp. 1,27 a en circa 7,83 a, toebehorend 
aan J.M.E.J. Senden en cons. te Voerendaal, Kerkrade, Hoensbroek en 
Brunssum, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan in onderdelen voor de 
kernen Voerendaal en Kunrade, 1962..  1 omslag 

 
 252 Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van een voetpad, lopende 

vanaf de Hoolstraat naar Terworm, sectie A no. 3032 ged., groot circa 0,57 a, 
toebehorend aan het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf te Heerlen, 1962, 1963..  3 stukken 

 
 253 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Hogeweg en de 

Heerlerweg, sectie F no. 26 ged., groot circa 1,05,80 ha en gelegen aan de 
Kampstraat, sectie E no. 2782, groot 1,44,80 a, toebehorend aan J.E.M.E. van der 
Heijden, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan en de bouw van een kerk, 
1962, 1963..  1 omslag 

 
 254 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen achter de Hoolstraat en de 

Hogeweg, sectie A nos. 3517 en 3419 beide ged., samen groot circa 4,94 ha, 
toebehorend aan het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf te Heerlen, t.b.v. de 
aanleg van sportterreinen, 1962, 1963..  3 stukken 

 
 255 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen nabij de Kundergats, sectie F 

no. 229 ged., groot circa 1,50 a, toebehorend aan A.R. en W.H.L. Spätgens, 1962, 
1963..  3 stukken 

 
 256 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en nabij de Putterweg, 

sectie A no. 3817 ged., groot circa 25,92 a, toebehorend aan het Beambtenfonds 
voor het Mijnbedrijf te Heerlen, t.b.v. de verbetering van de Putterweg, 1962, 
1967..  1 omslag 

 
 257 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met stalling, tuin en weiland, 

gelegen aan de Kampstraat no. 32, sectie E nos. 2676 en 2778, samen groot 
28,75 a, toebehorend aan Th.M.H. Leufkens, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan, 1963..  3 stukken 

 
 258 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen Dammerscheid, sectie A nos. 

1427 en 1428, samen groot 19,85 a, toebehorend aan wed. E. Huyts- Schütt en 
cons., t.b.v. de woningbouw, 1963..  1 omslag 

 
 259 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Tenelenweg en in de 

Dammerscheid, sectie A nos. 3434 en 2070, samen groot 91,38 a, toebehorend 
aan het R.-K. Kerkbestuur van de parochie van de H. Bernardus, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan, 1963..  3 stukken 

 
 260 Stukken betreffende de aankoop van het klooster met ondergrond, tuin, erf en 

verdere aanhorigheden, gelegen aan de Hogeweg no. 2, sectie A no. 3548, groot 
circa 17,50 a, toebehorend aan de St. Josephstichting te Hulsberg, t.b.v. het 
gebruik hiervan als gemeentehuis, 1963..  1 omslag 

 
 261 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot aankoop van grond, gelegen aan de Steinweg, sectie A nos. 2836, 3569 
en 3570 alle ged., samen groot circa 5,70 a, toebehorend aan E.M.G. Hoefnagels-
Vorage en cons. te Eygelshoven, t.b.v. de verbetering van de weg; met 
bijbehorende stukken, 1963..  3 stukken 
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 262 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot aankoop van 
bouwgrond, gelegen nabij de Hunsstraat, sectie C no. 1327 ged., groot circa 19,50 
a, toebehorend aan J. Amkreutz te Kerkrade, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan; met bijbehorend stuk, 1963..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 258 

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

grond, gelegen aan en nabij de Kampstraat, sectie E nos. 2822 en 2823, samen 
groot 10,87 a, toebehorend aan wed. A.M.H. Baur-Frings te Heerlen, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan; met bijbehorende stukken, 1963..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 258 

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

grond met opstallen, gelegen aan de Tenelenweg, sectie A nos. 2076 en 3433, 
samen groot 12,20 a, toebehorend aan R.C. Courtais-Hanniet te Luik, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan; met bijbehorende stukken, 1963..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 258 

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

grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F no. 6, groot 9,41 a, toebehorend aan 
J. Maas te Heerlen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan; met bijbehorende 
stukken, 1963..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 258 

 
 266 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen aan de Hunsstraat, sectie 

C no. 2417, groot 78,30 a, toebehorend aan M.H.A. Rouwette-Bex, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan, 1963, 1964..  1 omslag 

 
 267 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen aan de Kundergats, 

sectie F no. 10, groot 48,80 a, toebehorend aan wed. A.M. Hennekens-Hellebrand 
te Geleen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1963, 1964..  1 omslag 

 
 268 Stukken betreffende de aankoop van een boomgaard, gelegen achter het pand 

Heerlerweg no. 11, sectie F no. 23 ged., groot circa 11,36 a, toebehorend aan 
G.H.N. Leufkens en cons. te Voerendaal en Geleen, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan, alsmede inzake de verkoop om niet van grond, gelegen aan de 
Heerlerweg, sectie F no. 26 ged., groot circa 1,20 a, aan G.H.N. Leufkens en 
cons. te Voerendaal en Geleen, 1963, 1964..  3 stukken 

 
 269 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen Boschveld gemeente Wittem, 

sectie A nos. 3202 en 3203 beide ged., samen groot circa 0,75 a, toebehorend 
aan wed. A.M.Th. Engelen-van Wersch en cons., t.b.v. de verbetering van wegen, 
1963, 1964..  3 stukken 

 
 270 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F 

no. 8, groot 9 a, toebehorend aan V.M.H. Laval, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan, 1963, 1964..  3 stukken 

 
 271 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen achter het pand Hogeweg 

no. 89, sectie F no. 29 ged., groot circa 27,80 a, toebehorend aan de erven 
Senden te Voerendaal, Eygelshoven, Hoensbroek en Horn, t.b.v. de realisering 
van het uitbreidingsplan, 1963, 1964..  1 omslag 

 
 272 Stukken betreffende de aankoop van grond, plaatselijk genaamd Mingelberg, 

sectie C no. 2309 ged., groot circa 0,25 a, toebehorend aan H.J. Engelen te 
Wittem, t.b.v. de verbetering van wegen, 1963, 1964..  3 stukken 

 
 273 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot aankoop van grond, plaatselijk bekend Mingersbergveld, sectie C no. 
2306 ged., groot circa 0,05 a, toebehorend aan M.P. Rouwette-Beckers, t.b.v. de 
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verbetering van agrarische wegen; met bijbehorend stuk, 1963, 1964..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummers 246, 738 

 
 274 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot aankoop van grond, gelegen aan de Steinweg, sectie A nos. 1153, 
1154, 1170 en 1475 alle ged., samen groot circa 35,65 a, toebehorend aan Mr. 
J.E.M.L.H. Gerardts te St. Odiliënberg, t.b.v. de verbetering van agrarische wegen; 
met bijbehorende stukken, 1963, 1964..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 246, 738 

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

grond, gelegen aan de Kundergats, sectie A no. 3585 ged., groot circa 0,80 a, 
toebehorend aan G.J.L. Schaeks, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan; 
met bijbehorende stukken, 1963, 1964..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 738 

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

grond, plaatselijk genaamd Stijn Gewande, sectie A nos. 1133, 3298 en 3287 alle 
ged., samen groot circa 0,90 a, toebehorend aan B.H. Paulissen te Heerlen, t.b.v. 
de verbetering van wegen; met bijbehorend stuk, 1963, 1964..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 272 

 
 277 Besluit van de raad tot aankoop van grond, gelegen aan de Kampstraat, sectie E 

nos. 294, 295, 2388, 2533-2535, 2750 en 2824-2827 alle ged., samen groot 3,11 
a, toebehorend aan C. Doutzenberg, erven Engelen, J.P.L.M. Frijns, L.L.T.B. 
afdeling Voerendaal, J.L.J. Moonen, drs. G.M.M. Kampschöer, G.L. Keulers, drs. 
G.C.M. F. Krekelberg en W.A.A. Schröder, alsmede inzake de ruiling van grond, 
gelegen aan de Kampstraat, sectie E no. 3066 ged., groot circa 0,50 a, tegen 
sectie E no. 2828 ged., groot circa 0,50 a, toebehorend aan W.H.M. Hermans en 
sectie E nos. 2753, 2853 en 2822 alle ged., samen groot circa 0,35 a, tegen sectie 
E no. 2821 ged., groot circa 0,35 a, toebehorend aan F.B.J. Vaessen, t.b.v. de 
verbetering van de straat; met bijbehorende stukken, 1963, 1964, 1967..  1 omslag 
N.B. Zie ook Archief gemeente Voerendaal 1982- 

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

bouwgrond, gelegen aan de Kampstraat, sectie E no. 2781 ged., groot circa 2,25 
a, toebehorend aan de wed. E. Habets-Ladenstein en cons., t.b.v. de realisering 
van het uitbreidingsplan; met bijbehorende stukken, 1963, 1965..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 258 

 
 279 Stukken betreffende de aankoop van een boerderij met erf en weiland, gelegen 

aan de Valkenburgerweg 38 en tussen de Mergelweg en de Valkenburgerweg, 
sectie F nos. 170 en 171 beide ged., groot resp. circa 17,11 a en 2,28 ha, 
toebehorend aan de familie Schoenmakers, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan het Broek, 1963, 1971-1977, 1981..  1 omslag 
N.B. Zie ook Archief gemeente Voerendaal 1982- 

 
 280 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen nabij de Mostardstraat, sectie 

C no. 1328 ged., groot circa 30,64 a, toebehorend aan G.W. Bisschops, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord, fase I, alsmede inzake 
de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Mostardstraat, sectie C no. 2992 
ged., groot circa 6,72 a, aan G.W. Bisschops, 1963, 1973- 1978..  1 omslag 

 
 281 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met ondergrond en tuin, 

gelegen aan de Kampstraat no. 30, sectie E no. 2779, groot 4,15 a, toebehorend 
aan de erven Lindelauf te Voerendaal, Brunssum, Heerlen en Nieuw-Zeeland, 
t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Milleveldje, 1963-1965..  1 omslag 

 
 282 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen Stijn Gewande, sectie A no. 

3288 ged., groot circa 2,05 a, toebehorend aan W.H. Paulissen te Heerlen, t.b.v. 
de verbetering van de weg, 1964..  3 stukken 
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 283 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Goswijnstraat, sectie 
A no. 3603 ged., groot circa 44,85 a, toebehorend aan de erven Senden te 
Voerendaal, Hoensbroek, Kerkrade en Brunssum, t.b.v. de aanleg van 
sportterreinen, 1964..  1 omslag 

 
 284 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F 

no. 13, groot 13,10 a, toebehorend aan F.L. Erven, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan, 1964..  1 omslag 

 
 285 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en nabij de Tenelenweg, 

sectie A no. 2807 ged., groot circa 2,50 ha, toebehorend aan wed. J.G.M. van der 
Hoff-Meuleman te Sittard, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1964..  1 omslag 

 
 286 Stukken betreffende de aankoop van grond, plaatselijk genaamd Dammerscheid, 

sectie A nos. 1425 en 1426, samen groot 19,80 a, toebehorend aan H.L. 
Leunissen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1964..  1 omslag 

 
 287 Stukken betreffende de aankoop van grond, plaatselijk genaamd Keerbergweide, 

sectie F no. 173, groot 38,05 a, toebehorend aan wed. Th.Ph.I.M. Vencken-
Chorus te Sittard en J.A.Fr.M. Chorus te Brunssum, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan het Broek, 1964..  1 omslag 

 
 288 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Putterweg (T.P. 80), 

sectie A no. 3085, groot 21,85 a, toebehorend aan de Staat der Nederlanden, 
t.b.v. de verbetering van de weg, 1964, 1965..  1 omslag 

 
 289 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met aanhorigheden, erf en 

tuin, gelegen aan de Schoolstraat no. 24, sectie D nos. 1160 en 1856, samen 
groot 2,20 a, toebehorend aan W.J. Hesdal en cons. te Nieuwenhagen en 
Voerendaal, t.b.v. de reconstructie van de Bergseweg, 1964, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 290 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen ten zuid-oosten van kasteel 

Cortenbach, sectie A nos. 3623 en 3507 beide ged., samen groot circa 18 ha, 
toebehorend aan het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf te Heerlen, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan, alsmede inzake de verplaatsing van het 
landbouwbedrijf van J.J.G. Crijns naar Swifterbant in Oostelijk Flevoland, 1964-
1966..  1 omslag 

 
 291 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Geleenbeek, sectie A 

no. 3163 ged., groot circa 0,05 a, toebehorend aan het Waterschap van de 
Geleen-Molenbeek met zijtakken te Sittard, t.b.v. de verbetering van de Putterweg 
(T.P. 80), 1965..  1 omslag 

 
 292 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kerkstraat, sectie C 

nos. 2168 en 2169 beide ged., samen groot circa 1,59 a, toebehorend aan H.J. 
Bemelmans, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1965..  1 omslag 

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

een woonhuis, gelegen aan de Molenbeekstraat no. 2, sectie A no. 1822, groot 
0,85 a, toebehorend aan de erven Schoenmakers, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan; met bijbehorende stukken, 1965..  1 omslag 

 
 294 Stukken betreffende de aankoop van grond met opstallen, gelegen aan de 

Schoolstraat no. 26, sectie D nos. 1161 en 1855, samen groot 1,40 a, 
toebehorend aan de L.L.T.B. afdeling Ubachsberg, t.b.v. de reconstructie van de 
Bergseweg, 1966..  1 omslag 

 
 295 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Eynattenstraat, sectie 

F no. 351 ged., groot circa 0,03 a, toebehorend aan de Staat der Nederlanden, 
t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Voerendaal, 1966..  1 omslag 
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 296 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F 

no. 7, groot 28,05 a en aan de Bergseweg, sectie B nos. 925 en 2054 beide ged., 
samen groot circa 11,18 a, toebehorend aan M.M. Jaminon te Luik, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan Kunrade en de reconstructie van de 
Bergseweg, 1966..  1 omslag 

 
 297 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen achter het pand Heerlerweg 

no. 11, sectie F no. 326 ged., groot circa 2,60 a, toebehorend aan H.N.J. en 
G.H.N. Leufkens te Voerendaal en Geleen, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan Kunrade, 1966..  1 omslag 

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

grond, gelegen nabij de Kerkstraat, sectie C no. 2156 ged., groot circa 0,36 a, 
toebehorend aan J.H. Hartmans, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Ubachsberg-noord I; met bijbehorende stukken, 1966..  1 omslag 

 
 299 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen aan de Hunsstraat, sectie 

C no. 1098, groot 20,90 a, toebehorend aan de erven Crijns te Nuth, Hoensbroek 
en Hulsberg, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 
1966, 1967..  1 omslag 

 
 300 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen aan de Hunsstraat, sectie 

C no. 1018, groot 24,60 a, toebehorend aan de erven Emonds te Wijnandsrade, 
t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 301 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen aan de Hunsstraat, sectie 

C no. 1019, groot 22,80 a, toebehorend aan F.J.H. Franssen te Wijlre, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 302 Stukken betreffende de aankoop van een grond, gelegen aan de Kerkstraat, sectie 

C no. 2334, groot 2,38 a, toebehorend aan J.G. Schijns, t.b.v. de realisering van 
het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 303 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met aanhorigheden en tuin, 

gelegen aan de Kampstraat no. 16, sectie E no. 2532, groot 10,40 a, toebehorend 
aan H.J. Vleugels, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Kunrade- zuid 
(Milleveldje), 1966, 1967..  1 omslag 

 
 304 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met tuin, gelegen aan de 

Minghof no. 8, sectie A nos. 1640 en 1641, samen groot 5,20 a, toebehorend aan 
G. Nickien, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Kunrade-oost, 1966, 
1967..  1 omslag 

 
 305 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Hunsstraat, sectie C 

nos. 1017, 2183 en 2432, samen groot 82,05 a, toebehorend aan J. Amkreutz te 
Heerlen, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg- noord I, 1966, 
1967..  1 omslag 

 
 306 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kerkstraat, sectie C 

nos. 2338, 2113 en 2114, samen groot 2,35,38 ha, toebehorend aan H.J. 
Schuurman, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 
1966, 1967..  1 omslag 

 
 307 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Vrenkeweg, sectie C 

no. 2196 ged., groot circa 56,50 a, toebehorend aan H.H. Laeven, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 308 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en nabij de Kerkstraat, 

sectie C nos. 2232 en 2335, samen groot 87,85 a, toebehorend aan J.B.H. 
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Snijders, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 
1967..  1 omslag 

 
 309 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en nabij de Vrenkeweg, 

sectie C nos. 1087, 1088, 1092, 1094, 1095, 1232 en 1233, samen groot 97,30 a, 
toebehorend aan A.M.H. Dahmen te Heerlen, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 310 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen op de hoek Hoolstraat-

Stationstraat, sectie A no. 2399, groot 2,05 a, toebehorend aan de erven Timmers 
te Heerlen, t.b.v. de reconstructie van de wegen, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 311 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen ten noorden van de 

Kerkstraat, sectie C no. 2231, groot 52,80 a, toebehorend aan H.J.H. Snijders te 
Heerlen, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 
1967..  1 omslag 

 
 312 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen ten zuid-westen van de 

Hunsstraat, sectie C nos. 2130 en 2063, samen groot 72,99 a, toebehorend aan 
M.H. Boymans-Franssen te Schaesberg, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 313 Stukken betreffende de aankoop van grond met opstallen, gelegen aan en/of nabij 

de Kampstraat, sectie E nos. 2875 en 2840, samen groot 51,62 a, toebehorend 
aan wed. M.S. Erven-Winthaegen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan 
Kunrade-zuid (Milleveldje), 1966-1969..  1 omslag 

 
 314 Stukken betreffende de aankoop van bouwland, gelegen nabij de Kundergats, 

sectie A no. 2899 ged., groot circa 61,33 a, toebehorend aan wed. A.M. 
Hennekens-Hellebrand te Geleen, t.b.v. de bouw van een 8-klassige school voor 
gewoon lager onderwijs, 1967..  1 omslag 

 
 315 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Hongerbeek nabij de 

Bongerd, sectie F no. 9, groot 29,60 a, toebehorend aan M. Lipperts te Sittard, 
t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Kunrade-oost, 1967..  1 omslag 

 
 316 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en/of nabij de 

Kundergats en de Minghofstraat, sectie A nos. 476, 477, 478, 480, 2194, 2292 en 
3512 ged., samen groot circa 58,05 a, toebehorend aan wed. A.M.H. Baur-Frings 
te Heerlen, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Kunrade- oost, 1967..  1 omslag 

 
 317 Akten houdende voorlopige overeenkomsten tot aankoop van grond, gelegen aan 

de Kampstraat, sectie E nos. 2875, 2667 en 2846 alle ged., groot resp. circa 0,06 
a, 0,05 a en 0,01 a, toebehorend aan resp. H. Egbers, J. Vleugels en W. Hendrix, 
t.b.v. de verbetering van de straat; met bijbehorende stukken, 1967..  1 omslag 

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

de Kampstraat no. 27, sectie E no. 2675, groot 2,90 a, toebehorend aan de familie 
Sieben, t.b.v. de verbetering van de straat, 1967, 1968..  1 omslag 

 
 319 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de 

Dammerscheiderbeek, sectie A nos. 2060 en 2066, samen groot 59,20 a, 
toebehorend aan A.C. Tets, t.b.v. de realisering van het park "het Broek", 1968..  3 stukken 

 
 320 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen nabij de Schoolstraat, sectie 

C no. 1608 ged., groot circa 24,15 a, toebehorend aan P.G.H. Kaelen, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord, 1968..  1 omslag 

 
 321 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met bergplaats en 

aanhorigheden, gelegen aan de Tenelenweg no. 138 en grond gelegen ten noord-
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westen van de Tenelenweg, sectie A nos. 3729 en 3754 ged., samen groot circa 
2,93,05 ha, toebehorend aan J.J.F.M. Senden, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Haeren, 1968, 1969..  1 omslag 

 
 322 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Hunsstraat, sectie B 

no. 1645 ged., groot circa 3,60 a, toebehorend aan de erven Emonds, t.b.v. de 
verbetering van de straat, 1968, 1969..  1 omslag 

 
 323 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Hunsstraat, sectie C 

nos. 2535, 2534, 2536 en 2355 alle ged., groot resp. circa 0,22 a, 0,32 a, 0,25 a 
en 0,26 a, toebehorend aan resp. H.J. Budé en cons., Fr.G.H. Eichhorst, J.A.H. 
Scheepers en J.D. Moulen, t.b.v. de verbetering van de straat, 1968, 1969 1 omslag 

 
 324 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de hoek Vrenkeweg- 

Bergseweg, sectie B no. 2024 ged., groot circa 9,50 a, toebehorend aan de erven 
Speetjens, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg- noord I, 
1968, 1969..  1 omslag 

 
 325 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en/of nabij de Putterweg 

(T.P. 80), sectie A nos. 224, 2013, 2014, 3124, 3125, 3126, 3391 en 3392 alle 
ged., samen groot circa 25,98 a, toebehorend aan W.J.O.Fr.L. Graaf zu Stolberg-
Stolberg te Colombia, t.b.v. de verbetering van de weg, 1968, 1969..  1 omslag 

 
 326 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en/of nabij de Putterweg 

(T.P. 80), sectie A no. 3834 ged., groot circa 28,95 a, toebehorend aan het 
Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf te Heerlen, t.b.v. de verbetering van de weg, 
1968, 1969..  1 omslag 

 
 327 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot aankoop van grond, gelegen aan de Steinweg, sectie A nos. 2987 en 
2893 beide ged., groot resp. circa 0,10 a en 1,25 a, toebehorend aan wed. H.A. 
Vliegen-Kickken, t.b.v. de verbetering van de weg; met bijbehorende stukken, 
1968, 1969..  1 omslag 

 
 328 Stukken betreffende de aankoop van 3 woonhuizen met stallen, erf, tuin en 

boomgaard, gelegen aan de Schoolstraat nos. 11, 21 en 23, sectie C nos. 2095, 
1605, 1606, 1607, 1063, 1064, 1067, 1070, 1071 en 1970, samen groot 1,31,85 
ha, toebehorend aan J.W. Packbier, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Ubachsberg-noord I, 1968-1970..  1 omslag 

 
 329 Stukken betreffende de aankoop van een boerderij met woonhuis, stal, hokken en 

erf, gelegen aan de Schoolstraat no. 7, sectie C no. 2554, groot 22,49 a, 
toebehorend aan H.H. Laeven, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Ubachsberg-noord I, 1968-1970..  1 omslag 

 
 330 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met schuur, stalling, erf en 

tuin, gelegen aan de Schoolstraat no. 9, sectie C nos. 1969 en 1630, samen groot 
41,30 a, toebehorend aan Chr.T. Roosen te Elsloo, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Ubachsberg-noord I, 1968-1970..  1 omslag 

 
 331 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Molenbeekstraat, sectie 

A no. 3977, groot resp. circa 0,50 a, 0,16 a, 0,19 a, 0,34 a, 0,53 a, 0,13 a en 0,14 
a, toebehorend aan resp. L.H.A.J. Hendriks, H.G. Disco, A.J.M. Vondenhoff-
Habets, G. Jaminon, Fr.A. Theunissen, Bierbrouwerij de Leeuw N.V. te 
Valkenburg-Houthem en wed. M.J. Vijgen-Habets, ter uitvoering van de 
overeenkomst van 05-03-1969, gesloten tussen de gemeente en 
Aannemingsbedrijf Savelkoul N.V. te Geleen inzake de verkoop van grond voor de 
bouw van 50 woningen aan de Molenbeekstraat e.o, 1969, 1970..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 543 
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 332 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot aankoop van 
grond, gelegen in het bestemmingsplan Cortenbach, sectie A nos. 3231 en 3232, 
beide ged., samen groot circa 1,88 a, toebehorend aan de N.V. Limburgse Projekt 
Ontwikkeling Maatschappij te Heerlen, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan, alsmede stukken betreffende de overeenkomst met de N.V. 
inzake het bouwrijpmaken van gronden in het bestemmingsplan, 1969-1973..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 348 

 
 333 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Schoolstraat, sectie H 

no. 188, groot 3,30 a, toebehorend aan A.H. Bemelmans, t.b.v. de reconstructie 
van de straat, 1970, 1971..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 337 

 
 334 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C 

no. 2096 ged., groot circa 2,68 a, toebehorend aan J.H.J. en H.J. Cleuters te 
Simpelveld en Voerendaal, t.b.v. de reconstructie van de straat, alsmede besluiten 
van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van een 
bouwterrein, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C no. 1970 ged., groot circa 0,50 
a, aan J.H.J. en H.J. Cleuters te Simpelveld en Voerendaal, 1970, 1971..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 337 

 
 335 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen langs de Hunsstraat, sectie C 

no. 2415 ged., groot circa 0,14 a, toebehorend aan J.B. Senden, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord, 1e fase en de daarmee 
verband houdende reconstructie van de Hunsstraat, 1970, 1974..  1 omslag 

 
 336 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met grond, gelegen aan het 

Kerkplein no. 43, sectie A no. 4068, groot 1,32,25 ha, toebehorend aan wed. 
M.J.F.P. Dautzenberg-Nicolaers en cons. te Valkenburg-Houthem, t.b.v. de aanleg 
van een algemene begraafplaats, 1970-1972..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van bouwgrond, gelegen in het bestemmingsplan 

Kunrade-oost, 2e fase, sectie A no. 3928 ged., groot circa 10,05 a, toebehorend 
aan de Stichting tot Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, 
1970-1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 558 

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

Schoolstraat no. 22, sectie H no. 189, groot 1,80 a, toebehorend aan wed. C.L.R. 
Geraedts-Bartholomé en cons., t.b.v. de reconstructie van de Schoolstraat, 1971..  1 omslag 

 
 338 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Minnegardsweg, 

sectie C no. 2664 ged., groot circa 0,05 a, toebehorend aan B.G.J. Hamers, t.b.v. 
de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg, alsmede inzake de verkoop 
van grond, gelegen aan de Minnegardsweg, sectie C no. 2659 ged., groot circa 
0,36 a, 0,39 a, 0,45 a en 0,65 a, aan resp. B.G.J. Hamers, wed. G.E.Th. Hamers-
Kroonen en cons., M.W.A. Notten-Hamers en J.W. Hamers, 1971..  1 omslag 

 
 339 Stukken betreffende de aankoop van grond, plaatselijk genaamd Dammerscheid, 

sectie A no. 2064, groot 22 a, toebehorend aan G.J.H. Jaminon, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan het Broek, 1971..  3 stukken 

 
 340 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met verdere aanhorigheden, 

erf en tuin, gelegen aan de Valkenburgerweg 9, sectie E no. 2733, groot 76,56 a, 
toebehorend aan H.H.L. Jaminon, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Milleveldje, 1971, 1972..  1 omslag 

 
 341 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en nabij de 

Valkenburgerweg, sectie A no. 3437 a, groot 1,46,86 ha, toebehorend aan H.G.H. 
Schoenmakers en wed. M.I.H. Schoenmakers-Vandenbooren, t.b.v. de realisering 
van het bestemmingsplan het Broek, 1971, 1972..  1 omslag 
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 342 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen langs de Tenelenweg, sectie 

A no. 3870 ged., groot circa 7 a, toebehorend aan wed. J.G.M. van de Hoff-
Meuleman te Sittard, t.b.v. de reconstructie van de weg, 1971, 1973.  3 stukken 

 
 343 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de weg Ten Esschen, 

sectie A nos. 2082, 2249, 3504 en 3807 alle ged., groot resp. circa 0,40 a, 0,10 a, 
0,07 a en 0,03 a, toebehorend aan resp. J. Siemers, F.J. Pluijmen, J.J.H. Pluijmen 
en J.J. Creugers, t.b.v. de verbetering van de weg, 1971- 1973..  1 omslag 

 
 344 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Schoolstraat, sectie H 

no. 195 ged., groot circa 1 a, toebehorend aan W.J. Ubachs, t.b.v. de reconstructie 
van de straat, 1972..  1 omslag 

 
 345 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C 

no. 2097 ged., groot circa 4,40 a, toebehorend aan S.J. Starmans, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-noord, fase I, alsmede inzake 
de verkoop van grond, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C nos. 1070 en 1071 
beide ged., samen groot circa 1,10 a, aan S.J. Starmans, 1972.  1 omslag 

 
 346 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen nabij de Schoolstraat, sectie 

C no. 2096 ged., groot circa 0,70 a, toebehorend aan J.H.J. en H.J. Cleuters te 
Simpelveld en Voerendaal, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Ubachsbergnoord I, 1972..  1 omslag 

 
 347 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in het bestemmingsplan 

Milleveld, sectie E no. 2697 ged., groot circa 0,65 a, toebehorend aan de L.A.M. 
Sijben-Bertrand en cons., t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan, 1972, 
1973..  3 stukken 

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

grond, gelegen aan de Valkenburgerweg, sectie E nos. 2731 en 2732 beide ged., 
groot circa 0,13 a, toebehorend aan J.M.H. Moonen, t.b.v. de beveiliging van het 
kruispunt Kunderlinde door middel van een verkeerslichteninstallatie; met 
bijbehorende stukken, 1972, 1973..  
N.B. Zie inventarisnummer 615 

 
 348 Stukken betreffende de aankoop van de ondergrond van de weg 

Cortenbacherdreef en een gedeelte van de weg Hoolstraat, sectie A no. 4369, 
groot 31,47 a, toebehorend aan Aannemingsbedrijf Savelkoul B.V. te Geleen, 
alsmede overeenkomst met de N.V. inzake het bouwrijp maken van gronden in het 
bestemmingsplan Cortenbach, 1972, 1973, 1976, 1977..  1 omslag 

 
 349 Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van de provinciale weg 

Maastricht-Valkenburg-Heerlen, over een lengte van 3.294 meter, sectie A no. 
4373, groot 1,42,50 ha, sectie E no. 2879 ged., groot 59,73 a, sectie F no. 598, 
groot 84 a en sectie G nos. 127, 131 en 32 allen ged., groot resp. 1,95,30 ha, 
2,50,85 ha en 0,55 a, toebehorend aan de provincie Limburg, 1972-1975, 1977, 
1978..  1 omslag 

 
 350 Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van het openbaar voetpad, ge-

naamd voetpad van Voerendaal naar de pachthoeve Morgenster (no. 17 
wegenlegger), sectie A no. 3074, groot 17,70 a, toebehorend aan de Staat der 
Nederlanden, 1973..  1 omslag 

 
 351 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Valkenburgerweg, 

sectie E nos. 2761 en 2762 beide ged., samen groot circa 0,60 a, toebehorend 
aan wed. H.M.E. Lipsch-Trepels en cons. en gelegen aan de Heerlerweg, sectie B 
no. 2218 ged., groot circa 1,50 a, toebehorend aan wed. J.C. Heijmann- Creugers 
en cons., t.b.v. de verbreding van het kruispunt Kunderlinde i.v.m. het plaatsen 
van een verkeerslichteninstallatie, 1973, 1974..  1 omslag 
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 352 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan en/of nabij de Hoolstraat, 

sectie A nos. 4188, 4189, 4190, 4187, 4191, 4185 en 4186, samen groot circa 
54,75 a, toebehorend aan het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf te Heerlen, 
t.b.v. de realisering van de bestemmingsplannen Cortenbach en Hoofdzaken 
(sportcomplex), 1973, 1974..  1 omslag 

 
 353 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kolmonterweg, sectie 

H nos. 240 en 241 beide ged., samen groot circa 2,94 ha, toebehorend aan J.H.A. 
Cox, t.b.v. de aanleg van een sportcomplex, 1975..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Stationstraat, sectie A 

nos. 3539 en 3540 beide ged., groot circa 0,14 a en 0,10 a, toebehorend aan resp. 
G. Degens en A.H. Schaeks, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 657 

 
 354 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Wijnstraat, sectie C 

no. 2910 ged., groot resp. circa 25,60 a en 27,11 a, toebehorend aan resp. M.A.A. 
Klein te Heerlen F. en W. Ploumen te Heerlen, t.b.v. de reconstructie van de 
straat, alsmede inzake de verkoop van een gedeelte van de Wijnstraat, sectie C 
no. 2907 ged., groot circa 12,75 a, aan F. en W. Ploumen te Heerlen, 1975..  1 omslag 

 
 355 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met erf en verdere 

aanhorigheden, gelegen aan het Kerkplein 72 (hoek Keerberg), sectie A no. 3792, 
groot 4,35 a, toebehorend aan J.L. Keulers en cons., t.b.v. het reconstructieplan 
Hogeweg-Hoolstraat-Kerkplein, 1975, 1976..  1 omslag 

 
 356 Stukken betreffende de aankoop van grond, plaatselijk bekend 

Cortenbachergewande en Marenweg, sectie A nos. 2687 en 3420 ged., samen 
groot circa 97,30 a, grond, plaatselijk bekend Minghof, sectie A nos. 4370 en 4371 
en sectie F no. 616, samen groot 6,12,05 ha en grond, gelegen aan de 
Lambrechtsstraat, sectie A no. 4482 ged., groot circa 1,88,40 ha, toebehorend aan 
de Stichting tot Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Kunderhoes, 1975-1979.  1 omslag 

 
 357 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Tenelenweg, sectie A 

no. 4149, groot 0,20 a, toebehorend aan wed. A.C. Klinkenberg-Leerssen en cons, 
1976..  1 omslag 

 
 358 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Kampstraat, sectie E 

no. 2953, groot 0,40 a, toebehorend aan de erven Sieben, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 359 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Molenbeekstraat, sectie 

A no. 4102, groot 0,26 a, toebehorend aan Stienstra Heerlen B.V, 1976, 1977..  1 omslag 
 
 360 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Keerberg, sectie A 

nos. 3243 en 2523 beide ged., samen groot circa 0,83 a, toebehorend aan M.J.F. 
Klinkenberg en cons, 1977..  1 omslag 

 
 361 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Hoolstraat, sectie A no. 

4182, groot 0,95 a, toebehorend aan Penners & Schoenmakers Makelaardij B.V. 
te Heerlen (B.V. Limburgse Project Ontwikkeling Maatschappij), 1977, 1978..  1 omslag 

 
 362 Stukken betreffende de aankoop van het Cortenbacherbos, gelegen aan en nabij 

de Cortenbacherallee, sectie A no. 4322 ged., groot circa 6,06,35 ha, een perceel 
weg, genaamd Cortenbacherallee, sectie A no. 4322 ged., groot circa 46,75 a en 
twee veldwegen, sectie A no. 4326 ged., samen groot circa 92,30 a, toebehorend 
aan de Stichting Beheer Pensioenfondsen A.Z.L. te Heerlen, alsmede inzake de 
verkoop van een perceel weg, gelegen tussen de boerderij de Marehoek en de 
Rijksweg (voorheen deeluitmakend van de Koekoeksweg), sectie A no. 4195, 
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groot 2,45 a, aan de Stichting Beheer Pensioenfondsen A.Z.L. te Heerlen, 1977, 
1978..  1 omslag 

 
 363 Stukken betreffende de aankoop van een woonhuis met tuin en schuur, gelegen 

aan de Minghof 7a, sectie F no. 618, groot 6,60 a en bouwland, gelegen aan de 
Valkenburgerweg, sectie A no. 2867, groot 57,60 a, toebehorend aan Stienstra 
Heerlen B.V., t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Kunderhoes, 1977-
1979..  1 omslag 

 
 364 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Mingersborgerweg, 

sectie C no. 1696, groot 3,60 a, toebehorend aan H.J.H. Ubaghs, 1978.  1 omslag 
 
 365 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Kampstraat, sectie E 

no. 2954, groot 0,55 a, toebehorend aan de erven Leufkens-Plätzinger, 1978, 
1979..  1 omslag 

 
 366 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in het bestemmingsplan 

Kunderhoes, sectie F nos. 433 en 434 beide ged., groot resp. circa 0,65 a en 0,72 
a, toebehorend aan resp. J.W. Slangen en H.J. van Hees, t.b.v. de realisering van 
het bestemmingsplan Kunderhoes, alsmede inzake de verkoop van grond, 
gelegen in het bestemmingsplan Kunderhoes, sectie F no. 620 ged., groot resp. 
circa 0,21 a, 1,70 a en 1,07 a, aan resp. J.H. Dumont, H.J. van Hees en J.P. 
Schreijen, 1978, 1979..  1 omslag 

 
 367 Stukken betreffende de aan- en verkoop van gronden t.b.v. de realisering van het 

bestemmingsplan Kunderhoes, 1978, 1980..  1 omslag 
 
 368 Stukken betreffende de aankoop van grond gelegen aan de Hogeweg en langs het 

O.L. Vrouweplein, sectie F no. 325 ged., groot circa 34,80 a, toebehorend aan A. 
H.J., J.J.H. en J.J.F. Senden, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Voerendaal-Kunrade, alsmede besluit van het college van Gedeputeerde Staten 
tot verlening verlof aan de gemeente tot het bouwen van woningen in het ontwerp-
bestemmingsplan Voerendaal-Kunrade, binnen een afstand van 50 meter van de 
begraafplaats aan het O.L. Vrouweplein, 1979.  1 omslag 

 
 369 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Valkenburgerweg, 

sectie A no. 4320, groot 5,70,55 ha, toebehorend aan Stienstra Heerlen B.V., t.b.v. 
de realisering van het bestemmingsplan Lindelauf, 1979..  1 omslag 

 
 370 Stukken betreffende de aankoop van de zuidelijke ingangstoren en de noordelijke 

hoektoren met ondergrond van de hoeve Cortenbach no. 2, sectie A no. 4326 
ged., groot resp. circa 0,60 a en 0,52 a, toebehorend aan A.L.M.J. Crijns en J.H.L. 
Petit, 1979, 1980..  1 omslag 

 
 371 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen langs de Dalstraat, sectie C 

nos. 2987, 2985 en 2986 alle ged., groot resp. circa 0,52 a, 0,50 a en 0,40, 
toebehorend aan resp. wed. M.H.A. Rouwette-Bex, J.M.P. Goossens en W.A.M. 
Pakbier, t.b.v. de aanleg van een trottoir en het doortrekken van openbare 
nutsvoorzieningen, 1979, 1980..  1 omslag 

 
 372 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen nabij Winthagen, sectie H 

nos. 392 en 393 beide ged., groot resp. circa 0,45 a en 0,45 a, toebehorend aan 
resp. G.J. Bindels-Scheepers te Eindhoven en M.H. Botter-Scheepers te Heerlen, 
t.b.v. de afvoer van oppervlaktewater van de Geerweg, tussen Colmont en 
Winthagen, 1979, 1980..  1 omslag 

 
 373 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Valkenburgerweg, 

sectie G no. 60, groot 5,61,80 ha, toebehorend aan Stienstra Heerlen B.V., t.b.v. 
de realisering van het bestemmingsplan Lindelauf II (Lindelaufer Gewande), 1980.. 
 1 omslag 
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 374 Stukken betreffende de aankoop van bosgrond, plaatselijk bekend Haeren, sectie 

A nos. 3724, 4282, 4290 en 4292, samen groot 5,11,18 ha, toebehorend aan 
Stienstra Heerlen B.V. en het eeuwigdurend erfpachtrecht (i.v.m. oude grafkelder) 
van de percelen, sectie A nos. 1041 en 1954, samen groot 31,70 a, toebehorend 
aan Stienstra Heerlen B.V. (eigenaar Jonkheer A.E.Fr. van Panhuys van Haren te 
Meerssen), 1980, 1981..  1 omslag 

 
 375 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Mareweg, sectie A 

no. 3412, groot 1,80 ha, toebehorend aan wed. J.M.A. Baenen-Hellebrand en 
cons. te Melick en Herkenbosch en gelegen aan de Heerlerweg, sectie A nos. 
3824 en 3825, samen groot 40,84 a, toebehorend aan P. Hellebrand te Geleen, 
t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Kunderhoes, 1980, 1981.  1 omslag 

 
 376 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen in de Tenelenweg, sectie A 

no. 4137 ged., groot circa 1,35 a, toebehorend aan de erven Voncken-Claessens, 
1980, 1981..  1 omslag 

 
 377 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Heerlerweg, sectie B 

no. 2532 ged., groot circa 22 a, toebehorend aan Ligro III B.V. te Vught, t.b.v. de 
realisering van het bestemmingsplan Kunderhoes (aanleg kruispunt Kunderberg), 
1980, 1983..  1 omslag 

 
 378 Stukken betreffende de aankoop van wegen, straten, pleinen, voetpaden, speel- 

en overhoeken, gelegen in het bestemmingsplan Kunrade-oost, 2e fase, zijnde de 
straten Berlostraat, Grachtstraat, Bautseplein, Malbergstraat, Eickhovenstraat, 
Lambrechtsstraat en Hongerbeekstraat, sectie F nos. 810, 827, 845, 846, 864, 
890, 907 en 908, samen groot 2,72,95 ha, toebehorend aan de Stichting tot 
Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, 1980, 1983..  1 omslag 

 
 379 Stukken betreffende de aankoop (wederinkoop) van een bouwterrein, gelegen in 

het bestemmingsplan In gen Hunsch (kavel 3), sectie C no. 3017 ged., groot circa 
4,28 a, toebehorend aan E.P.A. Reijnders te Kerkrade, 1981..  3 stukken 

 
 380 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de Kolmonterweg, sectie 

H no. 242, groot 1,46,10 a, toebehorend aan J.W. Hamers en cons., t.b.v. de 
aanleg van een oefenveld voor Voetbalvereniging R.K.S.V.B., alsmede besluiten 
van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van grond, 
gelegen aan de Kolmonterweg, sectie H no. 242 ged., groot circa 55 a, aan J.J.W. 
Hamers, 1981, 1982..  1 omslag 

 
 381 Stukken betreffende de aankoop van grond, gelegen aan de hoek 

Winthagerstraat- Midweg, sectie G no. 165 ged., groot circa 0,30 a, toebehorend 
aan de wed. M. M.A. Curfs-Houben en cons., t.b.v. de verbetering van de 
bermsloot langs de Winthagerstraat-Midweg, 1981, 1982..  1 omslag 

 
 382 Algemene voorwaarden tot aankoop van onroerend-goed ten behoeve van de 

realisering van bestemmingsplannen, z.d..  1 stuk 
 

2.2.1.1.3.2.3. Verkoop 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Panhuisstraat, sectie A nos. 3183, 3185 en 3186 
alle ged., groot circa 1,05,02 ha, aan de Stichting Thuis Best te Heerlen, t.b.v. de 
bouw van 44 arbeiderswoningen; met bijbehorende stukken, 1951, 1952..  1 omslag 

 
 384 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen aan de 

Spekhouwerstraat, de Keerberg, de Stationstraat en te Ubachsberg, sectie A nos. 
3209, 3202, 3191, 3188, 3195, 3207 en 3194 en sectie D nos. 1886, 1887 en 
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1888, groot circa 1,51,15 ha, aan Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw 
van 58 woningwetwoningen, 1952..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hoolstraat hoek Cortenbachstraat, sectie A no. 
3238 ged., groot circa 6,20 a, aan E. Seelen te Heerlen; met bijbehorende 
stukken, 1952..  1 omslag 

 
 386 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 6 

bouwterreinen, gelegen aan de Stationstraat, sectie A nos. 3189, 2944, 3150 en 
2845 alle ged., groot circa 18,75 a, aan C. de Smet te Hoensbroek, alsmede 
doorverkoop door C. de Smet aan derden; met bijbehorende stukken, 1952..  3 stukken 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Stationstraat en de Cortenbachstraat, sectie A 
nos. 3150, 3189 en 2945 alle ged., groot 3,15 a, 6,60 a, 8 a en 12,44 a, aan resp. 
J.W. Curvers, J.G.H. Lückers te Heerlen, J.H.M. Offermans te Amstenrade en 
W.J.A. Wolfs te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1952..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Hoolstraat en de Stationstraat, sectie A no. 3238 
ged., groot circa 6,30 a en 4,90 a, aan resp. H.H. Weustenraad en J.L. Smeets; 
met bijbehorende stukken, 1952..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Cortenbachstraat, sectie A no. 3249 ged., groot 
resp. circa 4,80 a en 3,64 a, aan resp. P.H.A. Delvaux te Heerlen en H.J.M. 
Eurlings en gelegen aan de Boerenweg, sectie D no. 1390 ged., groot circa 4,08 a, 
aan J.W.H. Sieben; met bijbehorende stukken, 1952, 1953..  1 omslag 

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

grond, gelegen tussen de Hoolstraat en de Stationstraat, sectie A no. 3249 ged., 
groot circa 0,83 a, aan J.G.H. Lückers te Heerlen; met bijbehorende stukken, 
1952, 1953..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Cortenbachstraat, sectie A no. 3249 ged., groot 
circa 3,40 a, aan J.Fr. Vliegen; met bijbehorend stuk, 1952, 1953.  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie A no. 3027 ged., groot circa 
6,65 a, aan J.H. Franssen; met bijbehorend stuk, 1952, 1953..  2 stukken 

 
 393 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Kundergats, sectie C 

no. 3017 ged., groot circa 4,32 a, aan Limagas N.V., t.b.v. de bouw van een 
gasontvangststation met hoge druk gashouders, 1953..  3 stukken 

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

grond, kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie D no. 2394 (uitgedolven 
kiezelgroeve), groot 29,10 a, aan de gemeente Simpelveld, t.b.v. de inrichting als 
stortplaats; met bijbehorende stukken, 1953..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Boerengats, sectie D no. 1390 ged., groot circa 
4,08 a, aan H.J. Budé; met bijbehorende stukken, 1954..  3 stukken 

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

Tenelenweg, sectie A no. 3277 ged., groot 4,26 a, aan W. Reinhoudt te Heerlen, 
1955, 1956..  3 stukken 
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 397 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A nos. 663 en 1406 beide ged., 
groot circa 4,62 a, aan P.J.H. Erven; met bijbehorende stukken, 1955, 1956..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Hogeweg, de Keerberg en de verbindingsweg 
Hogeweg- Keerberg, sectie A nos. 656, 3027, 3116 en 3117 alle ged., groot circa 
9,275 a, 4,70 a, 3,31 a, 5,88 a, 8,40 a, 8,72 a, 3,75 a, 6 a, 6 a en 6,65 a, aan resp. 
H. Beeuwkens, H.J. Boumans, M.G.H. Claessens, N. Muijtjens, W. Pluijmen, K. 
Roes te Geleen, J.H. Senden, J.H.A. Spauwen, J.H. Thewissen en J.H. Vleugels; 
met bijbehorende stukken, 1955, 1956..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Breemstraat, sectie A nos. 3282, 650 en 651 alle 
ged., groot circa 9,70 a, aan H. Op de Kelder; met bijbehorende stukken, 1955, 
1957..  1 omslag 

 
 400 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie A no. 3116 ged., groot circa 5,75 a, aan J.W. Hupperetz te Heerlen, 1957..  3 stukken 
 
 401 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie A nos. 3011, 3012, 3013 en 
3014 alle ged., groot circa 5,50 a, aan J.J. Dahlmans te Heerlen; met bijbehorend 
stuk, 1957..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A nos. 663 en 1406 beide ged., 
groot circa 4,37 a, aan J.M. Nieuwenhuis te Amsterdam; met bijbehorend stuk, 
1957..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Boereweg, sectie D nos. 652 en 653 beide ged., 
groot circa 4,15 a, aan J.H. Marell te Nuth; met bijbehorend stuk, 1957.  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A nos. 660 en 784 beide ged., 
groot circa 3,75 a, aan P.J. Franssen; met bijbehorend stuk, 1957.  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de verbindingsweg Mingersborgerweg-Boereweg, 
sectie D nos. 1371, 651 en 652 alle ged., groot circa 4,65 a, aan G.J. Souren; met 
bijbehorend stuk, 1957..  2 stukken 

 
 406 Stukken betreffende de verkoop van de Kunderberg, sectie B nos. 554, 1679, 

1830, 1903, 546, 1776, 1786, 1820, 1828, 1937, 1956, 2060 ged., 1829 en 
ongenummerde gedeelten van de Hongerbeeksweg en het Klein Wegske, de 
Putberg, sectie C nos. 1591 en 1948 ged., de Vrouwenheide, sectie C no. 2301 en 
het Kolmonderbos, sectie D no. 92, samen groot circa 16,78,42 ha, aan de Staat 
der Nederlanden (Staatsbosbeheer), 1957, 1958..  1 omslag 

 
 407 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie A no. 3011 ged., groot circa 5,13 a, aan R.G.L. Wolfs, 1957, 1958..  3 stukken 
 
 408 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen nabij de Kerkstraat, sectie D no. 1915 ged., groot circa 9,30 a, aan 
de R.-K. Kerk en Parochie van de H. Bernardus, t.b.v. de uitbreiding van de 
begraafplaats; met bijbehorende stukken, 1957, 1958..  3 stukken 
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 409 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie A nos. 3010 en 3011 beide 
ged., circa 5,70 a, aan M. Verjans te Heerlen; met bijbehorend stuk, 1957, 1958..  2 stukken 

 
 410 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie A nos. 3009 en 3010 beide ged., groot circa 9,60 a, aan L.J. van Veen, 
1958..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen tussen de Hogeweg en de Kundergats, sectie A nos. 
3009 en 3010 beide ged., groot circa 4,50 a, aan W. Heijman te Heerlen; met 
bijbehorend stuk, 1958..  2 stukken 

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

bouwterrein, gelegen tussen de Hogeweg en de Kundergats, sectie A nos. 3009 
en 3010 beide ged., groot circa 2,88 a en 1,92 a, aan resp. J.J. en M.H. Moulen; 
met bijbehorende stukken, 1958..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen tussen de Hogeweg en de Kundergats, sectie A nos. 
3010 en 3011 beide ged., groot circa 3,75 a, aan L.J.H. Coenen te Heerlen; met 
bijbehorend stuk, 1958, 1959..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, sectie A nos. 3011, 3012, 3013 en 
3014 alle ged., groot circa 9 a, aan J.P. Vondenhoff, 1958, 1959 2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, sectie A nos. 3011, 3012, 3013 en 
3014 alle ged., groot circa 6 a, aan J.A. Lenssen te Hulsberg; met bijbehorend 
stuk, 1958, 1959..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Lindeweg, sectie A nos. 3010 en 3011 beide 
ged., groot circa 6 a, aan L.W. Winter; met bijbehorend stuk, 1958, 1959.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 428 

 
 417 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Keerberg, sectie A no. 

3192, groot 3,85 a, aan J.J. Frusch, 1959..  3 stukken 
 
 418 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, sectie A nos. 3011, 3012, 3013 en 
3014 alle ged., groot circa 7 a, aan P.J.R. Frings te Kerkrade, alsmede inzake de 
doorverkoop van een gedeelte van het bouwterrein door P.J.R. Frings aan A.J.J. 
Huls te Eijsden; met bijbehorende stukken, 1959..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, sectie A nos. 611, 3011, 3012 en 3013 
alle ged., groot circa 4,50 a, aan P. Janssen te Hoensbroek; met bijbehorend stuk, 
1959..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, sectie A nos. 3011, 3012, 3013 en 
3014 alle ged., groot circa 4,50 a, aan J.H.H. Pinckaers te Heerlen; met 
bijbehorende stukken, 1959..  3 stukken 

 
 421 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 30 

bouwterreinen, gelegen aan de noordzijde van de Bongerd, sectie A nos. 3014 en 
3015 beide ged., groot circa 81,15 a, aan de Firma Aannemersbedrijf Savelkoul te 
Geleen; met bijbehorende stukken, 1959..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 431 
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 422 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie A no. 3015 ged., groot circa 
7,03 a, aan A.W.H. Versteeg te Ubbergen; met bijbehorende stukken, 1959.  1 omslag 

 
 423 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 3 

bouwterreinen, gelegen aan de noordzijde van de Bongerd, sectie A no. 3015 
ged., groot circa 15,29 a, aan de Firma Aannemersbedrijf Savelkoul te Geleen; 
met bijbehorende stukken, 1959..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 431 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Lindeweg, sectie A nos. 3010 en 3011 beide 
ged., groot circa 7,10 a, aan R. Spätgens; met bijbehorend stuk, 1959.  2 stukken 

 
 425 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, 

sectie A nos. 3011, 3012, 3013 en 3014 alle ged., groot circa 3 a, aan J.M. Brils te 
Heerlen, 1959, 1960..  3 stukken 

 
 426 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, 

sectie A nos. 3011, 3012, 3013 en 3014 alle ged., groot circa 3 a, aan A.G.J. 
Handels te Kerkrade, 1959, 1960..  3 stukken 

 
 427 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie A no. 3015 ged., groot circa 5,61 a, aan W.J.M. Dabekausen, 1959, 1960..  3 stukken 
 
 428 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen op de hoek 

Hogeweg- Breemstraat, sectie A no. 3282 ged., groot circa 7,25 a, aan L.W. 
Winter, alsmede inzake de terugkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 
Lindeweg, sectie A nos. 3010 en 3011 beide ged., groot circa 6 a, toebehorend 
aan L.W. Winter, 1959, 1960..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 416 

 
 429 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Boerenweg, sectie D 

no. 1361 ged., groot circa 0,375 a, aan H.C. Bongers, alsmede de ruiling van 
grond, gelegen aan de Boerenweg, sectie D 1910 ged., groot circa 0,825 a tegen 
sectie D no. 682 ged., groot circa 0,77 a, toebehorend aan H.C. Bongers, 1959, 
1960..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen in het uitbreidingsplan Ubachsberg, sectie D nos. 1850 
en 1915 beide ged., groot circa 3 a, aan J.H. Bosch; met bijbehorend stuk, 1959, 
1960..  2 stukken 

 
 431 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 26 

bouwterreinen, gelegen aan de noordzijde van Bongerd, sectie A nos. 3015, 3020 
en 3335 alle ged., groot circa 86 a, aan de Firma Aannemersbedrijf Savelkoul te 
Geleen, alsmede akte houdende algemene voorwaarden betreffende de verkoop 
van bouwterreinen op de percelen sectie A nos. 3014 en 3015 door de Firma 
Aannemersbedrijf Savelkoul te Geleen; met bijbehorende stukken, 1959, 1960..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Lindeweg, sectie A nos. 3010 en 3011 beide 
ged., groot circa 5,70 a, aan J.P. Ubags; met bijbehorende stukken, 1959, 1960..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan het Raadhuisplein, sectie A no. 3117 ged., groot 
circa 7 a, aan de R.-K. Vereniging Het Limburgse Groene Kruis afdeling 
Voerendaal, t.b.v. de stichting van een wijkgebouw; met bijbehorende stukken, 
1959, 1960..  1 omslag 
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 434 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan het Bernardusplein, sectie D nos. 1850 en 1915 
beide ged., groot circa 7 a, aan de R.-K. Vereniging Het Limburgse Groene Kruis 
afdeling Ubachsberg, t.b.v. de stichting van een wijkgebouw; met bijbehorende 
stukken, 1959, 1960..  1 omslag 

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

sectie A no. 3482, groot 9,11 a, aan de Staat der Nederlanden (Justitie), t.b.v. de 
bouw van een politiebureau, 1959-1961..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Breemstraat, sectie A no. 1762 ged., groot circa 
5,20 a, aan P.H. Lindeman te Treebeek; met bijbehorende stukken, 1960.  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A no. 654 ged., groot circa 5 a, 
aan P.J.G.M. van de Voort te Epen; met bijbehorende stukken, 1960.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie A no. 3015 ged., groot circa 
6,30 a, aan de Firma Aannemersbedrijf Savelkoul te Geleen, t.b.v. de bouw van 
een postkantoor annex woning; met bijbehorende stukken, 1960 3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A no. 1762 ged., groot circa 
5,02 a, aan J.F.M. Linden te Klimmen; met bijbehorende stukken, 1960.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie A nos. 3028 en 3082 beide 
ged., groot circa 13,44 a, aan A.M.E. Duysens; met bijbehorende stukken, 1960..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Breemstraat, sectie A no. 1762 ged., groot circa 
6,25 a, aan H.C. Stockmann te Heerlen; met bijbehorend stuk, 1960.  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Breemstraat, sectie A no. 3282 ged., groot 5,47 
a, aan M.H. Possen te Luik; met bijbehorende stukken, 1960..  3 stukken 

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

verbindingsweg Mingersborgerweg-Boerenweg, sectie D no. 1953 ged., groot 
circa 8,445 a, aan J.A.H. Dahmen, 1960, 1961..  1 omslag 

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

verbindingsweg tussen de Mingersborgerweg en de Boerenweg, sectie D no. 1953 
ged., groot circa 7,13 a, aan J.B.H. Snijders, 1960, 1961..  3 stukken 

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

verbindingsweg tussen de Mingersborgerweg en de Boerenweg, sectie D no. 1953 
ged., groot circa 8 a, aan J.G. Schijns, 1960, 1961..  3 stukken 

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

sectie A no. 570 ged., groot circa 0,38 a, aan J. Kratsborn te Heerlen, 1960, 1961.. 
 3 stukken 

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

grond, gelegen aan de Hogeweg, sectie A no. 3028 ged., groot circa 0,705 a, aan 
A.M.E. Duysens; met bijbehorend stuk, 1960, 1961..  2 stukken 
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 448 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan de Jozefstraat, sectie D no. 1370 ged., groot circa 
4,14 a, aan J.J. van Wersch; met bijbehorende stukken, 1960, 1961.  1 omslag 

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

Breemstraat, sectie A nos. 651, 3282 en 1762 alle ged., groot circa 6 a, aan J.H. 
Sijen te Heerlen, 1961..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A nos. 653 en 654 beide ged., 
groot circa 6,60 a, aan G. Beckers te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1961..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hongerbeekstraat, sectie A no. 3020 ged., groot 
circa 2,70 a, aan A.H.G. van Bussel; met bijbehorende stukken, 1961.  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Spekhouwerstraat, sectie A no. 3205 ged., groot 
circa 3 a, aan J. Colberts; met bijbehorende stukken, 1961..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hongerbeekstraat, sectie A no. 3020 ged., groot 
circa 2,70 a, aan W.Ph. Hoenen te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1961..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Hongerbeekstraat, de Kunostraat, de Bongerd en 
de Mirbachstraat (kavel 1-15, 18-27 en 30-38), sectie A no. 3020 ged., groot circa 
1,25,85 ha, aan Aannemingsbedrijf Savelkoul N.V. te Geleen, t.b.v. de bouw van 
34 woningen; met bijbehorende stukken, 1961..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Keerberg-Velraedtstraat, sectie A no. 653 
ged., groot circa 7,22 a, aan de N.V. Waterleiding Maatschappij voor Zuid- 
Limburg; met bijbehorende stukken, 1961..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A nos. 653 en 654 beide ged., 
groot circa 6,12 a, aan J.L.G. Schols te Geleen; met bijbehorende stukken, 1961..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Aldegondestraat, sectie D no. 1953 ged., groot 
circa 4,60 a, aan L. en T. Dormans; met bijbehorende stukken, 1961.  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A no. 653 ged., groot circa 6,12 
a, aan J.L.M. Cillekens te Roermond; met bijbehorende stukken, 1961.  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A nos. 1762 en 3028 beide 
ged., groot circa 8,50 a, aan E. Kretzer; met bijbehorende stukken, 1961.  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie A no. 3028 ged., groot circa 
9,60 a, aan M.H.M. Kloth te 's-Gravenhage; met bijbehorende stukken, 1961.  3 stukken 

 
 461 Stukken betreffende de verkoop van het patronaatsgebouw, gelegen aan de 

Kerkstraat no. 40, sectie D no. 1839 ged., groot circa 3 a, aan de R.-K. Kerk en 
Parochie van de H. Bernardus, 1961, 1962..  1 omslag 
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 462 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een woonhuis met grond, opstallen en gedeelten van de ten dienste van de 
brandweer en bibliotheek aangebouwde ruimten, gelegen aan de Kerkstraat no. 
42, sectie D no. 1839 ged., groot circa 1,44 a, aan J.J. Habets; met bijbehorende 
stukken, 1961, 1962..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Bongerd-Kundergats, sectie A nos. 3011, 
3012, 3013, 3014 en 3483 alle ged., groot circa 10,40 a, aan A.R. Spätgens; met 
bijbehorende stukken, 1961, 1962..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie A nos. 684 en 685 beide ged., 
groot circa 4 a, aan H. Theunissen; met bijbehorende stukken, 1961, 1962..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan het Bernardusplein, sectie D no. 1953 ged., groot 
circa 4,50 a, aan J.H. Schaapkens te Schinnen; met bijbehorende stukken, 1961, 
1962..  3 stukken 

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

sectie F no. 230, groot 6,15 a, aan W.P.J. Hermans, 1961, 1963..  1 omslag 
 
 467 Stukken betreffende de verkoop van een woonhuis met erf en tuin, gelegen aan de 

Kerkstraat no. 38, sectie D nos. 1779 en 1839 ged., groot circa 4,55 a, aan J.L. 
Heuts, alsmede de vestiging van een zakelijk recht tot het gedogen, ten gunste 
van de gemeenten, van de op het woonhuis aanwezige sirene met bijbehorende 
leidingen, kabels e.d., 1961-1963..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 236 ged., groot circa 0,96 a, 
aan P.J. G.M. van de Voort; met bijbehorende stukken, 1962..  1 omslag 

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

grond, sectie A nos. 3088, 3405, 3087, 2387, 933, 3395 en 3408 alle ged., samen 
groot circa 20,90 a, aan het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met 
zijtakken te Sittard, t.b.v. de verbetering en de normalisering van de Molenbeek; 
met bijbehorende stukken, 1962..  1 omslag 

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

Goswijnstraat-Eynattenstraat, sectie A no. 3517 ged., groot circa 6,48 a, aan 
Chr.H. Geelen, 1962, 1963..  1 omslag 

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

Elmptstraat, sectie F no. 236 ged., groot circa 4,32 a, aan A.M. Biessen, 1962, 
1963..  1 omslag 

 
 472 Stukken betreffende de verkoop van een woning met erf, gelegen aan de 

Schoolstraat no. 35, sectie C no. 2358 ged., groot circa 5,045 a, aan de R.-K. 
Jongens- en meisjesschool te Ubachsberg (R.-K. Kerk en Parochie van de H. 
Bernardus), 1962, 1963..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Eynattenstraat, sectie A no. 3517 ged., groot 
circa 5,22 a, aan J.C.H.M. Sprokel te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1962, 
1963..  1 omslag 

 
 474 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Dijkstraat, 

sectie A no. 2406 ged., groot circa 4,60 a, aan J.M.H. Spee, 1963.  1 omslag 
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 475 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Dijkstraat, 
sectie A no. 2406 ged., groot circa 3 a, aan H.M.W. Voncken te Hulsberg, 1963..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 474 

 
 476 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Dijkstraat, 

sectie A no. 2406 ged., groot circa 3 a, aan J.H.G. Jaeqx, 1963.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 474 

 
 477 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Op de 

Beek, sectie E no. 2769 ged., groot circa 5 a, aan J.H.E. van Wersch, 1963.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 474 

 
 478 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Op de 

Beek, sectie E no. 2769 ged., groot circa 4 a, aan N.G. Lemmens, 1963.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 474 

 
 479 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het 

Bernardusplein, sectie D no. 1969 ged., groot circa 5,67 a, aan Fr. Meijs te 
Wittem, 1963..  1 omslag 

 
 480 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Hogeweg, sectie F 

no. 204 ged., groot circa 1,21 a, aan H. Beeuwkens, 1963..  1 omslag 
 
 .-- Akte houdende verkoop van grond, gelegen aan de Spekhouwerstraat, sectie A 

no. 3427 ged., groot circa 3,40 a, aan het R.-K. Kerkbestuur van de parochie van 
de H. Laurentius, 1963..  
N.B. Zie inventarisnummer 248 

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

een bouwterrein, gelegen aan het Bernardusplein, sectie D no. 1969 ged., groot 
circa 10,08 a, aan J.H. Philips te Valkenburg-Houthem; met bijbehorende stukken, 
1963..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Eynattenstraat, sectie A no. 3517 ged., groot 
circa 5,31 a, aan A.A.M. Linders te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1963.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Eynattenstraat, sectie A no. 3517 ged., groot 
circa 6,26 a, aan M. Beulen te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1963.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Kunostraat-Hongerbeekstraat, sectie F no. 
213, groot 5,15 a, aan H.W.P. Willems; met bijbehorende stukken, 1963.  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Vloedgraaf, sectie D no. 1972 ged., groot circa 0,95 a, aan 
G.J. Souren; met bijbehorende stukken, 1963..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Keerberg, sectie F no. 164, groot 9 a, aan Ir. 
F.H.M. Schröder te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1963..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Hongerbeekstraat-Horionstraat, sectie A 
no. 3517 ged., groot circa 6,40 a, aan H.J.G. Goessens te Heerlen; met 
bijbehorende stukken, 1963..  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop om niet van grond, gelegen aan de Heerlerweg, 

sectie F no. 26 ged., groot circa 1,20 a, aan G.H.N. Leufkens en cons. te 
Voerendaal en Geleen, 1963, 1964..  
N.B. Zie inventarisnummer 268 
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 488 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het 

Bernardusplein, sectie D no. 2001 ged., groot circa 8,70 a, aan de 
Boerenleenbank te Ubachsberg, t.b.v. de bouw van een bankgebouw, 1963, 
1964..  1 omslag 

 
 489 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Jozefstraat, sectie D 

no. 2001 ged., groot circa 0,36 a, aan W.L.M.B. Dormans, 1963, 1964.  1 omslag 
 
 490 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Jozefstraat, sectie D 

no. 2001 ged., groot circa 0,37 a, aan J.B.H. Snijders, 1963, 1964.  3 stukken 
 
 491 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen in de weg langs de Vrouwenheide, sectie C nos. 2377 en 1815 
beide ged., groot circa 1 a, aan J.H.Th.B. Schneiders te Wittem, i.v.m. de 
verbetering van agrarische wegen; met bijbehorende stukken, 1963, 1964.  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Minnegardsweg, sectie D no. 1986 ged., groot circa 0,11 
en 0,11 a, aan A.G.L. en B.J.W. Souren; met bijbehorende stukken, 1963, 1964..  1 omslag 

 
 493 Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen; met bijbehorende 

stukken, 1963, 1964, 1978..  1 omslag 
 
 494 Stukken betreffende de verkoop van 2 bouwterreinen, gelegen aan de 

Eynattenstraat, sectie F no. 273 ged., groot 2,55 a en 2,48 a, aan resp. P.G.H. 
Hamers en A.J. Leunissen, 1963, 1965..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 474 

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

Goswijnstraat-Eynattenstraat, sectie F no. 250, groot 8,20 a, aan L.M.G. Dielen te 
Heerlen, 1963, 1965..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hongerbeekstraat, sectie A no. 3517 ged., groot 
circa 5,67 a, aan R. Janssens te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1963, 1968..  3 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Mostardstraat, sectie C no. 2992 ged., groot circa 6,72 a, aan G.W. Bisschops, 
1963, 1973-1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 280 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Horionstraat, sectie A no. 3517 ged., groot circa 
10,50 a, aan P.C. Hermans te Heythuysen; met bijbehorende stukken, 1964..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Dijkstraat, sectie A no. 2406 ged., groot circa 
5,28 a, aan J. Sieben te Heerlen; met bijbehorend stuk, 1964..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Kunostraat, de Eynattenstraat en de 
Mirbachstraat, sectie A no. 3517 en sectie F no. 130 beide ged., groot circa 67,30 
a, aan Aannemersbedrijf Savelkoul N.V. te Geleen, t.b.v. de bouw van 22 
woningen; met bijbehorende stukken, 1964..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Goswijnstraat, sectie A no. 3517 ged., groot 
circa 5,78 a, aan W.H. Smeets; met bijbehorende stukken, 1964..  3 stukken 
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 501 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
grond, gelegen in de weg langs de Vrouwenheide, sectie C no. 2377 ged., groot 
circa 0,60 a, aan de Staat der Nederlanden (Staatsbosbeheer), in verband met de 
verbetering van agrarische wegen; met bijbehorende stukken, 1964.  3 stukken 

 
 502 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein en een strook grond, 

gelegen aan de Eynattenstraat, sectie A no. 3517 en sectie F no. 316 beide ged., 
groot resp. circa 5,86 a en 0,855 a, aan P. Boom, 1964, 1965..  1 omslag 

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

Kerkstraat-Bernardusplein, sectie D no. 1949 ged., groot circa 1,325 a, aan J.H. 
Scheepers, t.b.v. de uitbreiding van de bakkerij, 1964, 1965..  1 omslag 

 
 504 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Bongerd, sectie F no. 

316 ged., groot circa 0,0375 a, 0,075 a en 0,0375 a, aan resp. W.J.M. Buskens, 
Th.G. Laumen en L.M.G. Meessen allen te Heerlen, 1964, 1965.  1 omslag 

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

een woning met opslagruimte, erf en tuin, gelegen aan de Hogeweg no. 23, sectie 
A no. 3530, groot 8,40 a, aan het bestuur van de Boerenleenbank te Voerendaal, 
t.b.v. de bouw van een bankgebouw; met bijbehorende stukken, 1964, 1965..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Goswijnstraat, sectie A no. 3517 ged., groot circa 3,04 a, 
aan J. Beissel; met bijbehorende stukken, 1964, 1967..  1 omslag 

 
 507 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Vloedgraaf, 

sectie D no. 2032 ged., groot circa 9 a, aan J.G. Krutzen te Brunssum, 1965..  1 omslag 
 
 508 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen ten noorden van de 

Dijkstraat, sectie A no. 2406 ged., groot circa 90 a, aan Velter's Bouwbedrijven en 
Machinaal Timmerfabriek te Waalre, t.b.v. de bouw van 30 woningen, 1965..  1 omslag 

 
 509 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F 

no. 16 ged., groot circa 0,55 a en 0,50 a, aan resp. H.J. van Hees en W.J. 
Slangen, 1965..  1 omslag 

 
 510 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen aan de 

Strijthagenstraat en de Mergelweg, sectie F no. 374 ged., groot circa 4,87 a, 4,87 
a, 4,80 a en 3,60 a, aan resp. W. Bogman te Heerlen, H. Oerlemans te Heerlen, 
H.J. Paas en H.G.L. Smeets, 1965, 1966..  1 omslag 

 
 511 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de provinciale weg 

Maastricht-Heerlen, sectie A nos. 3406, 2905, 2882 en sectie B nos. 2187 en 2217 
alle ged., groot circa 0,83 a, aan de Provincie Limburg, t.b.v. de verbetering van de 
provinciale weg onder Kunrade, 1965, 1966..  1 omslag 

 
 512 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan en nabij de Stationstraat, 

sectie A nos. 1763 en 2666 beide ged., groot circa 0,625 a, aan Fr. Theunissen, 
1965, 1966..  1 omslag 

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

Goswijnstraat, sectie F no. 322 ged., groot circa 5,78 a, aan G.A.J.I. Smeets, 
1966.  1 omslag 

 
 514 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Bongerd, sectie F no. 

354 ged., groot circa 0,06 a, aan Th.W.H. Minkenberg te Heerlen, 1966.  1 omslag 
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 515 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
grond, gelegen aan de Heerlerweg, sectie F no. 328 ged., groot circa 0,275 a, aan 
J.E. Verhoeven; met bijbehorende stukken, 1966..  3 stukken 

 
 516 Stukken betreffende de verkoop van 32 bouwterreinen, gelegen aan de 

Mostardstraat, de Dirksstraat en de Bostenstraat, sectie C no. 2338, 2232, 2113 
en 1095 alle ged., groot 85 a, aan de Stichting tot Bevordering van Eigen 
Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, alsmede inzake de doorverkoop door de 
Stichting aan derden, 1967..  1 omslag 

 
 517 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein en een strook grond, 

gelegen nabij en aan de Heerlerweg, sectie F no. 328 ged., groot circa 1,995 a en 
0,275 a, aan J.E. Verhoeven, 1967..  1 omslag 

 
 518 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Kampstraat, 

sectie E nos. 2753, 2822 en 2853 alle ged., groot circa 8,80 a, aan A.R. Spätgens, 
1967..  3 stukken 

 
 519 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Minnegardsweg, 

sectie D no. 2063 ged., groot circa 1,66 a, aan Fr. Hahnrats, 1967..  1 omslag 
 
 520 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Hogeweg, sectie F 

no. 285 ged., groot circa 0,75 a en 0,86 a, aan resp. N.H.W. Muijtjens en J.H. 
Vleugels, 1967..  3 stukken 

 
 521 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen ten noorden van de Dijkstraat, 

sectie A no. 3750 ged., groot circa 3,30 a, aan Bouwbedrijf Velter-Lamers te 
Waalre c.q. Stienstra Heerlen N.V, 1967..  1 omslag 

 
 522 Stukken betreffende de verkoop van grond, sectie B nos. 2249, 2248 en 2062 en 

sectie E nos. 2838, 2636, 2641, 2642, 2645 en 2832 alle ged., groot circa 49,92 a, 
aan de Provincie Limburg, t.b.v. de aanleg van de provinciale weg Maastricht-
Meerssen-Heerlen onder Kunrade, 1967..  1 omslag 

 
 523 Akte houdende verkoop van grond aan de Woningvereniging Voerendaal, waarop 

door de woningvereniging woningwetwoningen zijn gebouwd, te weten gelegen 
aan de Bongerd, de Kunostraat, de van Merodestraat, de Kundergats en de 
Jozefstraat (groep XIV, 20 woningen) aan de Teggert (groep XV, 14 woningen), 
aan de Teggert, de Panhuisstraat en de Schoolstraat (groep XVI, 22 woningen), 
aan de Dijkstraat (groep XVII, 2 woningen), aan de Parkstraat, de 
Dammerscheidtstraat, de Wachtendonkstraat en de Tenelenweg (groep XVIII, 72 
woningen) en aan de Dalstraat (groep XIX, 10 woningen); met bijbehorende 
stukken, 1967..  1 omslag 

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

Schilsstraat, sectie F no. 374 ged., groot circa 6,10 a, aan A.M. Smeets te 
Heerlen, 1967, 1968..  3 stukken 

 
 525 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen in de Tenelenweg, sectie A 

no. 3855 ged., groot circa 1 a, aan de Provincie Limburg, t.b.v. de verbetering van 
de provinciale weg Maastricht-Heerlen, 1967, 1968..  1 omslag 

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

Bostenstraat en de Dirksstraat, sectie C no. 2552 ged., groot circa 16,90 a, aan de 
Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 6 woningwetwoningen (groep 
XXI-PV 1770), 1967, 1970..  3 stukken 

 
 527 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen ten noorden van de 

Kunostraat (achterterrein), sectie F no. 484 ged., groot circa 1,62 a, 1,56 a, 1,76 a, 
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1,19 a en 1,51 a, aan resp. J.H.O. Beurskens, J.B.E. Boumans, A.J. Leunissen, 
J.W.H.M. Mertens en J.H.M. Roumen, 1967, 1970, 1971..  1 omslag 

 
 528 Stukken betreffende de verkoop van 4 bouwterreinen, gelegen aan de 

Strijthagenstraat, sectie F no. 419 ged., groot circa 14 a, aan Aannemersbedrijf 
Daemen C.V. te Amstenrade, 1968..  1 omslag 

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

Schilsstraat, sectie F no. 374 ged., groot circa 8,19 a, aan B.W.J.C. Steverink te 
Heerlen, 1968..  3 stukken 

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

Strijthagenstraat, sectie F no. 374 ged., groot circa 4,88 a, aan P.Fr.J. Sieben te 
Heerlen, 1968..  3 stukken 

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

grond, gelegen langs de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, ten 
westen van het spoorwegviaduct, sectie A nos. 2891 en 2831 beide ged., groot 
circa 1,61 a, aan de Provincie Limburg, t.b.v. de verbetering van de provinciale 
weg nabij Barrier; met bijbehorende stukken, 1968..  3 stukken 

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

bouwterreinen, gelegen aan het O.L. Vrouweplein, de Lindeweg en de 
Hongerbeekstraat, sectie F no. 397 ged., groot circa 3,04 a, 3,04 a, 3,04 a, 3,04 a, 
3,50 a, 3,50 a, 5,10 a en 4,25 a, aan resp. J.Th. Aalders, J.E.H. Colleye te 
Heerlen, G.M. de Esch te Heerlen, P.G.M.C. Palmen, J.Chr.A. Sluijsmans te 
Heerlen, G.M.A. Stoffels te Heerlen, H.J. Verberk te Kerkrade en O.A. Vervoort te 
Heerlen; met bijbehorende stukken, 1968..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F no. 397 ged., groot circa 1,12 a, aan 
J. Smeijsters te Kerkrade; met bijbehorende stukken, 1968..  1 omslag 

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

grond, sectie A nos. 3650, 3646, 3858 en 3665 en sectie E nos. 2830 en 2831 alle 
ged., samen groot circa 20,40 a, aan het Waterschap van de Geleen- en 
Molenbeek met zijtakken te Sittard, t.b.v. de verbetering van de Hoensbeek en de 
Voerendaalse Molenbeek; met bijbehorende stukken, 1968..  1 omslag 

 
 535 Stukken betreffende de verkoop van een woonhuis met verdere aanhorigheden, 

erf en tuin, gelegen aan de Hogeweg no. 67, sectie F no. 107 ged., groot circa 8 a, 
aan J.G.J. Schreijen, 1968, 1969..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1050 

 
 536 Stukken betreffende houdende verkoop van bouwterrein, gelegen aan de 

Bostenstraat en de Dirksstraat, sectie C no. 2552 ged., groot circa 16,90 a en aan 
de Wachtendonkstraat, de Tenelenweg en de Spinolastraat, sectie A no. 3856 
ged., groot circa 50,50 a, aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. resp. de 
bouw van 6 woningwetwoningen (groep XXI, PV 1770) en 24 woningwetwoningen 
(groep XX, PV 1632), 1968, 1970..  1 omslag 

 
 537 Stukken betreffende de verkoop van 10 bouwterreinen, gelegen aan het O.L. 

Vrouweplein en de Hongerbeekstraat, sectie A no. 2889 en sectie F nos. 2, 347, 
397, 326 en 328 alle ged., groot circa 36,57, aan Bouwcoördinatiekantoor Drs. 
Ruijters N.V. te Sittard, alsmede doorverkoop door het bouwcoördinatiekantoor 
aan derden, 1968- 1970..  1 omslag 

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

Strijthagenstraat, sectie F no. 448 ged., groot circa 4,88 a, aan H.G.J. Lambooy, 
1969..  3 stukken 
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 539 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 
sectie F no. 452 ged., groot circa 6,84 a, aan G.H. Oude Luttighuis, 1969..  1 omslag 

 
 540 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen ten westen van de spoorlijn 

Heerlen-Klimmen nabij Barrier, sectie A nos. 3929, 2896, 2891, 3665 en 3669 alle 
ged. en no. 2895 geheel, samen groot circa 20,57 a, aan de Provincie Limburg, 
t.b.v. de aanleg van de provinciale weg Maastricht-Meerssen-Heerlen, 1969..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Dirksstraat, sectie C no. 2552 ged., groot circa 
4,50 a, aan J.H. Loozen te Simpelveld; met bijbehorende stukken, 1969.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Goswijnstraat-Hongerbeekstraat, sectie F 
no. 399, groot 6,17 a, aan P.J.Fr. Maas te Heerlen; met bijbehorende stukken, 
1969..  3 stukken 

 
 543 Stukken betreffende de verkoop van 50 bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Molenbeekstraat aan de Molenbeekstraat, de Dijkstraat, de 
Donderveldstraat en de Parallelweg, sectie A no. 3091 ged. en nos. 3902, 2840, 
2392, 2779, 2772 en 2273 alle geheel, groot circa 1,70,17 ha, de verkoop van 
stroken grond, gelegen aan de Molenbeekstraat, sectie A nos. 1822, 2738, 2770, 
2775, 2777, 2791, 3560 en 3561 alle ged., groot circa 2,72 a, aan 
Aannemingsbedrijf Savelkoul N.V. te Geleen, alsmede overeenkomst met 
Aannemingsbedrijf Savelkoul N.V. inzake het bouwrijp maken van het 
bestemmingsplan, 1969, 1970..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 331 

 
 544 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Teggert, 

sectie A nos. 3722, 3978 en 3752 alle ged., groot circa 1,36,02 ha, aan de 
Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 48 woningwetwoningen (groep 
XXII, PV 1822), 1969, 1970..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 336 

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

Bostenstraat, sectie C no. 2580 ged., groot circa 16,25 a, aan de 
Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 6 woningwetwoningen, 1969, 
1970..  1 omslag 

 
 546 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het O.L. 

Vrouweplein, sectie F no. 506 ged., groot circa 12,45 a, aan J.H.H. Stienstra te 
Rosmalen, 1969, 1970..  1 omslag 

 
 547 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van het Vrenkevoetpad, 

lopende vanaf de Vrenkeweg in de richting van de Bergseweg, sectie B no. 2309 
ged., groot circa 4 a, aan H.H. Laeven, 1969, 1970, 1974..  1 omslag 

 
 548 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 10 

bouwterreinen, gelegen aan de Mostardstraat, sectie C nos. 1094, 1233, 1232, 
1092, 1088, 2063 en 2130, alle ged., groot circa 34,75 a, aan de Stichting tot 
Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes"; met bijbehorende stukken, 1969-
1971..  1 omslag 

 
 549 Stukken betreffende de verkoop van 8 bouwterreinen, gelegen aan de Vrenkeweg, 

sectie C no. 2580 ged., groot circa 27,80 a, aan Aannemersbedrijf Bakgro te 
Kerkrade c.q. de Limburgse Combinatie Bouw N.V. te Roermond, 1970.  1 omslag 

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

Stationstraat, sectie A no. 3797 ged., groot circa 7,725 a, aan de firma Drukkerij H. 
Fober, 1970..  1 omslag 
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 551 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan de Bostenstraat, sectie C no. 2580 ged., groot circa 
4,35 a, aan M.C.H. Neven te Kerkrade; met bijbehorende stukken, 1970.  1 omslag 

 
 552 Stukken betreffende de verkoop van 24 bouwterreinen, gelegen aan de Teggert en 

de Tenelenweg, sectie A no. 4038 ged., groot circa 69,08 a, aan Stienstra Heerlen 
N.V. c.q. H.H.J. Boumans, A.M.Chr. Brosky te Heerlen, J.A.E.C. Buntinx te 
Heerlen, G.J.W. Dietzenbacher te Brunssum, J.H.B. Ernens te Heerlen, P.J.H. 
Grouwels te Hulsberg, A.J. Hutschemaekers, W.H. Keulen te Maastricht, M.H.G.P. 
Lamberts te Heerlen, H.J. Leenders, J.Fr.M. Mathijssen te Schaesberg, H.H.M. 
Pluijmen, L.L.H. Pluijmen, R.H.J. Quett te Heerlen, J.C. Robberts te Schaesberg, 
J.P. Ruiters te Schaesberg, S. Snopkowski te Kerkrade, H.G.M. Spätgens, W.J.M. 
Thiessen te Schimmert en L.A.J. Ummelen te Geleen, 1970, 1971..  1 omslag 

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

Strijthagenstraat-Mergelweg, sectie F no. 489 ged., groot circa 6,06 a, aan P.J.H. 
Daniëls, alsmede doorverkoop door P.J.H. Daniëls aan C. Wolters-van Wijnsberge 
te Heerlen, 1970, 1971..  1 omslag 

 
 554 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het Veldje, 

sectie F no. 484 ged., groot circa 1,17 a, aan M. Lancée, 1970, 1971.  1 omslag 
 
 555 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen ten noorden van de 

Kerkstraat, sectie C no. 2580 ged., groot circa 2 a, aan H. Huis en betreffende de 
verkoop van grond gelegen ten noorden van de Kerkstraat en een inrit gelegen 
aan de Bostenstraat, sectie C no. 2580 ged., groot circa 10,64 a en 0,80 a, aan 
E.H.G. Klinkenberg, 1970, 1971..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C no. 1970 ged., groot circa 
0,50 a, aan J.H.J. en H.J. Cleuters te Simpelveld en Voerendaal, 1970, 1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 334 

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

een 6 bouwterreinen, gelegen aan de Bostenstraat, sectie C nos. 1603, 1605 en 
2580 alle ged., groot circa 18,50 a, aan de Stichting tot Bevordering van Eigen 
Woningen "Oos Hoes" te Sittard; met bijbehorende stukken, 1970, 1971.  1 omslag 

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

(gedeelten) van wegen en voetpaden, te weten het voetpad Imstenrade, de 
Wijnstraat, de Breedenweg, de Vrenkeweg, de Dalstraat, de Witsbergerweg, de 
Knipkensweg, het voetpad Langenbroek, de Welterweg, de provinciale weg, het 
voetpad Terworm en de Steinisser Driessen, sectie C nos. 2382, 2380, 2568, 
2562, 2374, 2565 en 2563 alle ged., sectie A nos. 2564 en 2376 beide geheel en 
sectie A nos. 3828, 3407 en 3032 alle ged., samen groot circa 1,15,03 ha, aan de 
Staat der Nederlanden, t.b.v. de aanleg van de rijksweg 76 (E 39), 1970, 1971..  1 omslag 

 
 558 Stukken betreffende de verkoop van bouwgrond, gelegen in het bestemmingsplan 

Kunrade-oost, 2e fase, sectie A no. 4192 ged., groot circa 5,67,64 ha, aan de 
Stichting tot Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, de 
aankoop van bouwgrond, gelegen in het bestemmingsplan Kunrade-oost, 2e fase, 
sectie A no. 3928 ged., groot circa 10,05 a, toebehorend aan de Stichting tot 
Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, alsmede de 
overeenkomst met de Stichting tot Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos 
Hoes" inzake het bouwrijp maken van het bestemmingsplan, 1970-1975.  1 omslag 

 
 559 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen aan de Kampstraat, 

sectie E nos. 2631, 2779, 2923 en 2888 alle ged., groot circa 7,20 a, aan A.Th.M. 
Deckers te Brunssum en gelegen aan de Op de Beek, sectie E no. 2889 ged., 
groot circa 7 a, aan J.A.A. Deckers te Heerlen, 1971..  1 omslag 
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 560 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hunsstraat, 
sectie C no. 2731 ged., groot circa 7 a, aan G.J. Hempenius te Heerlen, 1971..  1 omslag 

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

Bostenstraat, sectie C nos. 2731 en 1969 beide ged., groot circa 3 a, aan M. 
Houben te Brunssum, 1971..  1 omslag 

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

Bostenstraat, sectie C no. 2731 ged., groot circa 3 a, aan J.H.M.A. Muys te 
Heerlen, 1971..  1 omslag 

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

Bostenstraat en de Grispenstraat, sectie C nos. 2731, 1063, 1605, 1701, 1969 en 
1970 alle ged., groot circa 49,62 a, aan de Stichting Bejaardenzorg Voerendaal, 
t.b.v. de bouw van bejaardenwoningen, 1971..  1 omslag 

 
 564 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie F no. 454 ged., groot circa 4,34 a, aan H.C.B. Moonen, 1971.  1 omslag 
 
 565 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hunsstraat, 

sectie C no. 2731 ged., groot circa 6,65 a, aan J. van der Staay, 1971.  1 omslag 
 
 566 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Kampstraat, 

sectie E nos. 2629 en 2847 beide ged., groot circa 4,50 a, aan A. Senden, 1971..  1 omslag 
 
 567 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Kampstraat, 

sectie E no. 2923 ged., groot circa 5,15 a, aan M.J.H. Wouters, 1971.  3 stukken 
 
 568 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Op de 

Beek, sectie E no. 2923 ged., groot circa 5,25 a, aan H.W.M. Duyzings te 
Klimmen, 1971..  1 omslag 

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

Hogeweg-Bongerd, sectie F no. 454 ged., groot circa 6,26 a, aan G. Kretzer, 
1971..  1 omslag 

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

Repenstraat-O.L. Vrouweplein, sectie F no. 537 ged., groot circa 4,73 a, aan 
L.W.H. Lenders te Heerlen, 1971..  1 omslag 

 
 571 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het O.L. 

Vrouweplein, sectie F nos. 37, 324 en 508 alle ged., groot circa 16,91 a, aan J.Th. 
Merx te Klimmen, 1971..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hunsstraat, sectie C no. 2580 ged., groot circa 
6,57 a, aan M.H. Ophelders; met bijbehorende stukken, 1971..  1 omslag 

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

sectie C no. 2659 ged., groot circa 0,36 a, 0,39 a, 0,45 a en 0,65 a, aan resp. 
B.G.J. Hamers, wed. G.E.Th. Hamers-Kroonen en cons., M.W.A. Notten-Hamers 
en J.W. Hamers, 1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 338 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Hogeweg-Raadhuisplein, sectie F no. 377 
ged., groot circa 10 a, aan Drs. F. Bogaardt te Rijswijk; met bijbehorende stukken, 
1971..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan het Raadhuisplein, sectie F no. 377 ged., groot circa 
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7,25 a, aan L.W. Winter en R.A.M. Panhuijsen, t.b.v. de bouw van een 
gecombineerde artsenpraktijk; met bijbehorende stukken, 1971..  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Bostenstraat-Grispenstraat, sectie C no. 
1969 ged., groot circa 3,60 a, aan W.J.J. Franssen; met bijbehorend stuk, 1971..  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, sectie F no. 487 ged., groot circa 
11,33 a, aan C.J.M. Koopal te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1971.  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Bergseweg, sectie E no. 2841 ged., groot circa 0,66 a, aan 
M.H. Ophelders; met bijbehorende stukken, 1971..  1 omslag 

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

Bostenstraat, sectie C no. 2746 ged., groot circa 5,86 a, aan B.G. Marell te Nuth, 
1971, 1972..  1 omslag 

 
 579 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hunsstraat, 

sectie C no. 2746 ged., groot circa 6,22 a, aan M.M.G. Pisters te Stein, 1971, 
1972..  1 omslag 

 
 580 Akte houdende voorlopige overeenkomst tot verkoop van grond, gelegen aan Op 

de Beek, sectie E no. 2765 ged., groot circa 2,33 a, aan J.J. Bastin; met 
bijbehorende stukken, 1971, 1972..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Hunsstraat, sectie C no. 2746 ged., groot circa 
7,90 a, aan Th.G.M. Engels te Kerkrade; met bijbehorende stukken, 1971, 1972..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Bostenstraat, sectie C no. 2746 ged., groot circa 
4,88 a, aan M.J.M.H. Kaus te Kerkrade; met bijbehorende stukken, 1971, 1972..  1 omslag 

 
 583 Stukken betreffende de verkoop van 37 bouwterreinen, gelegen aan de Teggert en 

de Tenelenweg, sectie A nos. 3721, 3722, 3725, 3726, 3729, 3754 en 4038 alle 
ged., groot circa 1,57 ha, aan Stienstra Heerlen N.V./Aannemingsbedrijf Savelkoul 
B.V. te Geleen, 1971, 1973..  1 omslag 

 
 584 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Kampstraat, 

sectie E nos. 2875 en 2532 ged., groot circa 12,80, alsmede de verkoop van het 
achterterrein, sectie E no. 2532 ged. en sectie H no. 10, groot circa 48,65 a, aan 
J.M. G. van Zandvoort te Heerlen, 1971, 1973..  1 omslag 

 
 585 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen aan de Grispenstraat 

en de Mostardstraat, sectie C nos. 2777, 2096 en 2097 alle ged., groot circa 56,75 
a en 59,50 a, aan de Limburgse Combinatie Bouw N.V. te Roermond, alsmede 
inzake de doorverkoop door de N.V. aan derden, 1971-1973.  1 omslag 

 
 586 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Milleveldje, sectie E nos. 2937, 2733, 2695, 2697 en 2698 alle 
ged. en no. 2823 geheel, samen groot circa 2,21,09 ha, aan de Stichting 
Werkgroep Eigen Woningen te Geleen, de overeenkomst met de Stichting inzake 
het bouwrijp maken van het bestemmingsplan, alsmede concept-akte houdende 
overdracht van wegen, groenstroken e.d. in het bestemmingsplan door de 
Stichting aan de gemeente, 1971-1976..  1 omslag 
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 587 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 
Mostardstraat, sectie C no. 2746 ged., groot circa 9,38 a, aan J.A.H. Scheepers, 
1972..  1 omslag 

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

Wachtendonkstraat, sectie A no. 4110 ged., groot circa 2,60 a, aan N.M.J. Bartels, 
1972..  1 omslag 

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

Mostardstraat, sectie C no. 2777 ged., groot circa 5,95 a, aan H.A.G.J. Buchholtz 
te Heerlen, 1972..  1 omslag 

 
 590 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hunsstraat, 

sectie C no. 2777 ged., groot circa 10,50 a, aan Ir. J.J. Laurs te Heerlen, 1972..  1 omslag 
 
 591 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de hoek 

Tenelenweg-Dammerscheidtstaat, sectie A no. 3853 ged., groot circa 3,47 a, aan 
F.M.E. Latten te Heerlen, 1972..  1 omslag 

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

Spinolastraat-Wachtendonkstraat, sectie A no. 4110 ged., groot circa 3 a, aan 
H.A.G. Bartels, 1972..  1 omslag 

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

Keerberg-Raadhuisplein, sectie F no. 553 ged., groot circa 9,94 a, aan A.W. 
Groenendijk te Heerlen, 1972..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C 

nos. 1070 en 1071 beide ged., samen groot circa 1,10 a, aan S.J. Starmans, 
1972..  
N.B. Zie inventarisnummer 345 

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

grond, gelegen aan de Bergseweg, sectie B no. 2392 ged., groot circa 1,24 a, aan 
A.A. Swelsen; met bijbehorende stukken, 1972..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 759 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Mostardstraat, sectie C no. 2731 ged., groot 
circa 5,95 a, aan H.B.J. Eggen te Heerlen; met bijbehorend stuk, 1972.  2 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Vrenkeweg, sectie C no. 2777 ged., groot circa 
8,25 a, aan A.P.C. Boonstra te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1972.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Op de Beek, sectie E no. 2923 ged., groot circa 
6,51 a, aan H.J. Cloodt; met bijbehorende stukken, 1972..  1 omslag 

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

een bouwterrein met de daarop staande oude vakwerkwoning, gelegen aan de 
Schoolstraat no. 23, sectie C nos. 2777, 1067, 1607 en 1070 alle ged., groot circa 
3,70 a, aan H.J. Duineveld te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1972.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Op de Beek, sectie E no. 2923 ged., groot circa 
5,25 a, aan J.H. Hartmans te Simpelveld; met bijbehorende stukken, 1972..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Wachtendonkstraat, sectie A no. 4110 ged., groot 
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circa 2,86 a en 5,02 a, aan J.H., L.J.H. en M.M.H. Gerekens; met bijbehorende 
stukken, 1972..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Dammerscheidtstraat, sectie A no. 3853 ged., 
groot circa 3,15 a, aan H.G.N. Knoren; met bijbehorende stukken, 1972.  1 omslag 

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

grond, gelegen nabij het O.L. Vrouweplein, sectie F no. 498 ged., groot circa 0,40 
a, aan P.H. Meuwissen; met bijbehorende stukken, 1972..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Hunsstraat, sectie C no. 2746 ged., groot circa 
8,05 a en 2,45 a, aan resp. J.H.G. Gorissen te Brunssum en J. van der Staay; met 
bijbehorende stukken, 1972..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 590 

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

grond, gelegen aan de Heerlerweg, sectie F no. 507 ged., groot circa 2,95 a, aan 
J.E. Verhoeven; met bijbehorende stukken, 1972..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan het O.L. Vrouweplein, sectie F no. 537 ged., groot 
circa 4,60 a, aan H.A. Lemmens; met bijbehorende stukken, 1972.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Bongerd, sectie F no. 454 ged., groot circa 5,40 
a, aan G. Kretzer; met bijbehorende stukken, 1972..  3 stukken 

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

Bostenstraat, sectie C no. 2834 ged., groot circa 22,50 a, aan de 
Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 8 woningwetwoningen, 1972, 
1973..  1 omslag 

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

Mostardstraat, sectie C no. 2777 ged., groot circa 4,30 a, J.P.H.G. Welters, 1972, 
1973..  1 omslag 

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

Schoolstraat, sectie C no. 2777 ged., groot circa 6,32 a, aan J.H.L. Loenders te 
Heerlen, 1972, 1973..  1 omslag 

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

Schoolstraat, sectie C nos. 1630, 2095 en 2777 alle ged., groot circa 4,55 a, aan 
G.J. Mom te Apeldoorn, 1972, 1973..  1 omslag 

 
 611 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Vrenkeweg, 

sectie C no. 2834 ged., groot circa 9,52 a, aan J.H.P.B. Passmann te Schaesberg, 
1972, 1973..  1 omslag 

 
 612 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Vrenkeweg, 

sectie C no. 2777 ged., groot circa 7,92 a, aan H.J. Leebeek te Amsterdam, 1972, 
1973..  1 omslag 

 
 613 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Vrenkeweg, 

sectie C no. 2777 ged., groot circa 10,06 a, aan A.Fl.J. Kleijkers, 1972, 1973..  1 omslag 
 
 614 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan het O.L. Vrouweplein, sectie F no. 506 ged., groot 
circa 13,15 a, aan L.W. Winter; met bijbehorende stukken, 1972, 1973.  1 omslag 
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 615 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan de Valkenburgerweg, sectie E no. 2733 ged., groot 
circa 9,90 a, aan J.M.H. Moonen, alsmede inzake de aankoop van grond, gelegen 
aan de Valkenburgerweg, sectie E nos. 2731 en 2732 beide ged., groot circa 0,13 
a, toebehorend aan J.M.H. Moonen, t.b.v. de beveiliging van het kruispunt 
Kunderlinde, door middel van een verkeerslichteninstallatie; met bijbehorende 
stukken, 1972, 1973..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Kampstraat, sectie E nos. 2629, 2631, 2779, 
2780,, 2888 en 2923 alle ged., groot circa 3,40 a en 3,40 a, aan J.L.M. van Dijck te 
Beek en P.J.H.M. Dierks te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1972, 1973..  1 omslag 

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

Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 4,20 a, aan A.J.J. Gardier, 
1973..  1 omslag 

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

Mostardstraat, sectie C no. 2834 ged., groot circa 6,38 a, aan M.L. Lilipaly te 
Heerlen, 1973..  1 omslag 

 
 619 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de voormalige 

Eijkenderweg, sectie A no. 4196 ged., groot circa 3,75 a, aan de Maatschappij tot 
Exploitatie van Onroerend Goed Oranje-Nassau B.V, 1973..  1 omslag 

 
 620 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Grispenstraat, sectie 

C no. 2834 ged., groot circa 0,42 a, aan G.H.A. Verlaan te Heerlen, 1973.  1 omslag 
 
 621 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

een bouwterrein, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C no. 2834 ged., groot circa 
6,31 a, aan L.J.H. Franssen; met bijbehorende stukken, 1973..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Mostardstraat, sectie C no. 2834 ged., groot 
circa 6,92 a, aan F.H. Mayer te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1973.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot 
circa 4,20 a, aan H.J.W.M. Keulaerds; met bijbehorende stukken, 1973.  3 stukken 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C no. 2834 ged., groot circa 
5,04 a, aan H.H.Fr.M. Vliegen; met bijbehorende stukken, 1973..  1 omslag 

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

Bostenstraat, sectie C no. 2834 ged., groot circa 6,30 a, aan G.J. Kleijnen, 1973, 
1974..  1 omslag 

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

Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 4,20 a, aan J.Fr. Moonen, 
1973, 1974..  3 stukken 

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

Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 3,92 a, aan J.P. Linke, 1973, 
1974..  3 stukken 

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

Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 4,20 a, aan R.A.M. van 
Lieshout, 1973, 1974..  3 stukken 
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 629 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 
Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 3,92 a, aan J.L.J. de Poel, 
1973, 1974..  3 stukken 

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

Malbergstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 3,36 a, aan A.J. Slangen, 1973, 
1974..  1 omslag 

 
 631 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Heerlerweg, 

sectie F no. 566 ged., groot circa 9,59 a, aan J.E. Verhoeven, 1973, 1974..  1 omslag 
 
 632 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de 

Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 4,20 a, aan H.P. Vondenhoff, 
1973, 1974..  3 stukken 

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

Schoolstraat, sectie C nos. 2777, 1630 en 2095 alle ged., groot circa 5,08 a, aan 
J.H.M. Ruijters, 1973, 1974..  1 omslag 

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

Eickhovenstraat, sectie A no. 4192 ged., groot circa 5,27 a, aan P.H.M. Gulikers, 
1973, 1974..  1 omslag 

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

Schoolstraat, sectie C no. 2834 ged., groot circa 6,18 a, aan J.H.F. Bemelmans te 
Bocholtz, 1973, 1974..  1 omslag 

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

Malbergstraat-Bautseplein, sectie A no. 4192 ged., groot circa 4,15 a, aan W.J. 
Slangen, 1973, 1974..  1 omslag 

 
 637 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het 

Bautseplein, sectie A no. 4192 ged., groot circa 3,64 a, aan G.M. Jaminon, 1973, 
1974..  1 omslag 

 
 638 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het 

Bautseplein, sectie A no. 4192 ged., groot circa 3,64 a, aan D.J.A.M. Vermeulen te 
Heerlen, 1973, 1974..  1 omslag 

 
 639 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het 

Bautseplein, sectie A no. 4192 ged., groot circa 3,64 a, aan L.M.L. Schrooten te 
Heerlen, 1973, 1974..  1 omslag 

 
 640 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Mostardstraat, sectie 

C no. 2834 ged., groot circa 0,60 a, aan J.A.H. Scheepers, 1973, 1974.  1 omslag 
 
 641 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 

grond, gelegen aan de Lindeweg, sectie F nos. 483 en 536 ged., groot 0,55 a en 
circa 0,39 a en aan de Bongerd, sectie A no. 543 ged., groot circa 0,09 a, aan 
Stienstra Heerlen B.V.; met bijbehorende stukken, 1973, 1974..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan het Veldje, sectie F nos. 127, 128 en 590 alle ged., 
groot circa 40,66 a, aan de Stichting Welzijnszorg voor Geestelijk Gehandicapten 
in Oostelijk Zuid-Limburg te Kerkrade, t.b.v. de bouw van een dagverblijf voor 
geestelijk gehandicapten; met bijbehorende stukken, 1973-1975.  1 omslag 

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

Malbergstraat en het Bautseplein, sectie A nos. 4344 en 3928 beide ged., groot 
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circa 59,30 a, aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 24 
woningwetwoningen, 1973-1976..  1 omslag 

 
 644 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie F nos. 128 en 590 beide ged., groot circa 10,72 a, aan P.J.G.M. van de 
Voort, 1974..  1 omslag 

 
 645 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Hogeweg, 

sectie F nos. 126, 127, 128 en 590 alle ged., groot circa 8 a, aan P.M.G.G. van 
Well-Loven, 1974..  1 omslag 

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

Schoolstraat-Pingenstraat, sectie H nos. 188, 189 en 193 alle ged., groot circa 
4,37 a, aan J.M.Ph. Kleijnen, 1974..  1 omslag 

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

Kerkstraat-Dirksstraat, sectie C nos. 2334 en 2834 beide ged., groot circa 6 a, aan 
J.J.E. Odekerken, 1974..  1 omslag 

 
 648 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het 

Bautseplein, sectie A no. 4192 ged., groot circa 2,86 a, aan G.W. Grond, 1974.  1 omslag 
 
 649 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het 

Bautseplein, sectie A no. 4192 ged., groot circa 2,86 a, aan J.S.G. Jussen te 
Heerlen, 1974..  1 omslag 

 
 650 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Keerberg, sectie F 

no. 414 ged., groot circa 0,60 a, 0,65 a, 0,69 a, 0,57 a, 0,61 a en 0,63 a, aan resp. 
Fr.H. Feron, G.P.M. Hermens, H.J. Jongen, P.J. Koonen, E.M.M. Rameckers en 
X.P.J. Smeets, 1974..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Vrenkeweg-Bostenstraat, sectie C no. 2731 
ged., groot circa 9,16 a, aan Th.G.H. van Hoven te Nuth; met bijbehorende 
stukken, 1974..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Hogeweg-Veldje, sectie F nos. 126, 127 en 
128 alle ged., groot circa 7,80 a, aan L.Fr.H. Moonen te Heerlen; met bijbehorende 
stukken, 1974..  1 omslag 

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

Wachtendonkstraat-van Elmptstraat, sectie A no. 3437 ged., groot circa 5,80 a, 
aan Fr.M. J.L. Benders te Heerlen, 1975..  1 omslag 

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

Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot circa 5 a, aan P.J.W.M. van Dinther te 
Valkenburg-Houthem, 1975..  1 omslag 

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

Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot circa 4,86 a, aan L. Rutten, 1975.  1 omslag 
 
 656 Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de van 

Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot circa 4,86 a, aan H.V. Harmsen te 
Brunssum, 1975..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de Wijnstraat, in 

samenhang met de aankoop van grond t.b.v. de reconstructie van de Wijnstraat, 
sectie C no. 2907 ged., groot circa 12,75 a, aan F. en W. Ploum te Heerlen, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 354 
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 657 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Stationstraat, sectie 
A nos. 4068 en 877 beide ged., groot circa 1,44 a en 1,50 a, aan resp. G. Degens 
en A.H. Schaeks, alsmede inzake de aankoop van grond, gelegen aan de 
Stationstraat, sectie A nos. 3539 en 3540 beide ged., groot circa 0,14 a en 0,10 a, 
toebehorend aan resp. G. Degens en A.H. Schaeks, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 5,80 a, aan A.J.M. Boosten te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1975.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Wachtendonkstraat, sectie F no. 597 en sectie A 
no. 3437 beide ged., groot circa 5,10 a, aan A.H.G. van Bussel; met bijbehorende 
stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Wachtendonkstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 5,25 a, aan M.H.M.N. Scheijen; met bijbehorende stukken, 1975.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 6,95 a, aan G.A.G. Biemans; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 4,85 a, aan C.L. van Schayk; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie A no. 3437 en sectie F 
no. 597 beide ged., groot circa 4,93 a, aan M.E.J. Hendrix te Schaesberg; met 
bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 5,20 a, aan A.H. Driessen; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Wachtendonkstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 5,35 a, aan J.H.R. Gerards te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 4,90 a, aan L.P.M. van de Pas; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Wachtendonkstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 5,15 a, aan M.J. Pijls; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 4,10 a, aan P.H. Heuts te Simpelveld; met bijbehorende stukken, 1975.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie A no. 3437 ged., groot 
circa 5,45 a, aan P.J.M. Geelen te Kerkrade; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de van Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot 
circa 5,80 a, aan H. Diederen; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 
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 671 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 
een bouwterrein, gelegen aan de hoek Wachtendonkstraat-van Elmptstraat, sectie 
F no. 597 ged., groot circa 6,20 a, aan E. Bron; met bijbehorende stukken, 1975..  1 omslag 

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

Elmptstraat, sectie F no. 597 ged., groot circa 4,80 a, aan M.L.M. Kempener te 
Ubach over Worms, 1975, 1976..  1 omslag 

 
 673 Stukken betreffende de verkoop van een woonhuis met bijgebouwen (voormalige 

arrestantencellen en brandweerruimte) en erf, gelegen aan de Spekhouwerstraat 
nos. 5 en 7, sectie A no. 4311 ged., groot circa 3 a, aan J.J. Wijers, 1975, 1976..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de hoek Wachtendonkstraat-van Elmptstraat, sectie 
F no. 597 ged., groot circa 4,30 a, aan A.M. Biessen; met bijbehorende stukken, 
1975, 1980, 1981..  1 omslag 

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

Velraedtstraat, sectie F no. 597 ged., groot circa 0,12 a, aan de N.V. P.L.E.M., 
t.b.v. de bouw van een transformatorhuisje, 1976..  1 omslag 

 
 676 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Looierstraat, sectie A 

no. 4311 ged., groot circa 1,34 a en 1,21 a, aan resp. J. Colberts en J.H. Senden, 
1976..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Mergelweg, sectie F no. 597 ged., groot circa 0,765 a en 
0,255 a, aan resp. J.L. Frijns en P.J. Franssen; met bijbehorende stukken, 1976..  1 omslag 

 
 678 Stukken betreffende de verkoop van grond met opstal, gelegen aan de 

Vrenkeweg, sectie C no. 2554 ged., groot circa 1,50 a, aan H.J. Eurlings, 1976, 
1977..  1 omslag 

 
 679 Stukken betreffende de verkoop van grond met opstal, gelegen nabij het 

Kerkplein, sectie A no. 4068 ged., groot circa 0,15 a, aan H.G. Godschalk, 1976, 
1977..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Mergelweg, sectie F no. 597 ged., groot circa 0,54 a, aan 
wed. M.H. Mestrum-Muijs; met bijbehorende stukken, 1976, 1977.  1 omslag 

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

grond met opstallen (oude smidse), gelegen aan de hoek Kerkplein-Tenelenweg, 
sectie A no. 3050 ged., groot circa 1,30 a, aan Vastgoedmaatschappij Hobe B.V. 
te Heerlen, t.b.v. de bouw van een winkelpand; met bijbehorende stukken, 1976-
1982..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Rivierenweg, sectie A no. 4033 ged., groot circa 4,30 a, 
aan de gemeente Heerlen, t.b.v. de uitbreiding van het waterpompstation 
"Rivieren"; met bijbehorende stukken, 1977..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een perceel weg, gelegen tussen de boerderij 

de Marehoek en de Rijksweg (voorheen deeluitmakend van de Koekoeksweg), 
sectie A no. 4195, groot 2,45 a, aan de Stichting Beheer Pensioenfondsen A.Z.L. 
te Heerlen, 1977, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 362 

 
 683 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Parallelweg, sectie A 

no. 4109 ged., groot circa 0,65 a, aan wed. L.I.M. Severens-Muijs, alsmede inzake 
de vestiging van een zakelijk recht van opstal, t.b.v. het leggen, hebben, houden 
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en onderhouden en zonodig vernieuwen van een riolering met daarbij behorende 
werken op een gedeelte van het perceel sectie C no. 3052, gelegen aan de 
Parallelweg, toebehorend aan wed L.I.M. Severens-Muijs, 1977, 1978.  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan de Minghof, sectie F no. 614 ged., groot circa 31 a, 
aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 14 woningwetwoningen; 
met bijbehorende stukken, 1977, 1978..  1 omslag 

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

een woonhuis met erf en tuin, gelegen aan het Veldje no. 6, sectie no. 659 ged., 
groot circa 4,80 a, aan J.W. Vankan; met bijbehorende stukken, 1977, 1978, 
1981..  1 omslag 

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

het voormalige gemeentehuis, gelegen aan de Hogeweg no. 2a, sectie A no. 3610 
ged., groot circa 6 a, aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de verbouwing 
tot 9 appartementen en kantoor van de woningvereniging; met bijbehorende 
stukken, 1978..  1 omslag 

 
 687 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan Kunderhoes, sectie A nos. 4371 en 4482 beide ged., groot circa 
61,61 a, aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 14 kleine 
woningwetwoningen, 5 bejaardenwoningen en 17 premie-verkoopwoningen, 
alsmede inzake de doorverkoop van de 17 premie-verkoopwoningen door de 
Woningvereniging Voerendaal aan derden, 1978, 1979..  1 omslag 

 
 688 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Eynattenstraat, sectie 

F no. 547 ged., groot circa 0,80 a, aan H.A.M. Pieters, alsmede de vestiging van 
een erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van kabels van electriciteit en 
buizen van rioleringen, t.b.v. het perceel sectie F no. 701, gelegen aan de 
Eynattenstraat, toebehorend aan de gemeente en ten laste van het perceel sectie 
F no. 547 ged., toebehorend aan H.A.M. Pieters, 1978, 1979.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen in het bestemmingsplan 

Kunderhoes, sectie F no. 620 ged., groot resp. circa 0,21 a, 1,70 a en 1,07 a, aan 
resp. J.H. Dumont, H.J. van Hees en J.P. Schreijen, 1978, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 366 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van gronden, t.b.v. de realisering van het 

bestemmingsplan Kunderhoes, 1978, 1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 367 

 
 689 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen aan de 

Desteynstraat, de Minghof, de Strabachhof en de Kundergats, aan H. Bönnen, 
J.G.H. Cox, W.M.G.J. Crombach, G.H. Dohmen, P.J. Gajentaan, J. Gulikers te 
Schaesberg, J.J.H. Heinen, W.A.M.G. Heuvelmans te Urmond, K.E.M. Hoenjet, 
H.J. Hoven, W.A.M. Keijmis, J.H.M. Kreutz, J.W.H. Leunissen, G.V.M.J. Loop, 
H.V.W. Loop, A.M.J. Maarsseveen, Fr.J.M. Meessen, L.P.A.A. Meessen, L.H.M. 
Pluijmen, F.F. Pommé, H.A. Severens te Beek, B.L.G.M. Souren en J.G.Fr. 
Wintjens te Hulsberg, 1978-1981..  1 omslag 

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

Strijthagenstraat, sectie F no. 787, groot 7,20 a, aan de Staat der Nederlanden 
(P.T.T.), t.b.v. de bouw van een telefooncentrale, alsmede inzake de vestiging van 
erfdienstbaarheden van weg en het recht tot het leggen, hebben, onderhouden en 
vernieuwen van kabel(s), (ge)leidingen e.d., t.b.v. het perceel sectie F no. 787, 
gelegen aan de Strijthagenstraat, toebehorend aan de Staat der Nederlanden 
(P.T.T.) en ten laste van een gedeelte van het perceel sectie F no. 788, gelegen 
aan de Strijthagenstraat, toebehorend aan de gemeente, 1979.  1 omslag 
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 691 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij de Mostardstraat, sectie 
C nos. 2992 en 1328 beide ged., groot circa 0,20 a, aan M.J. Sijben, 1979..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Spekhouwerstraat, sectie A no. 4311 ged., groot circa 1,83 
a, aan H.M. Meertens; met bijbehorende stukken, 1979..  1 omslag 

 
 693 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Kerkstraat, sectie C 

no. 2527 ged., groot circa 1,25 a, aan A.B. Bemelmans, 1979, 1980.  1 omslag 
 
 694 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan het Bernardusplein, 

sectie C no. 2925 ged., groot circa 0,35 a, aan de N.V. P.L.E.M., t.b.v. de bouw 
van een schakelstation, alsmede inzake de vestiging van erfdienstbaarheden van 
weg over en van het leggen, hebben, houden, onderhouden, vervangen en 
verwijderen van kabels, t.b.v. het perceel sectie C no. 2925 ged., gelegen aan het 
Bernardusplein, toebehorend aan de N.V. P.L.E.M. en ten laste van een gedeelte 
van voornoemd perceel, toebehorend aan de gemeente, 1979, 1980.  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Mostardstraat, sectie C no. 3007 ged., groot circa 0,05 a, 
aan J.Chr. G. Klinkenberg; met bijbehorende stukken, 1979, 1980..  1 omslag 

 
 696 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen aan de Florinstraat, sectie A 

no. 4371 ged., groot circa 0,10 a, aan de N.V. P.L.E.M., t.b.v. de bouw van een 
transformatorhuisje, 1979, 1981..  1 omslag 

 
 697 Stukken betreffende de verkoop van 25 bouwterreinen, gelegen aan de 

Florinstraat, de Cartilsstraat, de Lambrechtsstraat en het Lijndenplein, sectie A 
nos. 2687, 3420, 4434 en 4482 alle ged., groot circa 76,75 a, aan de Stichting tot 
Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, alsmede inzake de 
doorverkoop van de bouwterreinen door de Stichting aan derden, 1979-1981.  1 omslag 

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

Strabachhof, sectie A no. 4372 ged., groot circa 3,23 a, aan J.H.J. Bijsmans, 1980. 
 1 omslag 

 
 699 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot verkoop van grond, gelegen aan de Lindeweg, sectie F no. 677 ged., 
groot circa 0,79 a, aan G.M. de Esch en gelegen aan het O.L. Vrouweplein, sectie 
F no. 677 ged., groot circa 0,79 a, aan P.G.M.C. Palmen; met bijbehorende 
stukken, 1980..  1 omslag 

 
 700 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Minghof, sectie F nos. 
620 en 434 beide ged., groot circa 5,07 am aan A.M.C. Heye-Schreurs; met 
bijbehorende stukken, 1980..  3 stukken 

 
 701 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Desteynstraat, sectie A 
nos. 4371 en 4482 beide ged., groot circa 8,54 a, aan J.A.N. Albers; met 
bijbehorende stukken, 1980..  1 omslag 

 
 702 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 

bestemmingsplan In gen Hunsch, sectie C no. 3007 ged., groot circa 16,56 a en 
16 a, aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 11 
woningwetwoningen en 8 premie-A- woningen; alsmede inzake de doorverkoop 
van de 8 premie-A-woningen door de Woningvereniging Voerendaal aan derden, 
1980, 1981..  1 omslag 
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 703 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen in het 
bestemmingsplan In gen Hunsch, sectie C no. 3007 ged., groot circa 7,05 a en 
4,28 a, aan resp. A.W.P. Beckers en E.P.A. Reijnders te Kerkrade en een 
bouwterrein, gelegen aan de Lindeweg, sectie F nos. 676, 678 en 679 alle ged., 
groot circa 3,75 a, aan J.S.G. Jussen te Eys, 1980, 1981..  1 omslag 

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

een bouwterrein, gelegen aan het O.L. Vrouweplein, sectie F nos. 325 en 681 
beide ged., groot circa 22,68 a, aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de 
bouw van 6 bejaardenwoningen, 6 kleine woningwetwoningen en 8 
wooneenheden voor één- en tweepersoonshuishoudens; met bijbehorende 
stukken, 1980, 1981..  1 omslag 

 
 705 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen in het binnenterrein tussen de 

Hunsstraat en de Mostardstraat, sectie C no. 3007 ged., groot circa 0,17 a, aan de 
N.V. P.L.E.M., t.b.v. de bouw van een transformatorhuisje, 1980, 1981, 1983..  1 omslag 

 
 706 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verkoop van 20 

bouwterreinen, gelegen aan de Lippestraat, de Surlesstraat en de Desteynstraat, 
sectie A no. 4371 ged., groot circa 48,90 a, aan Stienstra Heerlen B.V., alsmede 
inzake de doorverkoop van de bouwterreinen door Stienstra aan derden; met 
bijbehorende stukken, 1980-1982..  1 omslag 

 
 707 Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen, gelegen aan de Lindeweg, 

sectie F no. 676 en 678 beide ged., groot circa 3,93 a en 3,84 a, aan resp. H.J.M. 
Werps en Fr.J. Molan, 1981..  1 omslag 

 
 708 Stukken betreffende de verkoop van grond, gelegen nabij het Kerkplein, sectie A 

no. 4068 ged., groot circa 2,43 a en 0,89 a, aan resp. G.C.M.J. Crombach en 
L.P.Th. Domen, 1981..  1 omslag 

 
 709 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot verkoop van een bouwterrein, gelegen aan het O.L. Vrouweplein, sectie 
F no. 679 en 995 beide ged., groot circa 3,75 a, aan J.H.M. Kempener te 
Limbricht; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 

 
 710 Besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde 

Staten tot verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Strabachhof, sectie A no. 
4372 en sectie F no. 618 beide ged., groot circa 5,20 a, aan M.H.J. Kurvers te 
Heerlen; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 

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

een gedeelte van de voormalige veldweg, genaamd Welterweg, sectie B no. 2452, 
groot 2,60 a, aan de Staat der Nederlanden, t.b.v. de verbinding van de rijksweg 
76 met de provinciale autosnelweg Maastricht-Meerssen-Heerlen; met 
bijbehorende stukken, 1981, 1982..  1 omslag 

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

bouwterreinen, gelegen aan de Lippestraat, sectie F no. 975 ged., groot circa 
36,43 a, aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de bouw van 20 
woningwetwoningen; met bijbehorende stukken, 1981, 1982..  1 omslag 

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

grond, gelegen aan de Kolmonterweg, sectie H. no. 242 ged., groot circa 55 a, aan 
J.J.W. Hamers, 1981, 1982..  
N.B. Zie inventarisnummer 380 

 

2.2.1.1.3.2.4. Ruiling 
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 713 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 
grond, gelegen aan de Hoolstraat, sectie A nos. 3141 en 2845 beide ged., samen 
groot circa 5,10 a tegen grond, gelegen aan de Stationstraat en de Hoolstraat, 
sectie A nos. 3150, 2945 en 3146 alle ged., samen groot circa 38,03 a, 
toebehorend aan G.B.H. Baur te Heerlen, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan; met bijbehorend stuk, 1951..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 195 

 
 714 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen op de Putberg, sectie C no. 

1948 ged., groot circa 4,68,38 ha tegen grond, gelegen aan de Voswegen, de 
Vloedsgraaf, de Boerengats en de Mingersborgerweg, sectie D nos. 1371, 693, 
694, 675, 674, 673, 672 en 671, samen groot 1,59,55 ha, toebehorend aan de 
familie Ubachs, t.b.v. de realisering van het woningbouwprogramma, alsmede 
inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg langs de oost- en 
westzijde van de percelen sectie C nos. 1141 en 1140 naar de Witsbergerweg via 
het bestaande voetpad en karrespoor, t.b.v. een gedeelte van het perceel sectie C 
no. 1948, gelegen op de Putberg, toebehorend aan de gemeente en ten laste van 
een gedeelte van voornoemd perceel, toebehorend aan P.J.B. Ubachs, 1951, 
1952..  1 omslag 

 
 715 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen op de Gemeenteberg, sectie D no. 88, groot 1 ha tegen grond, 
gelegen aan de Boerenweg, sectie D no. 1892, groot 45,90 a, toebehorend aan 
J.L.M. Smeets, t.b.v. de realisering van het woningbouwprogramma; met 
bijbehorende stukken, 1951, 1952..  3 stukken 
N.B. Zie inventarisnummer 714 

 
 716 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Vloedsgraaf, sectie D 

nos. 671, 672, 673, 674 en 675, samen groot 54,25 a tegen grond, gelegen aan de 
Boerenweg, sectie D nos. 646 en 650, samen groot 60,50 a, toebehorend aan 
H.H.M. Vaessen, t.b.v. de realisering van het woningbouwprogramma, 1952..  1 omslag 

 
 717 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen aan de Boerenweg, sectie D no.1892 ged., groot circa 38,80 a 
tegen sectie D nos. 1891 en 1390 ged., groot resp. 14,90 a en circa 23,27 a, 
toebehorend aan A.H.B.J. Vaessen, t.b.v. de realisering van het 
woningbouwprogramma, alsmede inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid 
van vaart en drift, t.b.v. het perceel sectie D no. 1390 ged., toebehorend aan 
A.H.B.J. Vaessen en ten laste van het perceel sectie D no. 1390 ged., 
toebehorend aan de gemeente; met bijbehorend stuk, 1952..  2 stukken 
N.B. Zie inventarisnummer 716 

 
 718 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen aan en nabij de Spekhouwerstraat, sectie A no. 3194 ged., groot 
circa 1,70 a tegen sectie A nos. 3193, 3195 en 3213 alle ged., samen groot circa 
5,20 a, toebehorend aan de R.-K. Kerk van de H. Laurentius, t.b.v. de woningbouw 
en de aanleg van een weg; met bijbehorend stuk, 1952, 1953.  2 stukken 

 
 719 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen aan de Mingersborgerweg, sectie D nos. 693, 694 en 1371 ged., 
samen groot circa 76,70 a tegen grond, gelegen aan de Tenelenweg, sectie A nos. 
2988, 1547 en 2989, samen groot 1,01,30 ha, toebehorend aan de R.-K. Kerk en 
Parochie van de H. Bernardus, t.b.v. de realisering van het 
woningbouwprogramma; met bijbehorend stuk, 1953..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 200 

 
 720 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen aan en nabij de Tenelenweg, sectie A no. 2772 ged., groot circa 
1,75 a tegen sectie A no. 2773 ged., groot circa 3,50 a, toebehorend aan J. 
Herben, t.b.v. de woningbouw; met bijbehorend stuk, 1953..  3 stukken 
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 721 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 
grond, gelegen aan en nabij de Spekhouwerstraat, sectie A no. 2117 ged., groot 
circa 1,05 a tegen sectie A no. 3204 ged., groot circa 0,80 a, toebehorend aan 
J.W.B. Bollen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan; met bijbehorend stuk, 
1953..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 200 

 
 722 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan en uit de Hoolstraat, sectie 

A no. 3774 ged., groot circa 2,60 tegen sectie A no. 3081 ged., groot circa 2,60 a, 
toebehorend aan de Stichting Beambtenfonds van de Staatsmijnen in Limburg te 
Heerlen en sectie A no. 2951 ged., groot circa 0,30 a tegen sectie A no. 2950 
ged., groot circa 0,30 a, toebehorend aan P. Mommers, t.b.v. de verbetering van 
de Hoolstraat, 1955, 1956..  3 stukken 

 
 723 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen aan de Mingersborgerweg, sectie D no. 1371 ged., groot circa 
10,65 a tegen sectie D no. 1370 ged., groot circa 18,90 a, toebehorend aan J.P.M. 
Dahmen, t.b.v. de woningbouw; met bijbehorende stukken, 1956.  1 omslag 

 
 724 Besluit van de raad tot ruiling van grond, gelegen aan de Esschenderweg, sectie A 

no. 3177 ged. en gemeente Heerlen, sectie C no. 2263, groot resp. circa 22 a en 
2,55 a, tegen gemeente Heerlen, sectie C no. 4344 ged., groot circa 2 a, 
toebehorend aan de gemeente Heerlen, t.b.v. de aanleg van de Rijksweg 76 
Geleen-Heerlen; met bijbehorend stuk, 1956..  2 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Kerkstraat, sectie D no. 

1850 ged., groot circa 1,24 a, tegen sectie D no. 1838 ged., groot circa 1 a, 
toebehorend aan J.H. Scheepers, t.b.v. de woningbouw, 1957, 1958..  
N.B. Zie inventarisnummer 226 

 
 725 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen aan de Tenelenweg, sectie A no. 3280 ged., groot circa 0,30 a 
tegen sectie A no. 2828 ged., groot circa 0,72 a, toebehorend aan J.H. Huijnen en 
sectie A no. 3264 ged., groot circa 0,49 a tegen sectie A no. 3210 ged., groot circa 
0,54 a, toebehorend aan H.J. Gorissen, t.b.v. een verantwoorde bebouwing aan 
de Tenelenweg; met bijbehorend stuk, 1958, 1959..  2 stukken 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Boerenweg, sectie D no. 

1910 ged., groot circa 0,825 a tegen sectie D no. 682 ged., groot circa 0,77 a, 
toebehorend aan H.C. Bongers, 1959, 1960..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 429 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van een gedeelte van het schoolgebouw met 

stroken grond en een gedeelte van het speelterrein, gelegen aan de Hogeweg 45-
47, sectie A no. 3328, groot circa 12,80 a, tegen het gymnastieklokaal met stroken 
grond, gelegen aan de Hogeweg 45-47, sectie A no. 3330, groot circa 10,30 a, 
toebehorend aan de R.-K. Kerk en Parochie van de H. Laurentius, 1960..  
N.B. Zie inventarisnummer 2129 

 
 .-- Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Mingersborgerweg, 

sectie D no. 1953 ged., groot circa 1,27 a, tegen sectie D no. 1957 ged., groot 
circa 1,27 a, toebehorend aan J.P.M. Dahmen, t.b.v. de wijziging van de 
verkeerssituatie, 1960, 1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 239 

 
 726 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Mingersborgerweg, 

sectie D no. 1953 ged., groot circa 1,94 a tegen sectie D nos. 1916 en 1917 beide 
ged., samen groot circa 1,18 a, toebehorend aan J.P. Offermans, 1960, 1961..  1 omslag 

 
 727 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen tussen de Hogeweg en de 

Hongerbeekstraat, sectie F no. 130 ged., groot circa 42 a, tegen sectie A nos. 



 74

3517 en 3419 beide ged., samen groot circa 1,59,30 a, toebehorend aan het 
Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf te Heerlen, t.b.v. de woningbouw en de aanleg 
van wegen in complex III, 1960-1962..  1 omslag 

 
 728 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Teggert, sectie A no. 

1546 ged., groot circa 0,72 a tegen sectie A no. 2075 ged., groot circa 0,72 a, 
toebehorend aan J.J.F.M. Senden, t.b.v. de aanleg van de Teggert, 1961- 1963..  1 omslag 

 
 729 Stukken betreffende de ruiling van een grond, gelegen tussen de Horionstraat en 

de Mirbachstraat, sectie F no. 206 en sectie A no. 3517 beide ged., samen groot 
circa 30 a tegen grond, gelegen aan en nabij de Hongerbeekstraat, sectie A nos. 
3419 en 3517 beide ged., samen groot circa 30 a, toebehorend aan het 
Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf te Heerlen, t.b.v. de woningbouw en de aanleg 
van wegen in complex III, 1962, 1963..  3 stukken 

 
 730 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Goswijnstraat, sectie A 

nos. 3133 en 3325 beide ged., groot circa 0,46 a, tegen sectie A no. 3314 ged., 
groot circa 0,38 a, toebehorend aan P.Fr. Mols, t.b.v. de aanleg van de 
Goswijnstraat, 1962, 1963..  1 omslag 

 
 731 Stukken betreffende de ruiling van grond, voorheen deeluitmakende van de 

Esschenderweg, thans liggende in het weggebied van de Rijksweg 76, sectie A 
no. 3489 ged., groot 7,77 a tegen de ondergrond van een van rijkswege 
aangelegde parallelweg, gelegen ten zuiden van de Rijksweg 76, sectie A nos. 
3491 en 3490 ged., groot 6 a en 38,47 a, toebehorend aan de Staat der 
Nederlanden, 1963..  3 stukken 

 
 732 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond met de gemeente Heerlen en de Staat der Nederlanden, t.b.v. regeling 
eigendom, beheer en onderhoud van rijksweg no. 76 met parallelwegen; met 
bijbehorende stukken, 1963..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1867 

 
 733 Stukken betreffende de ruiling van bouwterreinen, gelegen aan de Hunsstraat en 

het Bernardusplein, sectie C no. 2417 en sectie D no. 2001 beide ged., groot resp. 
circa 16,40 a en 9,75 a tegen een bouwterrein, gelegen aan de Dalstraat, sectie C 
no. 2412, groot 28,90 a, toebehorend aan P.J.M. Corten te Heerlen, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan, 1963, 1964..  1 omslag 

 
 734 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Eynattenstraat, sectie F 

no. 273 ged., groot circa 5,13 a, tegen grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F 
no. 24, groot 52 a, toebehorend aan M.E. Pieters-van Loo te Hoensbroek, t.b.v. de 
realisering van het uitbreidingsplan, 1963, 1964..  1 omslag 

 
 .-- Besluit van de raad tot ruiling van grond, gelegen aan de Kampstraat, sectie E no. 

3066 ged., groot circa 0,50 a, tegen sectie E no. 2828 ged., groot circa 0,50 a, 
toebehorend aan W.H.M. Hermans en sectie E nos. 2753, 2853 en 2822 alle ged., 
samen groot circa 0,35 a, tegen sectie E no. 2821 ged., groot circa 0,35 a, 
toebehorend aan F.B.J. Vaessen, t.b.v. de verbetering van de Kampstraat; met 
bijbehorende stukken, 1963, 1964, 1967..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 277 

 
 735 Stukken betreffende de ruiling van een bouwterrein, gelegen aan de Kampstraat, 

sectie E no. 2628 ged., groot circa 4,67 a tegen een woonhuis met erf en tuin, 
gelegen aan de Hogeweg 93, sectie F no. 27, groot 13 a, toebehorend aan W. 
Hendrix, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1964..  1 omslag 

 
 736 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Dalstraat, sectie C no. 

2412 ged., groot circa 1,40 a tegen sectie C no. 1831, groot 1 a, toebehorend aan 
H.J. Engelen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1964.  3 stukken 
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 737 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Steinweg, sectie A no. 
3582 ged., groot circa 0,75 a tegen grond, gelegen aan de Steinweg en de 
Teggert, sectie A nos. 2408, 2071, 989, 2837 en 2835 alle ged., samen groot circa 
4,19,35 ha, toebehorend aan W.E.F. Snijders, t.b.v. de verbetering van agrarische 
wegen en de realisering van het uitbreidingsplan, 1964..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 954 

 
 738 Stukken betreffende de ruiling van grond, plaatselijk bekend Vrouwenheide, sectie 

C no. 2377 ged., groot circa 0,05 a tegen sectie C no. 2304 ged., groot circa 0,05 
a, toebehorend aan L.J. Gerards en cons., t.b.v. de verbetering van agrarische 
wegen, 1964..  1 omslag 

 
 739 Stukken betreffende de ruiling van grond, plaatselijk bekend Vrouwenheide, sectie 

C no. 2377 ged., groot circa 0,30 a tegen sectie C no. 1815 ged., groot circa 3,95 
a, toebehorend aan J.B.H. Schrijvers te Amsterdam, t.b.v. de verbetering van 
agrarische wegen, 1964..  1 omslag 

 
 740 Stukken betreffende de ruiling van grond, plaatselijk genaamd Malchart (achter het 

N.S.-station), sectie A nos. 2387, 3087 en 3088 alle ged., samen groot circa 57,20 
a tegen grond, gelegen aan de Dammerscheiderbeek, sectie A nos. 2068, 2069 en 
2133, samen groot 38,20 a, toebehorend aan G.J.H. Jaminon, t.b.v. de realisering 
van het uitbreidingsplan het Broek, 1964..  1 omslag 

 
 741 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Op de Beek, sectie E 

nos. 2769 en 2770 beide ged., groot resp. circa 5,80 a en 2,23 a tegen sectie E 
nos. 2771 en 1820, beide ged., groot resp. circa 16,05 a en 9,77 a, toebehorend 
aan J.J. Kicken, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, 1964.  3 stukken 

 
 742 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Tenelenweg, sectie A 

no. 3433 ged., groot circa 0,70 a tegen sectie A no. 3431 ged., groot circa 1,35 a, 
toebehorend aan wed. M.L.J. Mullenders-Klinkenberg, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan, 1964, 1965..  1 omslag 

 
 743 Stukken betreffende de ruiling van bouwterreinen, gelegen aan de Kundergats, 

sectie F nos. 16 en 335 beide ged., groot circa 6 a tegen sectie F no. 338 ged., 
groot circa 6 a, toebehorend aan P.H. Meuwissen te Heerlen, t.b.v. de 
woningbouw, 1965..  3 stukken 

 
 744 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Looierstraat, sectie A 

no. 3534 ged., groot circa 0,065 a tegen grond, gelegen aan de hoek Spekhouwer 
straat-Looierstraat, sectie A no. 3342 ged., groot circa 0,06 a, toebehorend aan 
B.W. Bollen en de ruiling van grond, gelegen aan en nabij de Looierstraat, sectie A 
no. 3534 ged., groot circa 0,04 a tegen grond, gelegen aan de hoek 
Spekhouwerstraat-Looierstraat, sectie A no. 3533 ged., groot circa 0,04 a, 
toebehorend aan J. Colberts, t.b.v. de aanleg van de Looierstraat, 1965.  1 omslag 

 
 745 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

woonhuis, gelegen aan de Molenbeekstraat no. 2, sectie A no. 1822, groot 0,85 a 
tegen grond, gelegen aan de Molenbeekstraat, sectie A no. 2273, groot 11 a, 
toebehorend aan Bierbrouwerij de Leeuw N.V. te Valkenburg-Houthem, t.b.v. de 
woningbouw; met bijbehorende stukken, 1965..  1 omslag 

 
 746 Stukken betreffende de ruiling van een bouwterrein, gelegen aan de 

Eynattenstraat, sectie F no. 316 ged., groot circa 6,10 a tegen een bouwterrein, 
gelegen aan de Kundergats, sectie F no. 335, toebehorend aan M. Lancée te 
Heerlen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan, alsmede overdracht van 
grond om niet, gelegen aan de Eynattenstraat, sectie F no. 351, groot 0,03 a, aan 
M. Lancée, 1965, 1966..  1 omslag 

 
 747 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan en nabij de Panhuisstraat, 

sectie A nos. 3465 en 3464 beide ged., samen groot circa 0,78 a tegen sectie A 
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nos. 3185 en 3186 beide ged., samen groot circa 2,42 a, toebehorend aan de 
Stichting Thuis Best te Heerlen, t.b.v. de regeling van de eigendomsverhoudingen, 
alsmede inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg om te komen en 
te gaan van en naar de Panhuisstraat t.b.v. gedeelten van de percelen sectie A 
nos. 3185, 3186 en 3464, toebehorend aan de Stichting Thuis Best te Heerlen en 
ten laste van gedeelten van voornoemde percelen, toebehorend aan de 
gemeente, 1965, 1966..  1 omslag 

 
 748 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen nabij de Kundergats, sectie F 

no. 24 ged., groot circa 4,72 a tegen grond, gelegen aan en nabij de Kundergats, 
sectie F no. 25 ged., groot circa 13,58 a, toebehorend aan het R.-K. Rectoraat van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, t.b.v. de bouw van een kerk, 1966, 
1967..  1 omslag 

 
 749 Stukken betreffende de ruiling van een voetpad, plaatselijk gelegen 

Puttergewande, sectie A nos. 974, 2014 en 3157 alle ged., samen groot circa 
34,98 a en sectie A no. 3126 ged., groot circa 5,50 a tegen grond, gelegen aan de 
Putterweg, sectie A nos. 224, 2012, 2013, 2014, 3124, 3125, 3157, 3255, 3391, 
3392 en 3394 alle ged., samen groot circa 1,50,18 ha, toebehorend aan 
W.J.O.Fr.L. Graaf zu Stolberg-Stolberg te Bogota, t.b.v. de verbetering van de 
Putterweg (TP 80), 1967..  1 omslag 

 
 750 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Hunsstraat, sectie C no. 

2183 ged., groot circa 1,32 a tegen grond, gelegen aan en/of nabij de Hunsstraat, 
sectie C nos. 1284 en 1216 beide ged., samen groot circa 27,23 a, toebehorend 
aan K.G.E. Kreutz, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan Ubachsberg-
noord, 1967, 1968..  1 omslag 

 
 751 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Kundergats, sectie F 

nos. 16 en 335 beide ged., samen groot circa 0,85 a tegen grond, gelegen nabij de 
Kundergats, sectie F no. 347 ged., groot circa 4,11 a, toebehorend aan J.H. 
Meuffels te Heerlen, t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan Kunrade, 1967, 
1968..  1 omslag 

 
 752 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan en nabij de Looierstraat, 

sectie A nos. 3340 en 3771 beide ged., samen groot circa 0,51 a tegen grond, 
gelegen aan de Spekhouwerstraat, sectie A no. 3341 ged., groot circa 0,16 a, 
toebehorend aan J.W.B. Bollen, t.b.v. de normalisering van het trottoir aan de 
Spekhouwerstraat, 1967, 1968..  1 omslag 

 
 753 Stukken betreffende de ruiling van bouwterreinen, gelegen aan de Kampstraat, 

sectie E nos. 2675 en 2676 beide ged., groot circa 4,70 a tegen sectie E no. 2780, 
groot 2,90 a, toebehorend aan G.H. Gorissen, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Milleveldje, 1967, 1972..  1 omslag 

 
 754 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen nabij de Putterweg, sectie A no. 

3834 ged., groot circa 1,65 a en 2,52 a tegen grond, gelegen aan de Putterweg, 
sectie A no. 3816 ged., groot circa 1,65 en 2,52 a, toebehorend aan het 
Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met zijtakken te Sittard, t.b.v. de 
verbetering van de Putterweg, 1968, 1969..  1 omslag 

 
 755 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan en/of nabij de 

Hongerbeekstraat, sectie F nos. 393 en 466 beide ged., samen groot circa 1,36 a 
tegen sectie F no. 391 ged., groot circa 1,11 a, toebehorend aan Aannemersbedrijf 
Daemen C.V. te Amstenrade, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Kunrade-oost, 1969..  1 omslag 

 
 756 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Bergseweg, sectie E no. 

2889 ged., groot circa 1,82 a tegen sectie E no. 2754 ged., groot circa 1,17 a, 
toebehorend aan J.M.G. Olberts-Huijnen te Amstelveen t.b.v. de realisering van 
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het bestemmingsplan Milleveldje (verlegging voetpad tussen de Bergseweg en de 
Kampstraat), 1969, 1970..  1 omslag 

 
 757 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen in de Hunsstraat, sectie C no. 

2574 ged., groot circa 0,02 a tegen sectie C no. 2416 ged., groot circa 0,05 a, 
toebehorend aan J.G. Habets, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan 
Ubachsberg-noord, 1970-1972..  1 omslag 

 
 758 Besluit van de raad tot ruiling van grond, gelegen aan de Parallelweg, sectie A no. 

2847 ged., groot circa 0,90 a tegen sectie A no. 3052 ged., groot circa 0,75 a, 
toebehorend aan A.J. Severens, t.b.v. de aangelegde riolering in het voetpad 
vanaf de Stationstraat in de richting van de Parallelweg; met bijbehorende 
stukken, 1971..  3 stukken 

 
 759 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Bergseweg, sectie B no. 

2392 ged., groot circa 1,89 a tegen grond, gelegen aan de hoek Bergseweg-
Pontstraat, sectie B no. 2035 ged., groot circa 1,17 a, toebehorend aan A.A. 
Swelsen, t.b.v. de reconstructie van de Bergseweg, 1971, 1973..  1 omslag 

 
 760 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de door te trekken 

Wachtendonkstraat, sectie A nos. 2064 en 3437 beide ged., samen groot circa 
21,02 a tegen sectie A nos. 2065 ged., groot circa 21,02 a, toebehorend aan 
H.L.H. Jaminon te Maastricht, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan het 
Broek, 1971, 1973, 1974..  1 omslag 

 
 761 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Bergseweg, sectie E no. 

2961 ged., groot circa 0,65 a tegen grond, gelegen aan de Kampstraat, sectie E 
no. 2091 ged., groot circa 0,65 a, toebehorend aan J.F. Lipsch en E. Lipsch-
Rijvers, t.b.v. de reconstructie van de Bergseweg, 1971, 1974..  1 omslag 

 
 762 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan en/of nabij de Hogeweg, 

sectie F nos. 548 en 125 beide ged., samen groot circa 0,87 a tegen grond, 
gelegen nabij de Hogeweg, sectie F no. 124 ged., groot circa 0,02 a, toebehorend 
aan Aannemingsbedrijf Savelkoul N.V. te Geleen, t.b.v. de uitbreiding van de 
dienstruimte van het postkantoor, 1972..  1 omslag 

 
 763 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan en nabij de Op de Beek, 

sectie E no. 2765 ged., groot circa 2,33 a tegen sectie E no. 2695 ged., groot circa 
0,60 a, toebehorend aan H.J., M.J. en P.A. Lemmens, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan Milleveldje, 1972, 1973..  1 omslag 

 
 764 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen in het bestemmingsplan 

Milleveldje, sectie E no. 2937 ged., groot circa 0,24 a tegen sectie E no. 2698 
ged., groot circa 0,24 a, toebehorend aan de N.V. v/h Fa. A. van Dijk te Lopik, 
t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan, 1972, 1973..  1 omslag 

 
 765 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen in het bestemmingsplan 

Haeren, sectie A nos. 4078 en 4155 beide ged., samen groot circa 7,45 a tegen 
sectie A no. 3726 ged., groot circa 7 a, toebehorend aan H.P.H.W. Zuketto te 
Heerlen en L.M. J. Hermans te Schaesberg, t.b.v. de realisering van het 
bestemmingsplan, 1972, 1973..  1 omslag 

 
 766 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Minnegardsweg, sectie 

C no. 2673 ged., groot circa 0,37 a tegen grond, gelegen aan de Minnegardsweg 
en de Kerkstraat, sectie C no. 2665 ged., groot circa 1,25 a en 0,64 a, 
toebehorend aan de R.-K. Kerk en Parochie van de H. Bernardus, 1972, 1974, 
1975..  1 omslag 

 
 767 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Repenstraat, sectie F 

no. 562 ged., groot circa 1,20 a tegen grond, gelegen aan de van Berghenstraat, 
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sectie H no. 194 ged. en sectie F no. 360 ged., groot resp. circa 0,70 a en 0,49 a, 
toebehorend aan de Woningvereniging Voerendaal, t.b.v. de reconstructie van de 
Schoolstraat, 1973..  1 omslag 

 
 768 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Schoolstraat, sectie H 

no. 192 ged., groot circa 1,55 a tegen sectie H no. 193 ged., groot circa 1,27 a, 
toebehorend aan J.H.J. Schijen, t.b.v. de reconstructie van de Schoolstraat, 1973, 
1974..  1 omslag 

 
 769 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen nabij de Grispenstraat, sectie C 

no. 2867 ged., groot circa 0,33 a tegen sectie C no. 2579 ged., groot circa 0,33 a, 
toebehorend aan P.G.H. Kaelen, 1974..  1 omslag 

 
 770 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen nabij de Stationstraat, sectie A 

no. 3525 ged., groot circa 0,42 a tegen sectie A no. 3596 ged., groot circa 0,52 a, 
toebehorend aan H.J. Schoenmaekers, t.b.v. de verlegging van het voetpad 
tussen de Stationstraat en de Hoolstraat, 1974, 1975..  1 omslag 

 
 771 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen te Ten Esschen, sectie A no. 

2052 ged., groot circa 0,80 a tegen sectie A no. 4395 ged., groot circa 0,80 a, 
toebehorend aan N.J. Leenders, t.b.v. de aanleg van een parkeerplaats, alsmede 
inzake de verlening van het zakelijk recht van opstal, door N.J. Leenders aan de 
gemeente t.b.v. het leggen, hebben, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen 
van een riolering met daarbij behorende werken op een gedeelte van het perceel 
sectie A no. 4395, gelegen te Ten Esschen, t.b.v. de verbetering van de riolering in 
de buurtschap, 1975, 1977, 1978..  1 omslag 

 
 772 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Parallelweg, sectie A 

no. 4109 ged., groot circa 0,02 a, tegen grond, gelegen aan de Stationstraat, 
sectie A no. 2398 ged., groot circa 0,20 a, toebehorend aan S. Snopkowski, 1977, 
1978..  1 omslag 

 
 773 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen nabij de Schoolstraat, sectie C 

no. 2988 ged., groot circa 1,90 a tegen sectie C no. 2637 ged., groot circa 2,07 a, 
toebehorend aan de R.-K. Kerk en Parochie van de H. Bernardus, t.b.v. de 
uitbreiding van de basisschool aan de Mostardstraat, 1977, 1978..  1 omslag 

 
 774 Stukken betreffende de ruiling van een bouwterrein, gelegen in het 

bestemmingsplan Kunderhoes, sectie F nos. 614 en 615 beide ged., samen groot 
circa 3,72 a, met een op deze kavel voor rekening van de gemeente te bouwen 
vervangende woning, tegen een woonhuis met verdere aanhorigheden, erf en tuin, 
gelegen aan de Minghof no. 7, sectie F nos. 617 en 619, samen groot 3,66 a, 
toebehorend aan J.J.W. Dohmen, t.b.v. de realisering van het bestemmingsplan, 
1977-1979..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1791 

 
 775 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen nabij de Schoolstraat, sectie C no. 2999 ged., groot circa 0,035 a 
tegen sectie C no. 2920 ged., groot circa 0,015 a, toebehorend aan P.G.H. 
Kaelen, t.b.v. de regeling van de eigendomsverhoudingen; met bijbehorende 
stukken, 1979..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 806 

 
 776 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen aan de Bostenstraat, sectie C no. 2990 ged., groot circa 2,45 a 
tegen sectie C no. 2989 ged., groot circa 2,25 a, toebehorend aan de Stichting 
Katholiek Onderwijs Ubachsberg, t.b.v. de aanleg van een parkeerplaats en de 
ruiling van grond met P.G.H. Kaelen, 1979..  1 omslag 

 
 777 Stukken betreffende de ruiling van grond, gelegen aan de Marenweg, sectie A no. 

4436 ged., groot circa 12,50 a tegen grond, gelegen aan de Cortenbacherallee, 
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sectie A no. 4326 ged., groot circa 6,25 a, toebehorend aan A.L.M.J. Crijns en 
J.H.L. Petit, t.b.v. de uitbreiding van het tenniscomplex de Joffer, 1980..  1 omslag 

 
 778 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot ruiling van 

grond, gelegen nabij de Schoolstraat, sectie C no. 2999 ged., groot circa 0,395 a 
tegen sectie C no. 1604 ged., groot circa 0,065 a, toebehorend aan J.H.C. Huydts; 
t.b.v. de regeling van de eigendomsverhoudingen; met bijbehorende stukken, 
1980..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 806 

 

2.2.1.1.3.2.5. Schenking 

 
 .-- Brief van het Gemeentelijk Archief en Museum te Heerlen betreffende de 

schenking door de gemeente Voerendaal aan deze instelling van een terra sigillata 
bord; met bijlage, 1971..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 2188 

 

2.2.1.1.3.2.6. Onteigening 

 
 779 Dossier inzake het plan tot onteigening van percelen en/of perceelsgedeelten 

grond, gelegen aan de door te trekken Spekhouwerstraat, t.b.v. de realisering van 
het woningbouwprogramma, 1949-1954, 1959-1965..  1 omslag 

 
 780-783 Stukken betreffende het plan tot onteigening van percelen en/of perceelsgedeelten 

grond, gelegen aan en/of nabij de verlengde Keerberg, de Keerberg, de Hogeweg, 
de Tenelenweg, de Kundergats, de Boereweg en het voetpad naar Haeren, t.b.v. 
de realisering van het woningbouwprogramma, 1951-1957..  

 780 Algemeen, 1951, 1952. 1 omslag 
 781 Algemeen, 1952-1957. 1 omslag 
 782 Bezwaarschriften, onteigeningsadviezen en ?rapporten vonnissen 

Arrondissementsrechtbank Maastricht e.d., A t/m K, 1951-1955. 1 omslag 
 783 Bezwaarschriften, onteigeningsadviezen en -rapporten, vonnissen 

Arrondissementsrechtbank Maastricht e.d., L t/m Z, 1952-1955. 1 omslag 
 
 784 Dossier inzake het plan tot onteigening van percelen en/of perceelsgedeelten 

grond, gelegen in het Broek en langs de Kundergats, t.b.v. de realisering van de 
uitbreidingsplannen in onderdelen Voerendaal en Kunrade, 1956, 1960, 1961.  1 omslag 

 
 785 Stukken betreffende het plan tot onteigening van percelen en/of perceelsgedeelten 

grond, gelegen ten westen van de Molenbeekstraat, t.b.v. de realisering van het 
uitbreidingsplan in onderdelen Voerendaal, 1962-1965, 1968..  1 omslag 

 
 786 Dossier inzake het plan tot onteigening van percelen en/of perceelsgedeelten 

grond, gelegen in het Broek, het Milleveldje, de Minghof en langs de Hunsstraat en 
de Tenelenweg, t.b.v. de realisering van bepaalde onderdelen van het 
uitbreidingsplan, 1963-1966..  1 omslag 

 
 787 Stukken betreffende de onteigening van percelen ten name van de Provincie 

Limburg, t.b.v. de aanleg van het gedeelte van de weg Maastricht-Meerssen- 
Heerlen van het provinciaal wegenplan van Limburg, tussen het beginpunt bij 
Heerlen en de kruising met de bestaande provinciale weg Maastricht-Valkenburg-
Heerlen, met bijkomende werken, in de gemeente Voerendaal, 1968, 1969..  1 omslag 

 
 788 Stukken betreffende de onteigening van percelen ten name van de Provincie 

Limburg, t.b.v. de aanleg van het gedeelte van de weg Maastricht-Meerssen- 
Heerlen van het provinciaal wegenplan van Limburg, vanaf de spoorlijn 
Valkenburg-Heerlen ten westen van Voerendaal tot de grens tussen Klimmen en 
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Hulsberg, met bijkomende werken, in de gemeenten Voerendaal en Klimmen, 
1969, 1970..  1 omslag 

 
 789 Stukken betreffende de onteigening van percelen ten name van het Rijk, t.b.v. de 

aanleg van een gedeelte van de rijksweg no. 76, tussen hoeve Terlinden en de 
kruising met de weg Huls-Imstenrade, met bijkomende werken in de gemeenten 
Hoensbroek, Voerendaal en Heerlen, 1970, 1971..  1 omslag 

 

2.2.1.1.3.3. Zakelijke rechten 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg langs de 

oost- en westzijde van de percelen sectie C nos. 1141 en 1140 naar de 
Witsbergerweg via het bestaande voetpad en karrespoor, t.b.v. een gedeelte van 
het perceel sectie C no. 1948, gelegen op de Putberg, toebehorend aan de 
gemeente en ten laste van een gedeelte van voornoemd perceel, toebehorend 
aan P.J.B. Ubachs, 1951, 1952..  
N.B. Zie inventarisnummer 714 

 
 .-- Akte houdende vestiging van een erfdienstbaarheid van vaart en drift, t.b.v. het 

perceel sectie D no. 1390 ged., gelegen aan de Boerenweg, toebehorend aan 
A.H.B.J. Vaessen, en ten laste van het perceel sectie D no. 1390 ged., 
toebehorend aan de gemeente, 1952..  
N.B. Zie inventarisnummer 717 

 
 790 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan het R.-K. Kerkbestuur van de Parochie van de H. 
Laurentius, t.b.v. de bouw van een gidsenlokaal op een gedeelte van het perceel 
sectie A no. 2532, gelegen aan de Keerberg; met bijbehorend stuk, 1960.  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 791 

 
 791 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vestiging van 

een erfdienstbaarheid van weg, t.b.v. de percelen, sectie A nos. 1920, 2494, 2493, 
2492, 2491, 2531, 1727, 2530, 1793 en 2181, gelegen aan het Kerkplein, 
toebehorend aan J.A.G. Leclair, F.J.L. Smeets, A.C. Vondenhoff, M.E. 
Pluijmaekers, J.M. Muijs, n.n. Severens, J.L. Voncken, en wed. M.H. Hennen- 
Erkens en ten laste van het perceel sectie A no. 2532, gelegen aan de Keerberg, 
toebehorend aan de gemeente, alsmede inzake de verlening van toestemming 
aan het R.-K. Kerkbestuur van de H. Laurentius tot gebruikmaking van heersend 
erf, om te komen en te gaan naar de Keerberg; met bijbehorende stukken, 1961..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 790 

 
 792 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan de R.K. Sportvereniging Furenthela, t.b.v. de bouw van 
een sportzaal op een gedeelte van het perceel sectie A no. 3015, gelegen aan de 
Eynattenstraat; met bijbehorende stukken, 1961, 1962..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een zakelijk recht tot het gedogen, ten 

gunste van de gemeente, van een op het aan J.L. Heuts verkochte woonhuis, 
gelegen aan de Kerkstraat no. 38, aanwezige sirene met bijbehorende leidingen, 
kabels e.d., 1961- 1963..  
N.B. Zie inventarisnummer 467 

 
 793 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan de Katholieke 

Begrafenisvereniging Voerendaal, tot het hebben, houden en onderhouden van 
een dodenkapel met aanhorigheden op gedeelten van de percelen sectie A nos. 
2684 en 3549, gelegen aan de Keerberg, 1964, 1965..  1 omslag 

 
 794 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan L.A.L. Moeglen, tot 

het hebben, houden en onderhouden van een garage, op een gedeelte van het 
perceel sectie F no. 39, gelegen aan de Lindeweg, 1965, 1966..  1 omslag 
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 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid van weg om te komen 

en te gaan naar de Panhuisstraat, t.b.v. gedeelten van de percelen sectie A nos. 
3185, 3186 en 3464, gelegen aan en nabij de Panhuisstraat, toebehorend aan de 
Stichting Thuis Best te Heerlen en ten laste van gedeelten van voornoemde 
percelen, toebehorend aan de gemeente, 1965, 1966..  
N.B. Zie inventarisnummer 747 

 
 795 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan Aannemersbedrijf Jongen N.V. te Schaesberg, tot het 
stichten van een 3-klassige kleuterschool op gedeelten van de percelen sectie F 
nos. 7, 8 en 10, gelegen aan de Kundergats; met bijbehorend stuk, 1966, 1967..  2 stukken 

 
 796 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan Harmonie St. David, tot het hebben, houden en 
onderhouden van een bestaand houten gebouw (gidsenlokaal) op een gedeelte 
van het perceel sectie A no. 3627, gelegen aan de Keerberg, bestemd tot 
repetitielokaal; met bijbehorende stukken, 1967..  1 omslag 

 
 797 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan de R.K. Voetbalvereniging Voerendaal tot het oprichten 
van een houten clubhuis op het sportveldencomplex, gelegen aan de 
Goswijnstraat, sectie A no. 3818 ged.; met bijbehorende stukken, 1969..  3 stukken 

 
 798 Stukken betreffende het verzoek van Provinciale Waterstaat tot vestiging van een 

erfdienstbaarheid van weg, t.b.v. de aangelegde verbindingsweg tussen kasteel 
Haeren en de Tenelenweg, 1969, 1970..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de pogingen tot vestiging van het recht van opstal t.b.v. het 

Kunderkruis, bevestigd tegen de gevel van het pand Pontstraat no. 35, 1969, 
1971, 1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 192 

 
 799 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan Limagas N.V., tot het plaatsen van een gasregelinstallatie 
op gedeelten van de percelen sectie B no. 2320 en sectie C nos. 2570 en 2746, 
gelegen aan de Vrenkeweg; met bijbehorende stukken, 1970..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 757 

 
 800 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan A.M.W.J. Wierts 

(Elektro-Technisch Bureau Atlanta) te Heerlen, tot het hebben, houden en 
onderhouden van een centrale antennemast op een gedeelte van het perceel 
sectie A no. 4415, gelegen aan de Teggert, 1972, 1973..  1 omslag 

 
 801 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan Fr.J.A. Smeets tot 

het hebben, houden en onderhouden van een garage op een gedeelte van het 
perceel sectie A no. 4110, gelegen aan de Keerberg, 1972-1974..  1 omslag 

 
 802 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan Harmonie St. 

David, tot het hebben, houden en onderhouden van een repetitie- en 
verenigingslokaal (voormalige Groene Kruisgebouw) op een gedeelte van het 
perceel sectie A no. 2971, gelegen tussen het Kerkplein en de Looierstraat, 1974, 
1975..  1 omslag 

 
 803 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal door G. Braun, J.L. 

Budé, M.Ch.S. Crombach te Heerlen, wed. J.M.P. Dautzenberg-van Gasselt te 
Venlo, M. Dullens, C.M.A.J. en J.W.M.L. Franssen te Wittem, M. Hupperetz- 
Ortmans, H.J. Jongen, A.H. Leunissen, G.J. Pieters, H.J. Pieters te Margraten, 
W.M. Pieters- Schneiders, P.J.B. Ubachs en de N.V. Waterleiding Maatschappij 
Limburg, aan de gemeente, tot het leggen, hebben, houden, onderhouden en 
zonodig vernieuwen van een riolering met bijkomende werken op gedeelten van 
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de percelen sectie H nos. 118, 125, 130, 131, 132, 136, 139, 176, 177, 178, 203, 
205 en 339, gelegen aan en nabij de Kolmonterweg, de Geerweg en de 
Winthagerweg, t.b.v. de aanleg van een riolering en transportriool tussen de 
kernen Kolmont-Winthagen-Voerendaal-Kunrade, 1974, 1975..  1 omslag 

 
 804 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan de Stichting Jeugd- 

en Jongerenwerk Voerendaal tot het stellen en in eigendom hebben van een 
lokaal ten dienste van het jeugd- en jongerenwerk op een gedeelte van het perceel 
sectie A no. 2971, gelegen aan het Kerkplein (voormalige gemeentehuis), 1975..  1 omslag 

 
 805 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst, als bedoeld in de 

Belemmeringenwet Privaatrecht, met Limagas N.V., t.b.v. het aanleggen, 
gebruiken en instandhouden van een gasvoedingsleiding met eventueel 
toebehoren in het perceel, sectie F no. 702, gelegen aan het Veldje, toebehorend 
aan de gemeente, alsmede inzake de ingebruikgeving van grond, gelegen aan het 
Veldje, sectie F no. 639 ged., groot circa 2,25 a, aan de Stichting Welzijnszorg 
voor Geestelijk Gehandicapten in Oostelijk Zuid-Limburg te Kerkrade, 1975, 1976, 
1978..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verlening van het echt van opstal door N.J. Leenders aan 

de gemeente, t.b.v. het leggen, hebben, houden, onderhouden en zonodig 
vernieuwen van een riolering met daarbij behorende werken op een gedeelte van 
het perceel sectie A no. 4395, gelegen te Ten Esschen, t.b.v. de verbetering van 
de riolering in de buurtschap, 1975, 1977, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 771 

 
 806 Stukken betreffende de verlening en de wijziging van het recht van opstal aan 

Fanfare St. Cecilia, tot het hebben, houden en onderhouden van een repetitie- en 
verenigingslokaal op de percelen sectie C nos. 2999 (voorheen C no. 2636), 1604 
en 2920 (voormalige schoolgebouw Schoolstraat 33), alsmede inzake de 
verstrekking van een éénmalige bijdrage van ? 30.000,- aan Fanfare St. Cecilia, in 
de kosten van verbouwing van het voormalige schoolgebouw, 1975-1980.  1 omslag 

 
 807 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan de R.K. Voetbalvereniging Voerendaal tot het hebben, 
houden en onderhouden van een verenigings- annex kantinegebouw op het 
sportveldencomplex, gelegen aan de Goswijnstraat, sectie A no. 4344 ged.; met 
bijbehorende stukken, 1976..  1 omslag 

 
 808 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal door H.J. van de Berg 

te Elsloo, R.-K. Parochie van de H. Bernardus, A.M. Neven-van de Berg, M.P. 
Neven-Sieben en M. Schetters en cons., aan de gemeente tot het leggen, hebben, 
houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van een riolering met bijkomende 
werken op gedeelten van de percelen sectie H nos. 297, 298, 299, 301 en 311, 
gelegen aan en nabij de Achterweg, t.b.v. de aanleg van riolering tussen de 
kernen Mingersborg en Ubachsberg, 1977..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een zakelijk recht van opstal, t.b.v. het 

leggen, hebben, houden en onderhouden en zonodig vernieuwen van een riolering 
met daarbij behorende werken op een gedeelte van het perceel sectie C no. 3052, 
gelegen aan de Parallelweg, toebehorend aan wed. L.I.M. Severens- Muijs, 1977, 
1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 683 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid tot het hebben en 

houden van kabels van electriciteit en buizen van rioleringen, t.b.v. het perceel 
sectie F no. 701, gelegen aan de Eynattenstraat, toebehorend aan de gemeente 
en ten laste van het perceel sectie F no. 547 ged., gelegen aan de Eynattenstraat, 
toebehorend aan H.A.M. Pieters, 1978, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 688 
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 .-- Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheden van weg en het recht tot 
het leggen, hebben, onderhouden en vernieuwen van kabel(s), (ge)leidingen e.d., 
t.b.v. het perceel sectie F no. 787, gelegen aan de Strijthagenstraat, toebehorend 
aan de Staat der Nederlanden P.T.T. en ten laste van een gedeelte van het 
perceel sectie F no. 788, gelegen aan de Strijthagenstraat, toebehorend aan de 
gemeente, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 690 

 
 809 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot verlening van 

het recht van opstal aan de Provincie Limburg, tot het stellen, hebben, houden en 
onderhouden van een meetpunt voor het grondwater, in de vorm van een 
peil/monsterput, op een gedeelte van het perceel sectie A no. 4026, gelegen aan 
de Putterweg; met bijbehorende stukken, 1979..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheden van weg over en van het 

leggen, hebben, houden, onderhouden, vervangen en verwijderen van kabels, 
t.b.v. het perceel, sectie C no. 2925 ged., gelegen aan het Bernardusplein, 
toebehorend aan de N.V. P.L.E.M. en ten laste van een gedeelte van voornoemd 
perceel, toebehorend aan de gemeente, 1979, 1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 694 

 
 810 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal aan de R.K. 

Voetbalvereniging Voerendaal tot het hebben, houden en onderhouden van een 
verenigings- annex kantinegebouw op het sportveldencomplex, gelegen aan de 
Goswijnstraat, sectie A no. 4436 ged., 1980 1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van het eeuwigdurend erfpachtrecht (i.v.m. oude 

grafkelder) van de percelen, sectie A nos. 1041 en 1954, gelegen in het bos 
Haeren, samen groot 31,70 a, toebehorend aan Stienstra Heerlen B.V. (eigenaar 
Jonkheer A.E.Fr. van Panhuys van Haren te Meerssen), 1980, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 374 

 
 811 Stukken betreffende de aan de Dienst van Publieke Werken van de gemeente 

Heerlen verleende toestemming, vooruitlopend op de definitieve regeling voor een 
desbetreffend zakelijk recht, voor het maken van een tweetal grondboringen in het 
talud van de Ransdalerweg, t.b.v. het belang van de drinkwatervoorziening van de 
gemeente Heerlen, 1981..  1 omslag 

 
 812 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal door H. Crombach aan 

de gemeente, tot het hebben en houden van een toren boven de ingang van 
hoeve Overst Voerendaal, gelegen aan de Winthagerstraat no. 28, te rekenen 
vanaf de onderzijde van de draagbalken van de eerste verdieping, 1981.  1 omslag 

 
 813 Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal, door A.J.J. Quaedvlieg 

te Hoensbroek aan de gemeente, tot het leggen, hebben, houden, onderhouden 
en zonodig vernieuwen van een riolering met daarbij behorende werken op een 
gedeelte van de percelen sectie H nos. 14 en 15, gelegen aan de Bergseweg, 
1981, 1982..  1 omslag 

 

2.2.1.1.3.4. Andere dan zakelijke rechten 

 

2.2.1.1.3.4.1. Huur-, verhuur, verpachting en jachtrecht 

 
 814 Stukken betreffende de verpachting van het jachtrecht, 1952-1977..  1 omslag 
 
 815 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van 

huurprijzen van gebouwd onroerend goed; met bijbehorende stukken, 1954-1965.. 
 1 omslag 
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 .-- Dossier inzake de huur van de bijzondere kleuterschool St. Bernadette, gelegen 

aan de Lindeweg 42, van Aannemersbedrijf Jongen N.V. te Schaesberg, 1966, 
1967..  
N.B. Zie inventarisnummer 2136 

 
 .-- Dossier inzake de verhuring van sportcomplex de Joffer, 1973, 1979, 1980..  

N.B. Zie inventarisnummer 2295 
 
 816 Stukken betreffende het verhuur van het tennisbanencomplex nabij kasteel 

Cortenbach aan Tennisvereniging Voerendaal, 1975, 1976..  1 omslag 
 

2.2.1.1.3.4.2. Gebruik 

 
 817 Akte houdende onderhandse overeenkomst betreffende het gebruik van 

provinciale eigendommen voor het maken van een aansluiting van een in de 
Pontstraat aan te brengen riolering op de in de provinciale weg Maastricht-
Valkenburg-Heerlen aanwezige riolering, 1953..  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1427 

 
 .-- Stukken betreffende de huur van groeve "de Morgenzon", gelegen aan de 

Midweg, sectie E nos. 1177, 1181 en 1182 allen ged., van H. Senden en W.L.J. 
van Hees te Dongen, t.b.v. het gebruik hiervan als stortplaats voor huisvuil, 1956, 
1957, 1959- 1962..  
N.B. Zie inventarisnummer 1418 

 
 818 Akte houdende onderhandse overeenkomst betreffende het gebruik van 

provinciale eigendommen voor het leggen en hebben van een rioolleiding in en 
van trottoirs op de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, voor zover 
deze weg is gelegen op het grondgebied van de gemeente, 1959..  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1435 en 1927 

 
 .-- Stukken betreffende de ingebruikgeving van de gemeentelijke gymnastiekzaal, 

gelegen aan de Hogeweg 45-47, aan scholen en verenigingen, 1960, 1961, 1963, 
1969..  
N.B. Zie inventarisnummer 2329 

 
 .-- Stukken betreffende de ingebruikgeving van grond, gelegen aan het Veldje, sectie 

F no. 639 ged., groot circa 2,25 a, aan de Stichting Welzijnszorg voor Geestelijk 
Gehandicapten in Oostelijk Zuid-Limburg te Kerkrade, 1975, 1976, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 805 

 
 819 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 

waarborgsommen bij het beschikbaar stellen van vlaggen aan onder meer 
verenigingen, 1977. Copie..  1 stuk 

 
 .-- Stukken betreffende de ingebruikgeving van een sportveld aan de 

Hongerbeekstraat aan Handbalvereniging Voerendaal, 1979, 1980..  
N.B. Zie inventarisnummer 2266 

 

2.2.1.1.3.5. Beheer van eigendommen 

 
 820-822 Stukken betreffende mijnschade aan gemeente-eigendommen, 1954, 1965- 1975..  

 820 Stukken betreffende het herstel van mijnschade aan wegen, 
rioleringen, trottoirs en waterleidingen, 1954, 1965-1974. 1 omslag 

 821 Stukken betreffende het herstel van mijnschade aan gebouwen, 
1966-1975. 1 omslag 
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 822 Stukken betreffende het treffen van een definitieve regeling met de 
N.V. D.S.M. inzake mijnschade aan gebouwen, wegen, trottoirs, 
rioleringen c.a. en sportvelden, 1973-1975. 1 omslag 

 
 823 Stukken betreffende de vaststelling van bouwterreinprijzen van grond gelegen in 

de complexen I, II en III en de vaststelling van kavelprijzen van bouwterreinen 
gelegen aan de Op de Beek, de Mergelweg, de Strijthagenstraat en de 
Schilsstraat, 1957- 1962, 1965..  1 omslag 

 
 824 Stukken betreffende exploitatie-opzetten en -overzichten van de complexen II, III 

en IV, 1960-1963, 1973, 1974..  1 omslag 
 
 .-- Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen; met bijbehorende 

stukken, 1963, 1964, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 493 

 
 825 Rapport inzake bouwexploitaties in Hoofdzaken; met bijbehorende stukken, 1964.. 

 1 omslag 
 
 826 Stukken betreffende de exploitatieberekening van het bestemmingsplan Kunrade-

oost, 1e fase, 1967, 1968, 1971, 1973..  1 omslag 
 
 827 Stukken betreffende de exploitatieberekening van het bestemmingsplan 

Ubachsberg- noord, 1e fase, 1967-1974..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de overeenkomst met Aannemingsbedrijf Savelkoul N.V. te 

Geleen inzake het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Molenbeekstraat, 
1969, 1970..  
N.B. Zie inventarisnummer 543 

 
 .-- Stukken betreffende overeenkomsten met de N.V. Limburgse Project Ontwikkeling 

Maatschappij te Heerlen en Aannemingsbedrijf Savelkoul B.V. te Geleen voor het 
bouwrijp maken van gronden in het bestemmingsplan Cortenbach, 1969-1973, 
1976, 1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 332 en 348 

 
 828 Stukken betreffende de exploitatie-opzet van het bestemmingsplan Kunrade- oost, 

2e fase, 1970, 1972-1974..  1 omslag 
 
 829 Stukken betreffende de exploitatieberekening c.q. exploitatie-opzet van het 

bestemmingsplan Haeren, 1970-1974..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de overeenkomst met de Stichting tot Bevordering van Eigen 

Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard inzake het bouwrijp maken van het 
bestemmingsplan Kunrade-oost, 2e fase, 1970-1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 558 

 
 830 Stukken betreffende de exploitatieberekening van het bestemmingsplan Milleveld, 

1971, 1972, 1974..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de overeenkomst met de Stichting Werkgroep Beheer Eigen 

Woningen te Geleen inzake het bouwrijp maken van het bestemmingsplan 
Milleveldje, 1971-1976..  
N.B. Zie inventarisnummer 586 

 
 831 Staten houdende statistische gegevens betreffende de grondexploitatie en het 

grondbezit, 1971-1977..  1 omslag 
 
 832 Stukken betreffende het kavelplan van de door de gemeente aan particulieren te 

verkopen bouwterreinen in het bestemmingsplan Kunrade-oost, 2e fase, 1972, 
1973..  1 omslag 
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 833 Stukken betreffende exploitatieberekeningen en exploitatie-opzet van het 

bestemmingsplan het Broek, 1972, 1974-1976, 1979..  1 omslag 
 
 834 Stukken betreffende de exploitatie-opzet van het bestemmingsplan Voerendaal, 

vierde wijziging, 1974, 1975..  1 omslag 
 
 835 Stukken betreffende de economische uitvoerbaarheid van detailplan I van het 

bestemmingsplan Kunderhoes, 1977-1979..  1 omslag 
 
 836-837 Stukken betreffende de economische uitvoerbaarheid van het totaalplan van 

bestemmingsplan Kunderhoes, 1977-1981..  
 836 1977-1979, 1977 - 1979 1 omslag 
 837 1979-1981, 1979 - 1981 1 omslag 

 
 838 Exploitatieberekening van de eerste wijziging van het bestemmingsplan 

Voerendaal- Kunrade (aanleg woonwagencentrum aan de Looierstraat), 1979..  1 stuk 
 
 839 Stukken betreffende de exploitatieberekening van het bestemmingsplan In gen 

Hunsch, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 840 Stukken betreffende de economische uitvoerbaarheid van de tweede wijziging van 

het bestemmingsplan Voerendaal-Kunrade (terrein voormalige kleuterschool aan 
het O.L. Vrouweplein), 1980..  1 omslag 

 
 841 Globale exploitatierekening van het bestemmingsplan Welten; met bijbehorend 

stuk, 1981..  2 stukken 
 
 842 Stukken betreffende de exploitatie-opzet van het bestemmingsplan Lindelaufer 

Gewande, 1981..  1 omslag 
 

2.2.1.1.3.6. Financiën 

 

2.2.1.1.3.6.1. Algemeen 

 
 843 Stukken betreffende de deelname aan de verwaarborgingsregeling van de 

Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten (F.O.G.) te 's-Gravenhage, 1952-1981 1 omslag 
 
 .-- Notulen van vergaderingen van de commissie van financiën en maatschappelijk 

werk, 1976..  
N.B. Zie inventarisnummer 1108 

 

2.2.1.1.3.6.2. Begrotingen en rekeningen 

 
 844-872 Jaarrekeningen ; met bijbehorende stukken, 1953-1981..  

N.B. 1951 en 1952 niet aangetroffen 
 844 1953, 1953 1 deel, 1 omslag 
 845 1954, 1954 1 deel, 1 omslag 
 846 1955, 1955 1 deel, 1 omslag 
 847 1956, 1956 1 deel, 1 omslag 
 848 1957, 1957 1 omslag 
 849 1958, 1958 2 omslagen 
 850 1959, 1959 1 omslag 
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 851 1960, 1960 1 deel, 1 omslag 
 852 1961, 1961 1 omslag 
 853 1962, 1962 1 omslag 
 854 1963, 1963 1 omslag 
 855 1964, 1964 1 omslag 
 856 1965, 1965 1 omslag 
 857 1966, 1966 1 omslag 
 858 1967, 1967 1 omslag 
 859 1968, 1968 1 omslag 
 860 1969, 1969 1 omslag 
 861 1970, 1970 1 omslag 
 862 1971, 1971 1 omslag 
 863 1972, 1972 1 omslag 
 864 1973, 1973 1 omslag 
 865 1974, 1974 1 omslag 
 866 1975, 1975 1 omslag 
 867 1976, 1976 1 omslag 
 868 1977. Concept-jaarrekening, 1977 2 omslagen 
 869 1978, 1978 1 omslag 
 870 1979, 1979 2 omslagen 
 871 1980. Concept-jaarrekening, 1980 1 omslag 
 872 1981, 1981 1 omslag 

N.B. Incompleet 
 
 873-901 Begrotingen en wijzigingen, alsmede memories van toelichting; met bijbehorende 

stukken, 1953-1981..  
N.B. 1951 en 1952 niet aangetroffen 

 873 1953, 1953 1 deel, 1 omslag 
 874 1954, 1954 1 deel, 1 omslag 
 875 1955, 1955 1 deel, 1 omslag 
 876 1956, 1956 1 deel, 1 omslag 
 877 1957, 1957 1 deel, 1 omslag 
 878 1958, 1958 1 deel, 1 omslag 
 879 1959, 1959 1 deel, 1 omslag 
 880 1960, 1960 2 omslagen 
 881 1961, 1961 2 omslagen 
 882 1962, 1962 2 omslagen 
 883 1963, 1963 2 omslagen 
 884 1964, 1964 2 omslagen 
 885 1965, 1965 2 omslagen 
 886 1966, 1966 2 omslagen 
 887 1967, 1967 2 omslagen 
 888 1968, 1968 1 deel, 1 omslag 
 889 1969, 1969 1 deel, 2 omslagen 
 890 1970, 1970 1 deel, 1 omslag 
 891 1971, 1971 1 deel, 1 omslag 
 892 1972, 1972 1 deel, 1 omslag 
 893 1973, 1973 1 deel, 2 omslagen 
 894 1974, 1974 1 deel, 1 omslag 
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 895 1975, 1975 1 deel, 2 omslagen 
 896 1976. Concept-begroting, 1976 1 deel, 2 omslagen 
 897 1977, 1977 2 omslagen 
 898 1978. Concept-begroting, 1978 3 omslagen 
 899 1979. Concept-begroting, 1979 1 deel, 3 omslagen 
 900 1980. Concept-begroting, 1980 1 deel, 3 omslagen 

N.B. Met begroting Gemeentelijk Grondbedrijf 
 901 1981. Concept-begroting, 1981 1 deel, 2 omslagen 

N.B. Met begroting Gemeentelijk Grondbedrijf 
 

2.2.1.1.3.6.3. Financieel beheer 

 
 902 Kassiersverordening; verordening tot toepassing van artikel 122 der gemeentewet 

ten aanzien van de inning van de inkomsten en de betaling van de uitgaven der 
gemeente, voor zover deze in contanten plaats vinden, 1965..  1 stuk 

 
 903 Instructie voor de gemeente-ontvanger/chef financiën, met bijbehorende stukken, 

1965..  3 stukken 
 
 904 Verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en 

van het kasbeheer; met bijbehorend stuk, 1971..  2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummers 905 en 906 

 
 905 Instructie voor de comptabele, 1971..  1 stuk 

N.B. Zie ook inventarisnummer 904 
 
 906 Instructie voor de kassier, 1971..  1 stuk 

N.B. Zie ook inventarisnummer 904 
 
 907 Rapporten van het hoofd van de afdeling financiën inzake de organisatie van de 

financiële administratie, departementale subsidies en gemeentelijke 
beleidsplanning; met bijbehorende stukken, 1976..  1 omslag 

 
 908 Instructie voor de sub-kassiers; met bijbehorend stuk, 1979, 1980..  2 stukken 
 
 909 Regelen met betrekking tot de controle op de met geldelijk beheer en met 

boekhouding belaste ambtenaren in dienst van de gemeente, alsmede tot het 
onderzoek naar de deugdelijkheid der rekeningen; met bijbehorend stuk, 1980 2 
stukken..  

 

2.2.1.1.3.6.4. Schuld 

 
 910 Stukken betreffende rekening-courant-overeenkomsten met de N.V. Bank voor 

Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage over de jaren, 1951-1981.  1 omslag 
 
 911 Akte van geldlening van ? 12.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de verbetering van 
de weg Imstenrade-Ubachsberg; met bijbehorend stuk, 1952..  2 stukken 

 
 912 Akte van geldlening van ? 220.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw; 
met bijbehorend stuk, 1952..  2 stukken 

 
 913 Akte van geldlening van ? 25.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Limburgsche Tramweg Maatschappij te Heerlen, voor verbetering van de 
Mingersborgerweg en de Achterweg; met bijbehorend stuk, 1952..  2 stukken 
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 914 Akte van geldlening van ? 350.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 
Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw; 
met bijbehorend stuk, 1952..  2 stukken 

 
 915 Akte van geldlening van ? 27.125,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw; 
met bijbehorende stukken, 1952, 1953..  1 omslag 

 
 916 Akte van geldlening van ? 396.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw; 
met bijbehorend stuk, 1952, 1953..  2 stukken 

 
 917 Akte van geldlening van ? 150.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorend stuk, 1954..  2 stukken 

 
 918 Akte van geldlening van ? 200.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
gedane kapitaaluitgaven; met bijbehorend stuk, 1954..  2 stukken 

 
 919 Akte van geldlening van ? 200.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van de 
meisjesschool voor voortgezet gewoon lager onderwijs en andere gedane 
uitgaven voor het bijzonder onderwijs; met bijbehorend stuk, 1955..  2 stukken 

 
 920 Akte van geldlening van ? 250.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van 
aan Woningvereniging Voerendaal verstrekte voorschotten t.b.v. verbeterings- en 
onderhoudswerkzaamheden aan 116 woningwetwoningen; met bijbehorend stuk, 
1955..  2 stukken 

 
 921 Akte van geldlening van ? 250.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van 
aan Woningvereniging Voerendaal verstrekte voorschotten t.b.v. verbeterings- en 
onderhoudswerkzaamheden aan 116 woningwetwoningen en voor de consolidatie 
van vlottende schuld; met bijbehorend stuk, 1955, 1956.  2 stukken 

 
 922 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot het aangaan 

van een geldlening van ? 200.000,- met de Boerenleenbank te Ubachsberg, voor 
de financiering van aan de Woningvereniging Voerendaal toegekende 
voorschotten t.b.v. de stichting van 30 arbeiderswoningen; met bijbehorend stuk, 
1956..  2 stukken 

 
 923 Akte van geldlening van ? 300.000,- opgenomen door de gemeente bij de 

Boerenleenbank te Voerendaal, voor de financiering van aan de Woningvereniging 
Voerendaal toegekende voorschotten t.b.v. de stichting van 30 
arbeiderswoningen; met bijbehorende stukken, 1956..  3 stukken 

 
 924 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot het aangaan 

van een rekening-courant-overeenkomst van ? 100.000,- met de Boerenleenbank 
te Voerendaal; met bijbehorende stukken, 1957..  3 stukken 

 
 925 Akte van geldlening van ? 491.900,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningwetbouw; 
met bijbehorende stukken, 1957..  3 stukken 

 
 926 Akte van geldlening van ? 143.280,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor onder meer de 
woningbouw en de bouw van scholen; met bijbehorende stukken, 1957, 1958 1 
omslag..  
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 927 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot het aangaan 

van een geldlening van ? 250.000,- met G.B.H. Baur te Heerlen, voor de 
financiering van de door de gemeente van G.B.H. Baur aangekochte onroerende 
goederen; met bijbehorende stukken, 1958..  3 stukken 

 
 928 Akte van geldlening van ? 107.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van 
kapitaalwerken; met bijbehorend stuk, 1958..  2 stukken 

 
 929 Akte van geldlening van ? 21.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; met bijbehorend stuk, 
1958..  2 stukken 

 
 930 Akte van geldlening van ? 28.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van 
kapitaalwerken; met bijbehorend stuk, 1958..  2 stukken 

 
 931 Akte van geldlening van ? 41.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; met bijbehorend stuk, 
1958..  2 stukken 

 
 932 Akte van geldlening van ? 46.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van 
kapitaalwerken; met bijbehorend stuk, 1958..  2 stukken 

 
 933 Akte van geldlening van ? 47.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de woningbouw; 
met bijbehorend stuk, 1958..  2 stukken 

 
 934 Akte van geldlening van ? 60.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de financiering van 
kapitaalwerken; met bijbehorend stuk, 1958..  2 stukken 

 
 935 Akte van geldlening van ? 75.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aankoop en het 
bouwrijp maken van gronden; met bijbehorende stukken, 1958..  1 omslag 

 
 936 Akte van geldlening van ? 100.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorend stuk, 1959..  2 stukken 

 
 937 Akte van geldlening van ? 71.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorend stuk, 1959..  2 stukken 

 
 938 Akte van geldlening van ? 257.025,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor verbouwing R.K. 
Jongensschool voor gewoon lager onderwijs aan de Hogeweg, bouw ambtswoning 
burgemeester, subsidie in kosten restauratie windmolen Vrouwenheide, uitkering 
belastingschade i.v.m. grondaankoop, diverse onderwijsuitgaven, aankoop tractor 
en overkluizing Voerendaalse Molenbeek; met bijbehorende stukken, 1959, 1960.. 
 3 stukken 

 
 939 Akte van geldlening van ? 79.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorende stukken, 1959, 1960..  3 stukken 

 
 940 Akte van geldlening van ? 109.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aan de provincie 
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verschuldigde bijdrage in de kosten van verbetering van de provinciale weg 
Maastricht-Heerlen en voor de aankoop van een zandstrooier; met bijbehorende 
stukken, 1960..  3 stukken 

 
 941 Akte van geldlening van ? 162.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor aanleg van wegen 
en riolering in het uitbreidingsplan Voerendaal, uitbreiding waterleidingnet, 
aankoop verkeersborden, subsidie aan het Groene Kruis in de stichtingskosten 
van eigen wijkgebouwen, aankoop aandelen van de Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten te 's-Gravenhage, aanschaf brandweermaterialen en aanleg 
straatverlichting in de Lindeweg en de Bongerd; met bijbehorende stukken, 1960.  3 stukken 

 
 942 Akte van geldlening van ? 170.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorende stukken, 1960..  3 stukken 

 
 943 Akte van geldlening van ? 250.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorende stukken, 1960..  3 stukken 

 
 944 Akte van geldlening van ? 155.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor aankoop van grond 
met opstallen van J. Aretz en uitbreiding en verbetering straatverlichting; met 
bijbehorende stukken, 1961..  3 stukken 

 
 945 Akte van geldlening van ? 56.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor aankoop van grond, 
aankoop materialen t.b.v. openbare werken, aanleg riolering te Ubachsberg, 
verlening medewerking ingevolge ex artikel 72 der L.O.-wet t.b.v. de R.K. 
Meisjesschool (9e leslokaal), aanleg straatverlichting omgeving Bongerd en 
inrichting R.K. Kleuterschool te Ubachsberg; met bijbehorende stukken, 1961.  3 stukken 

 
 946 Akte van geldlening van ? 729.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor verbetering van 
agrarische wegen, stichting R.K. Kleuterschool te Ubachsberg, subsidie 
bouwkosten eigen wijkgebouwen plaatselijke afdeling van het Groene Kruis en 
diverse andere investeringen; met bijbehorende stukken, 1961..  3 stukken 

 
 947 Akte van geldlening van ? 81.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor verbouwing 
gemeentehuis, aanschaf meubilair e.d., opmaken plannen t.b.v. verbetering 
tertiaire weg Rivieren- Hoolstraat en aankoop grond van de familie de Looz-
Corswarem; met bijbehorende stukken, 1961..  3 stukken 

 
 948 Akte van geldlening van ? 114.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor aanleg van wegen 
en riolering, aanbrengen beplanting en pleinbestrating te Ubachsberg en bijdrage 
in kosten verbetering Midweg; met bijbehorende stukken, 1961, 1962.  3 stukken 

 
 949 Akte van geldlening van ? 151.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor aanschaf 
leermiddelen en inrichting hoofdenkamer lagere school Ubachsberg, 
schadeloosstelling i.v.m. onjuiste toepassing bouwverordening, verbouwing pand 
Kerkplein 41, gedeelte bouwrijp maken Teggert, aanleg sportterrein Ubachsberg, 
kosten grondaankoop J. Loo-Vliegen, aanleg verbindingsweg Parkstraat-Keerberg 
en aanleg riolering tussen de Parkstraat en Spekhouwerstraat; met bijbehorende 
stukken, 1962..  3 stukken 

 
 950 Akte van geldlening van ? 66.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aankoop van 
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een stencilmachine en kantoorkast, verbetering en uitbreiding straatverlichting te 
Ubachsberg en bouw opslagruimte voor brandweermaterialen; met bijbehorende 
stukken, 1962..  3 stukken 

 
 951 Akte van geldlening van ? 115.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor aankoop en 
verbouwing pand Hogeweg 2; met bijbehorende stukken, 1963..  3 stukken 

 
 952 Akte van geldlening van ? 173.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aankoop van 
gronden, aankoop verkeersborden en verbetering verkeersveiligheid Hogeweg- 
Hoolstraat, verbetering en inrichting lagere scholen, aanleg riolering en 
reconstructie Bergseweg en ontwerpen uitbreidingsplannen; met bijbehorende 
stukken, 1963..  3 stukken 

 
 953 Akte van geldlening van ? 350.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor aankoop tractor en 
materialen openbare werken, uitbreiding gemeentemagazijn en speelplaatsen 
lagere scholen, opmaken plannen t.b.v. aanleg sportvelden, verbouwing kantoor 
openbare werken, aanleg telefooncentrale gemeentehuis en kosten 
bouwrijpmaken gronden gelegen in complex III; met bijbehorende stukken, 1963.  3 stukken 

 
 954 Akte van geldlening van ? 120.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor ruiling van gronden 
met W.E.F. Snijders; met bijbehorende stukken, 1964..  3 stukken 

 
 955 Akte van geldlening van ? 157.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor rioleringswerken 
Kerkplein c.a., verbreding weg langs waterloop Vloedsgraaf en noodherstel van 
vorstschade; met bijbehorende stukken, 1964..  3 stukken 

 
 956 Akte van geldlening van ? 200.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor verbouwing 
gemeentehuis, aankoop rentegevend goed en verlening medewerking ingevolge 
artikel 72 der L.O.- wet; met bijbehorende stukken, 1964..  3 stukken 

 
 957 Akte van geldlening van ? 50.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aanleg van 
riolering; met bijbehorende stukken, 1964, 1965..  3 stukken 

 
 958 Akte van geldlening van ? 116.500,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor het bouwrijp maken 
van gronden gelegen aan de Strijthagenstraat; met bijbehorende stukken, 1965..  3 stukken 

 
 959 Akte van geldlening van ? 360.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorende stukken, 1965..  3 stukken 

 
 960 Akte van geldlening van ? 900.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aanleg van 
riolering in en de reconstructie van de Bergseweg; met bijbehorend stuk, 1965 2 
stukken..  

 
 961 Akte van geldlening van ? 324.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de aankoop van 
gronden, toebehorend aan het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf; met 
bijbehorende stukken, 1965, 1966..  3 stukken 

 
 962 Akte van geldlening van ? 126.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor 
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verbeteringswerkzaamheden aan de R.K. lagere meisjesschool gelegen aan de 
Hogeweg 2; met bijbehorend stuk, 1966..  2 stukken 

 
 963 Akte van geldlening van ? 262.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor uitbreiding van de 
R.K. lagere school te Ubachsberg met twee leslokalen en voor onderhanden 
zijnde werken; met bijbehorende stukken, 1966..  3 stukken 

 
 964 Akte van geldlening van ? 319.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de reconstructie 
van de Bergseweg; met bijbehorende stukken, 1966..  3 stukken 

 
 965 Akte van geldlening van ? 200.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorende stukken, 1967..  3 stukken 

 
 966 Akte van geldlening van ? 200.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorend stuk, 1967..  2 stukken 

 
 967 Akte van geldlening van ? 736.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld en grondaankopen te Ubachsberg; met bijbehorend stuk, 1967..  2 stukken 

 
 968 Akte van geldlening van ? 769.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeente te 's-Gravenhage, voor de bouw van een 
lagere school te Kunrade; met bijbehorende stukken, 1967..  3 stukken 

 
 969 Akte van geldlening van ? 625.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de reconstructie 
van de tertiaire weg Voerendaal-Ten Esschen T.P. 80; met bijbehorend stuk, 
1968, 1969..  2 stukken 

 
 970 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot het aangaan 

van een geldlening van ? 119.000,- met de Boerenleenbank te Voerendaal, voor 
de bouw van twee leslokalen aan de R.K. lagere school Kunrade; met 
bijbehorende stukken, 1969..  1 omslag 

 
 971 Akte van geldlening van ? 98.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage. voor realisering van het 
uitbreidingsplan Kunrade-oost; met bijbehorende stukken, 1969..  3 stukken 

 
 972 Akte houdende rekening-courant-overeenkomst van ? 650.000,- met de 

Woningvereniging Voerendaal; met bijbehorende stukken, 1970..  3 stukken 
 
 973 Akte van geldlening van ? 800.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorend stuk, 1971..  2 stukken 

 
 974 Akte van geldlening van ? 105.000,- aangegaan door de gemeente met de erven 

mr. M.H.W. Dautzenberg, voor de aankoop van grond t.b.v. de aanleg van een 
algemene begraafplaats in het bestemmingsplan Parallelweg; met bijbehorende 
stukken, 1971, 1972..  1 omslag 

 
 975 Akte van geldlening van ? 1.900.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de bouw van een 
21- klassige basisschool voor gewoon lager onderwijs met gymnastieklokaal; met 
bijbehorend stuk, 1972, 1973..  2 stukken 
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 976 Akte van geldlening van ? 210.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 
Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor de uitbreiding van 
de R.K. Basisschool te Kunrade met twee lokalen; met bijbehorende stukken, 
1973..  1 omslag 

 
 977 Akte van geldlening van ? 1.000.000,- opgenomen door de gemeente bij het 

Pensioenfonds Amsterdam-Rotterdambank te Amsterdam; met bijbehorende 
stukken, 1976..  3 stukken 

 
 978 Akte van geldlening van ? 1.000.000,- opgenomen door de gemeente bij de 

Stichting Pensioenfonds Wilton-Fijenoord te Schiedam, voor de consolidatie van 
vlottende schuld; met bijbehorende stukken, 1978..  3 stukken 

 
 979 Akte van geldlening van ? 1.200.000,- opgenomen door de gemeente bij het 

Centraal Pensioenfonds van de N.V. Centrale Suiker Maatschappij te Amsterdam, 
voor de bouw van een gymnastieklokaal en een werklokaal bij de basisschool St. 
Jozef te Ubachsberg; met bijbehorende stukken, 1978..  3 stukken 

 
 980 Akte van geldlening van ? 3.000.000,- opgenomen door de gemeente bij de N.V. 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage; met bijbehorende 
stukken, 1979..  3 stukken 

 
 981 Akte van geldlening van ? 1.000.000,- opgenomen door de gemeente bij de 

Stichting Pensioenfonds Nederlandsche Middenstandsbank te Amsterdam; met 
bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 

 
 982 Akte van geldlening van ? 1.000.000,- opgenomen door de gemeente bij de 

Stichting Heineken Pensioenfonds te Amsterdam; met bijbehorende stukken, 
1981..  3 stukken 

 

2.2.1.1.3.7. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 
 983 Stukken betreffende de vervaardiging van luchtfoto's van de gemeente en de 

bestelling van een topografische kaart, alsmede foto-negatief (1964) betreffende 
het wegennet van de gemeente, 1955-1976..  1 omslag 

 
 984 Stukken betreffende de aanschaf van een frankeermachine, 1960..  1 omslag 
 
 985 Stukken betreffende de aanschaf van suikerzakjes en porselein voorzien van het 

gemeentewapen, 1963, 1964..  1 omslag 
 
 986 Correspondentie met Fr. Ploum te Terwinselen inzake de aankoop en de 

schenking van schilderijen, 1967..  2 stukken 
 
 987-992 Stukken betreffende de vervaardiging van gemeentegidsen, 1969-1981..  

 987 1969, 1969 1 omslag 
 988 1972, 1972 1 omslag 
 989 1975, 1975 1 omslag 
 990 1977, 1977 1 omslag 
 991 1979, 1979 1 omslag 
 992 1981, 1981 1 omslag 

 
 993 Stukken betreffende het in bruikleen ontvangen van kunstvoorwerpen van de 

Dienst Verspreide Kunstkollekties, alsmede inzake de verzekering hiervan, 1971, 
1972, 1978-1981..  1 omslag 
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 994 Stukken betreffende de vaststelling van tarieven voor het gebruik door derden van 
het kopieerapparaat ter gemeentesecretarie, 1972..  1 omslag 

 
 995 Stukken betreffende de verzekering van door de gemeente in het kader van de 

Beeldende Kunstenaars Regeling aangekochte kunstvoorwerpen van C. 
Wishaupt, 1973-1979..  1 omslag 

 

2.2.1.1.3.7.1. Archiefbescheiden en registratuur 

 
 996 Stukken betreffende de toetreding tot het Registratuurbureau van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten, 1949, 1951..  1 omslag 
 
 997 Stukken betreffende de vernietiging van archiefbescheiden van de gemeente, 

1962, 1963, 1966, 1970-1981..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de bouw en de inrichting van een archiefbewaarplaats in het 

gemeentehuis aan de Hogeweg 2, 1964, 1965..  
N.B. Zie inventarisnummer 1008 

 
 998 Stukken betreffende het beheer, de inspectie, de ordening en de inventarisatie van 

het gemeente-archief, 1969-1981..  1 omslag 
 
 999 Verordening , houdende de regeling inzake de zorg voor en het toezicht op het 

beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen; met 
bijbehorende stukken, 1971..  3 stukken 

 
 .-- Besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het plan 

betreffende de bouw en de inrichting van een brandvrije archiefbewaarplaats in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein; met bijbehorende stukken, 1976, 1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 1024 

 
 1000 Proces-verbaal van overdracht van archiefbescheiden door de Provinciale 

Waterstaat aan de gemeente in verband met de overname van een gedeelte van 
de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen door de gemeente, 1979..  1 stuk 

 

2.2.1.1.3.8. Gebouwen terreinen voor de dienst bestemd 

 
 1001 Dossier inzake de sloop van een schuur en stallen aan de Hoolstraat en het 

bouwen van garages en magazijn aan de Keerberg, 1955, 1956..  1 omslag 
 
 1002 Stukken betreffende de interne verbouwing van het gemeentehuis aan het 

Kerkplein 48, 1959..  1 omslag 
 
 1003 Dossier inzake de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester aan de 

Hoolstraat, 1959-1961..  1 omslag 
 
 1004 Stukken betreffende de verbouwing van het voormalig postkantoor aan het 

Kerkplein 48, i.v.m. de ingebruikname als kantoren van de afdeling openbare 
werken en verhuur van de bovenwoning aan gemeente-ambtenaar J. Kusters, 
1960, 1961..  1 omslag 

 
 1005 Verslag bespreking gehouden met Ir. Kluiters, Hoofdingenieur-Directeur van de 

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid te Maastricht, inzake de bouw van een 
gemeentehuis op het Raadhuisplein, de bouw van een cultureel centrum en het 
treffen van andere voorzieningen in de gemeente; met bijbehorende stukken, 
1960, 1962..  1 omslag 
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 1006 Correspondentie met het bestuur van de R.K. Vereniging Het Limburgse Kruis 
afdeling Voerendaal inzake ter beschikking stellen lokaliteiten van het wijkgebouw 
t.b.v. vergaderingen van de raad, 1961..  3 stukken 

 
 1007 Dossier inzake de bouw van een bergruimte bij de ambtswoning van de 

burgemeester aan de Hoolstraat 6, 1962, 1963..  1 omslag 
 
 1008-1009 Stukken betreffende de verbouwing en de inrichting van het klooster aan de 

Hogeweg 2 tot gemeentehuis, 1962-1965..  
 1008 Stukken betreffende de verbouwing en de inrichting, 1962-1965. 1 omslag 
 1009 Receptieboek t.g.v. de opening, 1963. 1 katern 

 
 1010 Dossier inzake de inbraak gepleegd in het weekeinde van 27-29 november 1964 

in het gemeentehuis gelegen aan de Hogeweg 2a, 1964, 1965..  1 omslag 
 
 1011 Stukken betreffende de verbouwing van het gemeentehuis aan de Hogeweg 2, 

inrichting nieuwe raadszaal en reorganisatie secretarie, 1969, 1970..  1 omslag 
 
 1012 Stukken betreffende het plan tot verbouwing van het gemeentehuis gelegen aan 

de Hogeweg 2, alsmede rapporten inzake onderzoek van de huisvesting, 1974-
1976..  1 omslag 

 
 1013-1034 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van het gemeentehuis met 

bijkomende werken aan het Raadhuisplein, 1975-1980..  
 1013 Verslagen van besprekingen behandeld in vergaderingen van het 

college van burgemeester in wethouders, 1975, 1976. 1 omslag 
 1014 Stukken betreffende de financiering en de behandeling door de 

raad, 1976, 1977. 1 omslag 
 1015 Dossier inzake aanvraag, toekenning en afrekening D.A.C.W.-

subsidie, 1976-1979. 1 omslag 
 1016 Stukken betreffende de instelling van de commissie bouw 

gemeentehuis, 1976. 1 omslag 
 1017 Notulen van vergaderingen van de commissie bouw gemeentehuis; 

met bijbehorende stukken, 1976, 1977. 1 omslag 
 1018 Notulen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen; met 

bijbehorende stukken, 1976, 1977. 1 omslag 
 1019 Dossier inzake het grondonderzoek en funderingsadvies, 1976. 1 omslag 
 1020 Bestek en voorwaarden; met bijbehorende stukken, 1976. 1 omslag 
 1021 Bestektekeningen Adviesbureau Ir. L.G.M. Brekelmans, 1975-1977. 1 omslag 
 1022 Bestektekeningen architect ir. R.E.M. Wolfs, 1976, 1977. 2 omslagen 
 1023 Bestek en voorwaarden en tekeningen technische installaties, 1976, 

1977. 1 omslag 
 1024 Besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring 

van het plan betreffende de bouw en de inrichting van een 
brandvrije archiefbewaarplaats; met bijbehorende stukken, 1976, 
1977. 1 omslag 

 1025 Stukken betreffende de officiële start van de bouw, het bereiken van 
het hoogste punt en de officiële opening, 1976-1978. 1 omslag 

 1026 Dossiers inzake de aanbesteding en de gunning van de 
werkzaamheden, 1976- 1978. 2 omslagen 

 1027 Stukken betreffende de inrichting, waaronder telefooninstallatie, 
geluidsinstallatie, stoffering, meubilering, belettering, zonwering en 
schoonmaakbenodigdheden, 1976-1978. 1 omslag 

 1028 Stukken betreffende het treffen van brandpreventieve maatregelen, 
1977, 1978. 1 omslag 
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 1029 Stukken betreffende de vervaardiging en de levering van 
eenkunstwerk, een gemeentewapen in natuursteen een 
gedenksteen t.g.v. de opening van het gemeentehuis, 1977-1979. 1 omslag 

 1030 Dossier inzake de aanleg, het gedeeltelijk vernieuwen en de 
afwerking van het Raadhuisplein, 1976-1980. 1 omslag 

 1031 Opzichtersdagboek over de periode 11-11-1976 t/m 14-10-1977 
betreffende de bouw en de inrichting, 1976 - 1977 1 katern 

 1032 Opzichtersdagboek over de periode 17-10-1977 t/m 04-01-1978 
betreffende de bouw en de inrichting, 1977 - 1978 1 katern 

 1033 Opzichtersdagboek over de periode 23-09-1977 t/m 19-12-1977 
betreffende de aanleg en gedeeltelijke vernieuwing van het 
Raadhuisplein, 1977 1 katern 

 1034 Dossier inzake de arbitrage omtrent de vordering van 
architectenbureau Boosten B.V. te Maastricht, inzake een in 1962 
verleende opdracht tot vervaardiging van een ontwerp-plan voor de 
bouw van een gemeentehuis, 1976-1978. 1 omslag 

 
 1035 Stukken betreffende de bouw van een gebouw voor de dienst gemeentewerken 

met bijkomende werken in het bestemmingsplan Lindelaufer Gewande, 1976, 
1977, 1980-1982..  1 omslag 

 
 1036 Stukken betreffende de bestemming van het voormalig gemeentehuis Hogeweg 

2a, 1977, 1978..  1 omslag 
 
 1037-1038 Stukken betreffende het gebruik van het gemeentehuis door derden, 1978, 1979..  

 1037 Stukken betreffende het gebruik van het gemeentehuis voor het 
houden van vergaderingen van raadsfracties, 1978, 1979. 1 omslag 

 1038 Stukken betreffende het gebruik van het gemeentehuis voor het 
houden van exposities en muziekuitvoeringen, 1978, 1979. 1 omslag 

 
 1039 Stukken betreffende de interne verbouwing van het gemeentehuis aan het 

Raadhuisplein i.v.m. uitbreiding personeelsbezetting afdeling openbare werken, 
1979, 1980..  1 omslag 

 
 1040 Stukken betreffende de opdrachtverlening aan Adviesburo P.L.M. v.d. Laar B.V. 

inzake het uitbrengen van energiebesparingsadviezen voor het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein, 1980, 1981..  1 omslag 

 

2.2.1.1.3.9. Uitoefening van de dienst 

 
 1041 Stukken betreffende de personeelsbezetting en de organisatie van de buitendienst 

van de afdeling openbare werken/gemeentewerken, 1958, 1961, 1962 1 omslag..  
 
 1042 Circulaire van de afdeling Algemene Zaken gericht aan de ambtenaren ter 

secretarie inzake de verzending van poststukken, i.v.m. de ingebruikname van de 
frankeermachine, 1960..  1 stuk 

 
 1043 Stukken betreffende de reorganisatie van de gemeentelijke administratie c.a., 

1963, 1964..  1 omslag 
 
 1044 Instructies en voorschriften voor het personeel voor de uitoefening van de dienst, 

1965, 1972, 1974, 1975..  1 omslag 
 
 1045 Notulen van stafbesprekingen; met bijbehorende stukken, 1970-1980..  1 omslag 
 
 1046 Notulen van werkbesprekingen van de buitendienst gemeentewerken, 1979- 

1981..  1 omslag 
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 1047 Notulen van besprekingen van de burgemeester/secretaris met de dienst 

gemeentewerken; met bijbehorende stukken, 1980, 1981..  1 omslag 
 

2.2.1.1.4. Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen, organen, instellingen 
en functionarissen 

 
 1048 Stukken betreffende de vaststelling van presentiegelden voor leden van 

stembureaus, 1956-1977..  1 omslag 
 
 1049 Dossier inzake de aanschaf van electronische stemmachines, 1980, 1981.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de indeling van de nieuwe gemeente Voerendaal in 

stemdistricten, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 184 

 

2.2.1.1.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 

 
 1050 Koninklijk Besluit tot ontheffing van het verbod, gesteld in art. 1506 van het 

Burgerlijk Wetboek, tot onderhandse aankoop van het woonhuis met erf en tuin, 
gelegen aan de Hogeweg no. 67, door raadslid J.G.J. Schreijen, 1969. Afschrift 1 stuk 
N.B. Zie inventarisnummer 535 

 

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

 
 1051-1053 Stukken betreffende de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal, 1952-1981..  
 1051 1952, 1956, 1959, 1963, 1967, 1952 - 1967 1 omslag 
 1052 1971, 1972, 1971 - 1972 1 omslag 
 1053 1977, 1981, 1977 - 1981 1 omslag 

 
 1054 Reglementen van Orde voor de vergaderingen van de raad; met bijbehorende 

stukken, 1953, 1974, 1976..  1 omslag 
 
 1055 Stukken betreffende de tussentijdse benoemingen van leden van de 

gemeenteraad, 1953-1976..  1 omslag 
 
 1056-1063 Stukken betreffende de verkiezingen en benoemingen van de leden van de 

gemeenteraad, 1953-1981..  
 1056 1953, 1953 1 katern, 2 stukken 
 1057 1958, 1958 1 katern, 1 stuk 
 1058 1962, 1962 1 katern, 3 stukken 
 1059 1966, 1966 1 katern, 1 stuk 
 1060 1970, 1970 1 katern, 2 stukken 
 1061 1974, 1974 1 katern, 3 stukken 
 1062 1978, 1978 1 katern, 3 stukken 
 1063 1981, 1981 1 omslag 

 
 1064 Stukken betreffende de vaststelling van vergoedingen voor het bijwonen van 

raads-, commissie- en afdelingsvergaderingen, 1954-1974..  1 omslag 
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 1065-1066 Stukken betreffende de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten, 
1954-1978..  

 1065 1954, 1958, 1962, 1966, 1954 - 1966 1 omslag 
 1066 1970, 1974, 1978, 1970 - 1978 1 omslag 

 
 1067 Stukken betreffende de indeling van raadsbesluiten, de samenstelling en wijziging 

van notulen van raadsvergaderingen en het gereedmaken van raadsstukken, 
1960, 1969-1971..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1044 

 
 1068 Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden; met bijbehorende 

stukken, 1977-1981..  1 omslag 
 
 1069 Stukken betreffende het beroepschrift van het bestuur van Progressief Akkoord 

Voerendaal, ingediend bij de Kiesraad te Den Haag, tegen de afwijzende 
beslissing van het centraal stembureau tot registratie van de naam P.A.V. t.b.v. de 
verkiezing op 31 mei 1978 van de leden van de gemeenteraad, 1978..  1 omslag 

 
 1070 Staat houdende overzicht van de uitslag van de verkiezing van de leden van het 

Europees Parlement in, 1979..  1 stuk 
 

2.2.1.1.6.1. Uitvoerende colleges 

 
 1071 Staat houdende overzicht van wethouders over de periode 06-09-1923 t/m 02-09-

1944 en 06-09-1954 t/m 06-09-1966 1 stuk 
 
 1072 Staat houdende overzicht van de samenstelling van het college van burgemeester 

en wethouders over de periode 29-08-1945 t/m 04-09-1974 1 stuk 
 
 1073 Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeesters en wethouders, 

1953..  1 stuk 
 
 1074 Stukken betreffende de benoemingen en het ontslag van wethouders, 1958- 

1978..  1 omslag 
 
 1075 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de 

jaarwedden van de wethouders; met bijbehorende stukken, 1961-1981..  1 omslag 
 
 1076 Stukken betreffende het gereedmaken van stukken voor en het notuleren van 

vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1970, 1972, 
1978..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1044 

 
 1077 Stukken betreffende de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en 

wethouders en de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden voor diverse 
instellingen, 1974-1980..  1 omslag 

 
 1078 Uitkeringsverordening wethouders; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 
 

2.2.1.1.6.2. Functionarissen 

 
 1079 Staat houdende overzicht van burgemeesters over de periode, 1806-1980 1 stuk..  
 
 1080 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het salaris, 

de onderscheidene toelagen en de pensioengrondslag van de 
gemeentesecretaris, 1951-1965. Afschriften..  1 omslag 
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 1081 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het salaris, 
de onderscheidene toelagen en de pensioengrondslag van de gemeente- 
ontvanger, 1951-1965. Afschriften..  1 omslag 

 
 1082 Stukken betreffende de vaststelling van de wedde en de pensioengrondslag van 

de burgemeester, 1951-1980..  1 omslag 
 
 1083 Stukken betreffende de herbenoeming van M.J.H. Dautzenberg als waarnemend 

burgemeester, alsmede inzake zijn overlijden, 1952, 1958..  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal -1950 

 
 1084 Stukken betreffende de aanwijzingen als plaatsvervangend burgemeester, 1953-

1978..  1 omslag 
 
 1085 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie tot het verlenen van extra diensttijd aan 
burgemeester G.J.H. Frencken ten behoeve van het toekennen van periodieke 
verhogingen, 1958..  2 stukken 

 
 1086 Stukken betreffende de benoeming, de herbenoeming en het ontslag van 

burgemeester G.J.H. Frencken, 1958-1969..  1 omslag 
 
 1087 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van Chr.H. 

Geelen als waarnemend gemeentesecretaris, 1959..  1 stuk 
 
 1088 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van 

G.A.M. Oijen als waarnemend gemeente-ontvanger, 1959..  1 stuk 
 
 1089 Stukken betreffende de vaststelling van de inhouding op de bezoldiging van de 

burgemeester voor het bewonen van de ambtswoning, 1959, 1964, 1981.  1 omslag 
 
 1090 Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten tot klasse-indeling van de 

gemeente voor de toepassing van de Jaarweddenregeling secretarissen Limburg 
1950 en de Jaarweddenregeling ontvangers Limburg 1951, 1959. Afschriften.  2 stukken 

 
 1091 Stukken betreffende de benoeming, de herbenoeming en het ontslag van J.W.H. 

Sieben als waarnemend burgemeester c.q. burgemeester, alsmede inzake zijn 
overlijden, 1969-1980..  1 omslag 

 
 1092 Stukken betreffende de benoeming en herbenoeming van P.H. Houben als 

waarnemend burgemeester, alsmede inzake zijn afscheid, 1980, 1981.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de profielschets van de te benoemen burgemeester voor de 

nieuwe gemeente Voerendaal, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 181 

 
 .-- Besluiten van het college van Gedeputeerde Staten houdende de benoeming van 

Chr.H. Geelen tot tijdelijke secretaris en G.A.G. Biemans tot tijdelijke functionaris 
belast met de taak van ontvanger van de nieuwe gemeente Voerendaal; met 
bijbehorende stukken, 1981..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 182 

 

2.2.1.1.7. Takken van dienst. Bedrijven 

 

2.2.1.1.7.1. Gemeentelijk Grondbedrijf 

 
 1093 Stukken betreffende de instelling van een gemeentelijk grondbedrijf, 1974, 1978..  1 omslag 
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 1094 Beheersverordening; met bijbehorende stukken, 1978, 1979..  1 omslag 
 
 1095 Stukken betreffende de inventarisatie van gemeente-eigendommen t.b.v. de 

inbreng in het gemeentelijk grondbedrijf, alsmede begroting 1979, 1979 1 omslag..  
 
 1096 Jaarrekeningen 1979-1981..  1 omslag 
 
 1097 Begrotingswijzigingen, 1979-1981..  1 omslag 
 
 .-- Begrotingen, 1980, 1981. Concepten..  

N.B. Zie inventarisnummers 900 en 901 
 

2.2.1.1.8. Organen en instellingen, door overheidsorganen ingesteld en/of wordt deelgenomen 
of erkend 

 
 1098 Stukken betreffende de deelname aan het aandelenkapitaal van de N.V. Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, 1960-1981..  1 omslag 
 
 1099 Stukken betreffende de overschrijving ten name van de gemeente van het kapitaal 

van het opgeheven Burgerlijk Armbestuur in de Grootboeken der Nationale 
Schuld, 1965..  1 omslag 

 

2.2.1.1.8.1. Commissies 

 
 .-- Stukken betreffende de vaststelling van vergoedingen voor het bijwonen van 

commissie- en afdelingsvergaderingen, 1954-1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 1064 

 
 1100 Stukken betreffende de samenstelling van raadscommissies, 1954-1978.  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1102 
 
 1101 Notulen van vergaderingen van de commissie voor sociale aangelegenheden, 

1964, 1965..  2 stukken 
 
 1102 Verordeningen regelende de bevoegdheid en samenstelling van de vaste 

commissies van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders; met 
bijbehorende stukken, 1966, 1970, 1974..  1 omslag 

 
 1103 Notulen van vergaderingen van de commissie maatschappelijk werk, 1966- 1968..  1 omslag 
 
 1104 Stukken betreffende de soorten van commissies ingevolge de gemeentewet, 

alsmede inzake de openbaarheid van commissievergaderingen, 1970.  3 stukken 
 
 1105 Notulen van vergaderingen van de commissie algemene zaken en 

maatschappelijk werk; met bijbehorende stukken, 1970-1974..  1 omslag 
 
 1106 Stukken betreffende de wijze van agenderen en het notuleren van 

commissievergaderingen, 1971, 1974, 1975..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1044 

 
 1107 Notulen van vergaderingen van de commissie algemene beleidsvoering en 

onderwijs, 1974-1978..  1 omslag 
 
 1108 Notulen van vergaderingen van de commissie van financiën en maatschappelijk 

werk, 1976..  1 omslag 
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 .-- Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden; met bijbehorende stukken, 
1977-1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1068 

 
 1109 Notulen van vergaderingen van de commissie algemene beleidsvoering en 

maatschappelijk welzijn, 1978-1980..  1 omslag 
 
 1110 Notulen van vergaderingen van de commissie maatschappelijk welzijn en 

onderwijs, 1980, 1981..  1 omslag 
 

2.2.1.1.8.2. Delegatie van bevoegdheden 

 
 1111 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot delegatie aan 

het college van burgemeester en wethouders van de bevoegdheid tot aankoop 
van onroerend goed, t.b.v. de aanleg, de verbetering en de reconstructie van 
wegen, 1963- 1965, 1974, 1975..  1 omslag 

 
 1112 Akten houdende machtigingen door de burgemeester aan diverse personen om de 

gemeente te vertegenwoordigen bij het verlijden en tekenen van akten, 1967-
1981..  1 omslag 

 
 1113 Besluiten van de raad tot machtiging van het college van burgemeester en 

wethouders tot het nemen van besluiten inzake salarismaatregelen voor het 
personeel en de daaruit voortvloeiende aanpassing van 
bezoldigingsverordeningen, 1969, 1971..  2 stukken 

 
 1114 Besluit van de raad tot het opdragen aan het college van burgemeester en 

wethouders inzake het garanderen van rente en aflossing van een lening als 
bedoeld in artikel 63, 3e lid onder b, van de Woningwet, 1970..  1 stuk 

 
 1115 Besluit van de raad tot het opdragen aan het college van burgemeester en 

wethouders inzake het garanderen van rente en aflossing van een lening als 
bedoeld in artikel 10 van de Wet Bezitvormingsfonds; met bijbehorend stuk, 1971.. 
 2 stukken 

 
 1116 Besluit van de raad tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 

om artsen van de Districtsgezondheidsdienst Zuidoost Limburg als gemeentelijke 
lijkschouwers te benoemen en te ontslaan; met bijbehorend stuk, 1973..  2 stukken 

 
 1117 Besluit van de raad tot machtiging van het college van burgemeester en 

wethouders betreffende de afgifte van invaliden-parkeerkaarten; met bijbehorend 
stuk, 1977..  2 stukken 

 
 1118 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot delegatie aan 

het college van burgemeester en wethouders betreffende de verkoop van 
bouwterreinen in bestemmingsplannen; met bijbehorende stukken, 1978, 1979 1 
omslag..  

 
 1119 Besluit van de raad tot delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 

inzake het verstrekken van geldelijke steun als bedoeld in artikel 64 van de 
Woningwet; met bijbehorend stuk, 1980..  2 stukken 

 

2.2.1.1.9. Regeling, vaststelling en wijze van uitoefening van de bestuurs- en 
beheershandelingen 
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 1120 Toespraken van burgemeester M.J.H. Dautzenberg gehouden bij diverse 
gelegenheden; met staat houdende overzicht van in de jaren 1922 t/m 1957 
gehouden toespraken, 1951-1957..  1 omslag 

 
 1121 Staten houdende overzichten van aan vereniging, instellingen en stichtingen 

verleende subsidies, 1952-1954, 1959-1981..  1 omslag 
 
 1122 Akte houdende oorkonde uitgereikt aan J.L. Vliegen bij de toekenning van de 

erepenning der gemeente, alsmede staat houdende overzicht van toegekende 
erepenningen, 1969..  2 stukken 

 
 1123 Verordening tot het instellen van de erepenning der gemeente, 1969..  1 stuk 
 
 1124 Reglement voor het Cultuurfonds; met bijbehorende stukken, 1975, 1976 1 

omslag..  
 

2.2.2. Personeel 

 
 1125-1214 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van het personeel in dienst van 

de gemeente; met bijbehorende stukken, 1951-1981..  
N.B. Betreffende de openbaarheid raadplege men de opmerkingen gemaakt bij de verantwoording van 
de inventarisatie 

 1125 Aalders, J.Th., ambtenaar ter secretarie, deurwaarder plaatselijke 
belastingen, 1962, 1964, 1968, 1981. 1 omslag 

 1126 Bartels, H.A.G., medewerker buitendienst afdeling 
gemeentewerken, 1975. 1 stuk 

 1127 Beerkens, G., hoofdopzichter buitendienst afdeling 
gemeentewerken, 1977. 1 stuk 

 1128 Bekkering, W.E.G., commies ter secretarie, 1968. 1 stuk 
 1129 Biemans, G.A.G., hoofdcommies/comptabele, administrateur 

grondbedrijf, 1975-1981. 1 omslag 
 1130 Boermans, H.J.H., adjunct-commies A ter secretarie, 1968. 1 stuk 
 1131 Boers-Hazelhof, A.M.Th., adjunct-commies, 1975. 1 stuk 
 1132 Boumans, H.J., gemeente-ontvanger, comptabele/chef afdeling 

financiën, deurwaarder plaatselijke belastingen, 1952, 1959, 1972, 
1975. 1 omslag 

 1133 Boumans, H.L., ambtenaar gemeentewerken, 1961, 1968. 2 stukken 
 1134 Boumans, L.M.L., schrijver, 1978. 1 stuk 
 1135 Bussel, A.H.G. van, commies ter secretarie, onbezoldigd ambtenaar 

Burgerlijke Stand, onbezoldigd deurwaarder plaatselijke 
belastingen, tweede waarnemend gemeente- secretaris, ambtenaar 
leerplichtwet, 1959, 1964, 1966, 1969, 1970. 1 omslag 

 1136 Conjaerts, A.H.G., opzichter gemeentewerken, 1968-1970. 3 stukken 
 1137 Cox, J.J., ploegleider-zweminstructeur, 1971, 1973. 2 stukken 
 1138 Creugers, J.J.N., ambtenaar afdeling gemeentewerken, 1963, 1969, 

1972. 3 stukken 
 1139 Debets, L.P.H., ambtenaar buitendienst gemeentewerken, 1969. 1 stuk 
 1140 Dijck, J.L.M. van, commies, 1970, 1976. 2 stukken 
 1141 Doensen, M.D., adjunct-commies, 1961, 1964. 2 stukken 
 1142 Elst-Pessers, M.T.G. van, telefoniste-typiste, 1964, 1965. 2 stukken 
 1143 Eussen, A.H.E., schrijver, 1964, 1968. 2 stukken 
 1144 Frencken, G.J.H., burgemeester, ambtenaar Burgerlijke Stand, 

1959, 1969. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1086 
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 1145 Geelen, Chr.H., gemeentesecretaris, ambtenaar Burgerlijke Stand, 
ambtenaar belast met notuleren raadsvergaderingen, 1955-1980. 1 omslag 

 1146 Geurten, J.M.A., kassière sportcomplex, 1971, 1973. 2 stukken 
 1147 Greten, M.L.J., kassière sportcomplex, 1971, 1973. 2 stukken 
 1148 Gubbels-Pelzer, A.M., schoonhoudster gemeentehuis, 1956, 1969, 

1972. 1 omslag 
 1149 Habets-Duijf, G.A.H., hoofdschrijver afdeling financiën, deurwaarder 

plaatselijke belastingen, 1969, 1976, 1978. 1 omslag 
 1150 Hagelstein, G.M.P., zweminstructeur, 1971, 1973. 2 stukken 
 1151 Hartmans, J.H.C., kantonnier, 1975. 1 stuk 
 1152 Hendriks, J.H.J., medewerker buitendienst afdeling 

gemeentewerken, 1977. 1 stuk 
 1153 Heuts, J.B.G., tekenaar afdeling gemeentewerken, 1962. 1 stuk 
 1154 Hobma, Tj., werkman afdeling openbare werken, 1961, 1966. 2 stukken 
 1155 Hoenen, W.Ph., commies, 1959, 1965. 2 stukken 
 1156 Horbach, M.J.H., schrijver, 1959, 1961. 2 stukken 
 1157 Jaskowiak, J.J., medewerker buitendienst afdeling 

gemeentewerken, 1977. 1 stuk 
 1158 Jong, B.H. de, gemeente-arbeider, 1964, 1969. 2 stukken 
 1159 Kalthof, Th., sociaal-rechercheur, 1975. 1 stuk 
 1160 Kusters, J.W., ambtenaar ter secretarie, ambtenaar Burgerlijke 

Stand, 1958, 1964, 1969. 1 omslag 
 1161 Lardinois, J., werkman afdeling openbare werken, 1961, 1969, 

1970. 3 stukken 
 1162 Leenders, M.H.J., klerk, 1951, 1956, 1958. 3 stukken 
 1163 Lemmens, H.H., ploegleider-zweminstructeur, 1971, 1973. 2 stukken 
 1164 Lenoire, A.M.J., hulp-zweminstructrice, 1971, 1973. 2 stukken 
 1165 Lentzen, H.J., tuinman buitendienst afdeling gemeente- werken, 

1975. 1 stuk 
 1166 Lindelauf, Fr.H., ambtenaar afdeling gemeentewerken, 1968. 1 stuk 
 1167 Lindeman, J.J.B., zwembadassistent, 1971, 1973. 2 stukken 
 1168 Loo, W.J. van, gemeente-arbeider, 1968, 1969. 2 stukken 
 1169 Loop, E.Th.G.E., adjunct-commies, ambtenaar leerplichtwet, 1966, 

1970. 2 stukken 
 1170 Moeglen, L.A.L., bedrijfsleider zwembad/sporthal, 1971, 1973. 2 stukken 
 1171 Moen, W.E., opzichter openbare groenvoorziening, 1966,1969, 

1979. 3 stukken 
 1172 Moonen, J.J.G., zwembadassistent, 1971, 1973. 2 stukken 
 1173 Muijs, B.J., conciërge gemeentelijke gymnastiekzaal, 1963. 1 stuk 
 1174 Muijs, M.J., werkman afdeling openbare werken, 1955, 1967. 2 stukken 
 1175 Muijs, W.A., machinist sportcomplex, 1971, 1973. 2 stukken 
 1176 Mulders, J.M.Fr., typiste-telefoniste, 1976. 1 stuk 
 1177 Oijen, G.A.M., commies, deurwaarder plaatselijke belastingen, 

ambtenaar Burgerlijke Stand, 1956, 1959, 1969, 1970. 1 omslag 
 1178 Packbier, H.J.H., hoofdopzichter buitendienst afdeling 

gemeentewerken, 1951, 1977. 1 omslag 
 1179 Palmen, P.G.M.C., ambtenaar afdeling sociale zaken, 1961. 1 stuk 
 1180 Plum, Th.J.M., adjunct commies, 1966, 1968. 2 stukken 
 1181 Pluymakers, J.H.M., ambtenaar afdeling gemeentewerken, 1961, 

1968. 2 stukken 
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 1182 Prevos, Fr.H., conciërge gemeentelijke gymnastiekzaal, 1963, 1968, 
1969. 1 omslag 

 1183 Ramaekers-van den Boom, J.M., hulp-zweminstructrice, 1971, 
1973. 2 stukken 

 1184 Scheepers, H.W., ambtenaar afdeling gemeentewerken, 1956,1969, 
1973. 3 stukken 

 1185 Schmitz-Verhoeven, J., gemeentelijke vroedvrouw, 1968. 1 stuk 
 1186 Schoenmaekers, C.M.H., hulp-zweminstructrice, 1971, 1973. 2 stukken 
 1187 Schoenmakers, H.G.H., onderhoudsman buitendienst afdeling 

gemeentewerken, 1978. 1 stuk 
 1188 Schoonenberg, Th.G., onderhoudsman buitendienst afdeling 

gemeentewerken, 1979. 1 stuk 
 1189 Senden, J.J., zweminstructeur, hoofdschrijver ter secretarie, 1965, 

1971, 1973. 3 stukken 
 1190 Senden, M.J.M., schrijver, 1968, 1970. 2 stukken 
 1191 Senden-Hermans, A.M.H., schoonhoudster dependance 

muziekschool, 1980. 1 stuk 
 1192 Sieben, J.W.H., burgemeester, ambtenaar Burgerlijke Stand, 1969. 1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1091 
 1193 Sijben, H.M.J., ambtenaar ter secretarie, 1972. 1 stuk 
 1194 Slenders, J.C., onderhoudsman buitendienst afdeling 

gemeentewerken, 1964, 1969, 1976. 3 stukken 
 1195 Smeets, G., ambtenaar afdeling gemeentewerken, 1954, 1965, 

1969, 1978. 1 omslag 
 1196 Smeets, H., medewerker sektie plantsoenen afdeling 

gemeentewerken, 1963, 1969. 2 stukken 
 1197 Smeets-de Groote, J.M.R., medewerkster afdeling algemene zaken, 

1978. 1 stuk 
 1198 Snijders, J.G., secretaris commissie tot wering van school- verzuim 

te Ubachsberg, 1951-1956. 1 omslag 
 1199 Souren, J.H.G., onderhoudsman afdeling gemeentewerken, 1981. 1 stuk 
 1200 Starmans, M.H., onderhoudsman, 1967, 1969, 1981. 1 omslag 
 1201 Thonon-van Dinther, M.H.G., typiste-telefoniste, 1971, 1975. 2 stukken 
 1202 Tielman, Fr.M.C.G., schrijver-A, 1976. 1 stuk 
 1203 Trines, A.J.P., schrijver, 1979. 1 stuk 
 1204 Vangangelt, J., opzichter plantsoenen/openbaar groen, 1961, 1979. 2 stukken 
 1205 Verbeuken, J.W.A., medewerker buitendienst afdeling 

gemeentewerken, 1967, 1969. 2 stukken 
 1206 Verheesen, J.W., hoofdcommies, 1955. 1 stuk 
 1207 Verweij, A.M., chef administratie afdeling openbare werken, eerste 

waarnemend gemeentesecretaris, 1953, 1969. 3 stukken 
 1208 Vleugels, J.H., secretaris commissie tot wering van school- verzuim 

te Voerendaal, 1951-1956. 1 omslag 
 1209 Vliegen, J.L., gemeentesecretaris, secretaris-penningmeester 

Burgerlijk Armbestuur, ambtenaar Burgerlijke Stand, 1958, 1962, 
1968. 1 omslag 

 1210 Voncken, E.G.L., medewerker afdeling gemeentewerken, 1976. 1 stuk 
 1211 Vrösch, J.A., schrijver ter secretarie, 1961. 1 stuk 
 1212 Wijnen, M.Th., typiste-telefoniste, 1965. 2 stukken 
 1213 Winter, L.W., gemeentelijk lijkschouwer/vaccinateur, 1958. 1 stuk 
 1214 Wolfs, M.A.H.J., gemeentelijk lijkschouwer/vaccinateur, 1956. 2 stukken 
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 1215 Taakomschrijving van het hoofd van de afdeling openbare werken, 1959..  1 stuk 
 
 .-- Funktieboek voor de nieuwe gemeente Voerendaal, 1981..  

N.B. Ontwerp.  
Zie inventarisnummer 183 

 

2.2.2.1. Rechtspositie in het algemeen 

 
 1216 Algemene Ambtenarenreglementen; met bijbehorende stukken, 1955-1976 1 

omslag..  
 
 1217 Arbeidsovereenkomstenverordeningen; met bijbehorende stukken, 1955-1976..  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1216 
 
 1218 Arbeidsovereenkomst voor het personeel met een zodanige arbeidstijd dat het 

geen deelnemer aan een IZA-regeling kan zijn; met bijbehorende stukken, 1977, 
1978..  1 omslag 

 
 .-- Bijzonder georganiseerd overleg, 1981..  

N.B. Zie inventarisnummer 169-171 
 

2.2.2.2. Benoeming, bevordering 

 
 1219-1224 Staten houdende overzichten van sollicitaties naar functies op diverse afdelingen; 

met bijbehorende stukken, 1961-1976..  
N.B. Betreffende de openbaarheid raadplege men de opmerkingen gemaakt bij de verantwoording van 
de inventarisatie 

 1219 Afdeling openbare werken/gemeentewerken, 1961, 1962, 1973, 
1975. 1 omslag 

 1220 Afdeling algemene zaken, 1961, 1968, 1969, 1971 1976. 1 omslag 
 1221 Afdeling sociale zaken, 1961, 1968, 1970. 3 stukken 
 1222 Afdeling financiën, 1962. 1 stuk 
 1223 Zwembad annex sporthal, 1970, 1971. 1 omslag 
 1224 Comptabele, 1975. 1 omslag 

 
 1225 Interne regeling houdende eisen van benoembaarheid en bevorderingsbeleid op 

grond van vervulde diensttijd; met bijbehorende stukken, 1964, 1965, 1972.  1 omslag 
 

2.2.2.3. Gezag en plichten over het personeel 

 
 1226 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot invoering van de 

vijfdaagse werkweek; met bijbehorende stukken, 1961..  3 stukken 
 
 1227 Circulaires van het college van burgemeester en wethouders gericht aan het hoofd 

van gemeentewerken en de ambtenaren van de afdeling gemeentewerken inzake 
het verrichten van architectenwerkzaamheden voor derden, 1966, 1970..  2 stukken 

 
 1228 Verordeningen regelende de duur van het vakantieverlof; met bijbehorende 

stukken, 1967, 1968, 1978, 1981..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1044 

 
 1229 Regeling arbeidstijdverkorting oudere werknemers; met bijbehorend stuk, 1971.  2 stukken 
 
 1230 Stukken betreffende arbeidstijden van het personeel, 1971-1978..  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1044 
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2.2.2.4. Personeelsbezetting en formatie 

 
 .-- Stukken betreffende de personeelsbezetting van de buitendienst van de afdeling 

openbare werken/gemeentewerken, 1958, 1961, 1962..  
N.B. Zie inventarisnummer 1041 

 
 1231 Stukken betreffende de uitbreiding van de personeelsbezetting, 1958-1964, 1968- 

1971..  1 omslag 
 

2.2.2.5. Rechten van het personeel 

 
 1232-1233 Verordeningen tot regeling van de bezoldiging van het personeel in dienst van de 

gemeente; met bijbehorende stukken, 1951-1981..  
 1232 1951-1968, 1951 - 1968 1 omslag 
 1233 1969-1981, 1969 - 1981 1 omslag 

 
 1234 Stukken betreffende de aansluiting bij de Centrale Werkgevers Risico-Bank te 

Amsterdam, t.b.v. de ongevallenverzekering voor werklieden en leden van de 
vrijwillige brandweer, 1952-1954..  1 omslag 

 
 1235 Stukken betreffende salarismaatregelen voor het gemeentepersoneel, welke niet 

hebben geleid tot wijziging van de tekst van de bezoldigingsverordeningen, 1954-
1972, 1976, 1978..  1 omslag 

 
 1236 Kindertoelageverordening; met bijbehorende stukken, 1955-1963..  1 omslag 
 
 1237 Uitkeringsverordeningen; met bijbehorende stukken, 1955-1976..  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1216 
 
 1238 Wachtgeldverordeningen; met bijbehorende stukken, 1955-1976..  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1216 
 
 1239 Verordening op de vergoeding van reis- en verblijfkosten inzake dienstreizen, 

1956..  1 stuk 
 
 1240 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot van 

toepassingverklaring op het personeel van de gemeente van het Reisbesluit 1956, 
1956 1 stuk..  

 
 1241 Verplaatsingskostenverordeningen; met bijbehorende stukken, 1956-1976 1 

omslag..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1216 en 1255 

 
 1242 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling Instituut Ziektekostenvoorziening 

Ambtenaren Limburg, 1956-1979..  1 omslag 
 
 1243 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot van 

toepassingverklaring op het personeel van de gemeente van het Besluit 
vergoeding plaatselijk vervoer en verblijf; met bijbehorend stuk, 1957..  2 stukken 

 
 1244-1246 Stukken betreffende werkclassificatie en verdienstebeloning, 1958, 1959, 1963, 

1965..  
 1244 Besluit van de raad tot invoering van de werkclassificatie en 

verdienstebeloning t.b.v. de werklieden; met bijbehorende stukken, 
1958, 1963. 3 stukken 

 1245 Regelen betreffende het toepassen van werkclassificatie en het 
verlenen van verdienstebeloning; met bijbehorende stuk- ken, 1963, 
1965. 3 stukken 
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 1246 Stukken betreffende de opdracht aan het Bureau Personeels- 
beheer en Organisatie van de Vereniging van Nederlandsche 
Gemeenten inzake de invoering van werkclassificatie voor 
werklieden, 1959, 1963. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1244 

 
 1247 Verordening inzake tegemoetkoming in studiekosten; met bijbehorend stuk, 1959.. 

 2 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1254 

 
 1248 Verordening regelende het aantal vakantiedagen en de vakantie-uitkering der 

ambtenaren; met bijbehorende stukken, 1960, 1963, 1966..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1249 

 
 1249 Verordening regelende het aantal vakantiedagen en de vakantie-uitkering der 

arbeiders; met bijbehorende stukken, 1960, 1963, 1966..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1248 

 
 1250 Verordeningen inzake het gebruik van eigen vervoermiddelen voor het uitoefenen 

van de gemeentedienst; met bijbehorende stukken, 1962, 1963, 1970, 1974-1981.. 
 1 omslag 

 
 1251 Kindertoelageregeling Overheidspersoneel; met bijbehorende stukken, 1963.  1 omslag 
 
 1252 Akte houdende overeenkomst met de N.V. Dienstverlening Overheidsadministratie 

inzake de verrichting van werkzaamheden t.b.v. de salarisadministratie; met 
bijbehorende stukken, 1963, 1964, 1978..  1 omslag 

 
 1253 Stukken betreffende de wijze van uitbetaling van het salaris, 1970, 1976.  1 omslag 
 
 1254 Verordening studiefaciliteiten, met bijbehorende stukken, 1973..  3 stukken 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1247 
 
 1255 Verordening ingevolge artikel 8 van de verplaatsingskostenverordening; met 

bijbehorende stukken, 1974-1980..  1 omslag 
 
 1256 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 

richtlijnen voor het bepalen van de ten laste van de ambtenaar blijvende kosten 
voor verrichtingen en leveringen vallende onder de voorziening van het Instituut 
Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Limburg; met bijbehorende stukken, 1976..  3 stukken 

 
 1257 Besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 

vergoedingen aan ambtenaren die belast zijn met het notuleren c.q. bijwonen van 
raads-, commissie- of daarmee gelijk te stellen vergaderingen, 1976-1978, 1980, 
1981..  1 omslag 

 
 1258 Circulaire van het college van burgemeester en wethouders gericht aan het 

personeel inzake de wijze van indiening van declaraties voor reis-, verblijf- en 
studiekosten, 1978..  1 stuk 

 

2.2.2.6. Andere personeelsaangelegenheden 

 
 1259 Spaarverordeningen; met bijbehorende stukken, 1960, 1961, 1966, 1969..  1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1216 
 
 1260 Staten houdende statistische overzichten inzake het ziekteverzuim van het 

personeel over de jaren, 1973-1980..  1 omslag 
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 1261 Circulaire van het college van burgemeester en wethouders gericht aan het 
personeel houdende uitnodiging voor het bijwonen van een 
nieuwjaarsbijeenkomst, 1980..  1 stuk 

 

2.2.2.6.1. Bevordering van de vakbekwaamheid. Opleiding 

 
 1262 Gemeenschappelijke regeling Limburgse Bestuursacademie;, 1974, 1975..  3 stukken 
 
 1263 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut Vorming 

en Opleiding Bestuursdienst, 1979..  3 stukken 
 

2.2.2.6.1.1. Gratificatie en ereblijken 

 
 1264 Circulaire van het college van burgemeester en wethouders gericht aan het 

personeel inzake de toekenning van een gratificatie over 1962 1 stuk 
 

2.2.3. Eigendom en bezit van derden 

 
 1265 Brief van mr. dr. F.J. Leufkens betreffende eigendomsrechten van het landgoed 

Dammerscheid, 1958..  1 stuk 
N.B. Zie voor voorgaande stukken archief gemeente Voerendaal -1950 

 

2.2.4. Openbare werken 

 
 1266-1271 Notulen van vergaderingen van de commissie openbare werken; met bijbehorende 

stukken, 1955-1981..  
 1266 1955-1960, 1955 - 1960 1 omslag 
 1267 24-01-1961 t/m 10-05-1966, 1961 - 1966 1 katern 
 1268 12-07-1966 t/m 14-11-1972, 1966 - 1972 1 omslag 
 1269 1973-1975, 1973 - 1975 1 omslag 
 1270 1976-1978, 1976 - 1978 1 omslag 
 1271 1979-1981, 1979 - 1981 1 omslag 

 

2.2.5. Belastingen 

 

2.2.5.1. Directe belastingen 

 

2.2.5.1.1. Belastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommen; kadaster 

 
 1272 Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting; 

met bijbehorend stuk, 1955, 1971, 1972..  3 stukken 
 
 1273 Verordening op de heffing en invordering van een straatbelasting; met 

bijbehorende stukken, 1960-1962, 1965..  1 omslag 
 
 1274 Verordeningen op de heffing en invordering van een rioolbelasting; met 

bijbehorende stukken, 1960-1974..  1 omslag 
 



 110

 1275 Nota van de afdeling financiën houdende advies aan het college van 
burgemeester en wethouders inzake de betaling van straat- en rioolbelasting in 
termijnen; met bijbehorend stuk, 1966..  2 stukken 

 
 1276 Verordeningen op de heffing van onroerend-goed-belastingen; met bijbehorende 

stukken, 1975-1981..  1 omslag 
 
 1277 Stukken betreffende de bezwaar- en beroepschriften van D.J.A.M. Vermeulen, 

ingediend tegen de aanslag onroerend-goed-belasting 1978, 1977-1979.  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 
 1278 Stukken betreffende de bezwaar- en beroepschriften van de Stichting Huisvesting 

Bejaarden Limburg, ingediend tegen de aanslagen onroerend-goed-belasting 1977 
en 1979 (gebruik van een 36-tal tuingedeelten van bejaardenwoningen aan het 
Milleveld), 1977-1980..  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 

2.2.5.1.2. Belastingen naar uiterlijke staat 

 
 1279 Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkheidsbelasting; met 

bijbehorende stukken, 1962-1964..  1 omslag 
 
 1280 Verordeningen op de heffing en invordering van een belasting op honden; met 

bijbehorende stukken, 1965, 1973-1981..  1 omslag 
 
 1281 Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele 

belasting; met bijbehorende stukken, 1968, 1969, 1971-1973..  1 omslag 
 
 1282 Besluit van de raad tot vaststelling van het model-aangiftebiljet hondenbelasting; 

met bijbehorend stuk, 1973..  2 stukken 
 

2.2.5.2. Rechten van registratie e.d. 

 
 1283 Verordeningen op de heffing en invordering van leges; met bijbehorende stukken, 

1960-1980..  1 omslag 
 

2.2.5.3. Belastingen naar overige grondslagen 

 
 1284 Verordening tot wijziging van de verordening d.d. 02-03-1934 op de heffing van 

een vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1951..  1 stuk 
 
 1285 Verordening tot wijziging van de verordening d.d. 13-05-1932 op de heffing van 

verlofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein, 1951..  1 stuk 
 
 1286 Verordening op de heffing en invordering van een belasting wegens het 

verstrekken van sterke drank; met bijbehorend stuk, 1967, 1968..  2 stukken 
 

2.2.6. Openbare orde 

 

2.2.6.1. Algemeen 

 
 1287 Algemene Politieverordeningen; met bijbehorende stukken, 1951-1981.  1 omslag 
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 1288 Correspondentie met de Minister van Justitie inzake de bouw van een postbureau 
c.a. t.b.v. de rijkspolitie, 1959..  1 omslag 

 
 1289 Stukken betreffende de organisatie van de rijkspolitie in de gemeente, 1970- 

1981..  1 omslag 
 

2.2.6.2. Wapenen en munitie 

 
 1290 Register van verleende, geschorste of ingetrokken machtigingen tot het 

voorhanden hebben van vuurwapenen (en of enkel van munitie), 1956-1989.  1 katern 
 
 1291 Register van afgegeven bonnen tot aflevering van vuurwapenen, 1964-1989..  1 katern 
 
 1292 Register van afgegeven geleidebiljetten voor het vervoer van vuurwapenen, 1964-

1989..  1 katern 
 

2.2.6.3. Toezicht op openbare grond (straatpolitie) 

 
 1293 Algemene voorwaarden waaronder vergunning wordt verleend bij het innemen van 

standplaatsen bij gelegenheid van kermissen; met bijbehorende stukken, 1953, 
1965, 1973, 1975..  1 omslag 

 
 1294 Circulaire van de burgemeester gericht aan muziekgezelschappen en 

tambourcorpsen in de gemeente inzake maatregelen tot bevordering van 
verkeersveiligheid bij het marcheren op de openbare weg, 1960..  1 stuk 

 
 1295 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling 

Streekwoonwagenzorg Oostelijke Mijnstreek, 1963, 1971, 1977, 1978..  1 omslag 
 
 1296 Verordening op het houden van kermissen; met bijbehorende stukken, 1968, 

1970. Ontwerp..  1 omslag 
 
 1297 Stukken betreffende de aanschaf van een geluidniveaumeter t.b.v. de beperking 

van geluidhinder, 1974, 1975..  1 omslag 
 
 1298 Stukken betreffende de aanleg van een woonwagencentrum aan de Looierstraat, 

1978, 1980, 1981..  1 omslag 
 
 1299 Voorschriften voor het gebruik van het woonwagencentrum aan de Looierstraat, 

1981..  1 stuk 
 

2.2.6.4. Maatregelen t.o.v. nederlanders en ingezetenen 
N.B. Zie opmerkingen bij de verantwoording van de inventarisatie. 
 

2.2.6.4.1. Burgerlijke stand 

 
 1300 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging en de pensioengrondslag 

van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 1955-1965..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van ambtenaren van de 

Burgerlijke Stand, 1955-1980..  
N.B. Zie inventarisnummers 1135, 1144, 1145, 1160, 1177, 1192, 1209 

 
 1301 Stukken betreffende adoptie en naamsverandering, 1961-1981..  1 omslag 
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 1302 Lijsten , opgemaakt voor het Duitse consulaat te Maastricht, houdende 
handtekeningen van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 1963, 1972..  2 stukken 

 
 1303 Stukken betreffende de aanwijzing van de gemeente Voerendaal als gemeente 

waarin de akten van de Burgerlijke Stand kunnen worden ingeschreven in 
losbladige registers, 1964, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 1304 Regeling inzake openstelling van het bureau van de Burgerlijke Stand ten behoeve 

van het publiek; met bijbehorend stuk, 1970..  2 stukken 
 
 1305 Stukken betreffende het voornemen tot aanschaf van een ambtstoga voor de 

ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1972, 1979..  1 omslag 
 
 1306 Verordening betreffende de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren 

van de Burgerlijke Stand en de dagen en uren waarop het bureau van de 
Burgerlijke Stand voor het publiek geopend zal zijn; met bijbehorend stuk, 1975..  2 stukken 

 
 1307 Staat houdende overzicht van copiën van kerkelijke registers welke zich bevinden 

in het gemeente-archief te Heerlen, z.d..  1 stuk 
 

2.2.6.4.2. Registratie van de bevolking 

 
 1308-1323 Bevolkingsregisters, 1936-1981..  
 
 1308-1322 Bevolkingsregister, 1936-1969..  1 kaartsysteem 

 1308 A-Bon 
 1309 Boo-Co 
 1310 Cr-D 
 1311 E-Go 
 1312 Gr-Hoene 
 1313 Hoenj-J 
 1314 K 
 1315 L 
 1316 M 
 1317 N-P 
 1318 Q-R 
 1319 S-Smed 
 1320 Smee-T 
 1321 U-V 
 1322 W-Z 
 1323 Bevolkingsregister, 1970-1981. 1 kaartsysteem 

 
 1324-1325 Verblijfregisters, 1947-1976..  

 1324 12-12-1947 t/m 28-04-1959, 1947 - 1959 1 katern 
 1325 31-10-1958 t/m 19-01-1976, 1958 - 1976 1 katern 

 
 1326 Staten houdende statistische gegevens omtrent de leeftijdsopbouw, 1951- 1976..  1 omslag 
 
 1327 Staten houdende statistische gegevens omtrent de loop der bevolking, 1951- 

1981..  1 omslag 
 
 1328 Register van ontvangen kennisgevingen wegens toevallig overlijden, 1953- 1973..  1 katern 
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 1329-1331 Registers van ontvangen persoonskaarten wegens toevallige geboorte, 1953- 
1981..  

 1329 02-01-1953 t/m 13-11-1963, 1953 - 1963 1 katern 
 1330 18-11-1963 t/m 15-04-1970, 1963 - 1970 1 katern 
 1331 13-04-1970 t/m 29-12-1981, 1970 - 1981 1 katern 

 
 1332 Staten houdende statistische gegevens omtrent de leeftijdsopbouw der 

gestichtsbevolking, 1954-1958, 1960, 1962..  1 omslag 
 
 1333 Stukken betreffende huisnummering, 1954-1979..  1 omslag 
 
 1334-1337 Registers van aangiften van verhuizingen binnen de gemeente, 1958-1981..  

 1334 09-01-1958 t/m 28-06-1962, 1958 - 1962 1 katern 
 1335 25-06-1962 t/m 23-10-1964, 1962 - 1964 1 katern 
 1336 06-01-1965 t/m 27-12-1974, 1965 - 1974 1 kaartsysteem 
 1337 02-01-1975 t/m 15-12-1981, 1975 - 1981 1 kaartsysteem 

 
 1338-1345 Registers van ingekomen personen, 1958-1981..  

 1338 04-01-1958 t/m 16-12-1963, 1958 - 1963 1 katern 
 1339 11-12-1963 t/m 24-12-1964, 1963 - 1964 1 katern 
 1340 04-01-1965 t/m 31-12-1968, 1965 - 1968 1 kaartsysteem 
 1341 06-01-1969 t/m 31-10-1972, 1969 - 1972 1 kaartsysteem 
 1342 01-11-1972 t/m 30-12-1975, 1972 - 1975 1 kaartsysteem 
 1343 02-01-1976 t/m 24-08-1977, 1976 - 1977 1 kaartsysteem 
 1344 01-09-1977 t/m 29-12-1980, 1977 - 1980 1 kaartsysteem 
 1345 02-01-1981 t/m 28-12-1981, 1981 1 kaartsysteem 

 
 1346-1354 Registers van vertrokken personen, 1958-1982..  

 1346 02-01-1958 t/m 11-11-1964, 1958 - 1964 1 katern 
 1347 03-11-1964 t/m 21-04-1969, 1964 - 1969 1 katern 
 1348 01-04-1969 t/m 30-09-1970, 1969 - 1970 1 kaartsysteem 
 1349 01-10-1970 t/m 30-11-1972, 1970 - 1972 1 kaartsysteem 
 1350 01-12-1972 t/m 27-04-1973, 1972 - 1973 1 kaartsysteem 
 1350a 01-04-1969 t/m 30-04-1973, 1969 - 1973 1 katern 
 1351 02-05-1973 t/m 11-09-1975, 1973 - 1975 1 katern 
 1352 26-08-1975 t/m 17-10-1977, 1975 - 1977 1 katern 
 1353 03-10-1977 t/m 14-12-1979, 1977 - 1979 1 katern 
 1354 01-12-1979 t/m 20-04-1982, 1979 - 1982 1 katern 

 
 1355-1356 Staten houdende uitkomsten van volks- en woningtellingen, 1960, 1971..  

 1355 13e algemene volkstelling van 31-05-1960, 1960 1 deel 
 1356 14e algemene volkstelling, annex woningtelling van 28-02-1971, 

1971 1 deel 
 
 1357 Staten houdende overzicht van het aantal gezinnen en gezinsleden in Voerendaal, 

Kunrade en Ubachsberg per 01-01-1967 3 stukken 
 
 1358 Staten houdende demografische documentatie van de gemeente over de jaren 

1880 t/m 1968, [1969]..  1 omslag 
 
 1359 Staten houdende mutaties bevolking en Burgerlijke Stand, 1974-1981 1 omslag 
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 1360-1361 Registers houdende jaaroverzichten van geboorten, overledenen en loop de 
bevolking, 1974-1982..  

 1360 1974-1980, 1974 - 1980 1 katern 
 1361 1974-1982, 1974 - 1982 1 katern 

N.B. Werkexemplaar 
 
 1362 Staten houdende jaaroverzichten van vertrokken personen, 1975-1980.  1 omslag 
 

2.2.6.4.3. Identiteit, signalement en inlichtingen 

 

2.2.6.4.3.1. Nederlanderschap en ingezetenschap. Identiteit 

 
 1363 Stukken betreffende het onderzoek naar welke vreemdelingen de Nederlandse 

nationaliteit hebben verkregen door de wijziging van artikel 2a der Wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap van 12 december 1892 (Stbl. 268), bij 
de wet van 15 mei 1953 (Stbl. 233), 1951-1955..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1364 

 
 1364 Register houdende staat van gegevens, verzameld om vast te stellen welke 

vreemdelingen de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen door de wijziging 
van artikel 2a der Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap van 12 
december 1892 (Stbl. 268), bij de wet van 15 mei 1953 (Stbl. 233), [1954].  1 deel 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1363 

 

2.2.6.5. Maatregelen t.o.v. vreemdelingen 

 
 1365-1370 Vreemdelingenregister, 1914-1977..  1 kaartsysteem 

N.B. Zie ook inventarisnummers 1372 en 1373 
 1365 A t/m D 
 1366 E t/m J 
 1367 K t/m L 
 1368 M t/m Q 
 1369 R t/m S 
 1370 T t/m Z 

 
 1371 Stukken betreffende de contrôle van de vreemdelingenadministratie, 1951, 1962 3 stukken 
 
 1372-1373 Vreemdelingenregisters, 1954-1983..  

N.B. Zie ook inventarisnummers 1365-1370 
 1372 1954-1983, 1954 - 1983 1 katern 
 1373 1977-1981, 1977 - 1981 1 omslag 

 

2.2.6.6. Toezicht op hotels, logementen, pensions e.d. 

 
 1374 Stukken betreffende voorschriften voor het verstrekken van nachtverblijf tegen 

betaling, 1960, 1963..  1 omslag 
 
 1375 Verordening op de logementen; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 
 

2.2.6.6.1. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 
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 1376 Circulaire van de burgemeester gericht aan de vergunning- en verlofhouders in de 
gemeente inzake verlenging sluitingsuur café's tijdens de carnavalsdagen, 1963..  1 stuk 

 
 1377 Dansverordening; met bijbehorende stukken, 1968..  3 stukken 
 
 1378 Besluit van de raad tot intrekking van de "nakeursverordening" d.d. 17-08- 1932 

ingevolge artikel 4 van de Bioscoopwet; met bijbehorend stuk, 1968..  2 stukken 
 
 1379 Voorwaarden welke door de burgemeester aan het verlenen van een 

dansvergunning worden verbonden, z.d..  1 stuk 
 

2.2.6.7. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 
 1380 Verordeningen tot bestrijding van heling; met bijbehorende stukken, 1974- 1977..  1 omslag 
 
 1381 Circulaires van het Hoofd van de plaatselijke politie gericht aan afkopers als 

bedoeld in artikel 437 Wetboek van Strafrecht inzake uitvoering van de 
verordening tot bestrijding van heling; met bijbehorende stukken, 1975, 1978 1 
omslag..  

 

2.2.7. Openbare zedelijkheid 

 

2.2.7.1. Algemeen 

 
 1382 Rapport van de burgemeester uitgebracht aan de Commissaris der Koningin in de 

provincie Limburg inzake het naturistenkamp te Ubachsberg; met bijbehorende 
stukken, 1960-1962..  1 omslag 

 

2.2.7.2. Alcohol 

 
 1383 Staten houdende opgaven als bedoeld in de artikel 35 en 51 van de Drankwet 

(Stbl. 1931, no. 476) over de jaren, 1950-1968..  1 omslag 
 
 1384 Verloven B ingevolge de Drankwet, 1951-1956..  1 omslag 
 
 1385 Verloven A ingevolge de Drankwet, 1952-1957..  1 omslag 
 
 1386 Volledige vergunningen ingevolge de Drankwet, 1952-1967..  1 omslag 
 
 1387 Staten houdende opgaven ingevolge de Drankwet (Stbl. 1931, no. 476) ten 

aanzien van inrichtingen met een hotelvergunning en de inrichting met een verlof 
A over de jaren, 1958-1968..  1 omslag 

 
 1388 Stukken betreffende het beschikbaar zijn van vergunningen voor de verkoop van 

sterke drank in het klein, alsmede inzake de splitsing van een volledige vergunning 
in een tap- of slijtvergunning, 1963, 1965..  1 omslag 

 
 1389 Stukken betreffende de plaatsing van de gemeente op de lijst als bedoeld in artikel 

3, tweede lid, van de Drankwet 1931 (Stbl. 476), 1964..  3 stukken 
 
 1390 Drank- en Horecaverordeningen; met bijbehorende stukken, 1973, 1974, 1980, 

1981..  1 omslag 
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2.2.8. Openbare gezondheidszorg 

 

2.2.8.1. Gezondheidszorg in het algemeen 

 
 1391 Stukken betreffende de resultaten van de bevolkingsonderzoeken op tuberculose, 

1951-1979..  1 omslag 
 

2.2.8.2. Organisatie van de gezondheidszorg 

 
 1392 Gemeenschappelijke regeling Districts-gezondheidsdienst Zuidoost Limburg; met 

bijbehorende stukken, 1972..  1 omslag 
 

2.2.8.3. Toezicht op de produkten 

 
 1393 Verordeningen op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees; met 

bijbehorende stukken, 1955, 1959..  1 omslag 
 
 1394 Stukken betreffende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de 

gemeenschappelijke Keuringsdienst van Vee en Vleesch in de gemeenten 
Heerlen, Nieuwenhagen, Eygelshoven, Ubach over Worms, Schaesberg, 
Voerendaal en Klimmen, 1956..  3 stukken 

 
 1395 Verordening op de keuring van waren; met bijbehorend stuk, 1956..  2 stukken 
 
 1396 Verordening op de destructie; met bijbehorende stukken, 1958, 1959, 1964 1 

omslag..  
 
 1397 Verordeningen op de heffing en invordering van keurloon ten behoeve van de 

keuringsdienst van slachtdieren en van vlees; met bijbehorende stukken, 1963, 
1964, 1977, 1978..  1 omslag 

 
 1398 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling regeling 

inzake aangifte van destructiemateriaal, 1965..  1 stuk 
 
 1399 Besluit van de burgemeester tot aanwijzing van een herkeuringsdierenarts en een 

plaatsvervangend herkeuringsdierenarts, alsmede besluit van het college van 
burgemeester en wethouders tot vaststelling van een vergoeding voor het 
verrichten van een herkeuring van slachtdieren en vlees; met bijbehorend stuk, 
1978..  3 stukken 

 
 1400 Gemeenschappelijke regeling aangaande de Keuringsdienst van Slachtdieren en 

van Vlees, Kring Heerlen; met bijbehorende stukken, 1979..  1 omslag 
 

2.2.8.4. Aangelegenheden betreffende lijken 

 
 1401 Stukken betreffende de grafkelder van de familie van Panhuys in het bos van 

kasteel Haeren, 1951, 1960..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 225 

 
 1402 Stukken betreffende de overbrenging van de stoffelijke overschotten van twee te 

Voerendaal begraven Duitse Militairen naar het kerkhof voor Duitse gesneuvelden 
te IJselsteijn, 1954..  1 omslag 
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 .-- Stukken betreffende de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers, 1956, 1958..  
N.B. Zie inventarisnummers 1213 en 1214 

 
 1403 Stukken betreffende de aanleg, uitbreiding en opheffing van bijzondere 

begraafplaatsen te Voerendaal, Kunrade en Ubachsberg, 1957-1959, 1973, 1980.. 
 1 omslag 

 
 1404 Besluiten van de raad tot vaststelling van vergoedingen verbonden aan de functie 

van lijkschouwer/vaccinateur, 1961, 1967..  2 stukken 
 
 1405 Statuten en huishoudelijk reglement van de Onderlinge Katholieke 

Begrafenisvereniging "Voerendaal", later genaamd Onderling Begrafenis- en 
Crematievereniging "Voerendaal" U.A.; met bijbehorende stukken, 1963, 1980..  1 omslag 

 
 1406 Stukken betreffende de uitbreiding c.q. aanleg van de algemene begraafplaats en 

de bouw van een dienstgebouw, 1969-1981..  1 omslag 
 
 1407 Stukken betreffende de aanwijzing en beëdiging van gemeentelijke lijkschouwers, 

1973, 1974, 1977, 1980, 1981..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1116, 1213, 1214 

 
 1408 Verordening tot regeling van het gebruik en het beheer van de algemene 

begraafplaats; met bijbehorend stuk, 1978..  2 stukken 
 
 1409 Reglement voor de algemene begraafplaats; met bijbehorende stukken, 1978, 

1979, 1981..  1 omslag 
 
 1410 Bekendmaking houdende informatie betreffende de algemene begraafplaats, 

1979..  1 stuk 
 
 1411 Tekeningen inzake de indeling van de algemene begraafplaats; met bijbehorend 

stuk, 1979..  1 omslag 
 
 1412 Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten; met 

bijbehorende stukken, 1979..  1 omslag 
 
 .-- Besluit van Gedeputeerde Staten tot verlening verlof aan de gemeente tot het 

bouwen van woningen in het bestemmingsplan Voerendaal-Kunrade, binnen een 
afstand van 50 meter van de begraafplaats aan het O.L. Vrouweplein, 1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 368 

 

2.2.8.5. Milieuhygiëne 

 
 1413 Besluit van het college van burgemeester en wethouders inzake de in dienst van 

de gemeente werkzame technische ambtenaren te belasten met het toezicht en de 
naleving van de Wet inzake de luchtverontreiniging; met bijbehorende stukken, 
1973..  1 omslag 

 
 1414 Vergunningen verleend door het Waterschap Zuiveringschap Limburg ingevolge 

de Verordening Verontreiniging Oppervlaktewateren in Limburg, voor het lozen 
van hemel- en overstortwater in het oppervlaktewater genaamd Lange Gracht; met 
bijbehorende stukken, 1976..  1 omslag 

 

2.2.8.5.1. Verwijderen van afvalstoffen 

 
 1415 Verordeningen op de heffing en invordering van reinigingsrechten; met 

bijbehorende stukken, 1951-1970, 1978-1980..  1 omslag 
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 1416 Circulaire van het college van burgemeester en wethouders gericht aan de 
inwoners van de gemeente inzake de aanslag reinigingsrechten, 1979..  1 stuk 

 
 1417 Afvalstoffenverordening; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 
 

2.2.8.5.2. Inzamelen van afvalstoffen 

 
 1418 Stukken betreffende de huur van groeve "de Morgenzon", gelegen aan de 

Midweg, sectie E nos. 1177, 1181 en 1182 allen ged., van H. Senden en W.L.J. 
van Hees te Dongen, t.b.v. het gebruik hiervan als opslagplaats voor huisvuil, 
1956, 1957, 1959- 1962..  1 omslag 

 
 1419 Stukken betreffende overeenkomsten met de Limburgse Reinigingsdienst voor het 

ophalen van huis- en grofvuil, 1956-1981..  1 omslag 
 
 1420 Stukken betreffende de inrichting en het gebruik van de percelen sectie C nos. 

1576, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 716 en 1512 ged., gelegen aan de Dalstraat, 
als stortplaats voor huisvuil, 1960-1973..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1418 

 
 1421 Stukken betreffende de gebruikmaking van de stortplaats voor huisvuil van de 

gemeente Klimmen, 1961-1963, 1968, 1971..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1418 

 
 1422 Notulen bespreking inzake kosten voor inrichting en gebruik van stortplaatsen en 

kosten ophalen huisvuil; met bijlagen, 1962..  1 omslag 
 
 1423 Stukken betreffende de gebruikmaking van de stortplaats voor huisvuil van de 

gemeente Heerlen, 1968, 1969..  2 stukken 
 
 1424 Stukken betreffende het ophalen van huisvuil door middel van plastic zakken met 

ingang van 08-07-1969, alsmede inzake het vervallen van de verplichting tot het 
aanbieden van huisvuil in plastic zakken met de opdruk gemeente Voerendaal, 
1969, 1979..  1 omslag 

 
 1425 Stukken betreffende de gebruikmaking van de regionale stortplaats te Schinnen, 

1974, 1975, 1980, 1981..  1 omslag 
 
 1426 Stukken betreffende de gebruikmaking van de regionale stortplaats te Ubach over 

Worms, 1974, 1975, 1980, 1981..  1 omslag 
 

2.2.8.5.3. Rioleringen 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van rioleringen in de Panhuisstraat, de Keerberg, 

de verlengde Keerberg, de Cortenbachstraat en de Boerenweg, 1952-1956..  
N.B. Zie inventarisnummer 1868 

 
 .-- Akte houdende onderhandse overeenkomst betreffende het gebruik van 

provinciale eigendommen voor het maken van een aansluiting van een in de 
Pontstraat aan te brengen riolering op de in de provinciale weg Maastricht-
Valkenburg-Heerlen aanwezige riolering, 1953..  
N.B. Zie inventarisnummer 817 

 
 1427 Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten, tot het aansluiten van een 

in de Pontstraat aan te leggen riolering op de in de provinciale weg Maastricht-
Valkenburg-Heerlen aanwezige riolering; met bijbehorende stukken, 1953, 1966. 
Afschrift..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 817 
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 1428 Stukken betreffende de aanleg van een riolering van de Stationstraat naar de 

Hoolstraat, 1954, 1955..  1 omslag 
 
 1429 Dossier inzake het maken van rioleringswerken in de Stationstraat, 1956, 1957..  1 omslag 
 
 1430 Begroting van kosten inzake aanleg riolering Kerkstraat-Boerenweg, [1956].  1 stuk 
 
 1431 Stukken betreffende de aanleg van een riolering in de Kunderbergstraat en het 

rioleren van een gedeelte van de bermsloot in de Heerlerweg, 1958..  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van riolering in het 1e gedeelte van de Lindeweg, 1958..  

N.B. Zie inventarisnummer 1871 
 
 1432 Basisrioleringsplan Dijkstraat, gedeelte Panhuisstraat en gedeelte Teggert, 1959..  2 stukken 
 
 1433 Basisrioleringsplan Ubachsberg, 1959..  2 stukken 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in de Bongerd en gedeelte van de 

Kundergats, 1959..  
N.B. Zie inventarisnummer 1872 

 
 .-- Akte houdende onderhandse overeenkomst betreffende het gebruik van 

provinciale eigendommen voor het leggen en hebben van een rioolleiding in de 
provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, voor zover deze weg is gelegen 
op het grondgebied van de gemeente, 1959..  
N.B. Zie inventarisnummer 818 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in de Caldenbornstraat, de Pyrostraat, de 

van Merodestraat en het 1e gedeelte van de Kunostraat, 1959, 1960..  
N.B. Zie inventarisnummers 873 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in de Lindeweg, de Bongerd, gedeelte 

Kundergats en gedeelte Hogeweg, 1959, 1960..  
N.B. Zie inventarisnummer 1874 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in de Donderveldstraat, de Dijkstraat, de 

Hoensweg en een gedeelte van de Panhuisstraat, 1959-1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 1875 

 
 1434 Dossier inzake de aanleg van riolering in gedeelten van de Kerkstraat, de 

Dalstraat en de Hunsstraat, 1959-1962..  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in de Vloedgraaf, de Jozefstraat, de 

Aldegondestraat en het Bernardusplein, 1959-1962..  
N.B. Zie inventarisnummer 1876 

 
 1435 Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten tot het leggen en hebben 

van een rioolleiding in en van trottoirs op de provinciale weg Maastricht-
Valkenburg- Heerlen, voor zover deze weg is gelegen op het grondgebied van de 
gemeente, 1959. Afschrift..  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummers 818 en 1927 

 
 1436 Basisrioleringsplan "het Broek", 1960..  1 stuk 
 
 1437 Basisrioleringsplan Kunrade, 1960, 1961..  1 omslag 
 
 1438 Stukken betreffende de aanleg van riolering en verharding in de Molenbeekstraat 

c.a., 1960, 1961..  1 omslag 
 
 1439 Stukken betreffende de uitbreiding van de riolering in de Tervierenweg door de 

gemeente Hoensbroek, 1960, 1961..  1 omslag 
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 1440 Stukken betreffende het lozen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater van de 

kern Ubachsberg op de waterlossing genaamd Vloedgraaf, 1960-1966..  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van riolering in de Teggert, 1961, 1962..  

N.B. Zie inventarisnummer 1877 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in het 2e gedeelte van de Kunostraat, 2e 

gedeelte van de Bongerd, 1e gedeelte van de Mirbachstraat en de 
Hongerbeekstraat, 1961, 1962..  
N.B. Zie inventarisnummer 1878 

 
 1441 Stukken betreffende de aanleg van rioleringen tussen de Parkstraat en de 

Spekhouwerstraat en tussen de Looierstraat en de Mergelweg, 1961-1964 1 
omslag..  

 
 1442 Dossier inzake de bouw van een rioolgemaal met persleiding aan de 

Hongerbeekstraat, alsmede inzake de aanleg van een bergingsvijver, 1961-1964 1 
omslag..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1445, 1855 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg en afwerking van rioleringen in complex III, te weten de 

Hongerbeekstraat, de Bongerd, de Kunostraat, de Mirbachstraat, de 
Eynattenstraat, de Horionstraat, de Goswijnstraat en het Raadhuisplein, 1961-
1965..  
N.B. Zie inventarisnummer 1882 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Bergseweg, de Vrenkeweg en 

de Hongerbeeksweg (Kunderberg) en de bouw van een rioolgemaal met 
persleiding te Ubachsberg, 1961-1970..  
N.B. Zie inventarisnummers 1939-1942 

 
 1443 Begroting van kosten en tekening inzake aanleg van een riolering in de 

Kolmonderweg, 1963..  2 stukken 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van rioleringen in het 2e gedeelte van de 

Wachtendonkstraat en 2e gedeelte van de Dammerscheidtstraat, 1963, 1964..  
N.B. Zie inventarisnummer 1883 

 
 1444 Dossier inzake de aanleg van een riolering tussen de Stationstraat en de 

Molenbeekstraat, 1963-1965..  1 omslag 
 
 1445 Advies van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij inzake riolering en 

afwatering van Voerendaal, Kunrade en Ubachsberg; met bijbehorende stukken, 
1965, 1966..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Strijthagenstraat, gedeelte 

Schilsstraat en gedeelte Mergelweg, 1965, 1969..  
N.B. Zie inventarisnummer 1885 

 
 1446 Dossier inzake de aanleg van een riolering in de Kundergats, 1965-1967 1 omslag 
 
 1447 Stukken betreffende de bouw van een rioolpersgemaal aan de Parallelweg nabij 

het station i.v.m. mijnschade aan de riolering tussen de Stationstraat en de 
Molenbeekstraat, alsmede inzake het graven van een bergingsvijver, 1965-1970.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van rioleringen in de Parallelweg en het 2e 

gedeelte van de Donderveldstraat, 1966-1968..  
N.B. Zie inventarisnummer 1886 

 
 1448 Stukken betreffende de aanleg van een riolering aan de zuidzijde van het O.L. 

Vrouweplein en de Hongerbeekstraat tot aan de Minghof, 1967, 1968 1 omslag..  
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 .-- Stukken betreffende de aanleg en afwerking van rioleringen in het 

bestemmingsplan Ubachsberg-noord, 1e fase, 1967-1969, 1973..  
N.B. Zie inventarisnummer 1888 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van riolering in de Hunsstraat, 1967-1971..  

N.B. Zie inventarisnummer 1945 
 
 .-- Technische omschrijving en tekeningen voor de aanleg en afwerking van 

rioleringen in de omgeving van het O.L. Vrouweplein, 1968..  
N.B. Zie inventarisnummer 1889 

 
 .-- Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het hebben van een 

betonnen rioolleiding en twee controleputten in de onderdoorgang nabij km 3.066 
van de spoorweg Heerlen-Schin op Geul; met bijbehorende stukken, 1968..  
N.B. Zie inventarisnummer 2004 

 
 1449 Stukken betreffende de aanleg van een transportriool van de Hongerbeekstraat 

naar het centrale lozingspunt te Puth, 1968, 1969..  1 omslag 
 
 1450 Tekening houdende overzicht van de bestaande rioleringen, [1968] 1 stuk 
 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van rioleringen in het 2e gedeelte van de 

Dijkstraat, 2e gedeelte van de Parallelweg en de Molenbeekstraat, 1969, 1972..  
N.B. Zie inventarisnummer 1862 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Cortenbacherdreef, 1969, 1972-

1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 1893 

 
 1451 Dossier inzake de uitbreiding van de riolering te Winthagen, 1969-1971 1 omslag 
 
 1452 Basisrioleringsplan; met bijbehorende stukken, 1969-1978, 1981 1 omslag 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1445 
 
 1453 Dossier inzake de aanleg van riolering en toegangspaden aan de Teggert i.v.m. 

mijnschade en gewijzigde situatie 48 woningwetwoningen, 1970, 1971 1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Bostenstraat, 1970, 1971..  

N.B. Zie inventarisnummer 1894 
 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van riolering in het 2e gedeelte van de Teggert, 

1970- 1972..  
N.B. Zie inventarisnummer 1895 

 
 1454 Stukken betreffende de aanleg van een nooduitlaat in de riolering in de 

Stationstraat, alsmede herberekening rioleringsgebied Stationstraat-Hoolstraat-
Cortenbachstraat, 1971-1973, 1975..  1 omslag 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg van riolering in de Grispenstraat, 1972, 1973..  

N.B. Zie inventarisnummer 1897 
 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van rioleringen in het bestemmingsplan Kunrade-

oost, 2e fase, 1972, 1973, 1977, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 1898 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van rioleringen in het bestemmingsplan Milleveldje, 

1972, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 1899 

 
 1455 Stukken betreffende de aansluiting van de buurtschap Terveurt op de riolering, 

1972- 1978..  1 omslag 
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 1456 Rapport uitgebracht door de firma Fugro in opdracht van de N.V. Nederlandse 
Staatsmijnen D.S.M., inzake visueel onderzoek van de rioleringen in de Hogeweg, 
Hoolstraat, Veldje, Kunostraat, Cortenbachstraat en kruising Breemstraat- 
Bongerd, in verband met eventuele mijnschade; met bijbehorende stukken, 1973, 
1974..  1 omslag 

 
 1457 Stukken betreffende herstel- en verbeteringswerkzaamheden aan rioleringen en 

wegen in de buurtschap Ten Esschen, alsmede inzake de aansluiting van de 
buurtschap op het aardgasnet, 1974-1977..  1 omslag 

 
 1458 Dossier inzake de aanleg van een riolering en transportriool tussen de kernen 

Colmont-Winthagen-Voerendaal, 1974-1978, 1980..  1 omslag 
 
 1459 Tekening inzake verbetering rioleringsplan Ten Esschen, alsmede 

overzichtstekening rioleringen Ten Esschen, 1974. z.d..  2 stukken 
 
 .--. Dossier inzake de aanleg van rioleringen in het bestemmingsplan het Broek, 1e 

fase, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 1903 

 
 1460 Stukken betreffende de vernieuwing van het hoofdriool in de Minnegardsweg, 

1975, 1976, 1979..  1 omslag 
 
 1461 Dossier inzake de aanleg van een riolering en persleiding tussen de kernen 

Mingersborg en Ubachsberg, 1975-1979..  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake het vernieuwen van een gedeelte van het riool Molenbeekstraat- 

Stationsstraat, 1976, 1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 1905 

 
 1462-1464 Stukken betreffende de Lozingsverordening riolering, 1977, 1980, 1981..  

 1462 Lozingsverordeningen riolering; met bijbehorende stukken, 1977, 
1980. 1 omslag 

 1463 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot 
vaststelling van nadere lozingsregels riolering; met bijbehorend 
stuk, 1981. 2 stukken 

 1464 Besluit van het college van burgemeester wethouders tot aanwijzing 
van opsporingsambtenaren als bedoeld in de Lozingsverordening 
riolering, 1981. 1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1463 

 
 1465 Stukken betreffende het rioleringsplan bestemmingsplan Kunderhoes, deelgebied 

Minghof, 1977-1979..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1906-1908 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg en afwerking van rioleringen in het 

bestemmingsplan Kunderhoes, 1e, 2e en 3e fase, 1977-1982..  
N.B. Zie inventarisnummers 1906-1908 

 
 .-- Dossier inzake de aanleg en afwerking van rioleringen in het bestemmingsplan In 

gen Hunsch, 1980, 1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1913 

 
 1466 Dossier inzake de aanleg van riolering in de Tenelenweg t.b.v. camping Kapelhof, 

1980-1982..  1 omslag 
 
 1467 Stukken betreffende de aanleg van een transportriool langs de Bergseweg, 1981..  1 omslag 
 
 1468 Stukken betreffende de aanleg van rioleringen en een persleiding langs de 

Valkenburgerweg en de Heerlerweg en het maken van huisaansluitingen, 1981, 
1982..  1 omslag 
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2.2.8.5.4. Hinderwet 

 
 1469-1660 Hinderwetvergunningen; met bijbehorende stukken, 1953-1981..  

N.B. De vergunningen zijn alfabetisch-lexicografisch op straatnaam geordend 
 1469 Antwerpseweg, sectie A nos. 3453, 3454, 3455, 3457 en 3492; 

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., inrichting voor opslaan 
en afleveren motorbrandstoffen, 03-05-1974. 1 omslag 

 1470 Antwerpseweg, sectie A no. 4265; Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij B.V., zelftankstation voor motorvoertuigen, 
15-09-1977. 3 stukken 

 1471 Bergseweg 75, sectie B nos. 936 t/m 940; Roijen, F.J.H., 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 
20-08-1974, 1974 1 omslag 

 1472 Bergseweg 105, sectie B no. 2397; Packbier-Bex, R., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1473 Bergseweg 109, sectie B nos. 1634, 1635 en 1850; Klinkenberg, J., 
opslagplaats mest en meststoffen (nertsenfokkerij), 20-08-1974. 1 omslag 

 1474 Bergseweg, sectie E no. 2612; Hoenjet, F., werkplaats tot het 
bewerken van Kunradersteen, hardsteen en mergel, 29-10-1958. 1 omslag 

 1475 Bergseweg, sectie E no. 2612; Hoenjet, P.J.F., steenhouwerij met 3 
electromotoren van 28 pk, 18-09-1964. 3 stukken 

 1476 Colmont 1, sectie H no. 214; Ubachs, J., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 29-03-1973. 1 omslag 

 1477 Colmont 1, sectie H no. 345; Dullens, J.M.M., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 08-05-1979. 1 omslag 

 1478 Colmont 4, sectie H no. 123; Jongen, H.J., opslagplaats mest en 
meststoffen (varkensmesterij), 13-06-1973. 1 omslag 

 1479 Colmont 9, sectie H no. 87; Borghans, J., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 11-10-1972. 1 omslag 

 1480 Colmont 9, sectie H no. 87; Borghans, J., landbouwbedrijf annex 
rundveehouderij, 18-11-1976. 1 omslag 

 1481 Colmont 10, sectie H no. 75; Steinbusch, P.J.M., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 25-09-1973. 1 omslag 

 1482 Colmont 15, sectie H no. 254; Hamers, W. opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 11-04-1973. 1 omslag 

 1483 Colmont 15, sectie H no. 254; Hamers, W., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 01-12-1981. 1 omslag 

 1484 Colmont 16, sectie H no. 253; Hamers, H., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 11-04-1973. 1 omslag 

 1485 Colmont 21, sectie H no. 249; Aelmans, G.W.H., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 21-02-1973. 1 omslag 

 1486 Colmont 21, sectie H no. 249; Aelmans, G.W.H., landbouwbedrijf 
annex rundvee- en varkenshouderij, 18-11-1976. 3 stukken 

 1487 Colmont, sectie D no. 1337; N.V. Waterleiding Maatschappij voor 
Zuid-Limburg, pompgebouw met 3 horizontale pompaggregaten van 
10, 15 en 15 pk, 10-06-1953. 1 omslag 

 1488 Cortenbach 2, sectie A no. 3624; Crijns, A.L.M.J., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 11-04-1973. 1 omslag 

 1489 Cortenbach 2, sectie A no. 3624; Crijns, A.L.M.J., uitbreiden 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf) 
met een koestal, 20-08-1974. 1 omslag 
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 1490 Cortenbach (nabij hoeve), sectie A nos. 303, 2879, 3411, 3420, 
4193, 4199, 4201, 4326, 4436 en 4472; Sebastianus, Koninklijke 
Schutterij St., schietinrichting/schietterrein t.b.v. het schieten op de 
vogel en hark, 22-04-1980. 1 omslag 

 1491 Daelsweg 12, sectie C no. 2229; Kerckhoffs, J.H.H., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1492 Daelsweg 14, sectie C no. 2649; Kerckhoffs, J.H.J.G., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1493 Daelsweg 16, sectie C no. 2019; Schneiders, J.L.M., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 

 1494 Dalstraat 1, sectie C no. 2239; Muijtjens, J.W., timmerwerkplaats, 
12-08-1953. 1 omslag 

 1495 Dalstraat 7, sectie C no. 2241; Beckers, P., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 22-03-1972. 1 omslag 

 1496 Den Driesch 1, sectie A no. 3402; Vaessen, H.J., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1497 Geerweg 33, sectie H no. 118; Franssen, J., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1498 Geerweg/Oude Kolmonterweg, sectie D no. 1749, Sauren, M.W., 
nertsenfarm, 18-12-1969. 3 stukken 

 1499 Grachtstraat, sectie A no. 4435; Limagas N.V., gasdrukregelen 
meetstation, 28-04-1977. 1 omslag 

 1500 Haeren 1, sectie A no. 4063; Retera, M.J., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1501 Heerlerweg 12, sectie B no. 2107; Caltex Petroleum Maatschappij 
N.V. (later Cordewener, G.J.), uitbreiden benzinepompinstallatie, 
22-09-1955. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1501 

 1502 Heerlerweg 12, sectie B no. 2107; Caltex Petroleum Maatschappij 
N.V. (later Cordewener, G.J.), uitbreiden benzinepompinstallatie 
met electromotor van 1/3 pk, 28-01-1958. 1 omslag 

 1503 Heerlerweg 21, sectie F no. 19; Schoenmakers-Vandenbooren, M., 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 
24-05-1972. 1 omslag 

 1504 Heerlerweg 23, sectie F no. 349; Laar, G.J. van, opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 17-05-1972. 1 omslag 

 1505 Heerlerweg 103, sectie A no. 3511; Damoiseaux, J.K.G., 
opslagplaats mest en meststoffen (kuikenbroederij en 
kippenhouderij) en propaangastank, 20-08-1974. 1 omslag 

 1506 Heerlerweg 104, sectie B no. 2227; Janssen, J.W.L., opslagplaats 
mest en meststoffen (veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1507 Heerlerweg 105, sectie A no. 2528; Beckers, H., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 22-03-1972. 1 omslag 

 1508 Heerlerweg 110, sectie B no. 2371; Spiertz, P.J., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 27-02-1975. 1 omslag 

 1509 Heerlerweg 114, sectie B no. 2140; Loop, F.G.J., inrichting voor 
vervaardiging siersmeed- en constructiewerk, 18-09-1964. 3 stukken 

 1510 Heerlerweg 129, sectie A no. 2866; Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij N.V., quick-service-bedrijf, 01-12-1960. 1 omslag 

 1511 Heerlerweg 129, sectie A no. 3508; Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij N.V., uitbreiden/wijzigen 
benzine/autogasolieinstallatie, 03-06-1966. 1 omslag 

 1512 Heerlerweg 134, sectie B no. 1948; Rompelman, J., garagebedrijf 
met smeerstation, 06-09-1956. 1 omslag 
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 1513 Heerlerweg 134, sectie B no. 1948; Rompelman, M.G., 
benzinepompstation, 20-09-1956. 1 omslag 

 1514 Heerlerweg 134, sectie B no. 1948; Rompelman, M.G., uitbreiden 
benzinestation met dieselpomp van 1/3 pk, 26-01-1957. 1 omslag 

 1515 Heerlerweg 134, sectie B nos. 1948 en 2706; Bessel-Kok, fa., l.p.g.-
tankstation, alsmede beroepschrift bij de Kroon, 31-07-1959. 1 omslag 

 1516 Heerlerweg 134, sectie B no. 2195; Rompelman, J.J., 
uitbreiden/wijzigen motorbrandstoffenpompinstallatie, 12-01-1967. 1 omslag 

 1517 Heerlerweg 175, sectie A no. 4199; Moonen, L.A., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 09-01-1975. 1 omslag 

 1518 Heerlerweg 176, sectie B no. 2323; Rohen, W., opslagplaats mest 
en meststoffen (veeteeltbedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 

 1519 Heerlerweg, sectie B no. 2182; Huntjens, J.H., friture, 11-12-1963. 3 stukken 
 1520 Heerlerweg, sectie B no. 2182; Huntjens, J.H., friture, 29-07-1965. 3 stukken 
 1521 Hogeweg 22, sectie A no. 2890; Deckers, L., brood- en 

banketbakkerij, 30-06-1981. 1 omslag 
 1522 Hogeweg 27, sectie A no. 3321; Schmitz, W., benzine- en 

autogasoliebewaarplaats met aftapinrichtingen, 09-08-1961. 1 omslag 
 1523 Hogeweg 40, sectie A no. 3109; Mures, H.J.L., friture, 26-10-1967. 3 stukken 
 1524 Hogeweg 69a, sectie F no. 541; Soo Hoi Keong, chinees-indisch 

restaurant, alsmede beroepschrift bij de Kroon, 07-04-1977. 1 omslag 
 1525 Hogeweg 77, sectie F no. 31; Spätgens, A.R., benzine-, 

superbenzine- en dieseloliepompinstallatie met 3 electromotoren, 
12-03-1964. 1 omslag 

 1526 Hogeweg 78, sectie A no. 2861; Huynen, J., benzinepompinstallatie 
met electromotor van / pk, 03-05-1956. 1 omslag 

 1527 Hogeweg 78, sectie A no. 1861; Benzine en Petroleum Handel 
Maatschappij N.V., uitbreiden benzinepompinstallatie en 3 
electromotoren van / pk, 27-09-1957. 1 omslag 

 1528 Hogeweg 78, sectie A no. 2861; Benzine en Petroleum Handel 
Maatschappij N.V., petroleumaftappompinstallatie met ondergronds 
reservoir, 06-04-1960. 1 omslag 

 1529 Hogeweg 78, sectie A no. 2861; Benzine en Petroleum Handel 
Maatschappij N.V., uitbreiden benzinepompinstallatie met 
electromotoren van 2/ pk, 11-10-1962. 1 omslag 

 1530 Hogeweg 78, sectie F no. 133; Benzine en Petroleum Handel 
Maatschappij N.V., uitbreiden en wijzigen pompinstallatie 
aardolieprodukten en inrichten ruimte voor stallen, wassen en 
doorsmeren van automobielen, 26-10-1967. 1 omslag 

 1531 Hogeweg 78, sectie F no. 411; Benegas B.V., Nederlandse 
Maatschappij voor Petroleumgassen, opslag- en 
afleveringsinstallatie voor L.P.G.-motorbrandstof, 23-10-1973. 1 omslag 

 1532 Hogeweg 89, sectie F no. 325; Senden, gebr., opslagplaats mest en 
meststoffen (pluimveebedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 

 1533 Hogeweg, sectie A nos. 3010 en 3009 ged., Veen, L.J. van, brood- 
en banketbakkerij, 20-11-1958. 1 omslag 

 1534 Hunsstraat 12, sectie C no. 2281; Bisschops, H., opslagplaats mest 
en meststoffen (varkensmesterij), 03-10-1974. 1 omslag 

 1535 Hunsstraat 13, sectie C no. 2186; Rouwette, W.H.H., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 30-09-1971. 1 omslag 

 1536 Hunsstraat 33, sectie C no. 2126; Crutzen, H., opslagplaats mest en 
meststoffen (veeteeltbedrijf), 08-11-1972. 1 omslag 

 1537 Hunsstraat 33, sectie C no. 2126; Crutzen, H.M., herstelinrichting 
motorvoertuigen, 09-05-1974. 1 omslag 
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 1538 Hunsstraat 33, sectie C no. 2873; Crutzen, H.M., herstelinrichting 
motorvoertuigen en verbrandingsmotoren annex opslag van 
sloopauto's, benzinepompinstallatie, 18-11-1976. 1 omslag 

 1539 Hunsstraat 54, sectie C nos. 970, 1777 en 2269; Senden, P.J.A., 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 
13-12-1972. 1 omslag 

 1540 Hunsstraat, sectie C no. 999; Kreutz en Zn., fa. K., 
timmerwerkplaats met electromotoren van 25,9 pk, 02-10-1954. 1 omslag 

 1541 Kampstraat, sectie E no. 2785; Frederix, H.W., uitbreiden 
kalkverwerkingsinrichting, 09-06-1966. 1 omslag 

 1542 Kerkplein 40, sectie A no. 3655; Beckers, H.W., cafetaria, 08-04-
1976. 1 omslag 

 1543 Kerkplein 54; sectie A no. 4161; Mas, V., opslaan en bewaren 
vuurwerk, 27-11-1979. 1 omslag 

 1544 Kerkplein 56, sectie A no. 2530; Rothkrans, F.H., 
patatesfriteskraam, 31-08-1953. 1 omslag 

 1545 Kerkstraat 3, sectie D no. 2019; Ubachs, W., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-02-1973. 1 omslag 

 1546 Kerkstraat 4, sectie H no. 240; Cox, A., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 03-05-1972. 1 omslag 

 1547 Kerkstraat 20, sectie C no. 2667; Lousberg, J., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-12-1972. 1 omslag 

 1548 Kerkstraat 36, sectie C no. 1838; Scheepers, J.H., broodbakkerij, 
01-03-1957. 1 omslag 

 1549 Kerkstraat 37, sectie C no. 2550; Strijthagen, J., friture, 19-10-1972. 1 omslag 
 1550 Kerkstraat 45, sectie C no. 2423; Smeets, J.L.M., opslagplaats mest 

en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf) en smederij, 13-06-
1973. 1 omslag 

 1551 Kerkstraat 47, sectie C no. 2424; Willems, Chr., herstelinrichting 
voor electrische apparaten en opslagplaats voor butaan en propaan 
in flessen, 20-10-1971. 1 omslag 

 1552 Kerkstraat 49a, sectie C no. 2440; Zinzen, P.J., inrichting voor 
bakken voedings- en genotmiddelen (friture-cafétaria), 03-04-1979. 1 omslag 

 1553 Kerkstraat 56, sectie D no. 1979; Purfina Nederland N.V. (later 
Geelen B.V., gebr.), benzinepompinstallatie, 27-08-1964. 1 omslag 

 1554 Kerkstraat 57, sectie D no. 2116; Habets, W.H.J., friture, 12-03-
1964. 3 stukken 

 1555 Kerkstraat 58, sectie C no. 1825; Franssen, B.J., smederij, 12-08-
1953. 1 omslag 

 1556 Kerkstraat 59, sectie C no. 2171; Bormans, J.R.M., inrichting voor 
bakken voedings- en genotmiddelen, 25-11-1970. 1 omslag 

 1557 Kerkstraat 60a, sectie C no. 2192; Keulartz, J.M.W., 
herstelinrichting motorvoertuigen, 29-03-1973. 1 omslag 

 1558 Kerkstraat 67, sectie C no. 2200; Esso Nederland N.V., wijzigen 
aftapinrichting benzinebewaarplaats, 11-03-1954. 1 omslag 

 1559 Kerkstraat 67, sectie C no. 2189; Esso Nederland N.V., uitbreiden 
benzine- en autogasoliebewaarplaats met aftapinrichting, 09-08-
1961. 1 omslag 

 1560 Kerkstraat 67, sectie C no. 2189; Esso Nederland N.V., 
uitbreiden/wijzigen benzine- en autogasoliebewaarplaats met 4 
electromotoren, 11-10-1962. 1 omslag 

 1561 Kerkstraat 72, sectie C no. 2545; Bemelmans, F., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 10-01-1973. 1 omslag 
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 1562 Kerkstraat 73, sectie C no. 2204; Houbiers, L., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 22-03-1972. 1 omslag 

 1563 Kerkstraat 74, sectie C no. 2038; Bisschops, A., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-10-1971. 1 omslag 

 1564 Kerkstraat 76, sectie C no. 870; Kicken, P., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 29-03-1973. 1 omslag 

 1565 Kerkstraat 78, sectie C no. 2648; Meulenberg, A.J., opslagplaats 
mest en meststoffen (varkensfokkerij), 11-04-1973. 1 omslag 

 1566 Kerkstraat 92, sectie C no. 2324; Schneiders, H.H., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 18-07-1973. 1 omslag 

 1567 Kerkstraat 94, sectie C no. 1979; Schneiders, J., opslagplaats mest 
(varkensmesterij), 29-01-1970. 3 stukken 

 1568 Kerkstraat 113, sectie C no. 2175; Berg, J. van de, opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 22-03-1972. 1 omslag 

 1569 Kerkstraat 119, sectie C no. 2177; Meulenberg, J.J., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 11-04-1973. 1 omslag 

 1570 Kerkstraat, sectie C no. 2101; Schijns, J.H., smederij, 12-08-1953. 1 omslag 
 1571 Koekoeksweg 1, sectie G no. 79; Houben, W.J.P., opslag- plaats 

mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 
 1 omslag 

 1572 Kunderberg 4, sectie B no. 2165; Kicken, J., opslagplaats mest en 
meststoffen (veehouderij), alsmede beroepschrift bij de Kroon, 21-
07-1971. 1 omslag 

 1573 Kunderberg 6, sectie B no. 1835 ged.; Slangen en Zoon, J.M., 
timmer- en meubelwerkplaats, 16-10-1958. 3 stukken 

 1574 Kunderberg 14, sectie B no. 2025; Kerckhoffs, J., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 11-10-1972. 1 omslag 

 1575 Kunderberg, sectie B no. 561; Kerckhoffs, J., opslagplaats mest en 
meststoffen (rundveehouderij), 20-08-1974, 1974 1 omslag 

 1576 Kunderberg, sectie B no. 1475; Koninklijke Schutterij St. 
Sebastianus, oprichten schietboom (wijzigen vergunning d.d. 02-08-
1938), 19-11-1964. 1 omslag 

 1577 Kunderberg, sectie B no. 2027; Brouwer, H.G.G.M., inrichting voor 
bakken voedings- en genotmiddelen, opslaan en afleveren verpakte 
artikelen, 12-07-1968. 3 stukken 

 1578 Kunderberg, sectie B no. 2246; Nederlandse Gasunie, N.V., 
gasdrukregel- en meetstation, 07-12-1967. 1 omslag 

 1579 Kunderberg, sectie C no. 2570; Limagas N.V., gasdrukregel- 
installatie, 22-11-1972. 1 omslag 

 1580 Kundergats 6, sectie A no. 3017; Limagas N.V., gasontvangst- 
station met hogedrukgashouder, 09-04-1954. 1 omslag 

 1581 Kundergats 35, sectie A nos. 3513 en 2758; Steenkolen-
Handelsvereniging N.V., lichtpetroleumpompinstallatie, 15-10-1964. 1 omslag 

 1582 Kundergats, sectie B no. 2296; Spiertz, P.J., opslagplaats mest en 
meststoffen (varkenshouderij), 27-02-1975. 1 omslag 

 1583 Mingersborg 13, sectie C no. 2456; Rouwette, F.W.H., opslag- 
plaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 11-04-
1973. 1 omslag 

 1584 Mingersborg 14, sectie H no. 259; Ubags, J.H., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 29-03-1973. 1 omslag 

 1585 Mingersborg 14, sectie H no. 365; Ubaghs, J., opslagplaats mest en 
meststoffen (rundveehouderij) en opslag huisbrand- en dieselolie, 
27-11-1979. 1 omslag 
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 1586 Mingersborg 20, sectie H no. 311; Jacobs, L., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 21-02-1973. 1 omslag 

 1587 Mingersborg 22, sectie H no. 301; Neven, L., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 29-03-1973. 1 omslag 

 1588 Mingersborgerweg, sectie C no. 1753; Dahmen, fa. Gebr., uit- 
breiden houtzagerij met schulp-lintzaag met electromotor van 20 pk, 
08-10-1953. 1 omslag 

 1589 Mingersborgerweg, sectie C no. 2405; Dahmen, fa. Gebr., 
houtzagerij en houtwarenfabriek, 02-09-1965. 2 stukken 

 1590 Mingersborgerweg, sectie C no. 1753; Dahmen, fa. Gebr., 
houtzagerij en houtwarenfabriek, 21-12-1967. 1 omslag 

 1591 Minghof 5, sectie A no. 2916; Baenen, J., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-10-1971. 1 omslag 

 1592 Molenweg 12, sectie A no. 4031; Huijts, P. opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 10-01-1973. 1 omslag 

 1593 Pontstraat 18, sectie B no. 2360; Visschers, J.W.M., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 18-07-1973. 1 omslag 

 1594 Putberg, sectie C no. 2071; Hubertus, schutterij St., oprich- ten 
schietboom (wijzigen vergunning d.d. 02-08-1938), 19-11-1964. 1 omslag 

 1595 Putterweg 1, sectie A no. 3817; Waterschap van de Geleen- en 
Molenbeek met zijtakken te Sittard, pompgemaal voor riool- water, 
29-01-1970. 3 stukken 

 1596 Ransdalerweg 1, sectie G no. 11; Heynen, P.A., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1597 Schoolstraat 12, sectie H no. 184; Ortmans, J., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-10-1971. 1 omslag 

 1598 Schoolstraat 14, sectie H nos. 196 en 197; Sijben, J., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 12-05-1971. 1 omslag 

 1599 Schoolstraat 14, sectie H no. 197; Sijben, E.H.M., opslag- plaats 
mest en meststoffen (varkens- en pluimveefokkerij), 27-11-1979. 1 omslag 

 1600 Schoolstraat, sectie E no. 2485; Klinkenberg, J.C.G., opslag- plaats 
mest en meststoffen (veehouderij), 08-11-1972. 1 omslag 

 1601 Spekhouwerstraat 10, sectie A no. 3598; Ettema, J., autoher- 
stelplaats en opslagplaats butaan in flessen, 04-01-1968. 1 omslag 

 1602 Stationstraat 28, sectie A no. 3115, Mas, A., rijwielherstel- plaats 
met moffeloven, 12-08-1953. 1 omslag 

 1603 Stationstraat 28, sectie A no. 3354; Orion, Oliefabrieken, benzine-
installatie, 06-08-1959. 1 omslag 

 1604 Stationstraat 28, sectie A no. 3354; Orion, Oliefabrieken, wijzigen 
benzine-installatie, 16-09-1959. 1 omslag 

 1605 Stationstraat 28, sectie A no. 3226; Orion, Oliefabrieken, uitbreiden 
benzine-installatie, 23-09-1960. 1 omslag 

 1606 Stationstraat, sectie A nos. 2228 en 2763; Errens, F.H., 
herstelinrichting motorvoertuigen, alsmede beroepschrift bij de 
Kroon, 27-02-1975. 1 omslag 

 1607 Steinweg 3, sectie A no. 4023; Huijts, H, opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 17-05-1972. 1 omslag 

 1608 Steinweg 5, sectie A no. 4012; Snijders, J.M.H., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 09-01-1975. 1 omslag 

 1609 Steinweg 7, sectie A no. 4009; Keybets, J.J.M., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1610 Steinweg 7, sectie A no. 4009; Keybets, J., opslagplaats drijfmest, 
21-07-1977. 

 1 omslag 
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 1611 Steinweg 9, sectie A no. 4004; Vliegen, wed. J., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 29-03-1973. 1 omslag 

 1612 Steinweg 14, sectie A no. 3668; Schröder, P.H.J., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 

 1613 Ten Esschen 33, sectie A no. 1883; Hoenjet, J.K., nertsen- fokkerij, 
22-11-1972 (inrichting gesloten per 01-01-1975 bij B. en W.-besluit 
van 14-06-1974). 1 omslag 

 1614 Ten Esschen 80, sectie A no. 3487; Rouwette, J., opslagplaats- 
mest en meststoffen (varkensfokkerij- en houderij) en propaan- 
gasinstallatie, 31-10-1968. 1 omslag 

 1615 Ten Esschen 80, sectie A no. 3487; Rouwette, J., opslag- plaats 
mest en meststoffen (varkenshouderij), 13-06-1973. 1 omslag 

 1616 Tenelenweg 19, sectie A no. 3197; Widdershoven, J.H., opslag- 
plaats mest en meststoffen (pluimveehouderij), 31-07-1975. 1 omslag 

 1617 Tenelenweg 25, sectie A no. 3198; Steijn-Pluijmen, G.H.L. van, 
inrichting voor bakken voedings- en genotmiddelen (friture), 15-09-
1981. 3 stukken 

 1618 Tenelenweg 70, sectie A no. 2452; Hoenjet, J.P.K., patates- 
friteskraam, 31-08-1953. 1 omslag 

 1619 Tertiaire weg Ten Esschen-Voerendaal, sectie A nos. 2196 en 
2119; Jaspers, M., tankstation, 11-10-1962. 1 omslag 

 1620 Terveurt 2, sectie E nos. 2011 en 2012; Dongen, C.H.H.L. van, 
carrosseriebedrijf, 29-03-1973. 1 omslag 

 1621 Terveurt 4, sectie E no. 2927; Franssen, J.H.S.T., opslagplaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1622 Valkenburgerweg 10, sectie F no. 572; Daniëls, B.V. Handels- 
onderneming en Installatiebedrijf J., installatiebedrijf en opslag 
benzine, 25-10-1974. 1 omslag 

 1623 Valkenburgerweg 14, sectie A no. 3154; Lemmens, J.G., sme- derij, 
12-08-1953. 1 omslag 

 1624 Valkenburgerweg 19, sectie E no. 2698; Dijk, N.V. v/h Fa. A. van, 
opslag en distributie van levensmiddelen, 07-12-1981. 1 omslag 

 1625 Valkenburgerweg 38, sectie F nos. 170 en 171; Schoenmakers, 
kinderen, opslagplaats mest en meststoffen, (landbouw- en vee- 
teeltbedrijf), 11-10-1972. 1 omslag 

 1626 Valkenburgerweg 42, sectie A no. 2805; Haton, machinefabriek, 
bakkerijmachinefabriek, 20-09-1956. 1 omslag 

 1627 Valkenburgerweg 42, sectie A no. 2805; Limburg N.V., Mijn- 
bouwmachinefabriek, machinefabriek, 06-04-1960. 1 omslag 

 1628 Valkenburgerweg 42, sectie A no. 3435; Scheepers N.V., Technisch 
Bureau J., staalkonstruktiebedrijf, 15-09-1965. 1 omslag 

 1629 Valkenburgerweg 42, sectie A no. 3436; Scheepers N.V., Technisch 
Bureau J., patronenmagazijn, 18-01-1966. 1 omslag 

 1630 Valkenburgerweg 42, sectie A no. 3869; Scheepers N.V., Technisch 
Bureau J., uitbreiden opslagplaats jacht- en slacht- veepatronen, 
13-12-1972. 3 stukken 

 1631 Valkenburgerweg 42, sectie A no. 3869; Scheepers B.V., Handels-
onderneming, uitbreiden opslagplaats jacht- en slachtveepatronen, 
27-02-1975. 1 omslag 

 1632 Valkenburgerweg 43, sectie E no. 2715; Eurlings-Hundscheid, J.L., 
wijzigen meubelreparatieplaats, 07-04-1965. 3 stukken 

 1633 Valkenburgerweg 54, sectie A no. 4179; Loo, H., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 



 130

 1634 Valkenburgerweg 75, sectie G no. 65; Schoenmakers, C.J., 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 
20-08-1974. 1 omslag 

 1635 Valkenburgerweg 77, sectie E no. 2560; Peters, W.J., bewaren en 
sorteren oud papier, oude metalen en oude banden, 11-03-1955. 1 omslag 

 1636 Valkenburgerweg 85, sectie G no. 58; Snijders, C., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1637 Valkenburgerweg, sectie A nos. 3093 en 3095; Heerlen, gemeente, 
ontijzerings- en aeratie-installatie, 23-08-1956. 1 omslag 

 1638 Valkenburgerweg/Op de Beek, sectie E no. 2764; Savelsberg, 
J.H.J., friture annex visbakkerij, 09-06-1966. 3 stukken 

 1639 Vrenkeweg 15, sectie B no. 2023; Laeven, H., opslagplaats mest en 
meststoffen (pluimveebedrijf), 20-08-1974. 1 omslag 

 1640 Wijnstraat 11, sectie C no. 2561; Kleijnen, M., opslagplaats mest e 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 20-10-1971. 1 omslag 

 1641 Wijnstraat 23, sectie C no. 2748; Widdershoven, H.G.J., 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 
20-08-1974. 1 omslag 

 1642 Wijnstraat 25, sectie C nos. 2749 en 2750; Vaessen, J.M.J., 
opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 
30-01-1975. 1 omslag 

 1643 Winthagen 1, sectie H no. 39; Pieters, H.J., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 01-03-1973. 1 omslag 

 1644 Winthagen 3, sectie H no. 64; Pieters, J.H., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 01-03-1973. 1 omslag 

 1645 Winthagen 3, sectie G no. 97 en H no. 64, Pieters, J.H., opslag- 
plaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 27-11-
1979. 

 1 omslag 
 1646 Winthagen 8, sectie H no. 59; Hupperetz, M.J.H. en Ortmans, P.J., 

opslagplaats mest en meststoffen (landbouw- en veeteelt- bedrijf), 
27-02-1975. 1 omslag 

 1647 Winthagen 9, sectie H no. 57; Erkens, G.B., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 18-07-1973. 1 omslag 

 1648 Winthagen 12, sectie H no. 139; Budé, J.L., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 06-02-1973. 1 omslag 

 1649 Winthagen 21, sectie H no. 141; Heyden, H. v.d., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 

 1650 Winthagen 25, sectie H no. 163; Braun, G., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 10-01-1973. 1 omslag 

 1651 Winthagen 28, sectie G no. 94; Pieters, W., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 

 1652 Winthagerstraat 14, sectie G no. 75; Curfs, F., opslagplaats mest en 
meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf) 

, 10-01-1973. 1 omslag 
 1653 Winthagerstraat 14, sectie G no. 75; Curfs, F., uitbreiden 

opslagplaats mest en meststoffen (varkenshouderij), 18-11-1976. 3 stukken 
 1654 Winthagerstraat 14, sectie G no. 146; Curfs, H., opslagplaats mest 

en meststoffen (landbouwbedrijf, akkerbouw en varkens- fokkerij), 
27-11-1979. 1 omslag 

 1655 Winthagerstraat 24, sectie G no. 89; Schrijen, H.J.H., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 13-06-1973. 1 omslag 

 1656 Winthagerstraat 24, sectie G no. 89; Schrijen, J.M., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 25-10-1974. 1 omslag 
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 1657 Winthagerstraat 24, sectie G no. 89; Schrijen, J.H., uitbreiden 
opslagplaats mest en meststoffen (varkensfokkerij), 08-03-1978. 1 omslag 

 1658 Winthagerstraat 24, sectie G no. 89; Schrijen, J., opslagplaats mest 
en meststoffen (landbouwbedrijf, zeugen- en mestvarkens- 
houderij), 01-04-1980. 1 omslag 

 1659 Winthagerstraat 30, sectie G no. 79; Crombach, H., opslag- plaats 
mest en meststoffen (landbouw- en veeteeltbedrijf), 25-10-1974. 1 omslag 

 1660 Winthagerstraat, sectie G no. 89; Frederikx, H.W., kalkblusserij, 29-
03-1973. 3 stukken 

 

2.2.8.6. Ruimtelijke ordening 

 
 1661-1666 Stukken betreffende het uitbreidingsplan in hoofdzaken, 1951-1969, 1972, 1973..  

 1661 Dossier inzake de eerste wijziging van het plan, 1951, 1952. 1 omslag 
 1662 Dossier inzake de tweede wijziging van het plan, 1952-1954. 1 omslag 
 1663 Dossier inzake wijziging van het plan t.b.v. de aanleg van een 

sportcomplex nabij Cortenbach, 1962, 1963. 1 omslag 
 1664 Tekening houdende copie van het rechtsgeldig plan inclusief 

wijzigingen, z.d. 1 stuk 
 1665 Ontheffingen bestemmingsbepalingen, verleend aan G.H.F. Lip- 

perts, Molenbeekstraat 1, voor de bouw van een woning annex 
fruitbewaarplaats op de percelen sectie A nos. 3648, 2390 en 3087, 
gelegen nabij de Molenbeekstraat, 1967, 1969. 1 omslag 

 1666 Stukken betreffende de verlening van toestemming aan de ge- 
meente Heerlen voor de aanleg van sportpark Terworm langs de 
Valkenburgerweg, gedeeltelijk gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Voerendaal, 1972, 1973. 1 omslag 

 
 1667-1670 Stukken betreffende het uitbreidingsplan in onderdelen voor de kernen 

Voerendaal, Kunrade en Ubachsberg, 1951-1972..  
N.B. Tekeningen zijn beschadigd 

 1667 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 
1951-1954, 1972. 1 omslag 

 1668 Dossier inzake de eerste wijziging van het plan, 1956-1958. 1 omslag 
 1669 Dossier inzake de tweede wijziging van het plan, 1959-1962. 1 omslag 
 1670 Dossier inzake de derde wijziging van het plan, 1961-1963. 1 omslag 

 
 1671 Stukken betreffende de resultaten van een oriënterend grondonderzoek in het 

uitbreidingsplan het Broek, 1953..  1 omslag 
 
 1672 Streekplan De Oostelijke Mijnstreek; met bijbehorende stukken, 1960-1962, 1965.. 

 1 omslag 
 
 1673 Besluit van de raad tot beschikbaarstelling van een krediet van ? 6.000,- voor de 

opmeting, waterpassing en kartering van diverse terreinen in uitbreidingsplannen; 
met bijbehorend stuk, 1962..  2 stukken 

 
 1674-1678 Stukken betreffende het bestemmingsplan Ubachsberg-noord, 1e fase, 1962- 

1973..  
 1674 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 

1962-1968. 1 omslag 
 1675 Stukken betreffende het ontwerp van de eerste wijziging van het 

plan, 1969, 1970. 1 omslag 
 1676 Dossier inzake de vaststelling en de onthouding van goed- keuring 

aan de tweede wijziging van het plan, 1970-1972. 1 omslag 
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 1677 Stukken betreffende het ontwerp van de derde wijziging van het 
plan, 1971, 1972. 1 omslag 

 1678 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van 
de vierde wijziging van het plan, 1972, 1973. 1 omslag 

 
 1679 Stukken betreffende het ontwerp-structuurplan, 1963, 1964, 1966..  1 omslag 
 
 1680-1682 Stukken betreffende het bestemmingsplan Kunrade-oost, 1e fase, 1963-1968, 

1971-1974..  
 1680 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 

1963-1968. 1 omslag 
N.B. Tekening is beschadigd 

 1681 Stukken betreffende het beplantingsplan, 1968. 1 omslag 
 1682 Dossier inzake de vaststelling van de eerste wijziging van het plan, 

1971-1974. 1 omslag 
 
 1683 Stukken betreffende de aanleg van het park het Broek, 1963-1969..  1 omslag 
 
 1684 Stukken betreffende de ontwikkeling van het bestemmingsplan Lindelauf, 1966, 

1976, 1977, 1981..  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 
 1685 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Haeren, 1966- 1968 1 

omslag..  
 
 1686-1687 Stukken betreffende het bestemmingsplan Heerlerweg-zuidzijde, 1966- 1969..  

 1686 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 
1966-1968. 1 omslag 

 1687 Stukken betreffende de ontwerp-wijziging van het plan, 1968, 1969. 1 omslag 
 
 1688 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van kredieten t.b.v. het ontwerpen van 

struktuur- en bestemmingsplannen, 1966-1969, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 1689-1690 Stukken betreffende het bestemmingsplan Cortenbach, 1e wijziging, 1968, 1969, 

1971-1974..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1669 

 1689 Dossier inzake de voorbereiding, 1968, 1969, 1971, 1972. 1 omslag 
 1690 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 

1972-1974. 1 omslag 
 
 1691 Tekeningen inzake het bestemmingsplan Kern Kunrade, 1970..  2 stukken 
 
 1692-1695 Stukken betreffende het bestemmingsplan Kunrade-oost, 2e fase, 1969-1974..  

 1692 Dossier inzake de vaststelling van het plan, 1969-1972. 1 omslag 
 1693 Dossier inzake de onthouding van goedkeuring aan het plan, 1972. 1 omslag 
 1694 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van 

de eerste wijziging van het plan, 1972, 1973. 1 omslag 
 1695 Dossier inzake de tweede wijziging van het plan, 1973, 1974. 1 omslag 

 
 1696-1704 Stukken betreffende het bestemmingsplan Kunderhoes, 1970, 1975-1982..  

 1696 Dossier inzake de voorbereiding, 1970, 1975, 1976. 1 omslag 
 1697 Dossier inzake bezwaarschriften ingediend bij de raad, 1977. 1 omslag 
 1698 Dossier inzake de vaststelling van het plan, 1977, 1978. 1 omslag 
 1699 Dossier inzake de vaststelling van de eerste wijziging en de 

wijziging van de gebruiksvoorschriften van het plan, 1978. 1 omslag 
 1700 Stukken betreffende bezwaar- en beroepschriften ingediend bij het 

college van Gedeputeerde Staten en bij de Kroon, 1977-1982. 1 omslag 
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 1701 Dossier inzake de gedeeltelijke goedkeuring van het plan en de 
eerste wijziging, 1978, 1979, 1982. 1 omslag 

 1702 Dossier inzake de vaststelling van de tweede wijziging van het plan, 
1979, 1980, 1 omslag 

 1703 Dossier inzake de gedeeltelijke goedkeuring van de tweede 
wijziging van het plan, 1980, 1981. 1 omslag 

 1704 Stukken betreffende de voorbereiding van de derde wijziging van 
het plan, 1981. 1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 
 1705 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van het 

bestemmingsplan "Achter de Kerk", 1970-1972..  1 omslag 
 
 1706 Verordening , houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking 

zal verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van grond 
(exploitatieverordening); met bijbehorende stukken, 1971..  1 omslag 

 
 1707-1708 Stukken betreffende het bestemmingsplan Milleveld, 1971, 1972..  

 1707 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van 
het plan, 1971, 1972. 1 omslag 

 1708 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot 
wijziging van de gebruiksvoorschriften van het plan; met bij- 
behorende stukken, 1972. 3 stukken 

 
 1709-1710 Stukken betreffende het bestemmingsplan het Broek, 1971-1975..  

 1709 Dossier inzake de voorbereiding, 1971-1975. 1 omslag 
 1710 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 

1975. 1 omslag 
 
 1711 Streekplan Zuid-Limburg; met bijbehorende stukken, 1973, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 1712-1714 Stukken betreffende het bestemmingsplan Voerendaal, 1973-1976..  

 1712 Dossier inzake de derde wijziging van het plan (perceel sectie F no. 
97, gelegen aan de Caldenbornstraat), 1973, 1974. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1669 

 1713 Dossier inzake de vierde wijziging van het plan (terrein voor- malige 
jongensschool aan de Hogeweg), 1973-1975. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1669 

 1714 Dossier inzake de partiële wijziging van het plan (bestemming 
gronden achter het Groene Kruisgebouw aan het Raadhuis- plein), 
1975, 1976. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1667 

 
 1715-1732 Stukken betreffende het Algemeen Bestemmingsplan, 1973-1982..  

N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982 
 1715 Dossier inzake de voorbereiding, 1973-1976. 1 omslag 
 1716 Rapport "onderzoek artikel 7 Besluit Ruimtelijke Ordening"; met 

bijbehorende stukken, 1976. 3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1715 

 1717 Stukken betreffende de vervaardiging van een voorlichtings- 
brochure t.b.v. de voorlichting aan en inspraak van de inwo- ners, 
1976, 1977. 1 omslag 

 1718 Dossier inzake bezwaarschriften ingediend bij de raad, 1977. 1 omslag 
 1719 Dossier inzake de vaststelling van het plan, 1976, 1977. 1 omslag 
 1720 Tekeningen behorende bij de vaststelling van het plan, 1977. 1 pak 
 1721 Stukken betreffende bezwaar- en beroepschriften ingediend bij het 

college van Gedeputeerde Staten en bij de Kroon, 1978, 1979. 1 omslag 
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 1722 Dossier inzake de gedeeltelijke goedkeuring van het plan, 1978, 
1979. 1 omslag 

 1723 Tekeningen behorende bij de gedeeltelijke goedkeuring van het 
plan, 1979. 1 pak 

 1724 Dossier inzake de vaststelling en de onthouding van goed- keuring 
aan de eerste wijziging van het plan, i.v.m. ver- plaatsing agrarisch 
bedrijf van H.J.M. Beckers, Heerlerweg 105, 1978-1982. 1 omslag 

 1725 Stukken betreffende het ontwerp van de tweede wijziging van het 
plan i.v.m. verplaatsing agrarisch bedrijf van J. Smeets, Kerkstraat 
41, 1978, 1979. 1 omslag 

 1726 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goed- keuring van 
de derde wijziging van het plan, 1978-1981. 1 omslag 

 1727 Stukken betreffende de voorbereiding van de vierde wijziging van 
het plan i.v.m. uitbreiding c.q. verplaatsing van het magazijn van de 
L.L.T.B. te Ubachsberg aan de Kerkstraat, 1980, 1981. 1 omslag 

 1728 Stukken inzake het ontwerp van de vijfde wijziging van het plan 
i.v.m. uitbreiding agrarisch bedrijf van M. Cox, Eyserheide 2 te 
Wittem, aan de Achterweg, 1980, 1981. 1 omslag 

 1729 Dossier inzake het ontwerp van de zesde wijziging van het plan 
betreffende de niet gerealiseerde bouw van een hotel/motel aan de 
Heerlerweg door Stienstra Heerlen B.V, 1980, 1981. 1 omslag 

 1730 Besluit van de raad tot voorbereiding van de zevende wijziging van 
het plan t.b.v. de bedrijven van Technisch Bureau Scheepers en 
bandenhandel Wouters op de percelen sectie A nos. 2832, 2833, 
3868 en 3869, gelegen aan de Valkenburgerweg; met bijbehorende 
stukken, 1981, 1981 1 omslag 

 1731 Besluit van de raad tot voorbereiding van de achtste wijziging van 
het plan naar aanleiding van het verzoek van de Gemeente- 
bedrijven Heerlen tot renovatie van het puttenveld "In de Koning" 
(bouw twee pompputten en filtergebouw), t.b.v. de watervoor- 
ziening in de gemeente Heerlen; met bijbehorende stukken, 1981. 1 omslag 

 1732 Stukken betreffende het concept van de negende wijziging van het 
plan t.b.v. de verbouwing van de Bernardushoeve, Mingers- borg 
20, toebehorend aan P. Jacobs, 1980, 1981. 1 omslag 

 
 1733-1735 Stukken betreffende het bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Winthagen, 

1975-1981..  
 1733 Dossier inzake de vaststelling en de goedkeuring van het plan, 

1975-1981. 1 omslag 
 1734 Tekeningen behorende bij de vaststelling van het plan, 1979. 1 pak 
 1735 Tekeningen behorende bij de goedkeuring van het plan, 1980. 1 pak 

 
 1736 Stukken betreffende de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van het 

bestemmingsplan Colmont, 1976-1980..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1737 

 
 1737-1749 Stukken betreffende het bestemmingsplan Voerendaal-Kunrade, 1976-1981..  

N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 
 1737 Dossier inzake de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van 

het plan, 1976-1980. 1 omslag 
 1738 Dossier inzake bezwaar- en beroepschriften ingediend bij de raad, 

het college van Gedeputeerde Staten en de Kroon, 1979-1981. 1 omslag 
 1739 Tekeningen behorende bij de vaststelling van het plan, 1979. 1 pak 
 1740 Tekeningen behorende bij de gedeeltelijke goedkeuring van het 

plan, 1980. 1 pak 
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 1741 Dossier inzake de eerste wijziging van het plan t.b.v. de aanleg van 
een woonwagencentrum aan de Looierstraat, 1979-1981. 1 omslag 

 1742 Dossier inzake de tweede wijziging van het plan (terrein voor- 
malige kleuterschool aan het O.L. Vrouweplein), 1980, 1981. 1 omslag 

 1743 Stukken betreffende de voorbereiding van de derde wijziging van 
het plan t.b.v. de bouw van 20 woningen aan het O.L. Vrouweplein 
en de verbouw van 2 panden tot appartementen aan de 
Stationsstraat, 1980. 1 omslag 

 1744 Stukken betreffende de voorbereiding van de vierde wijziging van 
het plan (terreinen J.K.G. Damoiseaux aan de Heerlerweg), 1980, 
1981. 1 omslag 

 1745 Stukken betreffende de voorbereiding van de vijfde wijziging van het 
plan t.b.v. de bouw van 4 woningen en een magazijn aan de 
Tenelenweg door J. Cox, 1980, 1981. 1 omslag 

 1746 Besluit van de raad tot voorbereiding van de zesde wijziging van het 
plan (dienstgebouwen gemeentewerken aan de Keerberg-
Looierstraat); met bijbehorende stukken, 1980, 1981. 1 omslag 

 1747 Besluit van de raad tot voorbereiding van de zevende wijziging van 
het plan t.b.v. de uitbreiding van het pand Keerberg 45 door G. 
Crombach; met bijbehorende stukken, 1980, 1981. 1 omslag 

 1748 Stukken betreffende de voorbereiding van de achtste wijziging van 
het plan t.b.v. het caravanbedrijf van P.D.T. Strouken aan de 
Hogeweg, 1980, 1981. 1 omslag 

 1749 Besluit van de raad tot voorbereiding van de negende wijziging van 
het plan t.b.v. de uitbreiding van het Laurentiushuis aan de 
Spekhouwerstraat; met bijbehorende stukken, 1981. 1 omslag 

 
 1750 Stukken betreffende de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van het 

bestemmingsplan Heerlerweg, 1977-1980..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1736 en 1737 

 
 1751 Stukken betreffende de vaststelling en de gedeeltelijke goedkeuring van het 

bestemmingsplan Ten Esschen, 1977-1980..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1736 en 1737 

 
 1752-1753 Stukken betreffende het bestemmingsplan Ubachsberg, 1977-1980..  

N.B. Zie ook inventarisnummer 1737 
 1752 Stukken betreffende de vaststelling en de gedeeltelijke 

goedkeuringvan het plan, 1977-1980. 1 omslag 
 1753 Tekeningen behorende bij de gedeeltelijke goedkeuring van het 

plan, 1980. 1 omslag 
 
 1754 Stukken betreffende het ontwerp-uitwerkingsplan bestemmingsplan In gen 

Hunsch, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 1755 Stukken betreffende de ontwikkeling van het bestemmingsplan Lindelaufer 

Gewande, 1979-1981..  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 
 1756 Stukken betreffende de renovatie van het parkgebied het Broek, 1979-1981..  1 omslag 
 
 1757 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan "Kampeerterreinen", 

1979- 1981..  1 omslag 
 
 1758-1759 Stukken betreffende het bestemmingsplan Welten, 1980, 1981..  

 1758 Stukken betreffende het ontwerp-plan, 1980, 1981. 1 omslag 
 1759 Tekeningen behorende bij het ontwerp-plan, 1981. 1 pak 
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2.2.8.7. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 

 

2.2.8.7.1. Watervoorziening 

 
 1760 Vergunning , verleend door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen, 
genaamd Oranje Nassau Mijnen, voor het tot stand brengen van een inrichting 
voor het onttrekken van water aan de bodem, bestemd voor de 
drinkwatervoorziening, op het perceel sectie A no. 3157, gelegen nabij kasteel 
Rivieren; met bijbehorend stuk, 1958..  2 stukken 

 
 1761 Vergunning , verleend door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

aan de gemeente Heerlen, voor het tot stand brengen van een inrichting voor het 
onttrekken van water aan de bodem, bestemd voor de drinkwatervoorziening, op 
het perceel sectie A no. 2239, gelegen aan de Retersbekerstraat; met bijbehorend 
stuk, 1959, 1960..  2 stukken 

 
 1762 Stukken betreffende de uitbreiding van het waterleiding- en electriciteitsnet voor de 

boerderijen gelegen aan de Dalstraat, 1960, 1961..  1 omslag 
 
 1763 Vergunningen , verleend door het college van Gedeputeerde Staten aan de N.V. 

Waterleiding Maatschappij Limburg (voorheen N.V. Waterleiding Maatschappij 
voor Zuid-Limburg), voor de verzorging van de drinkwatervoorziening in de 
gemeente, 1966, 1973. Afschriften..  2 stukken 

 
 1764 Stukken betreffende de uitvoering van de fusie van de N.V. Waterleiding 

Maatschappij voor Zuid-Limburg met de N.V. Waterleiding Maatschappij voor 
Midden- en Noord-Limburg, 1972, 1973..  1 omslag 

 
 1765 Akte houdende overeenkomst met de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg tot 

overdracht van een of meer aandelen der gemeente aan door de Raad van 
Commissarissen der maatschappij aan te wijzen bestaande of toetredende 
aandeelhouders van de maatschappij; met bijbehorende stukken, 1973..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1764 

 

2.2.8.7.2. Volkshuisvesting 

 

2.2.8.7.2.1. Algemeen 

 
 1766 Correspondentie en notulen bespreking inzake de bouw van woningen in de 

gemeente t.b.v. personeel van de mijnen, 1950-1953..  1 omslag 
 
 1767 Woningbouwprogramma 1952-1953-1954; met bijbehorende stukken, 1951..  1 omslag 
 
 1768 Stukken betreffende de toewijzing van bouwvolumen over de jaren, 1951- 1981..  1 omslag 
 
 1769 Correspondentie inzake de toetreding tot het district Zuid-Limburg Oost van de 

Stichting Het Limburgs Welstandstoezicht en het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling bouw- en woningtoezicht, 1953-1955..  1 omslag 

 
 1770 Staten houdende statistische gegevens omtrent de woningvoorraad, 1960- 1981..  1 omslag 
 
 1771 Stukken betreffende het garanderen van betaling van rente en aflossing van 

geldleningen van ? 700.000,-, ? 80.000,- en ? 80.000,- aan te gaan door de 
Stichting Bejaardenzorg Voerendaal met de Stichting O.V.I.Z. te Utrecht, de 
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Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Lederindustrie te Tilburg en de 
Beleggings- en Beheersmaatschappij Frankenhagen B.V. te 's-Gravenhage, t.b.v. 
de stichting van 17 bejaardenwoningen aan de Bostenstraat, 1971-1973..  1 omslag 

 
 1772 Stukken betreffende het garanderen van betaling van rente en aflossing van 

geldlening van ? 2.049.200,- en ? 384.858,- aan te gaan door de Stichting 
Huisvesting Bejaarden Limburg met de Coöperatieve Vereniging Coöperatief 
Verzekeringsfonds te Leeuwarden en de N.V. Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten te 's-Gravenhage, t.b.v. de bouw van 36 bejaardenwoningen aan het 
Milleveldje, 1973, 1978..  1 omslag 

 
 1773 Instructie ambtenaren bouw- en woningtoezicht; met bijbehorend stuk, 1978..  2 stukken 
 
 1774 Stukken betreffende de nota Woningbouwbeleid Voerendaal 1979-1983, de 

vaststelling van woningbouwprogramma's en de afgifte van verklaringen van geen 
bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 
50, lid 8, van de Woningwet, 1979-1981..  1 omslag 

 

2.2.8.7.2.2. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken, alsmede aan erven en 
terreinen te stellen 

 
 1775-1776 Bouwverordeningen; met bijbehorende stukken, 1951-1981..  

 1775 1951-1977, 1951 - 1977 1 omslag 
 1776 1978-1981, 1978 - 1981 1 omslag 

 
 1777 Stukken betreffende onbewoonbaarverklaringen van woningen, 1955-1962, 1980.. 

 1 omslag 
 
 1778 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 

nadere regelen ingevolge de bouwverordening, 1978..  1 stuk 
 
 1779 Stukken betreffende de instelling en de samenstelling van een 

begeleidingscommissie ten aanzien van bouwplannen in het bestemmingsplan 
Beschermd Dorpsgezicht Winthagen, 1980, 1981..  1 omslag 

 
 1780 Bouwregistratieverordening; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 
 

2.2.8.7.2.2.1. Bouwvergunningen. Aanlegvergunningen 
N.B. Zie voor serie bouwvergunningen aparte bijlage. 
 
 1781 Aanlegvergunning verleend aan J. Schoenmakers, Valkenburgerweg 48, voor het 

scheuren van een gedeelte van het perceel grasland sectie C no. 51, gelegen aan 
de Gewandeweg, 1976..  1 stuk 

 
 1782 Aanlegvergunning verleend aan Schrijen-Lippertz B.V., Heerlerweg 157, voor het 

aanleggen van een weg op het perceel sectie A no. 4198, gelegen aan de 
Heerlerweg; met bijbehorende stukken, 1977, 1978 1 omslag 

 
 1783 Brief van de gemeentesecretaris gericht aan gemeentewerken, houdende 

voorschriften inzake behandeling van bouwaanvragen, 1979..  1 stuk 
 
 1784 Stukken betreffende de bezwaar- en beroepschriften van J.H. Habets en H.F. J.V. 

Senden, ingediend tegen de besluiten van de colleges van burgemeester en 
wethouders en Gedeputeerde Staten tot afgifte bouwvergunning en verlening 
verklaringen van geen bezwaar, t.b.v. de bouw van een winkel aan de hoek 
Kerkplein-Tenelenweg door Vastgoedmaatschappij Hobe B.V. te Heerlen, 1980- 
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1982..  1 omslag 
N.B. Zie ook archief gemeente Voerendaal 1982- 

 
 1785 Aanlegvergunning verleend aan J. Kerckhoffs, Daelsweg 144, voor het maken van 

een betonverharding op het perceel sectie C no. 2368, gelegen aan de Daelsweg; 
met bijbehorende stukken, 1981..  3 stukken 

 
 1786 Aanlegvergunning verleend aan W. Hamers, Colmont 15, voor het maken van een 

betonverharding op het perceel sectie H no. 101, gelegen aan de Colmonterweg; 
met bijbehorende stukken, 1981..  3 stukken 

 

2.2.8.7.2.3. Woningbouw met financiële steun van de overheid 

 

2.2.8.7.2.3.1. Algemeen 

 
 1787 Gemeentelijke Bouwcredietregeling 1950; met bijbehorende stukken, 1951- 1953, 

1956..  1 omslag 
 
 1788 Stukken betreffende de verstrekking van hypotheken op grond van de 

Gemeentelijke Bouwcredietregeling 1950, 1953, 1954..  1 omslag 
 
 1789 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling Bouwfonds 

voor Limburgse Gemeenten (voorheen Intercommunaal Bouwfonds voor de 
Westelijke Mijnstreek, Intercommunaal Bouwfonds voor de Mijnstreek en 
Intercommunaal Bouwfonds voor Zuid-Limburg), 1955-1977..  1 omslag 

 

2.2.8.7.2.3.2. Woningbouw door de gemeente 

 
 1790 Stukken betreffende het standpunt van de raad inzake de bevoegdheden van het 

gemeentebestuur op het gebied van het huisvestingsbeleid, 1954..  1 omslag 
 
 1791 Stukken betreffende de bouw van een woning aan de Kundergats t.b.v. J.J.W. 

Dohmen, in verband met de ruiling van grond met J.J.W. Dohmen, 1979-1981 1 
omslag..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 774 

 

2.2.8.7.2.3.3. Woningbouw door de Woningvereniging Voerendaal 

 
 1792-1805 Jaarrekeningen van de Woningvereniging Voerendaal; met bijbehorende stukken, 

over de boekjaren, 1964-1972, 1973-1974, 1975-1980..  
N.B. Bewaard i.v.m. de gemeentelijke inbreng 

 1792 1964-1965, 1964 - 1965 1 deel, 2 stukken 
 1793 1965-1966, 1965 - 1966 1 deel, 2 stukken 
 1794 1966-1967, 1966 - 1967 2 delen 
 1795 1967-1968, 1967 - 1968 2 delen 
 1796 1968-1969, 1968 - 1969 2 delen 
 1797 1969-1970, 1969 - 1970 2 delen 
 1798 1970-1971, 1970 - 1971 2 delen 
 1799 1971-1972, 1971 - 1972 2 delen 
 1800 1973-1974, 1973 - 1974 2 delen 
 1801 1975-1976, 1975 - 1976 1 deel, 1 stuk 
 1802 1976-1977, 1976 - 1977 1 deel 
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 1803 1977-1978, 1977 - 1978 1 deel, 3 stukken 
 1804 1978-1979, 1978 - 1979 1 deel, 1 stuk 
 1805 1979-1980, 1979 - 1980 2 delen 

 

2.2.8.7.2.4. Bemoeiïngen met bestaande woningen 

 
 1806 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van oorlogsschade aan particulieren 

eigendommen, 1950-1960..  1 omslag 
 
 1807 Stukken betreffende de benoeming van de leden van de commissie als bedoeld in 

artikel 8 van de Woonruimtewet 1947, 1951-1964..  1 omslag 
 
 1808 Staten houdende uitkomsten van de algemene woningtelling van 30-06-1956; met 

bijbehorend stuk, 1956..  2 delen, 1 stuk 
 
 1809 Besluiten van de commissie van advies als bedoeld in artikel 8 van de 

Woonruimtewet 1947, houdende adviezen aan het college van burgemeester en 
wethouders inzake de vordering van woonruimte, 1956, 1958..  2 stukken 

 
 1810 Stukken betreffende de aangifte, behandeling en afdoening van mijnschade aan 

particuliere eigendommen, 1966, 1967..  1 omslag 
 
 1811 Verordeningen Doorstromingsregeling en Krotontruiming 1970, later genaamd 

Doorstromingsregeling en Krotontruiming en geldelijke steun bewoners bij 
woningverbetering 1975; met bijbehorende stukken, 1970, 1975..  1 omslag 

 
 .-- Staten houdende uitkomsten van de woningtelling van 25-02-1971, 1971..  

N.B. Zie inventarisnummer 1356 
 
 1812 Stukken betreffende het garanderen van betaling van rente en aflossing van een 

geldlening van ? 250.000,- aan te gaan door de Woningvereniging Voerendaal met 
de N.V. Levensverzekerings Maatschappij Utrecht te Utrecht, t.b.v. de aanleg van 
centrale verwarmingsinstallaties in 51 bestaande woningwetwoningen, 1971, 
1972..  1 omslag 

 
 1813 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten houdende 

garantieverlening als bedoeld in de Wet Bezitvormingsfonds; met bijbehorend 
stuk, 1971, 1973..  3 stukken 

 
 1814 Stukken betreffende het garanderen van de betaling van rente en aflossing van 

een geldlening van ? 225.000,- aan te gaan door de Woningvereniging Voerendaal 
met de Boerenleenbank te Voerendaal, t.b.v. de aanleg van centrale 
verwarmingsinstallaties in 52 bestaande woningwetwoningen, 1972, 1973.  1 omslag 

 
 1815 Stukken betreffende het garanderen van de betaling van rente en aflossing van 

een geldlening van ? 250.000,- aan te gaan door de Woningvereniging Voerendaal 
met de Beheer- en Administratie Maatschappij Lafico B.V. te Amsterdam, t.b.v. de 
aanleg van centrale verwarmingsinstallaties in 46 bestaande woningwetwoningen, 
1975, 1976..  1 omslag 

 
 1816 Stukken betreffende het garanderen van de betaling van rente en aflossing van 

geldleningen van ? 700.000,- en ? 80.000,- aan te gaan door de Woningvereniging 
Voerendaal met de Stichting O.V.I.Z. te Utrecht en de Beleggings- en 
Beheersmaatschappij Frankenhagen B.V. te 's-Gravenhage, t.b.v. de overname 
van 17 bejaardenwoningen te Ubachsberg van de Stichting Bejaardenzorg 
Voerendaal, 1975-1977..  1 omslag 

 
 1817 Stukken betreffende het garanderen van de betaling van rente en aflossing van 

geldleningen van ? 130.000,-, ? 350.000,- en ? 450.000,- aan te gaan door de 
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Woningvereniging Voerendaal met de Stichting Pensioenfonds Jansen de Wit te 
Schijndel en de Stichting Pensioenfonds Stevin Groep te Utrecht, t.b.v. de aktieve 
en passieve apparatuur en het gebouwtje van de centrale-antenne-installatie aan 
de Parkstraat, de aanleg van centrale verwarmingsinstallaties in 54 bestaande 
woningwetwoningen en de terugstorting van de geldlening aan het Pensioenfonds 
voor de Lederindustrie te Tilburg i.v.m. de overname van 17 bejaardenwoningen te 
Ubachsberg van de Stichting Bejaardenzorg Voerendaal, 1977..  1 omslag 

 

2.2.8.8. Hygiëne der dieren. Diergeneeskundig onderzoek 

 
 1818 Verordening betreffende de bestrijding van ratten en muizen; met bijbehorende 

stukken, 1959..  3 stukken 
 

2.2.9. Openbare veiligheid 

 

2.2.9.1. Algemeen 

 
 1819 Verordening , regelende de vaststelling van een gemeentelijk rampenplan; met 

bijbehorend stuk, 1977..  2 stukken 
 

2.2.9.2. Brandweer 

 
 1820-1830 Stukken betreffende de vrijwillige brandweer, 1951-1964..  

 1820 Stukken betreffende de aanschaf en de contrôle van materiaal en 
materieel, 1951, 1960-1964. 1 omslag 

 1821 Ledenlijsten; met bijbehorende stukken, 1953, 1954, 1958, z.d. 1 omslag 
 1822 Brandmeldingsschema's; met bijbehorende stukken, 1953, 1958. 1 omslag 
 1823 Brandrapporten; met bijbehorend stuk, 1953, 1961, 1963. 1 omslag 
 1824 Stukken betreffende de toekenning van onderscheidingen, 1953-

1964. 1 omslag 
 1825 Stukken betreffende de uitbreiding, verbetering en verplaatsing van 

brandalarmeringsinstallaties, 1955, 1960-1963. 1 omslag 
 1826 Dossier inzake de organisatie van de provinciale brandweer- 

wedstrijden op 31-05-1958 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van de vrijwillige brandweer, 1958. 1 omslag 

 1827 Stukken betreffende de aanschaf van kleding, 1960. 1 omslag 
 1828 Dossier inzake de bouw van een brandweerkazerne aan de 

Kerkstraat, 1962. 1 omslag 
 1829 Circulaire van de burgemeester gericht aan het bestuur en de leden 

betreffende de opheffing van de vrijwillige brand- weer met ingang 
van 01-01-1964 in verband met de aan- sluiting bij de brandweer 
van Heerlen, 1963. 1 omslag 

 1830 Stukken betreffende de installatie van brandwekkernetten, 1963. 1 omslag 
 
 1831 Verordening , regelende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke 

brandweer; met bijbehorende stukken, 1955..  1 omslag 
 
 1832 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 

gemeenschappelijke regeling met betrekking tot onderlinge hulpverlening bij brand 
in de provincie Limburg; met bijbehorend stuk, 1959..  2 stukken 
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 1833 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling inzake de 
gemeenschappelijke brandweer Valkenburg, 1959-1963..  1 omslag 

 
 1834-1837 Stukken betreffende de verzorging van de brandweertaken door de gemeente 

Heerlen, 1960, 1962, 1981..  
 1834 Stukken betreffende de overdracht met ingang van 01-01-1964 van 

de brandweertaken aan de beroepsbrandweer van de gemeente 
Heerlen, 1960, 1962, 1963. 1 omslag 

 1835 Brandrapporten, 1963-1971. 1 omslag 
 1836 Brandrapporten, 1972-1981. 1 omslag 
 1837 Hulpverleningsrapporten, 1964-1981. 1 omslag 

 
 1838 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Brandweren Oostelijk Zuid-Limburg, 1980, 1981 1 omslag 
 

2.2.9.3. Bescherming bevolking 

 
 1839-1845 Stukken betreffende de organisatie van de bescherming bevolking in de 

gemeente, 1951-1977..  
 1839 Stukken betreffende de aanwijzing van gebouwen voor de opvang 

van evacuées en van gebouwen welke zullen worden gevorderd ten 
behoeve van de civiele verdediging, 1951-1974. 1 omslag 

 1840 Jaarverslag, 1953. 1 stuk 
 1841 Stukken betreffende meldings- en rayonverbindingsposten, 1953, 

1954, 1957-1959. 1 omslag 
 1842 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van H.J.H. 

Packbier als hoofd zelfbescherming, alsmede inzake de vast- 
stelling van de jaarvergoeding, 1957, 1964, 1976. 1 omslag 

 1843 Instructie voor het in staat van paraatheid brengen van het 
Verplaatsingsapparaat en het uitvoeren van te gelasten ver- 
plaatsingen van de bevolking; met bijbehorende stukken, 1961, 
1965. 1 omslag 

 1844 Stukken betreffende opgaven van leden van de vrijwillige 
brandweer, die een verbintenis als noodwachter wensen aan te 
gaan t.b.v. de bemanning van de kringbrandweer, 1962, 1963. 1 omslag 

 1845 Stukken betreffende de plaatsing van sirene-installaties op het pand 
Kerkstraat 40a en bij de Dammerichschool aan de Strijthagenstraat, 
1970, 1971, 1977. 1 omslag 

 
 1846 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling B-Kring LZ-2 Valkenburg-

Houthem Bescherming Bevolking, 1952, 1961..  1 omslag 
 
 1847 Evacuatieplan van de gemeente; met bijbehorende stukken, 1957, 1959.  1 omslag 
 
 1848 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling A-Kring Bescherming Bevolking 

Limburg-a, 1961, 1962, 1965, 1968, 1970..  1 omslag 
 
 1849 Stukken betreffende de fall-out enquête 1969, vaststelling en opname van 

schuilruimten in alle woningen en grote gebouwen, 1969-1972..  1 omslag 
 

2.2.9.4. Overige onderwerpen betreffende de openbare veiligheid 

 
 1850 Rapporten inzake de brandveiligheid van gebouwen; met bijbehorende stukken, 

1961-1981..  1 omslag 
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 1851 Brandbeveiligingsverordening; met bijbehorende stukken, 1964, 1972, 1978, 

1979..  1 omslag 
 
 1852 Routeringsverordening vervoer gevaarlijke stoffen; met bijbehorende stukken, 

1975..  1 omslag 
 

2.2.10. Waterstaat 

 
 1853 Stukken betreffende de verbetering c.q. overkluizing van de Voerendaalse 

Molenbeek en de Hoensbeek, 1952-1961..  1 omslag 
 
 1854 Stukken betreffende het opmaken van wijzigingsleggers der waterlossingen, 1953- 

1980..  1 omslag 
 
 1855 Vergunning van het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met zijtakken te 

Sittard, tot het maken en behouden van een lozing van hemelwater en 
huishoudelijk afvalwater in de waterlossing genaamd Honger- en 
Cortenbacherbeek; met bijbehorende stukken, 1961..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1442 

 
 .-- Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten voor het verleggen van een 

gedeelte van de waterlossing genaamd Hoensbeek, t.b.v. de reconstructie van de 
Putterweg; met bijbehorend stuk, 1963, 1964..  
N.B. Zie inventarisnummer 1932 

 
 .-- Vergunningen van het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met zijtakken te 

Sittard voor het verlengen van een boogbrug over de Hoensbeek, het vernieuwen 
van een duiker in de Hoensbeek, het verlengen van bestaande duikers in de 
Retersbeek en de Voerendaalse Molenbeek en het maken en behouden van een 
duiker van beton-elementen in de Hoensbeek, t.b.v. de reconstructie van de 
Putterweg; met bijbehorende stukken, 1963, 1964, 1970..  
N.B. Zie inventarisnummer 1933 

 
 .-- Vergunning , verleend door het college van Gedeputeerde Staten aan de 

Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Ransdalerveld, voor het 
verbeteren en gedeeltelijk verleggen en rioleren van en het maken van duikers in 
de waterlossing genaamd Vloedgraaf; met bijbehorende stukken, 1963, 1964. 
Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 2015 

 
 .-- Vergunning , verleend door het college van Gedeputeerde Staten aan de 

Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Ransdalerveld, voor het 
verbeteren van een gedeelte van de waterlossing genaamd Keldervloedgraaf, 
1963. Afschrift..  
N.B. Zie inventarisnummer 2016 

 
 1856 Correspondentie met het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met zijtakken 

te Sittard, het college van Gedeputeerde Staten en de N.V. Nederlandse 
Staatsmijnen D.S.M. inzake wijziging tracé Honger- en Cortenbacherbeek, aanleg 
bufferbassin en andere werken nabij Cortenbach; met bijbehorende stukken, 
1968-1974, 1979..  1 omslag 

 
 1857 Stukken betreffende de plannen voor de aanleg van een bufferbassin in de 

Kunderberg en de realisering van een gescheiden lozingssysteem via de 
Hongerbeek, t.b.v. de opheffing van wateroverlast ontstaan door de aanleg van de 
provinciale weg Maastricht-Meerssen-Heerlen, 1970-1973, 1979-1981 1 omslag..  

 
 1858 Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten voor het lozen van 

hemelwater in de waterlossing genaamd Hoensbeek, i.v.m. de verbetering van de 
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Hoensweg en een gedeelte van de Steinweg, 1978. Afschrift..  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1959 

 

2.2.11. Verkeer en vervoer 

 

2.2.11.1. Verkeer en vervoer te land 

 
 1859 Staten houdende overzichten van de uitkomsten van visuele 

verkeerswaarnemingen; met bijbehorende stukken, 1961-1980..  1 omslag 
 
 1860 Notulen van vergaderingen van de commissie verkeersaangelegenheden, 1969.  2 stukken 
 
 1861 Stukken betreffende de inventarisatie van plattelandswegen, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 1862 Dossier inzake de vaststelling van het verkeerscirculatieplan, 1976-1979.  1 omslag 
 
 1863 Dossier inzake het onderzoek naar de verkeerssituatie op de Hogeweg, de 

Hoolstraat en de Kerkstraat, 1980, 1981..  1 omslag 
 
 1864 Notulen vergadering van de werkgroep verkeer; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 
 

2.2.11.1.1. Zorg voor wegen 

 
 1865 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot overname en 

overdracht onderhoudsplicht van en aan de gemeente Heerlen van weggedeelten 
in verband met de aanleg van rijksweg no. 76, 1956..  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1867 en 1971 

 
 .-- Besluit van de raad houdende het beheer en onderhoud van de ten zuiden van de 

rijksweg no. 76 Geleen-Heerlen nieuw aanlegde veldweg ten laste te brengen van 
de Gemeente Voerendaal, 1956..  
N.B. Zie inventarisnummer 1973 

 
 .-- Besluiten van de raad inzake het beheer en onderhoud van gedeelten van het 

verlegde voetpad naar Barrier, voorkomende onder no. 5 van de wegenlegger, ten 
laste van de gemeente te brengen; met bijbehorend stuk, 1956..  
N.B. Zie inventarisnummer 1972 

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

grond met de gemeente Heerlen en de Staat der Nederlanden, t.b.v. regeling 
eigendom, beheer en onderhoud van rijksweg no. 76 met parallelwegen; met 
bijbehorende stukken, 1963..  
N.B. Zie inventarisnummer 732 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van het Vrenkevoetpad, 

lopende vanaf de Vrenkeweg in de richting van de Bergseweg, sectie B no. 2309 
ged., groot circa 4 a, aan H.H. Laeven, 1969, 1970, 1974..  
N.B. Zie inventarisnummer 547 

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

(gedeelten) van wegen en voetpaden, aan de Staat der Nederlanden, t.b.v. de 
aanleg van de rijksweg 76 (E 39); met bijbehorende stukken, 1970, 1971..  
N.B. Zie inventarisnummer 557 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van de provinciale weg 

Maastricht-Valkenburg-Heerlen, over de lengte van 3.294 meter, sectie A no. 
4373, groot 1,42,50 ha, sectie E no. 2879 ged., groot 59,73 a, sectie F no. 598, 
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groot 84 a en sectie G nos. 127, 131 en 132 allen ged., groot resp. 1,95,30 ha, 
2,50,85 ha en 0,55 a, toebehorend aan de provincie Limburg, 1972-1975, 1977, 
1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 349 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van het openbaar voetpad, 

genaamd voetpad van Voerendaal naar de pachthoeve Morgenster (no. 17 
wegenlegger), sectie A no. 3074, groot 17,70 a, toebehorend aan de Staat der 
Nederlanden, 1973..  
N.B. Zie inventarisnummer 350 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de voormalige 

Eijkenderweg, 1973..  
N.B. Zie inventarisnummer 619 

 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de Wijnstraat, in 

samenhang met de aankoop van grond t.b.v. de reconstructie van de Wijnstraat, 
sectie C no. 2907 ged., groot circa 12,75 a, aan F. en W. Ploum te Heerlen, 1975..  
N.B. Zie inventarisnummer 354 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van de Cortenbacherallee, sectie A no. 4322 

ged., groot circa 46,75 a en twee veldwegen, sectie A no. 4325 ged., samen groot 
circa 92,30 a, toebehorend aan de Stichting Beheer Pensioenfondsen A.Z.L. te 
Heerlen, alsmede inzake de verkoop van een perceel weg, gelegen tussen de 
boerderij de Marehoek en de Rijksweg (voorheen deeluitmakend van de 
Koekoeksweg), sectie A no. 4195, groot 2,45 a, aan de Stichting Beheer 
Pensioenfondsen A.Z.L. te Heerlen, 1977, 1978 
N.B. Zie inventarisnummer 362 

 
 1866 Koninklijk Besluit houdende overbrenging bij de gemeente van het beheer van een 

gedeelte van de oude rijksweg Hoensbroek-Heerlen vanaf de gemeentegrens 
tussen Heerlen en Voerendaal (nabij km 11,2) tot de gemeentegrens tussen 
Voerendaal en Heerlen (nabij km 11,9); met bijbehorende stukken, 1977, 1978. 
Afschrift..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van wegen, straten, pleinen, voetpaden, speel- 

en overhoeken, gelegen in het bestemmingsplan Kunrade-oost, 2e fase, zijnde de 
straten Berlostraat, Grachtstraat, Bautseplein, Malbergstraat, Eickhovenstraat, 
Lambrechtsstraat en Hongerbeekstraat, sectie F nos. 810, 827, 845, 846, 864, 
890, 907 en 908, samen groot 2,72,95 ha, toebehorend aan de Stichting tot 
Bevordering van Eigen Woningbezit "Oos Hoes" te Sittard, 1980, 1983..  
N.B. Zie inventarisnummer 378 

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

een gedeelte van de voormalige veldweg, genaamd Welterweg, sectie B no. 2452, 
groot 2,60 a, aan de Staat der Nederlanden, t.b.v. de verbinding van de rijksweg 
76 met de provinciale weg Maastricht-Meerssen-Heerlen; met bijbehorende 
stukken, 1981, 1982..  
N.B. Zie inventarisnummer 711 

 

2.2.11.1.1.1. Aanleg van wegen 

 
 1867 Stukken betreffende de aanleg van de rijksweg no. 76 met parallelweg op het 

grondgebied van de gemeente, 1951-1963, 1969-1976..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 732, 1865, 1971, 1973 

 
 1868 Stukken betreffende de aanleg van de Panhuisstraat, de Keerberg, de verlengde 

Keerberg, de Cortenbachstraat en de Boerenweg, alsmede inzake de aanleg van 
rioleringen hierin, 1952-1956..  1 omslag 
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 1869 Stukken betreffende de aanleg van de Parkstraat, de Borenburgstraat en de 
Dammerscheidstraat, 1957..  1 omslag 

 
 1870 Stukken betreffende de aanleg van de provinciale weg Maastricht-Meerssen- 

Heerlen met bijkomende werken op het grondgebied van de gemeente, 1957, 
1958, 1963-1969..  1 omslag 

 
 1871 Dossier inzake de aanleg van het 1e gedeelte van de Lindeweg, alsmede inzake 

de aanleg van riolering hierin, 1958..  1 omslag 
 
 1872 Dossier inzake de aanleg van rioleringen en wegfundering in de Bongerd en 

gedeelte van de Kundergats, 1959..  1 omslag 
 
 .-- Akte houdende onderhandse overeenkomst betreffende het gebruik van 

provinciale eigendommen voor het leggen en hebben van trottoirs op de 
provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, voor zover deze weg is gelegen 
op het grondgebied van de gemeente, 1959..  
N.B. Zie inventarisnummer 818 

 
 1873 Dossier inzake de aanleg van de Caldenbornstraat, de Pyrostraat, de van 

Merodestraat en het 1e gedeelte van de Kunostraat, alsmede inzake de aanleg 
van rioleringen hierin, 1959, 1960..  1 omslag 

 
 1874 Dossier inzake de aanleg van rioleringen, wegfunderingen en verdere afwerkingen 

van de Lindeweg, de Bongerd, gedeelte Kundergats en gedeelte Hogeweg, 1959, 
1960..  1 omslag 

 
 1875 Dossier inzake de aanleg van de Donderveldstraat, de Dijkstraat, de Hoensweg en 

een gedeelte van de Panhuisstraat, alsmede inzake de aanleg van rioleringen 
hierin, 1959-1961..  1 omslag 

 
 1876 Dossier inzake de aanleg van de Vloedgraaf, de Jozefstraat, de Aldegondestraat 

en het Bernardusplein, alsmede inzake de aanleg van rioleringen hierin, 1959- 
1962..  1 omslag 

 
 .-- Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten tot het leggen en hebben 

van trottoirs op de provinciale weg Maastricht-Valkenburg-Heerlen, voor zover 
deze weg is gelegen op het grondgebied van de gemeente, 1959..  
N.B. Afschrift.  
Zie inventarisnummer 1435 

 
 .-- Stukken betreffende de aanleg van verharding in de Molenbeekstraat c.a., 1960, 

1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 1438 

 
 1877 Dossier inzake de aanleg van de Teggert, alsmede inzake de aanleg van riolering 

hierin, 1961, 1962..  1 omslag 
 
 1878 Dossier inzake de aanleg van het 2e gedeelte van de Kunostraat, 2e gedeelte van 

de Bongerd, 1e gedeelte van de Mirbachstraat en de Hongerbeekstraat, alsmede 
inzake de aanleg van rioleringen hierin, 1961, 1962..  1 omslag 

 
 1879 Stukken betreffende het maken van bestratingswerken met bijkomende werken op 

het Bernardusplein, 1961, 1962..  1 omslag 
 
 1880 Dossier inzake de verstrekking van een bijdrage aan de N.V. Nederlandse 

Spoorwegen in de voorbereidingskosten van een schetsplan met globale 
kostenbegroting voor de vervanging van de onderdoorgang in de spoorweg, welke 
de Putterweg-Hoolstraat kruist, 1961, 1968-1975..  1 omslag 

 
 1881 Stukken betreffende de aanleg van de Mergelweg, 1961-1963..  1 omslag 
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 1882 Dossier inzake de aanleg en afwerking van wegen en rioleringen in complex III, te 

weten de Hongerbeekstraat, de Bongerd, de Kunostraat, de Mirbachstraat, de 
Eynattenstraat, de Horionstraat, de Goswijnstraat en het Raadhuisplein, 1961-
1965..  1 omslag 

 
 1883 Dossier inzake de aanleg van de Wachtendonkstraat, 2e gedeelte van de 

Dammerscheidtstraat en 2e gedeelte van de Parkstraat, de gedeeltelijke 
reconstructie van de Tenelenweg, alsmede inzake de aanleg van rioleringen 
hierin, 1963, 1964..  1 omslag 

 
 1884 Stukken betreffende de aanleg van het 2e gedeelte van de Op de Beek, 1964- 

1966..  1 omslag 
 
 1885 Stukken betreffende de aanleg van de Strijthagenstraat, gedeelte Schilsstraat en 

gedeelte Mergelweg, alsmede inzake de aanleg van riolering hierin, 1965, 1969..  1 omslag 
 
 1886 Stukken betreffende de aanleg van de Parallelweg en het 2e gedeelte van de 

Donderveldstraat, alsmede inzake de aanleg van rioleringen hierin, 1966-1968 1 
omslag..  

 
 1887 Tekening van het Industrieschap Oostelijke Mijnstreek inzake het maken van een 

aansluiting van de Wijnstraat op het wegenplan van industrieterrein De Beitel te 
Heerlen nabij Imstenrade; met bijbehorend stuk, 1967..  2 stukken 

 
 1888 Stukken betreffende de aanleg en afwerking van wegen en rioleringen in het 

bestemmingsplan Ubachsberg-noord, 1e fase, 1967-1969, 1973..  1 omslag 
 
 1889 Technische omschrijving en tekeningen voor de aanleg en afwerking van wegen 

en rioleringen in de omgeving van het O.L. Vrouweplein, 1968..  1 omslag 
 
 1890 Stukken betreffende de afwerking van de Wachtendonkstraat en de aanleg van 

een zijweg, 1968..  1 omslag 
 
 1891 Tekeningen inzake het concept-plan voor de aanleg van parkeerplaatsen aan het 

O.L. Vrouweplein; met bijbehorend stuk, 1968..  2 stukken 
 
 1892 Stukken betreffende de aanleg van het 2e gedeelte van de Dijkstraat en 2e 

gedeelte van de Parallelweg en de reconstructie van de Molenbeekstraat, alsmede 
inzake de aanleg van rioleringen hierin, 1969, 1972..  1 omslag 

 
 1893 Stukken betreffende de aanleg van de Cortenbacherdreef, alsmede inzake de 

aanleg van riolering hierin, 1969, 1972-1974..  1 omslag 
 
 .-- Dossier inzake de aanleg van toegangspaden aan de Teggert, 1970, 1971..  

N.B. Zie inventarisnummer 1453 
 
 1894 Stukken betreffende de doortrekking van de Bostenstraat, alsmede inzake de 

aanleg van riolering hierin, 1970, 1971..  1 omslag 
 
 1895 Stukken betreffende de aanleg en afwerking van het 2e gedeelte van de Teggert, 

alsmede inzake de aanleg van riolering hierin, 1970-1973..  1 omslag 
 
 1896 Dossier inzake de verstrekking van een bijdrage aan de gemeente Heerlen in de 

niet- subsidiabele kosten van de aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de 
Wijngaardsweg met de Antwerpseweg onder Ten Esschen en de aanleg van op- 
en afritten, 1971-1973..  1 omslag 

 
 1897 Dossier inzake de aanleg van de Grispenstraat en de aanleg van riolering hierin, 

alsmede inzake de afwerking van de Grispenstraat en een gedeelte van de 
Bostenstraat, 1972, 1973..  1 omslag 
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 1898 Stukken betreffende de aanleg van wegen en rioleringen in het bestemmingsplan 

Kunrade-oost, 2e fase, 1972, 1973, 1977, 1978..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 558 

 
 1899 Stukken betreffende de aanleg van wegen en rioleringen in het bestemmingsplan 

Milleveldje, 1972, 1975..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 586 

 
 1900 Dossier inzake de aanleg van een wegfundering tussen de van Elmptstraat en de 

Wachtendonkstraat, 1973, 1974..  1 omslag 
 
 1901 Stukken betreffende het plan van de provincie Limburg inzake de aansluiting van 

de provinciale weg Maastricht-Meerssen-Heerlen op de rijksweg no. 76 nabij de 
Kunderberg, 1973-1975, 1978, 1980, 1981..  1 omslag 

 
 1902 Stukken betreffende de opdrachtverlening tot aanleg van een gedeelte van de 

Widdershovenstraat, 1974..  3 stukken 
 
 1903 Dossier inzake de aanleg van wegen en rioleringen in het bestemmingsplan het 

Broek, 1e fase, 1975..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de aanleg, het gedeeltelijk vernieuwen en de afwerking van 

het Raadhuisplein, 1976-1980..  
N.B. Zie inventarisnummers 1030 en 1033 

 
 1904 Stukken betreffende de afwerking van wegen in het bestemmingsplan het Broek, 

2e fase, 1977..  1 omslag 
 
 1905 Dossier inzake de afwerking van de woonomgeving van de 48 

woningwetwoningen aan de Teggert, 1978..  1 omslag 
 
 1906-1908 Stukken betreffende de aanleg en afwerking van wegen en rioleringen in het 

bestemmingsplan Kunderhoes, 1977-1982..  
 1906 Stukken betreffende de aanleg van wegen en rioleringen in het 

bestemmingsplan Kunderhoes, 1e fase (gedeelte Minghof), 1977-
1979. 1 omslag 

 1907 Stukken betreffende de aanleg en afwerking van wegen en 
rioleringen in het bestemmingsplan Kunderhoes, 2e fase, 1979-
1981. 1 omslag 

 1908 Stukken betreffende de aanleg en afwerking van wegen en 
rioleringen in het bestemmingsplan Kunderhoes, 3e fase, 1978-
1982. 1 omslag 

 
 1909 Stukken betreffende de aanleg van een fietspad langs een gedeelte van de 

Valkenburgerweg bij de picknickplaats nabij Barrier, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 1910 Dossier inzake de aanleg van fietspaden langs de Putterweg, 1979-1981 1 

omslag..  
 
 1911 Dossier inzake de aanleg van fietspaden langs de Bergseweg, 1979-1982 1 

omslag..  
 
 1912 Dossier inzake de aanleg van een entourage met parkeergelegenheden bij het 

sportcomplex de Joffer aan de Goswijnstraat, 1980..  1 omslag 
 
 1913 Dossier inzake de aanleg en afwerking van wegen en rioleringen in het 

bestemmingsplan In gen Hunsch, 1980, 1981..  1 omslag 
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 1914 Stukken betreffende de aanleg van wegenbouwkundige werken t.b.v. de 
ontsluiting in het handelsgebied Lindelaufer Gewande, 1981..  1 omslag 

 
 1915 Begroting van kosten voor de aanleg van de Breemstraat, z.d..  1 stuk 
 

2.2.11.1.1.2. Verbetering van wegen 

 
 1916 Dossier inzake de verbetering van een gedeelte van de tertiaire weg Kunrade- Ten 

Esschen, 1950-1952..  1 omslag 
 
 1917 Dossier inzake de provinciale bijdrage in de kosten van verbetering van het 

kruispunt Kunderlinde, 1950-1954..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 197 

 
 1918 Stukken betreffende de vaststelling van rijksbijdragen in de kosten van het herstel 

van oorlogsschade aan wegen en bruggen, 1950-1954..  1 omslag 
 
 1919 Stukken betreffende de verbetering van het plein bij het station, alsmede 

overeenkomst met de Nederlandse Spoorwegen betreffende de verbetering en het 
onderhoud van het plein, 1951-1955..  1 omslag 

 
 1920 Dossier inzake de verbetering van de Achterweg in samenwerking met de 

gemeente Wittem, 1952-1954..  1 omslag 
 
 1921 Dossier inzake de verbetering van de Wijnstraat, 1952-1954..  1 omslag 
 
 1922 Dossier inzake de verbetering van de Dalstraat, 1954-1956..  1 omslag 
 
 1923 Dossier inzake de verbetering van een gedeelte van de Bergseweg, 1954-1956 1 

omslag..  
 
 .-- Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het hebben van een 

bestrating aan de zuidzijde van de spoorweg Heerlen-Schin op Geul tussen km 
2.163 en km 2.180, t.b.v. de verbetering van de Hoolstraat; met bijbehorende 
stukken, 1955..  
N.B. Zie inventarisnummer 2003 

 
 1924 Dossier inzake de verbetering van de Hoolstraat, 1955-1957..  1 omslag 
 
 1925 Bestek en voorwaarden voor de verbetering van de Colmonterweg, 1956.  1 stuk 
 
 1926 Bestek en voorwaarden voor de verbetering van de Kampstraat, 1956..  1 stuk 
 
 1927 Stukken betreffende de verbetering van de provinciale weg Maastricht-

Valkenburg- Heerlen in de kom Kunrade, 1957-1959..  1 omslag 
 
 1928-1929 Stukken betreffende de verbetering van de Steinweg, de Hoensweg, de weg langs 

Vrouwenheide, de Mareheiweg, de Bredenweg, de Vrenkeweg, de Kunderberg en 
een gedeelte van de Hunsstraat, 1957-1962, 1967..  

 1928 Dossier inzake de voorbereiding en de uitvoering van de werk- 
zaamheden, 1957-1962, 1967. 1 omslag 

 1929 Bestek en voorwaarden, begrotingen en tekeningen; met bijbe- 
horende stukken, 1960, 1961. 1 omslag 

 
 .-- Bestekken en voorwaarden en tekeningen inzake het verbeteren en verharden van 

wegen in het kader van de ruilverkaveling Ransdalerveld, 1960-1962..  
N.B. Zie inventarisnummers 2011, 2012, 2014 
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 1930-1938 Stukken betreffende de reconstructie van de Putterweg, 1960-1964, 1968- 1973, 
1980..  

 1930 Dossier inzake de voorbereiding, 1960-1963. 1 omslag 
 1931 Taxatierapport t.b.v. de aankoop van gronden; met bijbeho- rende 

stukken, 1962. 1 omslag 
 1932 Vergunning van het college van Gedeputeerde Staten voor het 

verleggen van een gedeelte van de waterlossing genaamd 
Hoensbeek; met bijbehorend stuk, 1963, 1964. 2 stukken 

 1933 Vergunningen van het Waterschap van de Geleen- en Molen- beek 
met zijtakken te Sittard voor het verlengen van een boog- brug over 
de Hoensbeek, het vernieuwen van een duiker in de Hoensbeek, 
het verlengen van bestaande duikers in de Reters- beek en de 
Voerendaalse Molenbeek en het maken en behou- den van een 
duiker van beton-elementen in de Hoensbeek; met bijbehorende 
stukken, 1963, 1964, 1970. 1 omslag 

 1934 Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen tot het heb- ben 
van een rioolleiding kruisende de spoorweg Heerlen-Schin op Geul, 
alsmede tot het hebben van een weg met berm aan de noordzijde 
van genoemde spoorweg; met bijbehorende stukken, 1968. 1 stuk 

 1935 Bestek en voorwaarden, begrotingen en tekeningen, 1968. 1 omslag 
 1936 Dossier inzake de aanbesteding, de gunning en de oplevering van 

de werkzaamheden, 1968, 1969. 1 omslag 
 1937 Dossier inzake de uitvoering van de werkzaamheden, 1968-1972. 1 omslag 
 1938 Dossier inzake de financiering en de subsidiëring, 1960-1963, 1968-

1970, 1973, 1980. 1 omslag 
 
 1939-1942 Stukken betreffende de aanleg van riolering en reconstructie van de Bergseweg, 

alsmede inzake de aanleg van riolering in een gedeelte van de Bergseweg, de 
Vrenkeweg en de Hongerbeeksweg (Kunderberg) en de bouw van een 
rioolgemaal met persleiding te Ubachsberg, 1961-1970..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1943 

 1939 Dossier inzake de voorbereiding en de uitvoering van de 
werkzaamheden, 1961-1970. 1 omslag 

 1940 Bestekken en voorwaarden en begrotingen, 1965. 1 omslag 
 1941 Tekeningen behorende bij de bestekken, 1965, 1966. 1 omslag 
 1942 Revisietekeningen; met bijbehorend stuk, 1967. 1 omslag 

 
 .-- Dossier inzake de gedeeltelijke reconstructie van de Tenelenweg, 1963, 1964..  

N.B. Zie inventarisnummer 1883 
 
 1943 Stukken betreffende de afwerking van de Kampstraat i.v.m. de reconstructie van 

de Bergseweg, 1966, 1967..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1939-1942 

 
 1944 Stukken betreffende de verbetering van de provinciale weg Maastricht-

Valkenburg- Heerlen tussen het kruispunt Keerberg-Op de Beek en de 
Tenelenweg, 1966, 1967..  1 omslag 

 
 1945 Dossier inzake de reconstructie van de Hunsstraat, alsmede inzake de aanleg van 

riolering hierin, 1967-1971..  1 omslag 
 
 1946 Stukken betreffende de reconstructie van de Schoolstraat, 1967-1973, 1976, 

1980..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de reconstructie van de Molenbeekstraat, 1969, 1972..  

N.B. Zie inventarisnummer 1892 
 
 1947-1951 Stukken betreffende de reconstructie van de Wijnstraat, 1971-1977, 1980..  
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 1947 Dossier inzake de opstelling van een plan, alsmede inzake de 
financiëring en de subsidiëring hiervan, 1971-1977, 1980. 1 omslag 

 1948 Akte houdende overeenkomst met Rijkswaterstaat inzake de 
verbetering van een gedeelte van de weg door Rijkswaterstaat; met 
bijbehorende stukken, 1975, 1976. 1 omslag 

 1949 Bestek en voorwaarden en tekeningen, 1974. 1 omslag 
 1950 Landschapsplan, 1974. 1 omslag 
 1951 Beplantingsplan, 1974. 1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende herstel en verbeteringswerken aan wegen in de buurtschap 

Ten Esschen, 1974-1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 1457 

 
 1952 Dossier inzake het herstel en de gedeeltelijke reconstructie van de Tenelenweg, 

de Vincentiusstraat en het Laurentiusplein, 1975, 1977-1981..  1 omslag 
 
 1953-1957 Stukken betreffende het herstel en de gedeeltelijke reconstructie van de Hogeweg, 

de Hoolstraat, het Kerkplein, de Keerberg (ged.), de Cortenbachstraat, het 
stationsplein en de Breemstraat, 1975-1978, 1980, 1981..  

 1953 Dossier inzake de voorbereiding, de financiëring en de subsidiëring, 
1975-1978, 1980, 1981. 1 omslag 

 1954 Dossier inzake de uitvoering van de werkzaamheden, 1975-1977, 
1980. 1 omslag 

 1955 Opzichtersdagboek over de periode 08-03-1976 t/m 24-09-1976, 
1976 1 deel 

 1956 Opzichtersdagboek over de periode 27-09-1976 t/m 18-03-1977, 
1976 - 1977 1 deel 

 1957 Akte houdende overeenkomst met de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen inzake de reconstructie en het onderhoud van het 
stationsplein c.a.; met bijbehorende stukken, 1977, 1978. 1 omslag 

 
 1958 Dossier inzake de verbetering van de Stationsstraat en het vernieuwen van een 

gedeelte van het riool Molenbeekstraat-Stationsstraat, 1976, 1977..  1 omslag 
 
 1959 Dossier inzake de verbetering van de Hoensweg en een gedeelte van de 

Steinweg, 1976-1978..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1858 

 
 1960 Dossier inzake de verbetering van een gedeelte van de Hunsstraat, 1978 1 

omslag..  
 
 1961 Dossier inzake de verbetering en reconstructie van de Lindeweg (ged.), de 

Bongerd (ged.), de van Berghenstraat (ged.), de van Merodestraat, de 
Caldenbornstraat en de Pyrostraat, 1979, 1980..  1 omslag 

 
 1962 Stukken betreffende de verbetering en reconstructie van een gedeelte van de 

Kerkstraat, 1980..  1 omslag 
 
 1963 Stukken betreffende de verbetering van gedeelten van de Karstraat en de 

Vrakelbergerweg, 1980..  1 omslag 
 
 1964 Dossier inzake de verbetering en reconstructie van de Tenelenweg (ged.) en de 

Spekhouwerstraat, 1980-1982..  1 omslag 
 

2.2.11.1.1.3. Onderhoud van wegen 
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 .-- Stukken betreffende overeenkomsten met de N.V. Nederlandse Spoorwegen 
inzake de reconstructie en het onderhoud van het stationsplein c.a., 1953, 1977, 
1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 1919, 1957 

 
 1965 Circulaire van de burgemeester gericht aan de inwoners inzake het sneeuw-vrij 

maken van trottoirs; met bijbehorend stuk, 1963, 1980..  2 stukken 
 
 1966 Stukken betreffende de organisatie van de gladheidsbestrijding in de gemeente, 

1968, 1969, 1977-1979..  1 omslag 
 

2.2.11.1.1.4. Waterafvoer en verlichting van wegen 

 
 1967 Stukken betreffende de beplanting van agrarische wegen, 1958-1972..  1 omslag 
 
 1968 Akte houdende overeenkomst met Rijkswaterstaat inzake de aanleg, 

instandhouding en exploitatie van een gedeelte van de verlichting onder kunstwerk 
9 in de rijksweg no. 76 (ged. Hoensbroek-Bocholtz) over de Valkenburgerweg; met 
bijbehorende stukken, 1973-1975..  1 omslag 

 

2.2.11.1.1.5. Bestemming of onttrekking van wegen voor of aan de openbare dienst 

 
 1969 Dossier inzake het afgewezen verzoek van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie 

van Limburgse Steenkolenmijnen, genaamd Oranje Nassau Mijnen en het 
Beambtenfonds van de Staatsmijnen in Limburg beiden te Heerlen tot onttrekking 
aan het openbaar verkeer van het verbindingsvoetpad tussen de Mareweg en de 
Koekoeksweg, voorkomende onder no. 20 in de wegenlegger, voor zover gelegen 
tussen de percelen sectie A nos. 301, 302, 330, 331, 332, 371, 2856 en 3046, 
1949-1954..  1 omslag 

 
 1970 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van het voetpad, lopende vanaf de Stationstraat naar de 
Hoolstraat, aan weerszijden begrensd door de percelen sectie A nos. 3141, 2945, 
2944, 2845 en 3150; met bijbehorende stukken, 1951, 1952..  1 omslag 

 
 1971 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van weggedeelten van de Esschenderweg (no. 14 
wegenlegger) en van het voetpad van de Puttermolen langs de pachthoeve 
Steenhuijs naar Heerlen (no. 16 wegenlegger), voor zover deze weggedeelten een 
verbinding vormen tussen de Esschenderweg (zoals deze nieuw is aangelegd) en 
rijksweg no. 76; met bijbehorende stukken, 1956..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 1867 

 
 1972 Besluiten van de raad tot bestemming tot openbare weg van gedeelten van het 

verlegde voetpad naar Barrier, voorkomende onder no. 5 van de wegenlegger, 
thans lopende over de percelen sectie A nos. 2417 en 3093, alsmede het beheer 
en onderhoud hiervan ten brengen ten laste van de gemeente; met bijbehorend 
stuk, 1956..  3 stukken 

 
 1973 Besluit van de raad tot bestemming tot openbare weg van de ten zuiden van de 

rijksweg no. 76 Geleen-Heerlen nieuw aanlegde veldweg, alsmede inzake het 
beheer en onderhoud hiervan te brengen ten laste van de gemeente Voerendaal, 
1956..  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummers 1867 en 1971 

 
 1974 Besluit van de raad tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte 

van het voetpad naar Barrier, voorkomende onder no. 5 van de wegenlegger, 
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lopende tussen de percelen sectie A nos. 2636, 1086, 2414, 1084, 1085 en 1087; 
met bijbehorend stuk, 1956..  2 stukken 

 
 1975 Besluit van de raad tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte 

van het voetpad van de Pingenstraat naar het Kolmondervoetpad, voorkomende 
onder no. 51 van de wegenlegger; met bijbehorend stuk, 1956..  2 stukken 

 
 1976 Besluit van de raad tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het voetpad van 

Tenhove naar Klimmen en het voetpad van Retersbeek naar de Steinweg, 
voorkomende onder nos. 1 en 2 van de wegenlegger, 1956..  1 stuk 

 
 1977 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van Vrenkevoetpad, voorkomende onder no. 71 van de 
wegenlegger, lopende van de Bergseweg naar de Hunsstraat; met bijbehorende 
stukken, 1970, 1971..  1 omslag 

 
 1978 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot onttrekking aan 

het openbaar verkeer van gedeelten van de Stijngats vanaf de grens van de 
gemeente Klimmen tot aan de Stijnweg (no. 3 wegenlegger), de Stijnweg vanaf de 
Valkenburgerweg over een lengte van ? 130 meter (no. 4 wegenlegger), het 
voetpad naar Barrier (no. 5 wegenlegger), de Kundergats (no. 66 wegenlegger), 
de Welterweg (no. 69 wegenlegger) en het Molenvoetpad (no. 92 wegenlegger), 
t.b.v. de aanleg van de provinciale weg Heerlen-Maastricht, gedeelten van de 
Esschenderweg vanaf de grens met de gemeente Heerlen tot ? 160 meter voor de 
kruising met de Rivierenweg (no. 14 wegenlegger), het voetpad van de 
Puttermolen langs de pachthoeve Steenhuijs naar Heerlen vanaf de 
Esschenderweg over een lengte van ? 50 meter (no. 16 wegenlegger) en het 
voetpad van Voerendaal naar de pachthoeve Morgenster vanaf de 
Esschenderweg over een lengte van ? 140 meter (no. 17 wegenlegger), t.b.v. het 
project baanverdubbeling Ten Esschen en een gedeelte van de Eijkenderweg 
voorzover gelegen tussen de Heerlerweg en het voetpad van Voerendaal naar 
Heerlen (no. 21 wegenlegger), t.b.v. de aanleg van het sportpark Terworm; met 
bijbehorende stukken, 1971, 1973..  1 omslag 

 

2.2.11.1.1.6. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen 

 
 1979 Vergunning , verleend aan de N.V. Waterleiding Maatschappij voor Zuid-Limburg, 

tot het leggen van de watertransportleiding Roodborn-Colmond, voor zover 
gelegen op gemeente-eigendom; met bijbehorende stukken, 1953.  3 stukken 

 
 1980 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan de N.V. Waterleiding 

Maatschappij voor Zuid-Limburg voor het leggen van een waterleiding in de 
tertiaire weg TP 80 Voerendaal-Ten Esschen, 1956, 1957..  1 omslag 

 
 1981 Stukken betreffende de aan het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met 

zijtakken te Sittard verleende toestemmingen tot het leggen van een 
rioolwaterpersleiding tussen de Puttermolen en de Eijkendermolen te Heerlen, 
voor zover gelegen op gemeente-eigendom, 1963, 1964, 1970..  1 omslag 

 
 1982 Vergunning , verleend aan H.J. Franssen, Kerkstraat 56, voor het maken van een 

uitweg van perceel sectie D no. 1979 op de tertiaire weg no. 88, genaamd 
Mingersborgerweg, t.b.v. de plaatsing van een mengsmeerpomp; met bijbehorend 
stuk, 1964..  2 stukken 

 
 1983 Stukken betreffende de aan de gemeente Heerlen verleende toestemming tot het 

leggen van een afvoerriool op het grondgebied van de gemeente, t.b.v. het nabij 
de Esschenderweg aan te leggen streekwoonwagenkamp, 1964..  1 omslag 
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 1984 Vergunning verleend aan de N.V. Nederlandse Gasunie, voor de aanleg van de 
gastransportleiding Bemelen-Heerlen, voor zover gelegen op het grondgebied van 
de gemeente; met bijbehorende stukken, 1965, 1968..  1 omslag 

 
 1985 Vergunning verleend aan de N.V. Nederlandse Gasunie, voor het leggen van een 

aardgasleiding voor de aardgasaansluiting van de gemeente; met bijbehorende 
stukken, 1966-1968..  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend door de gemeente aan de N.V. Nederlandse Gasunie, voor 

het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van leidingen voor 
gastransporten met bijkomende werken in de gemeente, 1967..  
N.B. Zie inventarisnummer 2026 

 
 1986 Vergunning , verleend aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen, genaamd Oranje Nassau Mijnen, tot het leggen, hebben en 
onderhouden van een watertransportleiding in de Retersbekerweg; met 
bijbehorende stukken, 1969..  1 omslag 

 
 1987 Vergunning de aansluiting van de woonkern Ubachsberg op het aardgasnet, 1969-

1971..  1 omslag 
 
 1988 Stukken betreffende de aan de N.V. Nederlandse Gasunie verleende toestemming 

voor de aanleg van de gastransportleiding Heerlen-Simpelveld-Kerkrade, voor 
zover gelegen op het grondgebied van de gemeente, 1971, 1972.  1 omslag 

 
 1989 Vergunning , verleend aan de N.V. Nederlandse Gasunie, voor het leggen van de 

aardgasleiding Ravenstein-Bocholtz, voor zover gelegen op het grondgebied van 
de gemeente; met bijbehorende stukken, 1973, 1975..  1 omslag 

 
 1990 Voorwaarden waaronder door de gemeente vergunning wordt verleend voor het 

leggen, hebben en onderhouden van een waterleiding in gemeente-eigendommen, 
z.d..  1 stuk 

 

2.2.11.1.1.7. Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer daarover 

 
 1991-1992 Stukken betreffende het aanbrengen van bewegwijzering in de gemeente door de 

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B, 1952, 1963-1977..  
 1991 1952, 1963-1971, 1952 - 1971 1 omslag 
 1992 1970-1977, 1970 - 1977 1 omslag 

 
 1993 Stukken betreffende de oprichting van de afdeling Voerendaal van het Verbond 

voor Veilig Verkeer, 1954, 1961..  3 stukken 
 
 1994-1995 Stukken betreffende wijzigingsleggers van de wegenlegger, 1955-1957, 1959- 

1961..  
N.B. Zie ook inventarisnummers 1974-1976 

 1994 Stukken betreffende het het opmaken van wijzigingsleggers, 1955-
1957, 1959-1961. 1 omslag 

 1995 2e wijzigingslegger; met bijbehorend stuk, 1960, 1961. 1 deel, 1 stuk 
 
 1996 Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom 

ingevolge de Wegenverkeerswet en de Wegenwet, 1955-1981..  1 omslag 
 
 1997-1998 Stukken betreffende het treffen van gemeentelijke verkeersmaatregelen, 1956- 

1981..  
 1997 1956-1971, 1956 - 1971 1 omslag 
 1998 1972-1981, 1972 - 1981 1 omslag 
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 1999 Stukken betreffende de beveiliging van het kruispunt Kunderlinde, 1960-1973.  1 omslag 
 
 2000 Stukken betreffende het markeren van wandelpaden in de gemeente door het 

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afdeling Ubachsberg-Voerendaal, 
1974, 1975..  1 omslag 

 
 2001 Besluit van de raad tot instelling van de commissie verkeersplan, 1976..  1 stuk 
 
 2002 Stukken betreffende de levering, de plaatsing en het onderhoud van toeristische 

wegwijzers, 1978..  3 stukken 
 

2.2.11.2. Verkeer en vervoer over spoorwegen 

 
 2003 Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het hebben van een 

bestrating aan de zuidzijde van de spoorweg Heerlen-Schin op Geul tussen km 
2.163 en km 2.180, t.b.v. de verbetering van de Hoolstraat; met bijbehorende 
stukken, 1955..  3 stukken 

 
 .-- Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen tot het hebben van een 

rioolleiding kruisende de spoorweg Heerlen-Schin op Geul, alsmede tot het 
hebben van een weg met berm aan de noordzijde van genoemde spoorweg, t.b.v. 
de reconstructie van de Putterweg; met bijbehorende stukken, 1968..  
N.B. Zie inventarisnummer 1934 

 
 2004 Vergunning van de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het hebben van een 

betonnen rioolleiding en twee controleputten in de onderdoorgang nabij km 3.066 
van de spoorweg Heerlen-Schin op Geul; met bijbehorende stukken, 1968.  1 omslag 

 

2.2.11.3. Verkeer en vervoer door de lucht 

 
 2005 Verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de burgemeester aan de 

Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, tegen de aanleg van een 
helicopterlandingsplaats bij kasteel en boerderij Puth, t.b.v. de Opperbevelhebber 
der Geallieerde Strijdkrachten in Centraal Europa; met bijbehorende stukken, 
1967..  1 omslag 

 

2.2.11.4. Posterijen en telecommunicatie 

 
 2006 Staat houdende overzicht van de postale historie in de gemeente over de jaren, 

1851-1971..  1 stuk 
 
 2007 Correspondentie met de Minister van Volkshuisvesting en bouwnijverheid en de 

directeur van het Postdistrict Maastricht inzake de bouw van een hulppostkantoor 
annex woning, 1958, 1959..  1 omslag 

 
 2008 Stukken betreffende de aanleg, de uitbreiding en de exploitatie van de centrale-

antenne-installatie door de Woningvereniging Voerendaal, 1974-1981.  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende het garanderen van de betaling van rente en aflossing van 

geldleningen van ? 130.000,-, ? 350.000,- en ? 450.000,- aan te gaan door de 
Woningvereniging Voerendaal met de Stichting Pensioenfonds Jansen de Wit te 
Schijndel en de Stichting Pensioenfonds Stevin Groep te Utrecht, t.b.v. de aktieve 
en passieve apparatuur en het gebouwtje van de centrale-antenne- installatie aan 
de Parkstraat, 1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 1817 
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2.2.12. Economische aangelegenheden 

 

2.2.12.1. Bodemproduktie 

 
 2009 Staten houdende overzichten van metingen ten behoeve van de 

grondgebruikerskaarten no. 62 B Noord en 62 B Zuid; met bijbehorende stukken, 
z.d.  1 omslag 

 

2.2.12.1.1. Land-, tuin- en bosbouw 

 
 2010-2018 Stukken betreffende de ruilverkaveling Ransdalerveld, 1951-1969..  

 2010 Stukken betreffende de aanvraag en de voorlopige vast- stelling van 
het plan tot ruilverkaveling, 1951-1953, 1956-1959, 1962, 1963. 1 omslag 

 2011 Bestek en voorwaarden en tekeningen inzake het verbe- teren en 
verharden van de wegen nos. 104, 105, 106, 107, 113, 130, 135, 
145 en 147, ter lengte van ? 9.3 km.; met bijbehorende stuk- ken, 
1960. 1 omslag 

 2012 Bestek en voorwaarden en tekeningen inzake het verbeteren en 
verharden van de wegen nos. 106, 114, 121, 122, 124, 127, 128, 
129, 130 en 149, ter lengte van ? 13.1 km.; met bijbehorende 
stukken, 1961. 1 omslag 

 2013 Stukken betreffende de verstrekking van bijdragen aan de 
Plaatselijke Commissie voor Ruilverkaveling Ransdalerveld in de 
kosten van verbetering van wegen en de aanleg van een bermsloot 
langs de Vrakelbergerweg, genaamd Vloeds- graaf, 1961-1964, 
1968. 1 omslag 

 2014 Bestek en voorwaarden en tekeningen inzake het verbeteren en 
verharden van de wegen nos. 101, 102, 110, 115, 119, 123, 125, 
131, 136, 137, 140, 143 en 148, ter lengte van ? 12 km.; met 
bijbehorende stukken, 1962. 1 omslag 

 2015 Vergunning, verleend door het college van Gedeputeerde Sta- ten 
aan de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling 
Ransdalerveld, voor het verbeteren en gedeeltelijk verleggen en 
rioleren van het maken van duikers in de waterlossing ge- naamd 
Vloedgraaf; met bijbehorende stukken, 1963, 1964. Afschrift. 1 omslag 

 2016 Vergunning, verleend door het college van Gedeputeerde Sta- ten 
aan de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Rans- 
dalerveld, voor het verbeteren van een gedeelte van de water- 
lossing genaamd Keldervloedgraaf, 1963. Afschrift. 1 stuk 

 2017 Dossier inzake de vaststelling van het plan van wegen en water- 
lopen met de daartoe behorende kunstwerken alsmede het 
landschapsplan, alsmede betreffende de toewijzing van de 
eigendom, het beheer en het onderhoud van onderscheidenlijk de 
openbare wegen en de waterlopen met de daartoe behorende 
kunstwerken, 1964, 1965. 1 omslag 

 2018 Dossier inzake de vaststelling van het tweede gedeelte van het plan 
van wegen en waterlopen met de daartoe behorende kunst- werken, 
alsmede het landschapsplan, alsmede betreffende de toewijzing 
van de eigendom, het beheer en het onderhoud van 
onderscheidenlijk de openbare wegen en de waterlopen met de 
daartoe behorende kunstwerken, 1967-1969. 1 omslag 

 
 2019 Staten houdende statistische opgaven van de raming van de oogst, 1954.  2 stukken 
 



 156

 2020 Staten houdende statistische opgaven van gemeentelijke jaarcijfers betreffende 
het bodemgebruik en de landbouw, 1956, 1957, 1960-1970..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de verplaatsing van het landbouwbedrijf van J.J.G. Crijns 

naar Swifterbant in Oostelijk Flevoland, 1964-1966..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 290 

 
 2021 Stukken betreffende het niet doorgegane plan tot ruilverkaveling bij overeenkomst 

Ubachsberg, 1965, 1967, 1970, 1971, 1973..  1 omslag 
 

2.2.12.1.2. Delfstoffen 

 
 2022 Rapport van de Studiegroep Mijnwater inzake mogelijke wateroverlast als gevolg 

van mijnsluiting; met bijbehorende stukken, 1971..  1 omslag 
 

2.2.12.1.3. Dierenteelt 

 
 2023 Register , bedoeld in artikel 3 van het Reglement op het houden van stieren in 

Limburg, 1948-1959, 1963, 1966, 1968, 1970..  1 katern 
 

2.2.12.1.4. Industrie, energie en handel 

 

2.2.12.1.4.1. Industrie en energie 

 
 2024 Stukken betreffende de deelname aan het aandelenkapitaal van Limagas N.V., 

alsmede ontheffing van de verplichting, voortvloeiende uit de met de N.V. 
Stroomverkoop-Maatschappij gesloten overeenkomst tot levering van electrische 
stroom rechtstreeks aan verbruikers, om gedurende de duur van de overeenkomst 
geen gasbedrijf te exploiteren of te doen exploiteren, 1952-1980.  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de uitbreiding van het electriciteitsnet voor de boerderijen 

gelegen aan de Dalstraat, 1960, 1961..  
N.B. Zie inventarisnummer 1762 

 
 2025 Stukken betreffende de aanleg van tracé 150 KV-hoogspanningslijn van 

Maastricht naar Terwinselen, op het grondgebied van de gemeente, door de N.V. 
Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij, 1962-1964..  1 omslag 

 
 2026 Akte houdende verklaring van het college van burgemeester en wethouders 

inzake accoord te gaan met rechtstreekse leveringen door de N.V. Nederlandse 
Gasunie aan Limagas N.V., alsmede vergunning verleend door de gemeente aan 
de N.V. Nederlandse Gasunie, voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen 
of verwijderen van leidingen voor gastransporten met bijkomende werken in de 
gemeente; met bijbehorende stukken, 1967..  3 stukken 

 
 2027 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling 

Industrieschap Oostelijk Mijngebied, 1967, 1968, 1975, 1976..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de aansluiting van de buurtschap Ten Esschen op het 

aardgasnet, 1974-1977..  
N.B. Zie inventarisnummer 1457 
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2.2.12.1.4.2. Handel 

 
 2028 Dossier inzake de instelling van een weekmarkt van beperkte omvang, 1977- 

1979..  1 omslag 
 
 2029 Marktverordening; met bijbehorende stukken, 1979..  3 stukken 
 

2.2.12.1.4.2.1. Distributie 

 
 2030 Gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de distributiedienst voor de 

distributiekring Heerlen, 1959..  1 stuk 
 
 2031 Distributieplan van de gemeente behorende tot de distributiekring Heerlen; met 

bijlagen, 1972..  1 omslag 
 

2.2.12.1.5. Bank-, beurs- en kredietwezen 

 
 2032 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling t.b.v. de 

exploitatie van de Volkscredietbank voor de Mijnstreek-Oost, 1954, 1963, 1971, 
1975..  1 omslag 

 

2.2.13. Arbeid 

 

2.2.13.1. Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid 

 
 2033 Verordening openstelling winkels op zondagen; met bijbehorende stukken en lijst 

van winkelbedrijven in de gemeente, 1952-1954, 1961, 1962..  1 omslag 
 
 2034 Verordeningen halve-dagsluiting winkels; met bijbehorende stukken, 1952- 1954, 

1963, 1964..  1 omslag 
 
 2035 Verordeningen tot aanwijzing van koopavonden winkels; met bijbehorende 

stukken, 1953, 1954, 1977, 1979..  1 omslag 
 
 2036 Verordening , regelende de vacantiesluiting van de slagerswinkels; met 

bijbehorende stukken, 1962-1978..  1 omslag 
 
 2037 Verordening , regelende de vacantiesluiting van de brood- en 

banketbakkerswinkels; met bijbehorende stukken, 1963..  1 omslag 
 
 2038 Verordeningen , regelende de vacantiesluiting van de kapperswinkels; met 

bijbehorende stukken, 1963, 1968..  1 omslag 
 
 2039 Verordeningen tot vrijstelling van de Winkelsluitingswet 1976 (10 dagenregeling en 

plaatselijke omstandigheden); met bijbehorende stukken, 1979, 1980..  1 omslag 
 

2.2.14. Maatschappelijke zorg/welzijnswerk 

 

2.2.14.1. Welzijnswerk in het algemeen 
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 2040 Dossier inzake de vaststelling van het sociaal-cultureel welzijnsplan 1981-1984 en 
het jaarprogramma sociaal-cultureel werk 1981 van de gemeente, 1977- 1981..  1 omslag 

 
 2041 Verordening maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren en 

jongvolwassenen (procedure- en subsidieverordening); met bijbehorend stuk, 
1978 2 stukken..  

 
 2042 Dossier inzake de vaststelling van de inventarisatienota ingevolge de 

Rijksbijdrageregeling sociaal-culturele aktiviteiten, 1978, 1979..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 2044-2047 

 
 2043 Verordening inzake subsidiëring Vormings- en Ontwikkelingswerk voor 

Volwassenen; met bijbehorende stukken, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 2044-2047 Verordeningen op grond van de Rijksbijdrageregeling sociaal-culturele aktiviteiten; 

met bijbehorende stukken, 1979, 1980..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 2042 

 2044 Stukken betreffende de voorbereiding tot vaststelling en wijziging 
van de verordeningen, 1979, 1980. 1 omslag 

 2045 Verordening, regelende de taken, de bevoegdheden, de 
samenstelling en de werkwijze van de Welzijnsraad; met 
bijbehorende stukken, 1979. Concept. 3 stukken 

 2046 Procedure- en inspraakverordening; met bijbehorend stuk, 1979. 
Afschrift. 2 stukken 

 2047 Subsidieverordening; met bijbehorend stuk, 1979. Afschrift. 2 stukken 
 
 2048-2049 Stukken betreffende de Welzijnsraad, 1979-1981..  

 2048 Stukken betreffende de samenstelling, 1979-1981. 1 omslag 
 2049 Notulen van vergaderingen; met bijbehorende stukken, 1979-1981 1 omslag 

 
 2050 Besluit van de raad tot vaststelling en deelneming aan het Convenant der 

samenwerkende gemeenten op het terrein van het specifiek welzijn voor het jaar 
1982; met bijbehorende stukken, 1981..  1 omslag 

 

2.2.14.2. Maatschappelijke zorg in het algemeen 

 
 2051 Stukken betreffende de bouw van een wijkgebouw aan de Dammerscheidtstraat, 

t.b.v. de R.K. Vereniging Het Limburgse Groene Kruis afdeling Voerendaal, 1960, 
1961..  1 omslag 

 
 2052 Stukken betreffende de bouw van een wijkgebouw te Ubachsberg, t.b.v. de R.K. 

Vereniging Het Limburgse Groene Kruis afdeling Ubachsberg, 1960, 1961, 1963..  1 omslag 
 
 2053 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Samenlevingsopbouw Centraal 

Zuid-Limburg, 1968-1971..  1 omslag 
 
 2054 Stukken betreffende de toetreding tot de Stichting Centrum voor Maatschappelijk 

Werk Heerlen en de subsidiëring van formatieplaatsen in het kader van het 
arbeidsplaatsenplan, alsmede overzicht van de door de stichting in de gemeente 
verrichtte werkzaamheden, 1972, 1973, 1975, 1979-1981..  1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aanpassing van de entree en toiletten van de Groene 

Kruisgebouwen aan het Raadhuisplein en Bernardusplein t.b.v. gehandicapten, 
1976-1979..  
N.B. Zie inventarisnummer 2189 
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2.2.14.3. Maatschappelijke zorg T.b.v. Verschillende groepen 

 

2.2.14.3.1. Algemeen 

 
 2055 Dossier inzake de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling Districts-

ambulancedienst Zuidoost Limburg, 1966-1968, 1972, 1973..  1 omslag 
 

2.2.14.3.2. Zorg voor behoeftigen 

 
 2056 Formulieren betreffende de statistiek aangaande het armwezen, 1950-1961.  1 omslag 
 
 2057 Lijsten van instellingen van weldadigheid ingevolge artikel 3 van de Armenwet; 

met bijbehorende stukken, 1951, 1953, 1955, 1956..  1 omslag 
 
 2058 Stukken betreffende de samenstelling van de Commissie Gemeentelijke Sociale 

Werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders, de Commissie Wet 
Werkloosheidsvoorzieningen, de Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze 
Werknemers en de Commissie Rijksgroepsregeling Zelfstandigen, 1961- 1981..  1 omslag 

 
 2059 Notulen vergadering van de Commissie Gemeentelijke Sociale 

Werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders, 1963..  1 stuk 
 
 2060 Verordening behandeling aanvragen en bezwaarschriften ingevolge de Algemene 

Bijstandswet; met bijbehorende stukken, 1964..  1 omslag 
 
 2061 Besluit van de raad tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Sociale- 

Werkvoorzieningschap Zuidoostelijk Limburg; met bijbehorende stukken, 1964, 
1969..  1 omslag 

 
 2062 Formulieren houdende inlichtingen omtrent de uitvoering van de Algemene 

Bijstandswet, 1965, 1966..  3 stukken 
 
 2063 Notulen van vergaderingen van de Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze 

Werknemers, met bijbehorend stuk, 1966, 1967, 1970..  1 omslag 
N.B. Incompleet 

 
 2064 Notulen van vergaderingen van de Commissie Rijksgroepsregeling Zelfstandigen; 

met bijbehorende stukken, 1966, 1968-1970..  1 omslag 
N.B. Incompleet 

 
 2065 Stukken betreffende de afgewezen verzoeken van de N.K.V. centrale Voerendaal- 

Kunrade tot instelling van een adviescommissie als bedoeld in de Algemene 
Bijstandswet, 1966, 1974, 1975..  1 omslag 

 
 2066-2068 Notulen van vergaderingen van de Commissie Wet Werkloosheidsvoorzieningen; 

met bijbehorende stukken, 1966-1976..  
N.B. Incompleet 

 2066 1966-1972, 1966 - 1972 1 omslag 
 2067 1973, 1974, 1973 - 1974 1 omslag 
 2068 1975, 1976, 1975 - 1976 1 omslag 

 
 2069 Register van ingekomen aanvragen om bijstand en bezwaarschriften, 1972- 1975.. 

 1 deel 
 
 2070 Stukken betreffende de eventuele oprichting van een intergemeentelijke sociale 

dienst voor de gemeenten Hulsberg, Klimmen, Nuth, Voerendaal en 
Wijnandsrade, 1973, 1975, 1976..  1 omslag 
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 2071 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling met de gemeenten 

Simpelveld en Bocholtz inzake sociale recherche, 1975, 1981..  1 omslag 
 
 2072 Correspondentie met de Federatie Nederlandse Vakbeweging afdeling Voerendaal 

betreffende de toepassing c.q. uitvoering van artikel 24 van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening, 1979, 1980..  1 omslag 

 

2.2.14.3.3. Burgerlijke Instelling van Weldadigheid/Burgerlijk Armbestuur 

 
 2073 Formulieren houdende inlichtingen voor de samenstelling van het verslag omtrent 

de verrichtingen aangaande het armbestuur, 1950-1954..  1 omslag 
 
 2074 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van het Burgerlijk 

Armbestuur, 1951-1956, 1958-1962, 1964..  1 omslag 
 
 2075 Stukken betreffende de wijziging van het reglement van het Burgerlijk Armbestuur, 

1953, 1954..  1 omslag 
 
 2076 Stukken betreffende de verlening van een aanvullend subsidie over 1963 aan het 

Burgerlijk Armbestuur, ter dekking van het nadelige saldo, 1964..  2 stukken 
 
 2077 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten betreffende de 

opheffing van het Burgerlijk Armbestuur met ingang van 01-01-1965; met 
bijbehorende stukken, 1964, 1965..  3 stukken 

 

2.2.14.3.4. Zorg voor bejaarden en kinderen 

 
 2078 Stukken betreffende het onderzoek naar de woonbehoeften van de bejaarden in 

de gemeente, 1970, 1971..  1 omslag 
 
 2079 Correspondentie met de Stichting Bejaardenzorg Voerendaal inzake de bouw van 

bejaardenwoningen, 1970-1972..  1 omslag 
 
 2080 Stichtingsakte Stichting Bejaardenzorg Voerendaal, 1971. Afschrift..  1 stuk 
 
 2081 Stukken betreffende de subsidiëring en de huisvesting van Stichting 

Peuterspeelzaal de eerste stap, 1973-1975, 1978-1980..  1 omslag 
 
 2082 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Simpelveld voor 

de commissie als bedoeld in artikel 6j, eerste lid, van de Wet op de 
bejaardenoorden, 1976, 1977..  1 omslag 

 
 2083 Verordening behandeling beroepschriften ingevolge de Wet op de 

bejaardenoorden; met bijbehorende stukken, 1977, 1978..  1 omslag 
 
 2084 Stukken betreffende de huisvesting van het Bejaarden- en Ziekencomité 

Voerendaal en de dependance van de Muziekschool Heerlen in het pand van de 
voormalige kleuterschool Op Weg, Raadhuisplein 1a, 1979, 1980..  1 omslag 

 

2.2.14.3.5. Zorg voor andere hulpbehoevenden 

 
 2085 Stukken betreffende inzameling van gelden en goederen ten behoeve van de 

slachtoffers van de waternoodramp, 1953..  1 omslag 
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 2086 Stukken betreffende de huisvesting van gerepatrieerden uit Indonesië, 1958, 1963. 
 1 omslag 

 

2.2.15. Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie 

 

2.2.15.1. Onderwijs 

 
 .-- Notulen van vergaderingen van de commissie algemene beleidsvoering en 

onderwijs, 1974-1978..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1107 

 
 .-- Notulen van vergaderingen van de commissie maatschappelijk welzijn en 

onderwijs, 1980-1980..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 1110 

 

2.2.15.1.1. Lager onderwijs 

 

2.2.15.1.1.1. Leerkrachten 

 
 2087-2091 Besluiten van de raad houdende de benoeming en het ontslag van onderwijzers 

van de openbare lagere school Ubachsberg, 1951, 1954..  
 2087 Gulikers, P.A.J., onderwijzer, 1951, 1954. 2 stukken 
 2088 Offermans, J.W., onderwijzer, 1954. 1 stuk 
 2089 Raaij, H.H.C. van, onderwijzer, 1954. 1 stuk 
 2090 Satijn, A.M., onderwijzeres, 1954. 1 stuk 
 2091 Snijders, J.G., hoofdonderwijzer, 1954. 1 stuk 

 
 2092 Besluiten van de raad tot vaststelling van de vergoedingen van de salariskosten 

van de vakleerkrachten van de bijzondere meisjesschool voor voortgezet gewoon 
lager onderwijs St. Michaël, gelegen aan het Raadhuisplein 1; met bijbehorende 
stukken, 1951-1967..  1 omslag 

 
 2093 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot van toepassing 

verklaring op de onderwijzers bij het bijzonder gewoon en voortgezet gewoon 
lager onderwijs van het Verplaatsingskostenbesluit 1946; met bijbehorend stuk, 
1960..  2 stukken 

 
 2094 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot van toepassing 

verklaring op de leidsters van het bijzonder kleuteronderwijs van het 
Verplaatsingskostenbesluit 1962; met bijbehorend stuk, 1967..  2 stukken 

 
 2095 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot van toepassing 

verklaring op de leerkrachten bij het bijzonder onderwijs en op de leidsters bij het 
bijzonder kleuteronderwijs van het Reis- en Pensionkostenbesluit ongehuwd 
rijkspersoneel; met bijbehorend stuk, 1976..  2 stukken 

 
 2096 Verordening inzake het toekennen van een vergoeding aan de leerkrachten voor 

de verzorging van huisonderwijs aan langdurig zieke kinderen; met bijbehorend 
stuk, 1979..  2 stukken 

 

2.2.15.1.1.2. Organisatie van onderwijs en school 
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 2097 Rapporten van de gemeentelijke schoolarts betreffende het medisch 
schooltoezicht over de jaren, 1951-1955..  1 omslag 

 
 2098 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot opheffing van 

de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Ubachsberg met ingang van 
01-01-1955; met bijbehorend stuk, 1954..  3 stukken 

 
 2099 Koninklijk Besluiten houdende ontheffing van de eis om in een gemeente 

openbaar lager onderwijs te geven; met bijbehorende stukken, 1954, 1955, 1959, 
1960. Afschriften..  1 omslag 

 
 2100 Stukken betreffende de stichting van een bijzondere jongens- en meisjesschool 

voor gewoon lager onderwijs te Ubachsberg, door overdracht van het gebouw van 
de openbare lagere school met het daarbij behorende meubilair en de leer- en 
hulpmiddelen, gelegen aan de Schoolstraat 33, aan de R.-K. Kerk en Parochie van 
de H. Bernardus, 1954-1956..  1 omslag 

 
 2101 Stukken betreffende de deelneming aan de Stichting Schooltandverzorging kring 

Hoensbroek, 1955, 1956..  1 omslag 
 
 2102 Stukken betreffende de toetreding tot de schoolartsendienst district Hoensbroek, 

1956..  1 omslag 
 
 2103 Correspondentie inzake het geven van spraakonderwijs op kleuter- en lagere 

scholen, 1956, 19559, 1960, 1965..  1 omslag 
 
 2104 Stukken betreffende de centralisatie van de administratie van de scholen voor 

kleuteronderwijs, gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs, 1961, 1964 1 
omslag..  

 
 2105 Stukken betreffende de behoefte aan, de bezetting en overzichten van scholen 

voor lager- en kleuteronderwijs, 1963-1969, 1972-1974..  1 omslag 
 
 2106 Besluiten van de raad en het college van Gedeputeerde Staten tot toetreding tot 

de gemeenschappelijke regeling betreffende de oprichting en instandhouding van 
een openbare lagere school te Heerlen; met bijbehorende stukken, 1964.  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2111 

 
 2107 Statuten van de Stichting Katholiek Onderwijs Kunrade, 1964. Afschrift..  1 stuk 
 
 2108 Statuten van de Stichting Bijzonder Onderwijs Parochie St. Laurentius, 1965. 

Afschrift..  1 stuk 
 
 2109 Notulen bespreking gehouden met het bestuur van de Stichting Katholiek 

Onderwijs Ubachsberg, 1970..  1 stuk 
 
 2110 Notulen bespreking gehouden met het bestuur van de Stichting Bijzonder 

Onderwijs Parochie St. Laurentius, 1971. Afschrift..  1 stuk 
 
 2111 Gemeenschappelijke regeling tot toelating van leerlingen op een openbare lagere 

school voor gewoon lager onderwijs in de gemeente Heerlen; met bijbehorende 
stukken, 1972..  3 stukken 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2106 

 
 2112 Stukken betreffende het ophouden als bestemming van schoolgebouwen van de 

R.K. bijzondere meisjesschool voor gewoon lager onderwijs Maria, gelegen aan de 
Hogeweg 2 en de R.K. bijzondere jongensschool voor gewoon lager onderwijs St. 
Jozef, gelegen aan de Hogeweg 45-47, 1973, 1974..  1 omslag 

 
 2113 Stukken betreffende de deelneming aan en de subsidiëring van de Stichting 

Jeugdtandverzorging Zuid-Oost Limburg, 1973-1976..  1 omslag 
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 2114 Besluit van de raad tot toetreding tot de Stichting Schoolpedagogisch Centrum 

Oostelijke Mijnstreek c.a.; met bijbehorende stukken, 1974..  3 stukken 
 
 2115 Stukken betreffende het ophouden als bestemming van schoolgebouw van een 

gedeelte van het schoolgebouw van de bijzondere jongens- en meisjesschool voor 
gewoon lager onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Schoolstraat 33, 1974, 1975..  1 omslag 

 
 2116 Stukken betreffende het ophouden als bestemming van schoolgebouw van een 

gedeelte van de bijzondere school voor gewoon lager onderwijs Dammerich, 
gelegen aan de Schilsstraat 5, in verband met de stichting van een bijzondere 
kleuterschool hierin, 1978, 1979..  1 omslag 

 
 2117 Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling betreffende de subsidiëring van 

de Stichting Schoolpedagogisch Centrum Oostelijke Mijnstreek c.a. in de kosten 
van spraakonderwijs aan leerlingen van de kleuter- en lagere scholen, 1978, 1980, 
1981..  1 omslag 

 
 2118 Stukken betreffende het ophouden als bestemming van schoolgebouw van de 

bijzondere kleuterschool Op Weg, gelegen aan het Raadhuisplein 1a, 1978- 1980.. 
 1 omslag 

 
 2119 Stukken betreffende het ophouden als bestemming van schoolgebouw van de 

bijzondere kleuterschool St. Anna, gelegen aan het Bernardusplein 15, 1979, 
1980..  1 omslag 

 
 2120 Stukken betreffende het ophouden als bestemming van schoolgebouw van de 

bijzondere kleuterschool St. Bernadette, gelegen aan de Lindeweg 42, 1980, 
1981..  1 omslag 

 

2.2.15.1.1.3. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het 
onderwijs 

 
 2121 Stukken betreffende de bouw van de bijzondere meisjesschool voor voortgezet 

gewoon lager onderwijs St. Michaël aan het Raadhuisplein, 1951-1956 1 omslag..  
 
 2122 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van oorlogs- en bezettingsschade 

aan schoolgebouwen, 1954-1958..  1 omslag 
 
 2123 Stukken betreffende de verbouwing van de bijzondere jongens- en meisjesschool 

voor gewoon lager onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Schoolstraat 33, 1954-
1958, 1960..  1 omslag 

 
 2124 Akte houdende overdracht door de gemeente aan de St. Josephstichting te 

Hulsberg van een terrein met het zich daarop bevindende schoolgebouw voor 
voortgezet gewoon lager onderwijs voor meisjes, gelegen aan de Keerberg hoek 
Peerboomervouwer (later Raadhuisplein), sectie A no. 3117, groot circa 11,45 a, 
alsmede akte houdende overdracht van het terrein met het schoolgebouw door de 
St. Josephstichting te Hulsberg aan de R.-K. Kerk en Parochie van de H. 
Laurentius; met bijbehorende stukken, 1955, 1961. Afschriften 1 omslag 

 
 2125 Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere meisjesschool voor 

voortgezet gewoon lager onderwijs St. Michaël, gelegen aan het Raadhuisplein, 
met een lokaal, 1956, 1957, 1959..  1 omslag 

 
 2126 Dossier inzake de bouw en de eerste inrichting van de bijzondere kleuterschool St. 

Anna, Bernardusplein 15, 1957-1961..  1 omslag 
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 2127-2128 Dossier inzake de verbouwing en verbetering van de R.K. bijzondere 
jongensschool voor gewoon lager onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Hogeweg 
45-47, 1958-1961..  

 2127 1958-1960, 1958 - 1960 1 omslag 
 2128 1959-1961, 1959 - 1961 1 omslag 

 
 2129 Stukken betreffende de ruiling van een gedeelte van het schoolgebouw met 

stroken grond en een gedeelte van het speelterrein, gelegen aan de Hogeweg 45-
47, sectie A no. 3328, groot circa 12,80 a, tegen het gymnastieklokaal met stroken 
grond, gelegen aan de Hogeweg 45-47, sectie A no. 3330, groot circa 10,30 a, 
toebehorend aan de R.-K. Kerk en Parochie van de H. Laurentius, 1960..  1 omslag 

 
 2130 Instructie voor de toezichthouder, aangesteld voor het toezicht op het gebruik en 

het onderhoud van de gymnastiekzaal, 1960..  1 stuk 
 
 2131 Dossier inzake de eerste inrichting van de verbouwde gemeentelijke 

gymnastiekzaal, gelegen aan de Hogeweg 45-47, 1960, 1961..  1 omslag 
 
 2132 Stukken betreffende de ingebruikgeving van de gemeentelijke gymnastiekzaal, 

gelegen aan de Hogeweg 45-47, aan scholen en verenigingen, 1960, 1961, 1963, 
1969..  1 omslag 

 
 2133 Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere school voor gewoon lager 

onderwijs Kunrade, gelegen aan de Hongerbeekstraat 70, met twee lokalen, 1961-
1974..  1 omslag 

 
 2134-2136 Stukken betreffende de bouw, de eerste inrichting en de huur van de bijzondere 

kleuterschool St. Bernadette, Lindeweg 42, 1962-1968..  
 2134 Stukken betreffende de bouw van de kleuterschool door Aan- 

nemersbedrijf Jongen N.V. te Schaesberg, 1962-1968. 1 omslag 
 2135 Stukken betreffende de eerste inrichting, 1966, 1967. 1 omslag 
 2136 Dossier inzake de huur van het schoolgebouw van Aanne- 

mersbedrijf Jongen N.V. te Schaesberg, 1966, 1967. 1 omslag 
 
 2137 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van de bijzondere school voor 

gewoon lager onderwijs Kunrade aan de Hongerbeekstraat 70, 1962-1969, 1972, 
1973..  1 omslag 

 
 2138 Akte houdende overdracht door de gemeente aan de R.-K. Kerk en Parochie van 

de H. Bernardus van de gebouwen van de bijzondere kleuterschool St. Anna, 
gelegen aan het Bernardusplein 15, sectie D no. 1969 ged., groot circa 15 a, 1962. 
Afschrift..  1 stuk 

 
 2139 Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere jongens- en meisjesschool 

voor gewoon lager onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Schoolstraat 33, met twee 
lokalen, 1964-1968..  1 omslag 

 
 2140 Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Katholiek 

Onderwijs Kunrade van het terrein waarop door de stichting een schoolgebouw 
voor gewoon lager onderwijs wordt gesticht, gelegen aan de Hongerbeekstraat, 
sectie A no. 2899 en sectie F no. 397 beiden ged., samen groot circa 54,72 a; met 
bijbehorend stuk, 1967. Afschrift..  2 stukken 

 
 2141 Stukken betreffende de verbouwing van de voormalige school voor voortgezet 

gewoon lager onderwijs, gelegen aan het Raadhuisplein 1a, t.b.v. de stichting van 
de bijzondere kleuterschool Op Weg, 1968-1971..  1 omslag 
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 2142 Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs Kunrade, gelegen aan de Hongerbeekstraat 70, met twee lokalen, 1969-
1972..  1 omslag 

 
 2143 Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere jongens- en meisjesschool 

voor gewoon lager onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Schoolstraat 33, met vijf 
lokalen, 1969-1975, 1977..  1 omslag 

 
 2144-2149 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van de bijzondere scholen voor 

kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs Dammerich aan de Schilsstraat 5, 
1970-1976..  

 2144 Algemeen, 1970-1973, 1976. 1 omslag 
 2145 Stukken betreffende het oriënterend grondonderzoek, 1971. 1 omslag 
 2146 Stukken betreffende de situering en het ontwerp van het 

schoolgebouw, 1971, 1972. 1 omslag 
 2147 Notulen van besprekingen, 1970, 1971, 1973. 1 omslag 
 2148 Stukken betreffende de financiering van de bouw en de inrichting 

van de lagere school, 1970-1975. 1 omslag 
 2149 Stukken betreffende de financiering van de bouw en de inrichting 

van de kleuterschool, 1972-1975. 1 omslag 
 
 2150 Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Katholiek 

Onderwijs Kunrade van de gebouwen van kleuterschool St. Bernadette met 
verdere aanhorigheden, erf en tuin, gelegen aan de Lindeweg 42, sectie F no. 
465, groot circa 19,25 a; met bijbehorende stukken, 1972-1974. Afschrift..  1 omslag 

 
 2151 Polissen houdende verzekering van de lagere- en kleuterschool aan de 

Schilsstraat- Strijthagenstraat tegen brand; met bijbehorend stuk, 1973, 1981 3 
stukken..  

 
 2152 Akte houdende overdracht door de gemeente aan de Stichting Bijzonder 

Onderwijs Parochie St. Laurentius van de ondergrond van de 
scholengemeenschap Dammerich, gelegen aan de Schilsstraat 5, sectie F no. 
597, groot 1,31 ha; met bijbehorende stukken, 1974, 1975. Afschrift..  1 omslag 

 
 2153 Akte houdende overdracht door de Stichting Katholiek Onderwijs Ubachsberg aan 

de gemeente van een perceel grond met het zich daarop bevindende gedeelte van 
het schoolgebouw, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C no. 2636 ged., groot 
circa 22,20 a, alsmede concept-akte inzake overdracht door de gemeente aan de 
Stichting Katholiek Onderwijs Ubachsberg van een perceel grond met het zich 
daarop bevindende gedeelte van het schoolgebouw, gelegen aan de Grispenstraat 
en de Bostenstraat, sectie C nos. 2918 en 2636 beiden ged., groot circa 48,45 a; 
met bijbehorende stukken, 1975, 1976. Afschrift.  1 omslag 

 
 2154 Stukken betreffende de bouw van een gymnastieklokaal en leermiddelenberging 

bij de bijzondere jongens- en meisjesschool voor gewoon lager onderwijs St. 
Jozef, gelegen aan de Bostenstraat 21, 1977-1980..  1 omslag 

 
 2155 Stukken betreffende de verbouwing/uitbreiding van de bijzondere school voor 

gewoon lager onderwijs Kunrade, gelegen aan de Hongerbeekstraat 70, in 
verband met de integratie van het kleuter- en basisonderwijs, 1978-1982.  1 omslag 

 
 2156 Stukken betreffende de sloop van de voormalige kleuterschool St. Bernadette, 

gelegen aan de Lindeweg 42, 1980..  3 stukken 
 
 2157 Dossier inzake de aanleg van een speelplaats en groenvoorziening, de plaatsing 

van een afrastering en het treffen van bouwkundige voorzieningen aan de 
bijzondere scholen voor kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs Kunrade, 
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gelegen aan de Hongerbeekstraat 70, in verband met de verbouwing/ uitbreiding 
van de school, 1980, 1981..  1 omslag 

 

2.2.15.1.1.4. Schooltoezicht 

 
 2158 Stukken betreffende de samenstelling van de commissie tot wering van 

schoolverzuim en de herbenoemingen van de secretaris van de commissie, 1951- 
1953..  1 omslag 

 

2.2.15.1.1.5. Stukken betreffende de benoeming van secretarissen van de commissies tot 
wering van schoolverzuim, 1951-1956. 

 
N.B. Zie inventarisnummers 1198 en 1208. 
 
 2159 Stukken betreffende de benoeming en de beëdiging van ambtenaren belast met 

het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969, 1970, 1974 1 omslag 
 

2.2.15.1.1.6. Subsidies, vergoedingen, legaten enz 

 
 2160 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 72 der 

Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de R.K. bijzondere jongensschool voor gewoon 
lager onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Hogeweg 45-47; met bijbehorende 
stukken, 1951, 1956, 1958-1972..  1 omslag 

 
 2161 Stukken betreffende de bestelling van schoolbehoeften en leermiddelen voor de 

openbare school voor gewoon lager onderwijs, gelegen aan de Schoolstraat 33, 
alsmede inzake het onderhoud van het gebouw, 1951-1954..  1 omslag 

 
 2162 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 72 der 

Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de bijzondere meisjesschool voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs St. Michaël; gelegen aan het Raadhuisplein 1; met 
bijbehorende stukken, 1951-1965..  1 omslag 

 
 2163 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 72 der 

Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de R.K. bijzondere meisjesschool voor gewoon 
lager onderwijs Maria, gelegen aan de Hogeweg 2; met bijbehorende stukken, 
1951-1972..  1 omslag 

 
 2164 Besluiten van de raad tot vaststelling van het bedrag per leerling, t.b.v. de 

openbare en bijzondere scholen voor gewoon en voortgezet gewoon lager 
onderwijs; met bijbehorende stukken, 1951-1981..  1 omslag 

 
 2165 Register van voorschotten en vergoedingen ingevolge artikel 101 der Lager 

Onderwijswet 1920 voor het openbaar en bijzonder gewoon en voortgezet gewoon 
lager onderwijs, 1953-1961..  1 katern 

 
 2166 Subsidieregeling voor het kleuteronderwijs; met bijbehorende stukken, 1954, 

1955..  1 omslag 
 
 2167 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijswet en artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de 
bijzondere kleuterschool St. Anna en de bijzondere jongens- en meisjesschool 
voor gewoon lager onderwijs St. Jozef, gelegen aan de Schoolstraat 
33/Bostenstraat 21; met bijbehorende stukken, 1954, 1955, 1958-1979..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2170 
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 2168 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 
Kleuteronderwijswet, t.b.v. de bijzondere kleuterschool Maria Goretti, gevestigd in 
de panden Kerkplein 42, 44 en 46 en Hogeweg 2a en 45-47, 1956- 1975..  1 omslag 

 
 2169 Besluiten van de raad tot vaststelling van de vergoedingen per lokaal en per 

leerling, t.b.v. de scholen voor bijzonder kleuteronderwijs, 1956-1981.  1 omslag 
 
 2170 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijswet, t.b.v. de bijzondere kleuterschool St. Anna, gelegen aan het 
Bernardusplein 15; met bijbehorende stukken, 1958, 1959, 1968- 1979..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2167 

 
 2171 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijswet, t.b.v. de kleuterschool Op Weg, gelegen aan het 
Raadhuisplein 1a, 1969-1979..  1 omslag 

 
 2172 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijs, t.b.v. de bijzondere kleuterschool St. Bernadette, gelegen aan 
de Lindeweg 42; met bijbehorende stukken, 1970-1974, 1977, 1978.  1 omslag 

 
 2173 Stukken betreffende de gemeentelijke standpuntbepaling inzake de verstrekking 

van voorschotten, de inzending en betaling van facturen inzake verleende 
medewerkingen ingevolge de Kleuteronderwijswet en de Lager Onderwijswet 
1920, 1971, 1972, 1975..  1 omslag 

 
 2174 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijswet en artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de 
bijzondere scholen voor kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs Kunrade, 
gelegen aan de Hongerbeekstraat 70; met bijbehorende stukken, 1971-1980.  1 omslag 

 
 2175 Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van 

A.H.G. van Bussel als ambtenaar belast met de controle van de administratie van 
kleuterscholen, in verband met gemeentelijke vergoedingen; met behorend stuk, 
1972..  2 stukken 

 
 2176 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijswet en artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920, t.b.v. de 
bijzondere scholen voor kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs Dammerich, 
1974-1980..  1 omslag 

 
 2177 Besluiten van de raad tot verlening van medewerking ingevolge artikel 50 van de 

Kleuteronderwijswet, t.b.v. de stichting en de inrichting van de bijzondere 
kleuterschool Op Weg in de scholengemeenschap Dammerich, gelegen aan de 
Schilsstraat 5, 1978, 1979..  1 omslag 

 
 2178 Stukken betreffende het onderzoek naar de opbouw en verantwoording van het 

bedrag per leerling over de jaren 1977-1979 van de bijzondere scholen voor 
gewoon lager onderwijs, t.b.v. de vaststelling van het bedrag per leerling voor het 
jaar 1980, 1979, 1980..  1 omslag 

 

2.2.15.1.2. Overige vormen van onderwijs 

 
 2179 Correspondentie met de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond inzake 

de verplaatsing van de landbouwschool naar de gemeente Heerlen, 1951.  1 omslag 
 
 2180 Stukken betreffende de afgifte van noodzakelijkheidsverklaringen voor de 

oprichting en instandhouding van een cursus voor huishoudonderwijs c.q. de 
oprichting en instandhouding van een Mater Amabillisschool, t.b.v. de Katholieke 
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Stichting Huishoudonderwijs te Heerlen, alsmede inzake de subsidiëring van de 
Mater Amabillisschool, 1953, 1954, 1960-1962..  1 omslag 

 
 2181 Stukken betreffende het geven van muziekonderwijs in de gemeente, alsmede 

inzake de vestiging van een dependance van de Stichting Heerlense 
Muziekschool in de gemeente, 1956-1961, 1968-1980..  1 omslag 

 
 2182 Dossier inzake de mogelijke stichting/vestiging van een m.a.v.o.-school in de 

gemeente, 1963-1966, 1968, 1969, 1980..  1 omslag 
 
 2183 Besluiten van de raad inzake de subsidiëring van muziekscholen; met 

bijbehorende stukken, 1971, 1974-1977..  1 omslag 
 
 2184 Stukken betreffende de aanschaf van instrumenten en meubilair t.b.v. de 

dependance van de Stichting Heerlense Muziekschool, 1978, 1979, 1981.  1 omslag 
 
 2185 Akten houdende overeenkomsten met de Stichting Heerlense Muziekschool en de 

gemeente Heerlen inzake de verzorging van het voorbereidend, het instrumentaal 
en het vocaal muziekonderwijs in de gemeente door de Stichting Heerlense 
Muziekschool; met bijbehorende stukken, 1979, 1981..  1 omslag 

 

2.2.15.2. Verzamelen, bewaren en beschikbaarstellen van documenten, voorwerpen en 
gegevens 

 
 2186 Stukken betreffende de viering van het patroonsfeest van de H, Laurentius van het 

Benelim Convent van Archivarissen op 29-03-1960 te Voerendaal, 1960 1 
omslag..  

 
 2187 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Openbare Bibliotheek 

Voerendaal en de huisvesting van de openbare bibliotheek in het pand Hogeweg 
2, 1968, 1971- 1980..  1 omslag 

 
 2188 Brief van het Gemeentelijk Archief en Museum te Heerlen betreffende de 

schenking door de gemeente Voerendaal aan deze instelling van een terra sigillata 
bord; met bijlage, 1971..  2 stukken 

 
 2189 Dossier inzake de aanpassing van de entree en toiletten van de bibliotheek aan de 

Hogeweg en de Groene Kruisgebouwen aan het Raadhuisplein en het 
Bernardusplein t.b.v. gehandicapten, 1976-1979..  1 omslag 

 
 2190-2191 Gemeentelijke bibliotheekplannen; met bijbehorende stukken, 1977, 1980..  

 2190 Gemeentelijk bibliotheekplan voor de jaren 1980, 1981 en 1982; 
met bijbehorende stukken, 1977. 1 omslag 

 2191 Gemeentelijk bibliotheekplan voor de jaren 1983, 1984 en 1985; 
met bijbehorende stukken, 1980. 1 omslag 

 
 2192 Stukken betreffende de verbouwing en de inrichting van de openbare bibliotheek, 

Hogeweg 2, 1978-1981..  1 omslag 
 

2.2.15.3. Historische en andere culturele waarden 

 
 2193 Correspondentie inzake de onderhoudstoestand van de Puttermolen, 1956, 1957.. 

 3 stukken 
 
 .-- Stukken betreffende de verkoop van de Kunderberg, de Putberg, de 

Vrouwenheide en het Kolmonderbos aan de Staat der Nederlanden 
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(Staatsbosbeheer), 1957, 1958..  
N.B. Zie ook inventarisnummer 406 

 
 2194 Stukken betreffende de toekenning van subsidies in de restauratiekosten van 

kasteel Cortenbach, 1957, 1962-1972..  1 omslag 
 
 2195 Stukken betreffende de toekenning van subsidies in de restauratiekosten van 

kasteel en hoeve Puth, 1957-1960, 1964-1969, 1975-1977..  1 omslag 
 
 2196 Stukken betreffende de toekenning van subsidies in de restauratiekosten van de 

molen Vrouwenheide, 1957-1981..  1 omslag 
 
 2197 Stukken betreffende de toekenning van subsidies in de restauratiekosten van 

kasteel en hoeve Haeren, 1958-1960, 1965-1969, 1977-1979..  1 omslag 
 
 2198 Stukken betreffende de restauratie van hoeve Overst Voerendaal, 1958-1981.  1 omslag 
 
 2199 Dossier inzake de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de 

Boswet, 1963, 1964..  1 omslag 
 
 2200 Dossier inzake de vaststelling, de wijziging en de aanvulling van de lijst van 

beschermde monumenten, 1964-1966, 1971-1977..  1 omslag 
 
 2201 Verordening op het vellen van houtopstanden; met bijbehorende stukken, 1965, 

1966..  1 omslag 
 
 2202 Stukken betreffende de aanwijzing van Winthagen als beschermd dorpsgezicht, 

1967, 1969..  1 omslag 
 
 2203 Stukken betreffende de restauratie, de verbouwing en de afbraak van 

monumenten, 1967-1981..  1 omslag 
 
 2204 Register van beschermde monumenten; met bijbehorende stukken, 1967-1981.  1 omslag 
 
 2205 Stukken betreffende het aanbrengen van het internationaal kenteken voor 

monumenten op monumenten in de gemeente, 1968, 1969, 1978..  1 omslag 
 
 2206 Register van beschermde stads- en dorpsgezichten; met bijbehorend stuk, 1969..  2 stukken 
 
 2207 Dossier inzake de vaststelling van de lijst van beschermde archeologische 

monumenten, 1969-1974, 1980..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2218 

 
 2208 Stukken betreffende de bebossing en het onderhoud van het Cortenbacherbos en 

gronden nabij kasteel Haeren, 1972-1975, 1978-1981..  1 omslag 
 
 2209-2211 Stukken betreffende het rehabilitatieplan van het beschermd dorpsgezicht 

Winthagen, 1975-1981..  
N.B. Zie inventarisnummer 1733 

 2209 Dossier inzake de aanwijzing van het gebied Winthagen als 
rehabilitatiegebied, 1975-1979. 1 omslag 

 2210 Tekeningen behorende bij de aanwijzing als rehabilitatiegebied, 
1979. 1 pak 

 2211 Stukken betreffende het verbeteringsplan van de woonomgeving, 
1980, 1981. 1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de aankoop van het Cortenbacherbos, gelegen aan en nabij 

de Cortenbacherallee, sectie A no. 4322 ged., groot circa 6,06,35 ha, toebehorend 
aan de Stichting Beheer Pensioenfondsen A.Z.L. te Heerlen, 1977, 1978..  
N.B. Zie inventarisnummer 362 
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 2212 Dossier inzake de restauratie van de zuidelijke ingangstoren en de noordelijke 

hoektoren van hoeve Cortenbach, 1977-1981..  1 omslag 
 
 2213 Stukken betreffende het beheersplan van het Cortenbacherbos, 1978, 1980.  1 omslag 
 
 2214 Stukken betreffende de reparatie van het verzetsmonument bij de R.-K. 

Laurentiuskerk, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 2215 Polis houdende verzekering van de bossen bij de kastelen Cortenbach en Haeren 

tegen brandschade; met bijbehorend stuk, 1979, 1981..  2 stukken 
 
 2216 Stukken betreffende de toekenning van subsidies in de restauratiekosten van de 

zuidvleugel van hoeve Cortenbach, 1979-1981..  1 omslag 
 
 2217 Polis houdende verzekering van de zuidelijke ingangstoren en de noordelijke 

hoektoren van hoeve Cortenbach tegen brand; met bijbehorend stuk, 1980, 1981..  2 stukken 
 
 2218 Register van beschermde archeologische monumenten; met bijbehorende 

stukken, 1981..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2207 

 
 2219 Karakteristieken, opgesteld door Staatsbosbeheer, behorende bij voorbereiding 

bestemmingsplan meldingsgebieden, z.d. 1 omslag 
 
 2220 Stukken betreffende geschiedschrijving van de kastelen Cortenbach, Haeren en 

Puth, z.d. 1 omslag 
 

2.2.15.4. Kunst. Wetenschap. Letteren 

 
 2221 Stukken betreffende de waarneming van grondwaterstanden in de gemeente, 

1960, 1970, 1974..  1 omslag 
 
 2222 Statuten van de vereniging Sensuur, 1972. Afschrift..  1 stuk 
 
 2223 Dossier inzake de oprichting van het plaatselijke comité voor de zomerpostzegels, 

alsmede overzicht inzake de verkoop en de opbrengst van de eerste aktie, 1981..  1 omslag 
 

2.2.15.5. Feesten. Plechtigheden. Sport. Cultuur. Recreatie. Folklore 

 

2.2.15.5.1. Algemeen 

 
 2224 Stukken betreffende de toekenning van een bijdrage aan de Nederlandse 

Katholieke Mijnwerkersbond afdeling Voerendaal, t.b.v. de aanschaf van een 
nieuw vaandel bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 1956..  1 omslag 

 
 2225 Besluit van de raad tot toetreding als lid van de Stichting Herdenking der 

Gevallenen van het verzet in Zuid-Limburg 1940-1945, alsmede inzake de 
toekenning van een jaarlijkse bijdrage, 1956..  1 stuk 

 
 2226 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige subsidie aan de 

Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond afdeling Ubachsberg, t.b.v. de aanschaf 
van een vaandel bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan, 1961..  3 stukken 

 
 2227 Stukken betreffende het 50-jarig bestaansfeest van de Katholieke Arbeiders 

Beweging afdeling Ubachsberg, 1964..  1 omslag 
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2.2.15.5.2. Sport 

 
 2228 Statuten Windbuksschuttersvereniging St. Laurentius, 1951. Afschrift..  1 stuk 
 
 2229 Stukken betreffende het verzoek van R.K. Voetbalvereniging Voerendaal om 

handhaving van het voetbalveld aan de Tenelenweg, het verzoek om Koninklijke 
goedkeuring van de statuten en de toekenning van subsidie in verband met het 
50-jarig bestaansfeest, 1954, 1956, 1960, 1961, 1979..  1 omslag 

 
 2230 Stukken betreffende de aanleg van een voetbalveld en de bouw van een kleed- en 

wasruimte aan de Hunsstraat, 1957, 1961, 1962..  1 omslag 
 
 2231-2232 Stukken betreffende de R.K. Sportvereniging Furenthela, 1957-1977..  

 2231 Stukken betreffende de toekenning van subsidies, de huisvesting en 
de deelname aan festiviteiten van en door de vereniging, 1957-
1977. 1 omslag 

 2232 Stukken betreffende de statuten, het huishoudelijk regle- ment en 
de Koninklijke erkenning van de vereniging, 1961. 1 omslag 

 
 .-- Stukken betreffende de eerste inrichting en de ingebruikgeving van de 

gemeentelijke gymnastiekzaal, gelegen aan de Hogeweg 45-47, 1960, 1961, 
1963, 1969..  
N.B. Zie inventarisnummers 2131 en 2132 

 
 2233 Nota van de Rijkspolitie rayon Ubachsberg, houdende advies aan de Officier van 

Justitie te Maastricht inzake het verzoek van R.K. Sport Vereniging Bernardus om 
Koninklijke goedkeuring van de statuten, 1961. Afschrift..  1 stuk 

 
 2234 Stukken betreffende de subsidiëring en de opheffing van de R.K. Sportvereniging 

Tenelia (Handbalvereniging Tenelia), alsmede inzake de overdracht van de 
bezittingen aan Handbalvereniging Voerendaal, 1962, 1963, 1966..  3 stukken 

 
 2235 Stukken betreffende de oprichting, de subsidiëring en de opheffing van 

Handbalvereniging Voerendaal, 1962, 1963, 1969..  1 omslag 
N.B. Zie inventarisnummers 2234 en 2266 

 
 2236 Brief van de Vogelvrienden Kunrade betreffende de oprichting van de vereniging; 

met bijbehorend stuk, 1966..  2 stukken 
 
 2237-2239 Stukken betreffende de wereldkampioenschappen op de weg 1967 Heerlen- 

Voerendaal, 1966, 1967..  
 2237 Stukken betreffende de bemoeienissen van de gemeente 

Voerendaal met de organisatie, 1966, 1967. 1 omslag 
 2238 Stukken betreffende de samenstelling en de taken van het 

Organisatie Comité, de Dagelijkse Leiding en de commissies, 
alsmede notulen van vergaderingen, 1966, 1967. 1 omslag 

 2239 Routebeschrijving, beschrijving van te nemen maatregelen, 
persberichten en documentatie, 1967. 1 omslag 

 
 2240 Besluit van de raad tot verlening van een garantiesubsidie van ? 1.250,- aan de 

Heerlense Stichting voor de Lichamelijke Opvoeding en Sport te Heerlen, in 
verband met de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen wielrennen 
op de weg 1967 Heerlen-Voerendaal; met bijbehorend stuk, 1967..  2 stukken 

 
 2241-2243 Stukken betreffende de bestuurscommissie voor lichamelijke opvoeding en sport, 

1969-1973..  
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 2241 Verordening voor een bestuurscommissie voor de licha- melijke 
opvoeding en de sport; met bijbehorende stukken, 1969-1971, 
1973. 1 omslag 

 2242 Notulen van vergaderingen, 1971-1973. 1 omslag 
 2243 Jaarverslag 1972, 1972 1 stuk 

 
 2244-2246 Stukken betreffende de commissie voor sportzaken, 1970, 1971..  

 2244 Verordening commissie sportzaken; met bijbehorende stukken, 
1970. 3 stukken 

 2245 Notulen van vergaderingen, 1970, 1971. 1 omslag 
 2246 Nota's houdende adviezen aan het college van burge- meester en 

wethouders inzake de bestuursvorm, per- soneelsbezetting en 
exploitatiebegroting van het sport- complex; met bijbehorende 
stukken, 1970, 1971. 1 omslag 

 
 2247 Voorwaarden verbonden aan het gebruik van de gemeentelijke sportzalen, 1971..  1 stuk 
 
 2248 Stukken betreffende het afgewezen voorstel van de Sportraad Voerendaal-

Kunrade tot het formeren van een sport-adviescommissie, alsmede afschrift 
huishoudelijk reglement van de sportraad, 1971, 1974..  1 omslag 

 
 2249 Stukken betreffende de vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke 

sportaccommodaties door de bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding 
en de sport, 1972, 1973..  1 omslag 

 
 2250 Statuten en huishoudelijk reglement van zwemvereniging de Waterjoffers; met 

bijbehorend stuk, 1972, 1973..  3 stukken 
 
 2251-2252 Stukken betreffende het sportcomplex I gen Anker, gelegen aan de 

Colmonterweg, 1972-1980..  
 2251 Dossier inzake de aanleg van de sportvelden, 1972-1978, 1980. 1 omslag 
 2252 Dossier inzake de bouw van een kleedaccomodatie, 1976-1979. 1 omslag 

 
 2253 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige subsidie aan de Pluimvee- 

en Konijnenfokkersvereniging Nut en Sport, t.b.v. de aanschaf van kooien voor 
tentoonstellingen, 1973..  1 omslag 

 
 2254 Statuten van Judovereniging Voerendaal, 1973..  1 stuk 
 
 2255 Stukken betreffende de vestigingsmogelijkheden van een draf- en renbaan in het 

gebied van Terworm, 1973-1975..  1 omslag 
 
 2256 Subsidieregeling sportverenigingen; met bijbehorende stukken, 1974, 1977.  1 omslag 
 
 2257 Statuten en huishoudelijk reglement van Volleybal Club Voerendaal, alsmede 

stukken betreffende het 10-jarig bestaansfeest, 1974, 1978, 1981..  1 omslag 
 
 2258 Statuten Intersport Voerendaal, 1974. Afschrift..  1 stuk 
 
 2259 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige subsidie aan Onderling 

Spel de Straaljagers, t.b.v. de aanschaf van reismanden voor de 
postduivenverenigingen Vliegen tot ons Genoegen, de Kroon en de Jonge 
Liefhebbers, 1975.  1 omslag 

 
 2260 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige subsidie aan de 

postduivenvereniging het Hoogste Punt, t.b.v. de aanschaf van reismanden, 1975.  1 omslag 
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 2261 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige subsidie aan de 
postduivenvereniging Nooit-Gedacht, t.b.v. de aanschaf van reismanden, 1975, 
1976.  1 omslag 

 
 2262 Statuten en huishoudelijk reglement van de Landelijke Ruitervereniging en 

Ponyclub Voerendaal, 1976, 1979. Afschriften..  2 stukken 
 
 2263 Statuten , huishoudelijk reglement en spelreglement van Tennisvereniging 

Voerendaal, 1976, 1980. Afschriften..  1 omslag 
 
 2264 Oprichtingsakte van Basketballvereniging Giants, 1976. Afschrift..  1 stuk 
 
 2265 Stukken betreffende het 60-jarig bestaansfeest van postduivenvereniging Vliegen 

tot ons Genoegen; met afschrift van het reglement van de vereniging daterende uit 
1918 (destijds genaamd postduivenvereniging de Vliegende Bode), 1978..  1 omslag 

 
 2266 Stukken betreffende de (her)oprichting van Handbalverenging Voerendaal, 

alsmede inzake de ingebruikgeving van een sportveld aan de Hongerbeekstraat 
en de beschikbaarstelling van twee handbaldoelen, 1979, 1980..  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2235 

 
 2267 Stukken betreffende de toekenning van subsidie aan Stichting de Dansende 

Voetjes, alsmede afschrift van de oprichtingsakte, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 2268 Verordening inzake de subsidiëring van balletverenigingen; met bijbehorende 

stukken, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 2269 Oprichtingsakten van de stichting Jazzballetgroep Ritmo en de vereniging Ritmo 

Jazzballetgroep, 1979, 1980. Afschriften..  2 stukken 
 
 2270 Stukken betreffende de toekenning van subsidie aan Turn Club Gen Berg, 

alsmede huishoudelijk reglement en concept-oprichtingsakte van de vereniging, 
1980..  1 omslag 

 
 2271 Situatietekening tennisbanen aan de Colmonterweg, 1981. Ontwerp..  1 stuk 
 
 2272 Formulieren houdende gegevens van verenigingen in de gemeente, z.d.  1 omslag 
 

2.2.15.5.2.1. Sportcomplex de Joffer 

 
 2273-2277 Stukken betreffende de aanleg van het sportcomplex de Joffer, 1962-1978..  

 2273 Dossier inzake de voorbereiding, 1963-1968. 1 omslag 
 2274 Dossier inzake het treffen van noodvoorzieningen, 1962-1967. 1 omslag 
 2275 Dossier inzake de uitvoering van de werkzaamheden, 1967-1975. 1 omslag 
 2276 Dossier inzake het afwerken van het bijveld en het maken van het 

grondwerk voor het geprojecteerde tenniscomplex, 1974-1978. 1 omslag 
 2277 Dossier inzake de aanleg van een half-verhard oefenterrein, 1977, 

1978. 1 omslag 
 
 2278-2287 Stukken betreffende de bouw en de eerste inrichting van een overdekt zwembad 

en een sporthal met bijkomende werken, 1967-1973..  
 2278 Dossier inzake de financiëring en de subsidiëring, 1967-1973. 1 omslag 
 2279 Adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de 

Inspecteur van de Volksgezondheid en de Nederlandse Sport 
Federatie; met bijbehorende stukken, 1967, 1968. 1 omslag 

 2280 Stukken betreffende grondonderzoeken en mijnschadevoor- 
zieningen, 1968-1970. 1 omslag 
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 2281 Bestek en voorwaarden en tekeningen, 1969, 1970. 1 omslag 
 2282 Stukken betreffende de aanbesteding, de gunning en de ople- 

vering van de werkzaamheden, 1969-1972. 1 omslag 
 2283 Dossier inzake de eerste inrichting, 1970-1972. 1 omslag 
 2284 Stukken betreffende de aansluiting van nutsvoorzieningen, alsmede 

akte houdende overeenkomst met Limagas N.V. voor de levering 
van gas aan grootgebruikers, 1970, 1971. 1 omslag 

 2285 Stukken betreffende het "steken van de eerste spade", de 
naamgeving en de officiële opening, 1969-1971. 1 omslag 

 2286 Notulen van bouwvergaderingen, 1970, 1971. 1 deel 
 2287 Opzichtersdagboek over de periode 23-02-1970 t/m 05-02-1971, 

1970 - 1971 1 deel 
 
 2288 Dossier inzake de aanleg van tennisbanen, 1968, 1969, 1973-1976..  1 omslag 
 
 2289 Reglement op het beheer van het gemeentelijk sportcomplex de Joffer, 1971.  1 stuk 
 
 2290 Stukken betreffende de aanleg van een centrale verwarmingsinstallatie in het 

kleedlokaal op het voetbalterrein, 1971, 1972..  1 omslag 
 
 2291 Stukken betreffende de exploitatie van sportcomplex de Joffer door de gemeente, 

1971-1973..  1 omslag 
 
 2292-2293 Exploitatiebegrotingen van N.V. Sportcomplex de Joffer; met bijbehorende 

stukken, 1971-1982..  
 2292 1971-1976, 1971 - 1976 1 omslag 
 2293 1977-1982, 1977 - 1982 1 omslag 

 
 2294-2295 Stukken betreffende de exploitatie van sportcomplex de Joffer door de N.V. 

Sportcomplex de Joffer, 1972, 1973, 1979, 1980..  
 2294 Dossier inzake het opdragen van de exploitatie van het sport- 

complex aan de N.V. Sportcomplex de Joffer, 1972, 1973. 1 omslag 
 2295 Dossier inzake de huur/exploitatie-overeenkomst tussen de 

gemeente, de N.V. Sportcomplex de Joffer en Sportfondsen 
Nederland N.V, 1973, 1979, 1980. 1 omslag 

 
 2296-2299 Stukken betreffende de N.V. Sportcomplex de Joffer, 1973-1980..  

 2296 Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Beheer, 
1973-1978. 1 omslag 

 2297 Oprichtingsakte, 1973. Afschrift. 1 stuk 
 2298 Stukken betreffende wijziging organisatiestructuur in verband met 

gereedkomen van de nieuwe sporthal, 1979, 1980. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 2295 

 2299 Taakomschrijvingen Raad van Beheer en Commissie van Bijstand, 
z.d. Afschriften. 2 stukken 

 
 2300-2301 Jaarrekeningen N.V. Sportcomplex de Joffer; met bijbehorende stukken, 1973-

1981..  
 2300 1973-1976, 1973 - 1976 1 omslag 
 2301 1977-1981, 1977 - 1981 1 omslag 

 
 2302 Notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer van N.V. Sportcomplex de 

Joffer; met bijbehorende stukken, 1973-1981..  1 omslag 
 
 2303 Dossier inzake de bouw van een kleedaccomodatie t.b.v. de R.K. 

Voetbalvereniging Voerendaal, 1974-1976, 1978..  1 omslag 



 175

 
 2304 Stukken betreffende de aanleg van oefenkooien en veldverlichting, de aankoop 

van diverse benodigdheden en het treffen van voorzieningen op en bij de 
tennisbanen, 1975-1981..  1 omslag 

 
 2305 Dossier inzake de bouw van kleedruimtes en kantine bij de tennisbanen, 1976, 

1977, 1980..  1 omslag 
 
 2306-2324 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van de tweede sporthal met 

bijbehorende ruimten en het gedeeltelijk verbouwen van het bestaande gebouw, 
1977-1981..  

 2306 Stukken betreffende ondermeer de voorbereiding, de financiëring en 
subsidiëring, overleg met instanties, de officiële opening en de 
eindoplevering, 1977-1981. 1 omslag 

 2307 Rapporten inzake verrichtte grondboringen; met bijbe- horende 
stukken, 1978, 1979. 1 omslag 

 2308 Bestekken, 1978, 1979. 1 omslag 
 2309 Bestektekeningen (map 1), 1978, 1979. 1 omslag 
 2310 Bestektekeningen (map 2), 1978, 1979. 1 omslag 
 2311 Advisering constructie vormgeving, Adviesbureau Ir. L.G.M. 

Brekelmans c.i. te Maastricht, 1978, 1979. 1 omslag 
 2312 Tekeningen Adviesbureau Ir. L.M.G. Brekelmans c.i. te Maastricht, 

1979. 1 omslag 
 2313 Tekeningen en berekeningen vloerconstructie, 1979. 1 omslag 
 2314 Hoofdaannemer, Aannemersbedrijf en Timmerfabriek Kreutz B.V, 

1978-1980. 1 omslag 
 2315 Staalconstructies met bijbehorende ijzerwerken, Con- structiebedrijf 

Gebr. Loop B.V, 1979, 1980. 1 omslag 
 2316 Electrotechnische-installaties en geluidsinstallatie, Electro-techniek 

Conjaerts B.V. te Eys, 1978-1980. 1 omslag 
 2317 Warmtetechnische- en ventilatie-inrichting, Technisch Bureau J. 

Scheepers B.V, 1978-1980. 1 omslag 
 2318 Sanitair technische installaties, fa. J. Cox-van Velsen, 1979, 1980. 1 omslag 
 2319 Bliksembeveiligingsinstallatie, Hommema te Wijk bij Duurstede, 

1979, 1980. 1 omslag 
 2320 Verende sportzaalvloer, firma Janssen en Fritsen B.V. te Helmond, 

1978-1980. 1 omslag 
 2321 Teleskoop-tribune, Janssen en Zweegers N.V. te Hout- halen, 1979, 

1980. 1 omslag 
 2322 Dossier inzake de inrichting van de sporthal en de kantine, 1979, 

1980. 1 omslag 
 2323 Aanleg/wijziging nutsvoorzieningen, 1978-1980. 1 omslag 
 2324 Notulen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen, 1979, 1980. 1 omslag 

 
 2325 Stukken betreffende de uitbreiding van de tennisbanen, 1979, 1980..  1 omslag 
 
 2326 Notulen van bijeenkomsten van de Commissie van Bijstand van N.V. 

Sportcomplex de Joffer, 1980..  1 omslag 
 
 2327 Dossier inzake de aanleg van een verhard handbalveld, 1981..  1 omslag 
 
 2328 Notulen van bijeenkomsten van de Coördinatie Commissie van N.V. Sportcomplex 

de Joffer, 1981..  1 omslag 
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2.2.15.5.3. Cultuur 

 
 2329 Stukken betreffende de toekenning van subsidies aan harmonie St. Joseph, in 

verband met de bouw van een repetitielokaal, jubilea, de aanschaf van uniformen 
en instrumentarium en de deelname aan festiviteiten, 1956-1978.  1 omslag 

 
 2330-2332 Stukken betreffende de harmonie St. David, 1956-1981..  

 2330 Stukken betreffende de toekenning van subsidies, in ver- band met 
jubilea, de aanschaf van uniformen en instru- mentarium en de 
deelname aan festiviteiten door en van de harmonie, 1956-1981. 1 omslag 

 2331 Stukken betreffende de aanvraag van de rechtspersoon- lijkheid c.q. 
Koninklijke erkenning; met afschrift van de statuten, 1961. 3 stukken 

 2332 Stukken betreffende de toekenning van de Koninklijke Erepenning 
van verdienste, in verband met haar 60-jarig bestaan, 1967. 3 stukken 

 
 2333-2334 Stukken betreffende de fanfare St. Cecilia, 1959-1981..  

 2333 Stukken betreffende de toekenning van subsidies, in ver- band met 
jubilea, de aanschaf van uniformen en instru- mentarium en de 
deelname aan festiviteiten door en van de fanfare, 1959-1981. 1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 806 

 2334 Stukken betreffende de afgewezen aanvrage om toekenning van de 
Koninklijke Erepenning van verdienste, 1969. 3 stukken 

 
 2335 Stukken betreffende de oprichting van Drumband Voerendaal, 1964..  1 omslag 
 
 2336 Stukken betreffende de toekenning van extra subsidies aan Gemengd Koor Inter 

Nos, in verband met jubilea, 1966, 1967, 1976..  1 omslag 
 
 2337 Stukken betreffende de oprichting en de huisvesting van Filmgroep '70, 1971, 

1978- 1980..  1 omslag 
 
 2338 Stukken betreffende de vaststelling en de wijziging van de subsidieverordening 

muziek- en zangverenigingen, 1974, 1976..  3 stukken 
 
 2339 Stukken betreffende de toekenning van een extra subsidie aan Kerkkoor Kunrade, 

in verband met de uitvoering van de Schubert-messe, 1975, 1976.  1 omslag 
 
 2340 Stukken betreffende de toekenning van een extra subsidie aan Jeugdkoor De 

Berglijsters, in verband met concertreis naar Bremen, alsmede stukken inzake de 
organisatie van een internationaal korenfestival, 1977-1979..  1 omslag 

 

2.2.15.5.4. Recreatie 

 
 2341 Stukken betreffende de aanleg van speeltuinen c.q. -gelegenheden, 1950-1960, 

1965, 1973-1979..  1 omslag 
 
 2342 Stukken betreffende de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Voerendaal- 

Ubachsberg, 1955-1977..  1 omslag 
 
 2343 Stukken betreffende de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Ubachsberg, 

1956-1961..  1 omslag 
 
 2344 Vergunningen , verleend aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse 

Steenkolenmijnen, genaamd Oranje-Nassau Mijnen te Heerlen, tot exploitatie van 
de zweminrichting Terworm; met bijbehorende stukken, 1959, 1960.  1 omslag 
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 2345 Stukken betreffende door Staatsbosbeheer verstrekte gegevens inzake 
recreatieve voorzieningen van de voormalige gemeente-eigendommen 
Kunderberg, Putberg en Vrouwenheide, 1964..  1 omslag 

 
 2346 Stukken betreffende de opstelling van een recreatie-basisplan Oostelijke 

Mijnstreek, 1970-1972..  1 omslag 
 
 2347 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Oostelijk 

Zuid- Limburg, 1972-1976..  1 omslag 
 
 2348 Stukken betreffende het verzoek van de Stichting Kinderboerderij Dammerich i.o. 

inzake de oprichting van een kinderboerderij, 1975, 1976..  1 omslag 
 
 2349-2351 Stukken betreffende de commissie voorzieningen speelgelegenheden, 1977..  

 2349 Verordening regelende de bevoegdheid en samenstelling van de 
commissie, 1977. 2 stukken 

 2350 Notulen van vergaderingen, 1977. 1 omslag 
 2351 Nota houdende advies van de commissie aan de raad inzake de 

aanleg en de inrichting van speelterreinen, 1977. 1 stuk 
 
 2352 Stukken betreffende het Integraal Beleidsplan voor natuur, landschap, recreatie en 

toerisme van het Recreatieschap Oostelijk Zuid-Limburg, 1977-1981..  1 omslag 
 

2.2.15.5.5. Folklore 

 
 2353-2356 Stukken betreffende de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus, 1950-1977..  

 2353 Stukken betreffende de toekenning van predikaat Koninklijke, 1950-
1952. 1 omslag 

 2354 Stukken betreffende de toekenning van subsidies, in verband met 
jubileum en de aanschaf van uniformen en uitrusting, 1952-1954, 
1974, 1977. 1 omslag 

 2355 Stukken betreffende de deelname aan festiviteiten door en van de 
schutterij, 1959, 1968, 1970. 1 omslag 

 2356 Statuten, [1967] z.d. Concept. 1 stuk 
 
 2357-2359 Stukken betreffende de schutterij St. Hubertus, 1953, 1954, 1961, 1968, 1972..  

 2357 Schuttersboek, 1843. Afschrift. 1 stuk 
 2358 Stukken betreffende de toekenning van subsidies, in verband met 

de aankoop van uniformen en uitrusting, 1953, 1954, 1968, 1972. 1 omslag 
 2359 Stukken betreffende de Koninklijke erkenning, 1961. 2 stukken 

 
 2360 Statuten en huishoudelijk reglement carnavalsvereniging De Waerweuf, 1958. 

Afschriften..  2 stukken 
 
 2361 Circulaires van de burgemeester gericht aan de carnavalsverenigingen in de 

gemeente inzake de viering van carnaval in het seizoen 1959/1960, 1959.  2 stukken 
 
 2362 Stukken betreffende de oprichting van carnavalsvereniging De Naate, 1964.  3 stukken 
 
 2363 Stukken betreffende de organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest te 

Ubachsberg op 13-08-1972 door schutterij St. Hubertus, 1972..  1 omslag 
 
 2364 Stukken betreffende de organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest te 

Voerendaal op 01-07-1979 door de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus, 1978, 
1979..  1 omslag 
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 2365 Stukken betreffende de organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest te 
Ubachsberg op 06-07-1980 door schutterij St. Hubertus, 1979, 1980..  1 omslag 

 
 2366 Situatietekening schietterein nabij Cortenbach, z.d..  1 stuk 
 

2.2.15.6. Zedelijke opvoeding. Eervolle onderscheidingen 

 
 .-- Stukken betreffende de toekenning van het predikaat Koninklijke aan Schutterij St. 

Sebastianus, 1950-1952..  
N.B. Zie inventarisnummer 2353 

 
 2367 Stukken betreffende de toekenning en de uitreiking van Koninklijke 

onderscheidingen, 1951-1981..  1 omslag 
 
 2368 Statuten van de Parochiële Jeugdraad St. Bernardus Ubachsberg; met vermelding 

van de leden van het dagelijks bestuur, 1957. Afschrift..  1 stuk 
 
 2369-2372 Stukken betreffende de Stichting Cultureel Centrum Voerendaal, 1962, 1966- 

1970, 1980-1982..  
 2369 Stukken betreffende de oprichting van de stichting, alsmede 

afschrift van de statuten, 1962. 1 omslag 
 2370 Stukken betreffende de plannen tot stichting van een cultureel 

centrum, 1962, 1966, 1968-1970. 1 omslag 
 2371 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige subsidie in 

de kosten de verbouwing en restauratie van Huize St. Lauren- tius, 
1966-1968. 1 omslag 

 2372 Dossier inzake de verbouwing en uitbreiding van Huize St. Lau- 
rentius, 1980-1982. 1 omslag 

 
 2373-2375 Stukken betreffende de Stichting Trefcentrum Kunderhoes (voorheen genaamd 

Stichting Gemeenschapshuis voor de inwoners van Kunrade), 1962-1966, 1978-
1981..  

 2373 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige sub- sidie in 
de kosten van de bouw van een gemeenschapshuis, 1962-1964, 
1966. 1 omslag 

 2374 Stukken betreffende de wijziging van de statuten, 1978. 1 omslag 
 2375 Dossier inzake de verbouwing en uitbreiding van Trefcentrum 

Kunderhoes, 1978-1981. 1 omslag 
 
 2376 Stukken betreffende jeugdraden in de kern Voerendaal, 1962-1974..  1 omslag 
 
 2377 Reglement van de Wijk- en Parochieraad van Kunrade, met vermelding van de 

bestuursleden, 1962. Afschrift..  1 stuk 
 
 2378 Stukken betreffende de toekenning en de uitreiking van het Nieuw-Guinea 

herinneringskruis, 1963..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de toekenning van de Koninklijke Erepenning van verdienste 

aan Harmonie St. David, in verband met haar 60-jarig bestaan, 1967..  
N.B. Zie inventarisnummer 2332 

 
 2379 Verordening inzake de subsidiëring van het jeugd- en jongerenwerk; met 

bijbehorende stukken, 1967, 1972-1976..  1 omslag 
 
 .-- Stukken betreffende de afgewezen aanvrage om toekenning van de Koninklijke 

Erepenning van verdienste aan de fanfare St. Cecilia, 1969..  
N.B. Zie inventarisnummer 2334 
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 2380 Stichtingsakte van Stichting Jeugdwerk Kunrade, alsmede stukken betreffende de 
organisatievorm en werkwijze van de stichting en de huisvesting in lokalen van de 
scholengemeenschap Kunrade, 1972, 1977, 1978, 1980..  1 omslag 

 
 2381 Stichtingsakte van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voerendaal, 1974. Afschrift.. 

 1 stuk 
 
 2382 Stukken betreffende de principe-overeenkomst tussen de Werkgroep Jeugdwerk 

Ubachsberg, de Katholieke Plattelands Jongeren Ubachsberg en de 
Jongerenvereniging Ubachsberg inzake de oprichting van één jeugdwerk te 
Ubachsberg; alsmede afschrift oprichtingsakte van de Stichting Jeugdwerk 
Ubachsberg, 1975, 1977..  1 omslag 

 
 2383 Stukken betreffende de toekenning van een subsidie aan de Katholieke 

Plattelands Jongeren Voerendaal, in verband met haar 50-jarig bestaansfeest, 
1976 3 stukken..  

 
 2384 Dossier inzake onderzoek sociaal-culturele accommodaties in de gemeente, 1977, 

1978..  1 omslag 
 
 2385 Stukken betreffende de huisvestingssituatie van het jeugd- en jongerenwerk, 

1979..  2 stukken 
 
 2386 Oprichtingsakte Vereniging voor vorming en scholing voor vrouwen, 1980. 

Afschrift..  1 stuk 
 

2.2.15.7. Religie 

 
 2387 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van oorlogsschade aan kerkelijke 

gebouwen, 1951, 1952, 1954, 1955..  1 omslag 
 
 2388 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van grond aan het Comité voor de 

oprichting van een kapelletje te Winthagen, t.b.v. de bouw van een kapelletje te 
Winthagen, 1953..  1 omslag 

 
 2389 Verordening tot uitvoering van de Zondagswet; met bijbehorend stuk, 1954 2 

stukken..  
 
 2390 Brief van het Bisdom Roermond betreffende het bouwprogramma van het bisdom, 

waarop de bouw van een kerk te Kunrade voorkomt, 1954..  1 stuk 
 
 2391 Stukken betreffende de toekenning van subsidies aan het R.-K. Kerkbestuur van 

de parochie van de H. Laurentius in verband met de restauratie van de kerk, de 
uitbreiding van de begraafplaats, de restauratie van het orgel en de 
onderhoudskosten van het torenuurwerk, 1957-1979..  1 omslag 

 
 2392 Brief van het Benelim Convent van Archivarissen houdende verzoek aan de 

bisschop van Roermond tot verheffing van de St. Laurentiuskerk tot basiliek; met 
bijbehorende stukken, 1960. Concept..  3 stukken 

 
 2393 Staat houdende overzicht van de resultaten van de door de gemeente gehouden 

enquête inzake subsidie aan kerkgenootschappen en financiële tegemoetkoming 
aan de geestelijkheid; met bijbehorend stuk, 1962..  2 stukken 

 
 2394 Stukken betreffende pastoors en andere rooms katholieke priesters van parochies 

in de gemeente, 1963-1981..  1 omslag 
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 2395 Stukken betreffende de toekenning van subsidies aan het R.-K. Kerkbestuur van 
de parochie van de H. Bernardus in de restauratiekosten van de R.-K. Kerk van de 
H. Bernardus, 1969, 1971-1975..  1 omslag 

 
 2396 Stukken betreffende het onderhoud van het kruisbeeld bij hoeve Peerboom en het 

kapelletje bij camping Kapelhof, 1977..  3 stukken 
 
 2397 Stukken betreffende de toekenning van een éénmalige subsidie aan het bestuur 

van het Gemeenschappelijke Kapelletje Winthagen in de kosten van renovatie van 
het kapelletje, 1981..  1 omslag 

 

2.2.16. Landsverdediging 

 

2.2.16.1. Algemeen 

 
 2398 Stukken betreffende de huisvesting van Afcent-personeel en de gevolgen van een 

eventueel vertrek van Afcent, 1966, 1973..  1 omslag 
 

2.2.16.2. Militaire dienst 

 

2.2.16.2.1. Vorming van contingent 

 
 2399 Registers van inschrijving voor de dienstplicht, lichtingen, 1972-1981..  1 omslag 
 

2.2.16.2.2. Militaire vordering en inkwartiering 

 
 2400 Stukken betreffende inkwartiering, 1952, 1953..  2 stukken 
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3. Gedeponeerde archieven 
 

3.1. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 1923-1981 
N.B. Betreffende de openbaarheid raadplege men de opmerkingen gemaakt bij de verantwoording van de inventarisatie. 
 
 2401 10-jaarlijkse klappers op de geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en 

overlijdensakten, 1923-1981..  1 band 
 
 2402-2414 Registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten; met naamindexen, 1950-

1981..  
N.B. Bij elke band is middels "G" (geboorte), "H" (huwelijk, met vermelding van echtscheidingen) en "O" 
(overlijden) aangegeven welke akten hij bevat 

 2402 1950-1955, G, 1950 - 1955 1 band 
 2403 1950-1955, H, 1950 - 1955 1 band 
 2404 1950-1955, O, 1950 - 1955 1 band 
 2405 1956-1960, G, 1956 - 1960 1 band 
 2406 1956-1960, H, 1956 - 1960 1 band 
 2407 1956-1960, O, 1956 - 1960 1 band 
 2408 1961-1965, G, 1961 - 1965 1 band 
 2409 1961-1965, H, 1961 - 1965 1 band 
 2410 1961-1965, O, 1961 - 1965 1 band 
 2411 1966-1981, G, 1966 - 1981 1 band 
 2412 1966-1973, H, 1966 - 1973 1 band 
 2413 1974-1981, H, 1974 - 1981 1 band 
 2414 1966-1981, O, 1966 - 1981 1 band 

 

3.2. Archief van de gemeente-ontvanger, 1951-1981 

 
 2415-2443 Grootboeken van inkomsten, 1953-1981..  

N.B. 1951 en 1952 niet aangetroffen 
 2415 1953, 1953 1 deel 
 2416 1954, 1954 1 deel 
 2417 1955, 1955 1 deel 
 2418 1956, 1956 1 deel 
 2419 1957, 1957 1 deel 
 2420 1958, 1958 1 deel 
 2421 1959, 1959 1 deel 
 2422 1960, 1960 1 kaartsysteem 
 2423 1961, 1961 1 kaartsysteem 
 2424 1962, 1962 1 kaartsysteem 
 2425 1963, 1963 1 kaartsysteem 
 2426 1964, 1964 1 kaartsysteem 
 2427 1965, 1965 1 kaartsysteem 
 2428 1966, 1966 1 kaartsysteem 
 2429 1967, 1967 1 kaartsysteem 
 2430 1968, 1968 1 kaartsysteem 
 2431 1969, 1969 1 kaartsysteem 
 2432 1970, 1970 1 kaartsysteem 
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 2433 1971, 1971 1 kaartsysteem 
 2434 1972, 1972 1 kaartsysteem 
 2435 1973, 1973 1 kaartsysteem 
 2436 1974, 1974 1 kaartsysteem 
 2437 1975, 1975 1 kaartsysteem 
 2438 1976, 1976 1 kaartsysteem 
 2439 1977, 1977 1 kaartsysteem 
 2440 1978, 1978 1 kaartsysteem 
 2441 1979, 1979 1 kaartsysteem 
 2442 1980, 1980 1 kaartsysteem 
 2443 1981, 1981 1 kaartsysteem 

 
 2444-2472 Grootboeken van uitgaven, 1953-1981..  

N.B. 1951 en 1952 niet aangetroffen 
 2444 1953, 1953 1 deel 
 2445 1954, 1954 1 deel 
 2446 1955, 1955 1 deel 
 2447 1956, 1956 1 deel 
 2448 1957, 1957 1 deel 
 2449 1958, 1958 1 deel 
 2450 1959, 1959 1 deel 
 2451 1960, 1960 1 kaartsysteem 
 2452 1961, 1961 1 kaartsysteem 
 2453 1962, 1962 1 kaartsysteem 
 2454 1963, 1963 1 kaartsysteem 
 2455 1964, 1964 1 kaartsysteem 
 2456 1965, 1965 1 kaartsysteem 
 2457 1966, 1966 1 kaartsysteem 
 2458 1967, 1967 1 kaartsysteem 
 2459 1968, 1968 1 kaartsysteem 
 2460 1969, 1969 1 kaartsysteem 
 2461 1970, 1970 1 kaartsysteem 
 2462 1971, 1971 1 kaartsysteem 
 2463 1972, 1972 1 kaartsysteem 
 2464 1973, 1973 1 kaartsysteem 
 2465 1974, 1974 1 kaartsysteem 
 2466 1975, 1975 1 kaartsysteem 
 2467 1976, 1976 1 kaartsysteem 
 2468 1977, 1977 1 kaartsysteem 
 2469 1978, 1978 1 kaartsysteem 
 2470 1979, 1979 1 kaartsysteem 
 2471 1980, 1980 1 kaartsysteem 
 2472 1981, 1981 1 kaartsysteem 

 
 2473-2474 Grootboeken van inkomsten en uitgaven (totaalkaarten), 1980, 1981..  

 2473 1980, 1980 1 kaartsysteem 
 2474 1981, 1981 1 kaartsysteem 
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3.3. Archief van het kadaster 1893-1974 

 
 2475-2491 Perceelsgewijze kadastrale leggers, 1893-1973..  

 2475 Artikelen 50-2516, [? 1900]-1970, 1900 - 1970 1 deel 
 2476 Artikelen 2544-3258, 1914-1963, 1914 - 1963 1 deel 
 2477 Artikelen 3269-3912, 1934-1969, 1934 - 1969 1 deel 
 2478 Artikelen 3914-4246, 1893-1970, 1893 - 1970 1 deel 
 2479 Artikelen 4247-4587, 1901-1970, 1901 - 1970 1 deel 
 2480 Artikelen 4588-4901, 1907-1968, 1907 - 1968 1 deel 
 2481 Artikelen 4902-5173, 1914-1973, 1914 - 1973 1 deel 
 2482 Artikelen 5174-5488, 1919-1973, 1919 - 1973 1 deel 
 2483 Artikelen 5489-5828, 1923-1973, 1923 - 1973 1 deel 
 2484 Artikelen 5829-6168, 1928-1970, 1928 - 1970 1 deel 
 2485 Artikelen 6169-6481, 1935-1973, 1935 - 1973 1 deel 
 2486 Artikelen 6482-6820, 1942-1970, 1942 - 1970 1 deel 
 2487 Artikelen 6821-7173, 1952-1970, 1952 - 1970 1 deel 
 2488 Artikelen 7174-7511, 1956-1973, 1956 - 1973 1 deel 
 2489 Artikelen 7512-7851, 1961-1970, 1961 - 1970 1 deel 
 2490 Artikelen 7852-8211, 1964-1970, 1964 - 1970 1 deel 
 2491 Artikelen 8212-8372, 1968-1970, 1968 - 1970 1 deel 

 
 2492 Naamindex op de perceelsgewijze kadastrale leggers, 1923-z.d..  1 band 
 
 2493 Registers "nos. 71 en 72", per sectie aangelegd, en houdende verwijzingen van de 

sectienummers van de percelen op de kadastrale plans naar de artikelnummers 
van de perceelsgewijze kadastrale leggers, 1925-1974..  2 banden 
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4. Documentatie 
 
 2494-2498 Clichés 

 2494 Cliché handtekening burgemeester Sieben 
 2495 Cliché handtekening secretaris 
 2496 Cliché gemeentewapen stencilmachine [1967], 1967 
 2497 Afdruk cliché drukwerk (cliché niet aanwezig) 
 2498 Cliché kunstwerk "de Joffer" 

 
 2499 Stukken betreffende de bezichtiging van en het maken van een proefvaart met het 

motortankschip "Voerendaal", 1965..  1 omslag 
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5. Bijlage serie bouwvergunningen 
 
De vergunningen zijn achtereenvolgens geordend op straatnaam, huisnummer, sectienummer en datum. 
 
 
Stationsstraat 48; Zie ook Stationsstraat 46. 


