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1. Inleiding 
 

1.1. Omschrijving van de gemeente 

 
De voormalige gemeente Wijlre was gelegen in het oostelijk deel van het Zuid-Limburgse heuvelland. Zij 
had een oppervlakte van 1910 hectare. De vorm van het grondgebied viel op door een langgerekte 
uitstulping aan de westzijde. De gemeente grensde in het noorden aan de gemeente Klimmen, in het oosten 
aan de gemeenten Voerendaal en Wittem, in het zuiden aan de gemeenten Gulpen en Margraten en in het 
westen aan de gemeenten Valkenburg-Houthem, Bemelen en Cadier en Keer. Binnen het gebied van de 
gemeente lagen verscheidene woonkernen: Ransdaal, Schoonbron, Etenaken, Elkenrade, Wijlre, Stokhem, 
Beertsenhoven, Scheulder, Heerstraat, Wolfshuis en Gasthuis. Over het grondgebied van de gemeente 
stroomden de Geul, Breulegrep, Onderzietlossing, Stokkemergrep, Droogbemdenlossing, De Truyt, 
Etenakerbroeklossing, Etenakergatslossing, Scheumerakkersgrep en de Scheumerbeek 
 

1.2. Geschiedenis van de gemeenteraad 

 
De gemeenteraad van Wijlre telde 7 leden in de jaren 1938-1961. Vanaf 1962 telde de raad 11 leden. 
Vanwege maatregelen van de Duitse bezetter vergaderde de raad niet meer vanaf 1 september 1941. Na 
de bevrijding kwam de gemeenteraad op 25 juli 1945 voor het eerst weer in vergadering bijeen. Vanaf de 
tweede helft van de jaren zestig zijn enkele raadscommissies ingesteld 
 
In 1939 namen 5 lijsten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit aantal bleef de hele periode 1938-
1981 ongeveer gelijk met een uitschieter in 1970. In 1946 schreven zich 6 lijsten in, 4 in 1949, 5 in 1953, 6 
in 1958, 5 in 1962 en 1966, 7 in 1970, 10 in 1974 en tenslotte 6 in 1978. Met uitzondering van een lijst onder 
de naam Kritisch Wijlre in 1978 hadden deze lijsten geen naam en waren zij niet verbonden aan een 
landelijke partij.1 
 

1.3. Geschiedenis van de gemeente 

 

1.3.1. Oorlogsperiode 

 
Bij de inval van de Duitse weermacht in mei 1940 ontstond veel schade in de gemeente. Tientallen panden 
ondervonden schade door ontploffende bommen. Verder leden de wegen veel van het zware militaire 
verkeer. De Duitse troepen lieten bovendien de brug over de Geul springen. In het archief zijn enkele 
verslagen betreffende de oorlogsperiode en het verloop van de bevrijding bewaard gebleven. Toen de 
Amerikaanse troepen begin september 1944 de gemeente naderden, dwongen de Duitse troepen de 
bevolking om werkzaamheden te verrichten aan hun verdedigingswerken. Op 13 september, toen de 
Amerikanen dichtbij waren, lieten de Duitsers bomen over de wegen vallen. De volgende dag werd de 
gemeente bevrijd. De gevechten tussen Duitse en Amerikaanse troepen in de omgeving van Wijlre duurden 
nog enkele dagen. Eind september was de toestand weer enigszins normaal. Op 25 september begon de 
opvang van enkele duizenden evacué�s uit Kerkrade. Zij bleven in Wijlre tot 23 oktober. Bij de bevrijding 
ontstond weer veel oorlogsschade. In februari 1945 berichtte het college aan de Gemachtigde voor de 
Wederopbouw dat 2 panden totaal verwoest waren, 20 zwaar beschadigd doch herstelbaar, 23 licht 
beschadigd en 140 glas- en pannenschade hadden ondervonden. De wegen hadden veel te lijden van het 
zware oorlogsmaterieel en het herstel ervan kostte tienduizen-den guldens in de jaren na de bevrijding.2 
 

1.3.2. Ontwikkeling en bevolking 

 

                                                      
1 Inventarisnummers 366-370 
2 Inventarisnummers 867, 1011, 1101, 1159 
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Vanaf het midden van de jaren zestig kreeg de gemeente te maken met de herindelingsplannen van 
Gedeputeerde Staten. In 1965 stelde dit college een samenvoeging van de gemeenten Bemelen en Cadier 
en Keer voor. Bij deze samenvoeging zou een gedeelte van de gemeente Wijlre, namelijk de buurtschap 
Gasthuis, bij de nieuwe gemeente gevoegd worden. Het gemeentebestuur was het hier niet mee eens en 
vroeg de betreffende bewoners naar hun mening. Zij wilden allen onder de gemeente Wijlre blijven behoren. 
Uiteindelijk gingen de plannen van het provinciebestuur niet door 
 
In 1968 werd de gemeente Wijlre wederom betrokken in de herindelingsplannen van de provincie. De 
gemeenteraad stelde zich daarbij op het standpunt dat zij een herindeling van Wijlre afwees. Zij hield ook 
een enquete onder de inwoners om hun mening te peilen. De bevolking sprak zich steeds in overgrote 
meerderheid uit tegen een herindeling. Met de overige 61 betrokken gemeenten in Zuid-Limburg liet zij 
vervolgens  een studie naar de positie van de Zuid-Limburgse gemeenten opstellen door het Instituut voor 
Toegepaste Sociologie te Nijmegen. Nadat Gedeputeerde Staten drie plannen voor een herindeling hadden 
opgesteld en er ook plannen voor gewestvorming in Zuid-Limburg werden ontwikkeld, staakte de Minister 
van Binnenlandse Zaken eind 1971 de voorbereiding van de herindeling omdat hij de plannen te ingrijpend 
vond 
 
Vanaf 1977 werden nieuwe plannen opgesteld waarna de herindeling uiteindelijk wel doorging. Aanvankelijk 
stelde de provincie een opdeling van de gemeente Wijlre voor. De gemeenteraad protesteerde hier krachtig 
tegen. Zij diende een bezwaarschrift in bij de provincie tegen het door Gedeputeerde Staten opgestelde 
herindelingsadvies. Nadat dit niet ontvankelijk was verklaard trachtte de gemeente haar gelijk te halen voor 
de Raad van State. Dit college achtte de niet-ontvankelijkverklaring van de provincie echter terecht. Verder 
hield de gemeente in 1977 opnieuw een enquete onder de inwoners om de mening van de bevolking te 
raadplegen. De inspanningen van het gemeentebestuur ten spijt besliste de Minister uiteindelijk tot een 
vierendeling van de gemeente Wijlre. Wijlre, Elkenrade, Etenaken, Stokhem, Berghof, Beertsenhoven en 
Cartils werden bij de nieuwe gemeente Gulpen gevoegd, Scheulder, Wolfshuis en Gasthuis bij de nieuwe 
gemeente Margraten, Schoonbron, Heerstraat en Keutenberg bij de nieuwe gemeente Valkenburg en 
Ransdaal en Fromberg bij de nieuwe gemeente Voerendaal.  Per 1 januari 1982 werd de gemeente Wijlre 
opgeheven. In de op één na laatste raadsvergadering van 11 december 1981 keek de burgemeester terug 
op de geschiedenis van de gemeente Wijlre.3 
 
De bevolking van de gemeente Wijlre is in de periode 1938-1981 met 65 % toegenomen. Het inwonertal 
groeide geleidelijk van 2229 inwoners in 1938 naar 2365 in 1945, 2565 in 1950, 2854 in 1960, 3262 in 1970 
en 3685 inwoners in 1981.4  In de jaren zeventig raakte de gemeente steeds meer in trek als woongemeente 
voor forensen. De fraaie landelijke omgeving, goede vervoersverbindingen en de centrale ligging tussen de 
werkgelegenheidscentra Maastricht en het Oostelijk Mijngebied, waren hiervan de voornaamste oorzaak.5 
 
Van oudsher was de gemeente Wijlre agrarisch van karakter. Industrie en handel kende de gemeente 
nauwelijks. Omstreeks 1970 waren de belangrijkste ondernemingen op dit gebied: Brand's Bierbrouwerij de 
Kroon, de timmerfabrieken Van den Boorn en St Joseph en het naaiatelier Fisser.6 
 

1.3.3. Ruimtelijke ordening 

 
De genoemde bevolkingsgroei ging gepaard met een toename van de woningvoorraad in de gemeente. 
Vanaf het begin van de jaren zeventig telde de gemeente meer dan duizend woningen. Om de woningbouw 
in de gemeente mogelijk te maken, stelde de gemeente uitbreidings- en bestemmingsplannen vast. In de 
jaren vijftig en zestig werd een uitbreidingsplan in hoofdzaken vastgesteld en enkele malen gewijzigd. Vanaf 
1960 stelde de gemeente uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen vast voor de afzonderlijke kernen. In 
de jaren zeventig begon de voorbereiding van het Algemeen Bestemmingsplan Wijlre. De gemeenteraad 
stelde het vast in 1978. Het werd pas na de herindeling na een lange procedure in 1985 onherroepelijk 
 

1.3.4. Onderwijs, historische bouwwerken, natuur en recreatie 

 

                                                      
3 Inventarisnummers 12, 75-89 
4 Inventarisnummers 557-559 
5 Inventarisnummer 743 
6 Inventarisnummer 558 
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De in de gemeente gevestigde onderwijsvoorzieningen voorzagen alleen in kleuter- en basisonderwijs. Deze 
scholen lagen in de kernen Wijlre en Ransdaal. Een verzoek tot het verlenen van medewerking bij de 
stichting van een lagere school te Scheulder eind jaren veertig, wees de gemeente af.7 
 
In de gemeente lagen een groot aantal monumenten en historische bouwwerken. Naast de voor de streek 
karakteristieke vakwerkhuizen zijn te noemen de kastelen Wijlre en Cartils, de molens te Wijlre en Wolfshuis 
en de kerk te Wijlre. De gemeente trachtte het behoud en beheer van de monumenten te bevorderen door 
een monumentencommissie in te stellen en een verordening tot behoud van monumenten vast te stellen.8 
 
Het toerisme vormde een belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking. Aan het einde van de jaren 
zeventig kende de gemeente dankzij de inspanningen van de VVV maar liefst 200.000 overnachtingen per 
jaar.9  Het zeer gevarieerde landschap vormde de belangrijkste aantrekkingskracht voor het toerisme naar 
Wijlre. Ook de spoorlijn Valkenburg-Kerkrade, het zogenaamde miljoenenlijntje, leidde veel toeristen naar 
Wijlre 
 

1.4. Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen 

 
Het ambtenarenapparaat van de gemeente Wijlre is altijd klein in omvang geweest. In 1938 waren 3 
ambtenaren ter secretarie in dienst. Na de oorlog groeide het ambtenarenapparaat langzaam. In 1971 telde 
de secretarie 4 personen en in 1981 7 personen.10  Het kleine personeelsbestand maakte de uitvoering van 
alle taken soms moeilijk. In 1980 besloot het college van burgemeester en wethouders dat de organisatie 
van de secretarie gewijzigd moest worden. Een afdelingsstructuur, bestaande uit de afdelingen Financiën, 
Algemene Zaken, Bevolking en Technische Dienst, werd ingevoerd.11 
 
Begin jaren zestig begon de gemeente met de bouw van een nieuw gemeentehuis aan het Van 
Wachtendonckplein. Dit gebouw werd geopend in 1965.12 
 

1.5. Geschiedenis van het archief 

 
Inzake de lotgevallen van het archief zijn enkele gegevens bewaard gebleven. In 1937 besloot het 
gemeentebestuur om toe te treden tot het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het registratuurstelsel van dit bureau in te voeren per 1 januari 1938. Het archief was in deze 
jaren gevestigd in een niet brandvrije ruimte in het gemeentehuis. Na aandringen van de provinciale 
archiefinspectie bouwde het gemeentebestuur in 1942 een brandvrije archiefbewaarplaats op de 
benedenverdieping. In 1963 werd het nieuwe gemeentehuis aan het Van Wachtendonckplein betrokken en 
ook daar beschikte de gemeente over een brandvrije archiefbewaarplaats. De verslagen van de bezoeken 
van de provinciale archiefinspectie vermelden weinig bijzonderheden en de zorg voor het archief lijkt in de 
gehele periode 1938-1981 goed te zijn geweest 
 
Uit het archief zijn regelmatig stukken verwijderd ter vernietiging. Processen-verbaal van vernietiging zijn 
bewaard voor de jaren 1958 en 1967-1981 
 
In 1970 stelde het gemeentebestuur een Regeling inzake zorg, beheer en toezicht op het beheer van 
archiefbescheiden en een Besluit post- en archiefzaken vast.13 
 
De herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg per 1 januari 1982 ging gepaard met enkele correcties van 
gemeentegrenzen. Een gevolg van deze grenswijzigingen was dat in sommige gevallen archiefbescheiden 
aan andere gemeenten moesten worden overgedragen, conform de voorschriften in de Wet gemeentelijke 
herindeling van Zuid-Limburg 1981. Uit het archief van de gemeente Wijlre zijn derhalve archiefbescheiden 
overgedragen aan de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Margraten en Voerendaal. Dit is gebeurd tijdens 
de herindeling in 1982 en ook nog enkele malen in de jaren daarna. De overdrachten zijn vastgelegd in 
                                                      
7 Inventarisnummer 1022 
8 Inventarisnummers 1070-1071 
9 Inventarisnummer 12 
10 Inventarisnummers 446-447 
11 Inventarisnummer 357 
12 Inventarisnummers 348-351 
13 Inventarisnummers 315-316, 338 
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verklaringen van vervreemding, te vinden in het archief van de per 1 januari 1982 nieuw ontstane gemeente 
Gulpen. De overgedragen bescheiden betreffen verleende bouwvergunningen, drank- en 
horecavergunningen, exploitatievergunningen voor kampeercentra, pensionvergunningen, garantie van 
hypothecaire geldleningen, Hinderwetvergunningen, bestemmingsplannen, scholen en riolering. Zij hebben 
onder andere betrekking op de woonkernen Gasthuis, Ransdaal, Schoonbron en Scheulder. De akten van 
vervreemding vermelden verder specifiek de volgende panden: Eikenderweg 2b, 4, 6, 10, Gasthuis 8a, 9, 
10, Gerendalsweg 22, 23, Heerstraat 5, Hooveweg ongenummerd, Keutenberg 9, Op de Beek 1, 7, 9, Oude 
Heerweg ongenummerd, Ransdaal 92, Scheulderdorpsstraat 1, 23, 25, 26, 28, 35, 53, 55, 58, 63, 64a, 64b, 
64c, 64d, 67a, 72, 75, 77, 99, 101, 101a, Scheuldersteeg 8 en Valkenburgerweg 128, 131, 133, 136b, 144, 
162a, 162b. Hierbij zij aangetekend dat niet alle dossiers die betrekking hebben op deze gebieden en 
panden zijn overgedragen. In de registratie van het bestand bouwvergunningen in het programma Microsoft 
Excel � waarvan een uitdraai is opgenomen onder inventarisnummer 1173 - staan de overgedragen 
bouwvergunningdossiers nader vermeld met aantekening van de gemeente waaraan zij zijn overgedragen 
 

1.6. Verantwoording van de inventarisatie 

 
In 2003 gaf de gemeente Gulpen-Wittem aan Doxis Informatiemanagers opdracht om de semi-statische 
archieven van de gemeente te saneren en te inventariseren. Tot deze archieven behoorde ook het semi-
statische secretariearchief van de voormalige gemeente Wijlre over de periode 1938-1981. In september 
2004 is begonnen met de bewerking. De werkzaamheden zijn voltooid in december 2004. De gemeente 
Gulpen-Wittem heeft geen gemeentearchivaris. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overleg met mevrouw 
A. Schreurs van het bureau Facilitaire Zaken van de gemeente 
 
Het in deze inventaris beschreven bestand loopt over de periode 1938-1981. De eerste termijn vloeide voort 
uit de eindtermijn van de inventaris van het voorgaande archiefblok. De tweede termijn vloeide voort uit de 
herindeling van de gemeente per 1 januari 1982 
 
Volgens de bewerkingsovereenkomst diende Doxis de archieven te bewerken volgens de in 1994 
vastgestelde normen van het Landelijk Overleg van Provinciale Archief-Inspecteurs. Dit is gebeurd met 
gebruikmaking van het archiefschema met de indeling stukken van algemene aard - stukken betreffende 
afzonderlijke onderwerpen 
 
De semi-statische archieven van de gemeente Wijlre bestonden voor aanvang van de bewerking uit de 
volgende bestanden: 
· correspondentie-archief, geschoond, beschreven in een dossierinventaris, numeriek geplaatst, met 
een omvang van 45 strekkende meter 
· een serie bouwvergunningen met een omvang van 19 strekkende meter,  beschreven in een 
geautomatiseerd bestand in het programma Microsoft Excel 
· een serie woningkaarten met een omvang van een halve meter 
· een serie registers van de Burgerlijke Stand met een omvang van een meter 
 
Tijdens de bewerking bleken de dossiers inzake de monumenten en de milieuvergunningen uit de in deze 
inventaris beschreven periode, zich nog in het dynamisch archief van de gemeente Gulpen-Wittem te 
bevinden. Zij zijn daar uit gelicht en in de inventaris opgenomen 
 
Het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bestaande uit registers van akten van geboorte, 
huwelijk en overlijden, is als een zelfstandig archiefonderdeel beschreven na het secretariearchief. De 
ambtenaar van de burgerlijke stand legt voor zijn werkzaamheden ten behoeve van deze registers immers 
geen verantwoording af aan de gemeentesecretaris, maar aan de officier van justitie 
 
Ten aanzien van dossiers met bescheiden daterende van na 1981 is als volgt gehandeld. Het toewijzen van 
het dossier aan een archiefblok is gebeurd aan de hand van de datum van het besluit. Viel dit besluit in of 
voor 1981 dan is het dossier in zijn geheel bij het archiefblok 1938-1981 gehouden; viel het besluit na 1981 
dan is het dossier in zijn geheel doorgeschoven naar het volgende archiefblok 
 
De serie bouwvergunningen is geschoond. Het bestand bouwvergunningen staat apart geplaatst 
 
Elk inventarisnummer vormt een aparte materiële eenheid in de vorm van een omslag. Alleen in die gevallen 
dat er geen sprake is van een omslag, is dat in de omschrijving van het nummer aangegeven 
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1.7. Materiële verzorging 

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

1.8. Selectie voor vernietiging 

 
Bij de start van de bewerking was de totale omvang van de bestanden circa 56 strekkende meter. Na de 
sanering is de omvang van het archief nog circa 33 meter. 
De selectie is uitgevoerd aan de hand van de �Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende 
bescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850�, vastgesteld 
door de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken en in werking 
getreden op 1 december 1983. Bescheiden die van belang zijn voor de geschiedenis van de gemeente en 
de streek zijn van vernietiging uitgezonderd 
 

1.9. Openbaarheid 

 
Alle beschreven archiefbestanden berusten in de archiefbewaarplaats van de gemeente Gulpen-Wittem. 
Aldaar zijn zij voor geïnteresseerden raadpleegbaar 
 
Met betrekking tot de openbaarheid van de in deze inventaris beschreven stukken zijn beperkende 
bepalingen gesteld. Stukken of dossiers met een einddatum van 1984 of later worden pas na het verstrijken 
van de officiële termijn van 20 jaren openbaar. Dus dossiers met de einddatum 1984 in 2005, stukken met 
de einddatum 1985 in 2006 en zo verder. De in deze inventaris beschreven bescheiden kunnen - indien zij 
jonger zijn dan 20 jaar - uitsluitend worden geraadpleegd na schriftelijke toestemming van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem 
 
Ten aanzien van gegevensverstrekking uit de beschreven bevolkingsregisters gelden de regels van de Wet 
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (art. 136, lid 3 en 4, Wgba). Voor de registers van de 
burgerlijke stand gelden de bepalingen in art. 1 lid 17a.4 van het Burgerlijk Wetboek en worden de 
geboorteregisters in principe 100 jaar na het afsluiten openbaar, de huwelijksregisters na 75 jaar en de 
overlijdensregisters na 50 jaar 
 
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van een aantal 
archivalia beperkt. Het gaat hierbij om archiefbescheiden die gegevens van nog levende personen bevatten 
conform de Archiefwet 95 art. 15, lid a en de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor 
deze dossiers geldt een termijn van 75 jaar na afsluiten van het dossier. Van de stukken waarvan de 
openbaarheid is beperkt, is door de gemeente onderstaande lijst opgesteld 
 
inventarisnummer  openbaar in 
 
412  2054 
429  2057 
431  2047 
565  2057 
915  2063 
1012  2027 
1017  2040 
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De in de bovenstaande lijst genoemde bescheiden kunnen - indien zij jonger zijn dan 75 jaar - uitsluitend 
geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders 
 

1.10. Handleiding voor gebruikers 

 
De hoofdindeling van de beschrijvende inventaris van de archieven van de gemeente Wijlre 1938-1981 is 
als volgt: 
 
1 Secretariearchief (1928) 1938-1981 (1990) 
2 Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 1941-1981 
3 Archief van de stichting gemeenschapshuis Wijlre 1978-1980 
 
In de voor u liggende inventaris is voor het secretariearchief de zaaksgewijze ordening gehanteerd conform 
het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
De ordening volgens het registratuurstelsel is aangepast in die zin, dat er een scheiding is aangebracht 
tussen de stukken van algemene aard en de stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Het 
registratuurstelsel kent die scheiding niet 
 
De term 'stukken van algemene aard' heeft betrekking op die stukken die niet aan een specifiek onderwerp 
zijn toe te delen. Hierbij moet men denken aan de notulen van de gemeenteraad en van het college van 
burgemeester en wethouders. In de inventaris zijn deze stukken vooraan geplaatst. Daarna volgen de 
'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen'. Deze zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: 
 
· organisatie van het bestuur, waaronder zaken behoren als instelling en ontwikkeling van het 
organisme, eigendommen, financiën en hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak. 
· personeel. 
· uitvoering van de taak, onderverdeeld naar zaken als bijvoorbeeld belastingheffing, openbare orde, 
maatschappelijke zorg en onderwijs 
 
De gedetailleerde indeling van de verschillende delen waaruit de in deze inventaris beschreven 
archiefbestanden van de gemeente Wijlre bestaan, vindt u in de inhoudsopgave. Na de beschrijvingen volgt 
in bijlage I een personen- en zakenindex 
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2. Inventaris 
 

2. Secretariearchief 

 

2.A. Stukken van algemene aard 

 

2.A.2.1. Notulen 

 
 1 Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1929-1979.  1 band 
 
 2-12 Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 1938-1981.  11 banden 

 2 , 1938-1954 juni 
 3 , 1954 juli-1963 oktober  
 4 , 1963 november-1966 februari  
 5 , 1966 maart-1968 maart  
 6 , 1968 mei-1972 november  
 7 , 1972 december-1976 april 
 8 , 1976 juni-1977 
 9 , 1978 
 10 , 1979-1980 februari 
 11 , 1980 april-december 
 12 , 1981 

 
 13-61 Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 

1938-1981.  49 banden 
 13 , 1938 
 14 , 1939 
 15 , 1940 
 16 , 1941 
 17 , 1944 - 1945 
 18 , 1946 
 19 , 1947 
 20 , 1948 
 21 , 1949 
 22 , 1950 
 23 , 1951 
 24 , 1952 
 25 , 1953 
 26 , 1954 
 27 , 1955 
 28 , 1956 
 29 , 1957 
 30 , 1958 
 31 , 1959 
 32 , 1960 
 33 , 1961 



 13

 34 , 1962 
 35 , 1963 
 36 , 1964 
 37 , 1965-1966 
 38 , 1967-1968 
 39 , 1969-1971 
 40 , 1972-1973 
 41 , 1974-1975 
 42 , 1976 januari-augustus 18 
 43 , 1976 augustus 24-december 
 44 , 1977 januari-maart 
 45 , 1977 april-augustus 
 46 , 1977 september-december 
 47 , 1978 januari-maart 
 48 , 1978 april-juni 
 49 , 1978 juli-december 
 50 , 1979 januari-juli 4 
 51 , 1979 juli 9-december 
 52 , 1980 januari-maart 
 53 , 1980 april-mei 
 54 , 1980 juni 
 55 , 1980 juli-september 
 56 , 1980 oktober-december 
 57 , 1981 januari-maart 
 58 , 1981 april-juni 
 59 , 1981 juli-september 8 
 60 , 1981 september 15-november 17 
 61 , 1981 november 26-december 

 
 62-74 Agenda's en bijlagen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1969-1981.  13 omslagen 

 62 , 1969-1971 
 63 , 1972-1975 
 64 , 1976 januari-september 
 65 , 1976 oktober-december 
 66 , 1977 
 67 , 1978 januari-augustus 
 68 , 1978 september-1979 mei 
 69 , 1979 juni-november 
 70 , 1980 februari-mei 
 71 , 1980 juni-september 9 
 72 , 1980 september 16-december 
 73 , 1981 januari-juni 
 74 , 1981 augustus-december 

 

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

 

2.B.2.2.1. Indeling en ontwikkeling 

 

2.B.2.2.1.1. Indeling 

 
 75 Dossiers inzake het innemen van een standpunt ten aanzien van de herindeling 

van de gemeenten Cadier en Keer en Bemelen en de gemeenten Valkenburg en 
Houthem en grenswijzigingen met de gemeenten Gronsveld en Margraten, 1965-
1966, 1975.  

 
 76-78 Stukken betreffende het innemen van een standpunt ten aanzien van de plannen 

van Gedeputeerde Staten voor een gemeentelijke herindeling in Zuid-Limburg, 
1968-1980.  3 omslagen 

 76 , 1968-1971 
 77 , 1972 
 78 , 1977-1980 

 
 79 Stukken betreffende de deelname aan de Stichting Studie positie Zuid-Limburgse 

gemeenten, met tekeningen, 1968-1974.  
 
 80 Dossier inzake de enquête betreffende functionele decentralisatie, gehouden door 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1976.  
 
 81 Dossier inzake het houden van een enquête onder de inwoners betreffende de 

gemeentelijke herindeling, 1977.  
 
 82-83 Dossier inzake het voeren van een AROB-procedure tegen het besluit van 

Gedeputeerde Staten inzake de herindeling van de gemeente, 1977-1978.  2 omslagen 
 82 , 1977 
 83 , 1977 - 1978 

 
 84 Stukken betreffende het innemen van een standpunt ten aanzien van de 

voorstellen voor een gemeentelijke herindeling in Zuid-Limburg door de Tweede 
Kamer, 1980-1981.  

 
 85 Stukken betreffende het voeren van overleg inzake de herindeling met omliggende 

gemeenten, 1980-1981.  
 
 86 Verslagen van de vergaderingen van het bestuurlijk overleg met de gemeente 

Gulpen, 1981.  
 
 87 Verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep herindeling, 1981.  
 
 88 Overlegverordening bijzonder georganiseerd overleg, 1981.  1 stuk 
 
 89 Stukken betreffende de bepaling van de plaats van vestiging van het 

gemeentehuis in de nieuwe gemeente, met tekeningen, 1981.  
 

2.B.2.2.1.2. Ontwikkeling 

 
 90 Dossier inzake het opgeven van gegevens betreffende de sociaal-economische 

ontwikkeling van de gemeente in de periode 1945-1951 aan de Provinciale 
Planologische Dienst, 1950-1951.  
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2.B.2.2.1.3. Voorrechten en kenmerken 

 
 91 Dossiers inzake het verlenen van toestemming aan de Ondernemersvereniging 

Wijlre voor het gebruik van het gemeentewapen, het verstrekken van inlichtingen 
over de gemeentenaam en het gemeentewapen en het overdragen van de 
ambtsketen van de burgemeester, met foto's en negatieven van het Koninklijk 
Besluit tot verlening van het gemeentewapen, 1948-1981.  

 

2.B.2.2.1.4. Grondgebied 

 
 92 Dossiers inzake de pogingen tot grenswijzigingen te Ransdaal - Scheulder, 1938, 

1947-1950.  
 
 93 Dossier inzake de grenswijziging te Fromberg met de gemeente Voerendaal, met 

tekeningen, 1981.  
 

2.B.2.2.1.4.1. Wijkindeling en straatnaamgeving 

 
 94 Dossiers inzake straatnaamgeving, met tekeningen en foto's, 1953-1981.  
 
 95 Stukken betreffende wijk- en buurtindeling, met tekeningen, 1971-1980.  
 

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

 
 96 Stukken betreffende het verkrijgen van een aandeel in de opbrengst van het recht 

op de mijnen, 1938-1961.  
 
 97-98 Dossiers inzake administratieve bezoeken van de Commissaris der Koningin, 

1956-1975.  2 omslagen 
 97 , 1956 
 98 , 1975 

 
 99 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Districts-

ambulancedienst Zuidoost-Limburg, 1967-1973.  
 
 100 Register van gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt, 

staat houdende gegevens inzake verschuldigde huur van verenigingen en 
instellingen aan de gemeente Gulpen en stukken betreffende het beantwoorden 
van een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake 
samenwerkingsverbanden, 1971-1980.  

 
 101 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Heuvelland, 1975-1977.  
 
 102 Dossier inzake de vaststelling van de verordening behandeling bezwaarschriften, 

1980.  
 
 103 Dossiers inzake de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Heuvelland en deelname aan de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Heuvelland, 1980-1981.  

 
 104 Dossier inzake de instemming met de integratie van het Recreatieschap in het 

Samenwerkingsverband Heuvelland, 1979-1981.  
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2.B.2.2.3. Economische en rechtspositie 

 

2.B.2.2.3.1. Eigendom en bezit 

 
 105 Stukken betreffende de opmeting van percelen door het Kadaster, met tekeningen, 

1967-1981.  
 
 106 Staten houdende gegevens inzake gemeente-eigendommen, met tekeningen, 

[1976].  
 

2.B.2.2.3.1.1. Aankoop 

 
 -- Dossier inzake de aankoop van stroken grond langs de weg Ransdaal-Wijlre, met 

tekeningen, 1937-1948.  
N.B. Zie inventarisnummer 891 

 
 107 Dossiers inzake de aankoop van percelen ten behoeve van verbetering van de 

weg te Keutenberg: sectie E nummers 1135, 1137 en 1138 van Gusting, M.E., 
sectie E 1936, 1335 en 1673 van Keulers, J.M., sectie E 35 en 1058 van Eggen, 
J.M., 1938-1939.  

 
 -- Dossiers inzake de aankoop van grond en het plaatsen van afrasteringen ten 

behoeve van de verbetering en verbreding van wegen te Scheulder, 1939-1941.  
N.B. Zie inventarisnummer 893 

 
 108 Dossiers inzake de aankoop van percelen aan de Buiksweg, spoorwegovergang, 

Kleinveldjesweg, Aubeldersweg en Cartilserweg van NV Limburgsche Tramweg 
ten behoeve van de aanleg van de weg over het voormalige tramemplacement, 
met tekeningen, 1939-1943.  

 
 109-112 Dossiers inzake de aankoop van onroerende goederen, met tekeningen, 1947-

1981.  4 omslagen 
 109 , 1947-1961 
 110 , 1962-1975 
 111 , 1976-1979 
 112 , 1980-1981 

 
 -- Dossiers inzake de verkoop van canadabomen en de aankoop van dennen, 1953-

1965.  
N.B. zie inventarisnummer 125 

 
 113 Stukken betreffende de aankoop van gronden ten behoeve van uitbreidings- en 

bestemmingsplannen, met tekeningen, 1961-1972.  
 
 114 Dossier inzake de aankoop van gronden voor de aanleg van een voetbalterrein ten 

behoeve van voetbalvereniging Gerendal S.V. '64, met tekeningen, 1970-1972.  
 

2.B.2.2.3.1.2. Verkoop 

 
 115-123 Dossiers inzake de verkoop van onroerende goederen in de jaren 1942-1981, met 

tekeningen, 1939-1982.  9 omslagen 
 115 Jaren 1942-1955, 1939-1956 
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 116 Jaren 1956-1961, 1955-1961 
 117 Jaren 1962-1963, 1961-1964 
 118 Jaren 1964-1965, 1964-1965 
 119 Jaren 1966-1970, 1966-1970 
 120 Jaren 1971, 1971-1976 
 121 Jaar 1972, 1972-1975 
 122 Jaren 1973-1975, 1972-1977 
 123 Jaren 1977-1981, 1975-1982 

 
 124 Stukken betreffende de verkoop van bomen en houtopstanden, 1941-1951.  
 
 125 Dossiers inzake de verkoop van canadabomen en de aankoop van dennen, 1953-

1965.  
 
 126 Stukken betreffende de verkoop van gronden op het industrieterrein, met 

tekeningen, 1965-1978.  
 
 127 Stukken betreffende de verkoop van populieren, 1969-1981.  
 
 128 Dossier inzake de verkoop van een gedeelte van het industrieterrein gelegen aan 

de Industrieweg aan Brouwers BV, 1976-1978, 1987.  
 
 129 Dossier inzake de verkoop van het appartementsrecht van een gedeelte van het 

pand Van Wachtendonckplein 20 aan de P.T.T. ten behoeve van het gebruik als 
postkantoor, 1979-1981.  

 

2.B.2.2.3.1.3. Ruiling 

 
 -- Stukken betreffende het ruilen van grond gelegen aan de Parallelweg langs de 

spoorlijn met Nederlandse Spoorwegen, 1963-1966.  
N.B. Zie inventarisnummer 879 

 

2.B.2.2.3.1.4. Schenkingen 

 
 130 Dossier inzake de aanvaarding van een schenking van een strook grond gelegen 

aan de Scheulderdorpsstraat van het R.K. kerkbestuur te Scheulder, 1978-1980.  
 

2.B.2.2.3.1.5. Verwerving en verlies om niet 

 
 131 Dossiers inzake verkrijging en verlies door verjaring en andere wijzen, 1950-1966.  
 

2.B.2.2.3.1.6. Zakelijk en persoonlijke rechten 

 
 132 Dossiers inzake het vestigen van erfdienstbaarheden, 1959-1981.  
 

2.B.2.2.3.1.7. Verhuur en verpachting 

 
 133-134 Stukken betreffende verhuur en verpachting van gemeente-eigendommen, 1938-

1981.  2 omslagen 
 133 , 1938-1946 
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 134 , 1955-1981 
 
 135 Stukken betreffende de verhuur van een postbureau in het gemeentehuis en de 

bouw van een politiepost met woning aan de Stationstraat, met tekeningen, 1949-
1964.  

 
 136 Stukken betreffende verhuur, onderhoud en verbouwing van de woning van de 

postcommandant van de Rijkspolitie aan de Stationsweg 10 en van het 
postbureau met arrestantencellen van de Rijkspolitie aan de Parallelweg 22, met 
tekeningen, 1950-1981.  

 
 137 Dossiers inzake de verpachting van het visrecht, 1955-1980.  
 
 138 Dossiers inzake de verpachting van het jachtrecht, 1955-1981.  
 

2.B.2.2.3.1.8. In gebruik krijgen en geven van eigendommen 

 
 139 Dossiers inzake het in bruikleen geven van gemeente-eigendommen, 1973-1976.  3 stukken 
 

2.B.2.2.3.2. Financiën 

 
 140 Dossier inzake de deelname aan de Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten, 

1937-1981.  
 
 141 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake het Tijdelijke 

Politiekostenbesluit aan Gedeputeerde Staten, 1947-1949.  
 
 142 Dossiers inzake het opgeven van statistische gegevens betreffende de 

gemeentefinanciën aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1974-1981.  
 

2.B.2.2.3.2.1. Begrotingen, grootboeken en rekeningen 

 
 143-201 Begrotingen, 1938-1981.  59 omslagen 

 143 , 1938 
 144 , 1939 
 145 , 1940 
 146 , 1941 
 147 , 1942 
 148 , 1943 
 149 , 1944 
 150 , 1945 
 151 , 1946 
 152 , 1947 
 153 , 1948 
 154 , 1949 
 155 , 1950 
 156 , 1951 
 157 , 1952 
 158 , 1953 
 159 , 1954 
 160 , 1955 
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 161 , 1956 
 162 , 1957 
 163 , 1958 
 164 , 1959 
 165 , 1960 
 166 , 1961 
 167 , 1962 
 168 , 1963 
 169 , 1964 
 170 , 1965 
 171 , 1966 
 172 , 1967 
 173 , 1968 
 174 , 1969 
 175 , 1970 
 176 , 1971 
 177 begroting, 1972 
 178 begrotingswijzigingen, 1972 
 179 begroting, 1973 
 180 begrotingswijzigingen, 1973 
 181 begroting, 1974 
 182 begrotingswijzigingen, 1974 
 183 begroting, 1975 
 184 begrotingswijzigingen, 1975 
 185 begroting, 1976 
 186 begrotingswijzigingen, 1976 
 187 begroting, 1977 
 188 bijlagen bij de begroting, 1977 
 189 begrotingswijzigingen, 1977 
 190 begroting, 1978 
 191 begrotingswijzigingen deel 1, 1978 
 192 begrotingswijzigingen deel 2, 1978 
 193 begroting, 1979 
 194 begrotingswijzigingen deel 1, 1979 
 195 begrotingswijzigingen deel 2, 1979 
 196 begroting, 1980 
 197 begrotingswijzigingen deel 1, 1980 
 198 begrotingswijzigingen deel 2, 1980 
 199 begroting, 1981 
 200 begrotingswijzigingen deel 1, 1981 
 201 begrotingswijzigingen deel 2, 1981 

 
 202-262 Grootboeken, 1938-1981.  61 omslagen 

N.B. De grootboeken van de jaren 1960-1964 en 1972-1973 ontbreken 
 202 inkomsten, 1938 
 203 uitgaven, 1938-1939 
 204 inkomsten, 1939 
 205 , 1940 
 206 , 1941 
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 207 , 1942 
 208 , 1943 
 209 , 1944 
 210 , 1945 
 211 , 1946 
 212 , 1947 
 213 , 1948 
 214 , 1949 
 215 , 1950 
 216 , 1951 
 217 , 1952 
 218 , 1953 
 219 , 1954 
 220 , 1955 
 221 , 1956 
 222 , 1957 
 223 , 1958 
 224 , 1959 
 225 inkomsten, 1965 
 226 uitgaven, 1965 
 227 inkomsten, 1966 
 228 uitgaven, 1966 
 229 inkomsten, 1967 
 230 uitgaven, 1967 
 231 inkomsten, 1968 
 232 uitgaven, 1968 
 233 inkomsten, 1969 
 234 uitgaven, 1969 
 235 inkomsten, 1970 
 236 uitgaven, 1970 
 237 inkomsten, 1971 
 238 uitgaven, 1971 
 239 inkomsten, 1974 
 240 uitgaven deel 1, 1974 
 241 uitgaven deel 2, 1974 
 242 inkomsten, 1975 
 243 uitgaven deel 1, 1975 
 244 uitgaven deel 2, 1975 
 245 inkomsten, 1976 
 246 uitgaven deel 1, 1976 
 247 uitgaven deel 2, 1976 
 248 inkomsten, 1977 
 249 uitgaven deel 1, 1977 
 250 uitgaven deel 2, 1977 
 251 inkomsten, 1978 
 252 uitgaven deel 1, 1978 
 253 uitgaven deel 2, 1978 
 254 inkomsten, 1979 
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 255 uitgaven deel 1, 1979 
 256 uitgaven deel 2, 1979 
 257 inkomsten, 1980 
 258 uitgaven deel 1, 1980 
 259 uitgaven deel 2, 1980 
 260 inkomsten, 1981 
 261 uitgaven deel 1, 1981 
 262 uitgaven deel 2, 1981 

 
 263-307 Jaarrekeningen, 1938-1981.  45 omslagen 

 263 , 1938 
 264 , 1939 
 265 , 1940 
 266 , 1941 
 267 , 1942 
 268 , 1943 
 269 , 1944 
 270 , 1945 
 271 , 1946 
 272 , 1947 
 273 , 1948 
 274 , 1949 
 275 , 1950 
 276 , 1951 
 277 , 1952 
 278 , 1953 
 279 , 1954 
 280 , 1955 
 281 , 1956 
 282 , 1957 
 283 , 1958 
 284 , 1959 
 285 , 1960 
 286 , 1961 
 287 , 1962 
 288 , 1963 
 289 , 1964 
 290 , 1965 
 291 , 1966 
 292 , 1967 
 293 , 1968 
 294 , 1969 
 295 , 1970 
 296 , 1971 
 297 , 1972 
 298 , 1973 
 299 , 1974 
 300 , 1975 
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 301 , 1976 
 302 , 1977 
 303 Rekening, 1978 
 304 Bijlagen, 1978 
 305 , 1979 
 306 , 1980 
 307 , 1981 

 

2.B.2.2.3.2.2. Financieel beheer 

 
 308 Dossiers inzake het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op de 

met geldelijk beheer en de boekhouding belaste ambtenaren en het onderzoek 
naar de deugdelijkheid van de rekeningen, 1941-1952.  

 
 309 Dossiers inzake de controle van de financiën door het Centraal Bureau voor 

Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, 1942-1981.  

 
 310 Dossiers inzake het vaststellen en intrekken van besluiten tot aanwijzing van een 

kassier en het vaststellen van een instructie voor de kassier, 1968.  
 
 311 Dossier inzake de vaststelling van een verordening inzake de inning van 

inkomsten en de betaling van uitgaven, voorzover deze in contanten plaatsvinden 
(kassiersverordening), 1968.  2 stukken 

 

2.B.2.2.3.2.3. Geldleningen 

 
 312 Dossiers inzake het opgeven van statistische gegevens betreffende schulden van 

de gemeente aan het provinciebestuur, 1938-1951.  
 

2.B.2.2.3.3. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 
 313 Stukken betreffende het in bruikleen nemen van schilderijen ter verfraaiing van het 

gemeentehuis, 1965-1983.  
 
 314 Stukken betreffende de aankoop van schilderijen, 1980.  
 

2.B.2.2.3.3.1. Archief en registratuur 

 
 315-316 Dossiers inzake het beheren van het archief, 1937-1981.  2 omslagen 

 315 , 1937-1964 
 316 , 1967-1981 

 
 317-337 Registers van ingekomen en verzonden stukken, 1938-1981.  21 delen 

 317 , 1938-1939 oktober 26 
 318 , 1939 okober 27-1940 december 13 
 319 , 1940 december 14-1941 oktober 29 
 320 , 1941 oktober 30-1942 

N.B. Met een register van de ingekomen en uitgaande stukken van de dienst 
Winterhulp 

 321 , 1943-1945 augustus 30 
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 322 , 1945 september-1948 mei 13 
 323 , 1948 mei 14-1951 april 
 324 , 1951 mei-1954 juni 
 325 , 1954 juli-1956 maart 24 
 326 , 1956 maart 26-1959 november 9 
 327 , 1959 november 10-1963 november 15 
 328 , 1963 november 18-1967 augustus 10 
 329 , 1967 augustus 11-1971 januari 11 
 330 , 1971 januari 12-1974 februari 19 
 331 , 1974 februari 20-1976 november 12 
 332 , 1976 november 12-1977 januari 21 
 333 , 1977 januari 3-1977 december 1 
 334 , 1977 november 23-1978 augustus 14 
 335 , 1978 augustus 14-1979 augustus 2 
 336 , 1979 augustus 2-1980 juni 
 337 , 1980 juli-1981 

 
 338 Dossier inzake het inrichten van een archiefbewaarplaats in het nieuwe 

gemeentehuis, 1963-1964.  
 
 339 Dossiers inzake de aanschaf van luchtfoto's, kaarten en plattegronden, met foto's, 

1974-1981.  
 
 340 Dossier inzake de vaststelling van procedures voor de postbehandeling, 1979-

1981.  
 

2.B.2.2.3.3.2. Publiciteit 

 
 341-344 Register van afkondigingen, 1939-1979.  4 omslagen 

 341 , 1939-1960 mei 3 
 342 , 1960 mei 7-1974 november 11 
 343 , 1974 november 15-1977 september 2 
 344 , 1977 september 9-1979 

 
 345 Dossier inzake de uitgave van een gemeentelijk voorlichtingsblad, 1976-1981.  
 
 346 'Gemeentelijk voorlichtingsorgaan', 1979-1981.  
 

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

 

2.B.2.2.3.4.1. Gemeentehuis 

 
 347 Dossiers inzake verbouwingen van het gemeentehuis en de ambtswoning van de 

burgemeester aan het Van Wachtendonckplein 18 en de bouw van een loods aan 
de Stationsweg, 1943-1966.  

 
 348-351 Dossier inzake de bouw van een nieuw gemeentehuis aan het Van 

Wachtendonckplein, met tekeningen, 1961-1966.  4 omslagen 
 348 Begroting, aanbesteding en gunning, 1961-1965 
 349 Bestek, 1962-1965 



 24

 350 Centrale verwarmingsinstallatie en huistelefooninstallatie, 1963-
1966 

 351 Opening, 1964-1965 
 
 352 Dossier inzake de verbouwing van het gemeentehuis aan het Van 

Wachtendonckplein, 1977-1978.  
 

2.B.2.2.3.4.2. Dienstwoningen 

 
 353 Dossier inzake de bouw van de ambtswoning voor de burgemeester aan het Van 

Wachtendonckplein 18, 1955-1957.  
 
 354 Dossier inzake de renovatie van de ambtswoning van de burgemeester aan het 

Van Wachtendonckplein 18, 1975-1976.  
 

2.B.2.2.3.5. Uitoefening van de dienst 

 
 355 Dossiers inzake overeenkomsten met NV Dienstverlening Overheidsadministratie 

treffende automatisering van de bevolkingsregistratie en salarisadministratie, 
1952-1977.  

 
 356 Dossiers inzake het vaststellen van dienstvoorschriften, 1965-1981.  
 
 357 Dossiers inzake de organisatie van de secretarie, 1972-1981.  
 
 358 Dossiers inzake het behandelen van klachten over uitoefening van de dienst, 

1977-1981.  
 
 359 Dossier inzake het aangaan van een overeenkomst met de Dienst 

Overheidsadministratie betreffende de automatisering van de administratie, 1978-
1981.  

 

2.B.2.2.4. Voming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen 

 
 360 Raadsbesluit inzake de vaststelling van een vergoeding voor het zitting nemen in 

een stembureau, 1966.  1 stuk 
 
 361 Proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede 

Kamer van de Staten-Generaal, 1977.  
 
 362 Proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de leden van Provinciale 

Staten, 1978.  
 
 363 Stukken betreffende stemdistricten, stemlokalen en de organisatie van 

verkiezingen, 1978-1981.  
 
 364 Proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees 

Parlement, 1979.  
 
 365 Proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede 

Kamer van de Staten-Generaal, 1981.  
 

2.B.2.2.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 
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2.B.2.2.5.1. Vertegenwoordigende lichamen 

 

2.B.2.2.5.1.1. Gemeenteraad 

 
 366-370 Processen-verbaal van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en stukken 

betreffende de benoeming van raadsleden, 1939-1980.  5 omslagen 
 366 , 1939-1962 
 367 , 1966-1969 
 368 , 1970 
 369 , 1974 
 370 , 1978-1980 

 
 371 Stukken betreffende de vaststelling van de vergoedingen voor het bijwonen van 

raads- en commissievergaderingen, 1951-1976.  
 
 372 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de gemeenteraad, 1976-1981.  
 
 373 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening geldelijke 

voorzieningen raads- en commissieleden, 1977-1981.  
 
 374 Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, 1978-1981.  
 

2.B.2.2.5.1.2. Commissies uit de gemeenteraad 

 
 375 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor jeugd- en sportzaken, 1966-

1970.  1 deel 
 
 376 Dossier inzake de vaststelling van de verordening regelende de samenstelling en 

de werkkring van de commissiën, 1967.  1 stuk 
 
 377-381 Notulen van de vergaderingen van de commissie Openbare Werken en 

Ruimtelijke Ordening, 1967-1981.  5 omslagen 
 377 , 1967-1976 
 378 , 1977-1978 
 379 , 1979-1980 juni 
 380 , 1980 augustus-december 
 381 , 1981 

 
 382 Notulen van de vergaderingen van de begrotingscommissie, 1970-1981.  
 
 383-385 Notulen van de vergaderingen van de commissie Financiën, 1976-1981.  3 omslagen 

 383 , 1976-1977 
 384 , 1978-1980 
 385 , 1981 

 
 386 Stukken betreffende het aanwijzen van de leden van de commissies, 1978-1981.  
 
 387 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening regelende de    be
 
 388-391 Notulen van de vergaderingen van de commissie Welzijn, 1978-1981.  4 omslagen 

 388 , 1978-1979 
 389 , 1980 februari-augustus 
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 390 , 1980 september-december 
 391 , 1981 

 
 392 Stukken betreffende de organisatie van de vergaderingen van de commissies, 

1979-1981.  
 

2.B.2.2.5.1.3. Leden van vertegenwoordigende lichamen 

 
 393 Stukken betreffende de leden van de gemeenteraad, 1974-1981.  
 

2.B.2.2.5.2. Voorbereidende en/of uitvoerende colleges 

 

2.B.2.2.5.2.1. College van burgemeester en wethouders 

 
 394 Stukken betreffende het reglement van orde voor de vergaderingen van het 

college van burgemeester en wethouders, 1953, 1977.  
 
 395 Stukken betreffende de taakverdeling in het college van burgemeester en 

wethouders in de jaren 1978-1982, 1978.  5 stukken 
 
 396 Stukken betreffende de organisatie van de vergaderingen van het college van 

burgemeester en wethouders, 1979-1981.  
 

2.B.2.2.5.2.2. Wethouders 

 
 397 Stukken betreffende het benoemen van wethouders na de bevrijding, 1944-1946.  
 
 398 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van wethouders, 1958-1977.  
 
 399 Stukken betreffende het vaststellen van de bezoldiging van de wethouders, 1959-

1981.  
 
 400 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de uitkerings- en 

pensioenverordening voor de wethouders, 1975, 1980.  
 
 401 Dossiers inzake de invoering van een vakantie-uitkeringsregeling voor wethouders 

en afwijzing van een regeling voor vergoeding van telefoonkosten van wethouders, 
1976-1980.  

 

2.B.2.2.5.3. Functionarissen 

 
 402 Dossier inzake het wijzigen van bepalingen betreffende de dienstplicht in de 

reglementen voor de rechtstoestand van de secretaris, ontvanger en ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand, 1939.  3 stukken 

 

2.B.2.2.5.3.1. Burgemeester 

 
 403 Stukken betreffende de aanwijzing van de waarnemend burgemeester, 1939-

1974.  
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 404 Stukken betreffende het toekennen van een autotoelage aan de burgemeester, 
1961-1973.  

 
 405 Stukken betreffende de rechtspositie van de burgemeester, 1971-1981.  
 

2.B.2.2.5.3.2. Secretaris 

 
 406 Stukken betreffende de vaststelling van de instructie voor de secretaris, de 

vaststelling en aanvulling van het reglement op de rechtstoestand van de 
secretaris en de aanwijzing van de waarnemend secretaris, 1934-1981.  

 

2.B.2.2.5.3.3. Ontvanger 

 
 407 Stukken betreffende de vaststelling en aanvulling van het reglement op de 

rechtstoestand van de ontvanger, 1934, 1952.  
N.B. Met een afschrift van de in 1927 vastgestelde instructie voor de ontvanger 

 

2.B.2.2.5.3.4. Wijkraden 

 
 408 Stukken betreffende de instelling van de dorpsraad Scheulder en het vaststellen 

van de subsidieverordening dorpsraad, 1981.  
 

2.B.2.2.5.4. Diensten, bedrijven en afdelingen 

 
 409 Jaarverslagen van uitgevoerde werken en werkzaamheden van de gemeentelijke 

diensten en de gemeenteraad, 1962-1981.  
 

2.B.2.2.5.4.1. Politie 

 
 410 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de veldwachtersverordening, 

1939-1943.  
 
 411 Stukken betreffende de organisatie van het gemeentelijk politiepersoneel, 1940-

1944.  
 
 412 Afschriften van processen-verbaal van de politie, 1962-1978.  

N.B. Openbaarheid beperkt 
 
 413 Stukken betreffende het personeel van de in de gemeente werkzame Rijkspolitie, 

1967-1981.  
 
 414 Jaaroverzichten van de activiteiten van de Rijkspolitie in de gemeente, 1973-1980.  
 

2.B.2.2.5.5. Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke lichamen, organen en instellingen 

 
 415 Dossier inzake de aansluiting bij het bosschap, 1955-1958.  
 
 416 Dossier inzake de deelname in het aandelenkapitaal van de NV Bank voor 

Nederlandse Gemeenten, 1960-1981.  
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2.B.2.2.5.6. Delegaties en gedelegeerden, commissies 

 
 417 Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Werkgroep Sportieve 

Recreatie, 1979-1981.  
 
 418 Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Werkgroep Cultuur, 

1979-1981.  
 
 419 Stukken betreffende de Werkgroep Juridische Zaken, 1980.  2 stukken 
 

2.B.2.2.6. Plichten en bevoegdheden 

 
 420 Dossiers inzake de delegatie van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het 

college van burgemeester en wethouders, 1938-1979.  
 

2.B.2.2.7. Beleidsbepaling. regeling, vaststelling en vastlegging van de bestuurs- en 
beheershandelingen 

 
 421 Register van afgekondigde verordeningen, 1933-1942.  
 
 422 Dossiers inzake het opgeven van statistische gegevens betreffende het personeel, 

openbare reiniging, riolering, drinkwatervoorziening, bad- en zweminrichtingen, 
politie en brandweer aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1938-1942.  

 
 423 Dossiers inzake de vaststelling van de verordening op de openbaarheid van 

bestuur en de instructie voor behandeling van verzoeken om informatie en 
aanwijzing van ambtenaren belast met de uitvoering van de Wet op de 
openbaarheid van bestuur, 1979-1981.  

 

2.B.2.2.8. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak 

 
 424 Dossiers inzake adhesiebetuigingen, 1946, 1963-1981.  
 
 425 Dossier inzake het aanbieden van een klok aan de Nederlandse Spoorwegen bij 

gelegenheid van de opening van een nieuw stationsgebouw te Wijlre, 1959.  4 stukken 
 
 426 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen tot regeling van de 

toekenning van gemeentelijke onderscheidingen en het toekennen van deze 
onderscheidingen, 1975-1981.  

 
 427 Dossiers inzake het garanderen van door derden aangegane geldleningen en 

rekening-courantovereenkomsten, 1976-1981.  
 
 428 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de subsidieverordening, 1978-

1980.  
 

2.B.2.3. Personeel 

 

2.B.2.3.1. Persoonsdossiers 

 
 429-433 Persoonsdossiers van het personeel en de functionarissen, 1941-1981.  5 omslagen 
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 429 Lemmens, J.H.: gemeentesecretaris 1941-1981, 1941-1981 
N.B. Openbaarheid beperkt 

 430 Zanten, W van den: burgemeester 1943-1944, 1942-1947 
 431 Olde Hanhof, A.M. : gemeente-ontvanger 1961-1971, 1961-1971 

N.B. Openbaarheid beperkt 
 432 Hövell tot Westerflier en Weezeveld, Baron C.F.M. van: 

burgemeester 1954-1975, 1954-1976 
 433 Peters, P.J.J.M.: burgemeester 1975-1981, 1975-1981 

 

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

 
 434 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van rechtspositieregelingen, 1934-

1964.  
 
 435 Dossier inzake het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling betreffende 

behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden, 1941.  
 
 436 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de 

arbeidsovereenkomstenverordening, 1966-1967.  
 
 437-439 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van het Algemeen 

Ambtenarenreglement, 1966-1981.  3 omslagen 
 437 , 1966-1970 
 438 , 1972-1978 
 439 , 1979-1981 

 

2.B.2.3.3. Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking 

 
 440 Stukken betreffende de beëindiging van de cumulatie van de functies secretaris en 

ontvanger, 1959.  5 stukken 
 
 441 Raadsbesluit inzake de aanvulling op de instructie voor de ambtenaren van het 

bouw-   en woning
 

2.B.2.3.4. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 

 
 442 Akte waarbij de weduwe H.J.F. Debets-Vaessen verklaart alle stukken te hebben 

ontvangen die wijlen H.J.F. Debets in zijn kwaliteit als ontvanger ten behoeve van 
de gemeente als zekerheid had gesteld, 1938.  1 stuk 

 
 443 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van vakantie- en verlofregelingen 

en de invoering van een vijfdaagse werkweek, 1945-1981.  
 
 444 Dossiers inzake de vaststelling en aanvulling van de instructie voor de ambtenaren 

van bouw- en woningtoezicht, 1966, 1970.  
 
 445 Dossier inzake de vaststelling van een regeling betreffende arbeidstijdverkorting 

voor oudere werknemers, 1971-1972.  
 

2.B.2.3.5. Categorieën van personeel. personeelsformatie 

 
 446-447 Stukken betreffende de personeelsbezetting, 1938-1981.  2 omslagen 
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 446 , 1938-1964 
 447 , 1969-1981 

 

2.B.2.3.6. Ambtelijke bevoegdheden van het personeel 

 
 448 Dossiers inzake delegatie van bevoegdheden aan en mandatering van het 

personeel, 1979-1981.  
 

2.B.2.3.7. Rechten van het personeel 

 

2.B.2.3.7.1. Loon. Bezoldiging 

 
 449-451 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van salarisverordeningen en het 

toekennen van toelagen, 1940-1981.  3 omslagen 
 449 , 1940-1961 
 450 , 1962-1971 
 451 , 1973-1981 

 
 452 Dossier inzake de uitkering van een maand extra salaris over de maand 

september van 1944, 1945-1946.  
 
 453 Dossier inzake de invoering van werkclassificatie en prestatiebeloning voor de 

werklieden, 1958-1963.  
 
 454 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de uitkeringsverordening, 1965-

1980.  
 

2.B.2.3.7.2. Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 

 
 455 Dossiers inzake de vaststelling van kindertoelageverordeningen, 1940-1965.  
 
 456 Dossiers inzake het toekennen van gratificaties aan het personeel, 1947-1953.  
 
 457 Dossier inzake de vaststelling van verordening regelende een vakantie-uitkering, 

1955-1956.  
 
 458 Dossier inzake de vaststelling van de regeling vergoeding reis- en verblijfkosten 

ambtenaren, 1956.  2 stukken 
 
 459 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening betreffende de 

toekenning van een bijdrage in studiekosten, 1957-1964.  
 
 460 Stukken betreffende de vaststelling en toepassing van de verordening regelende 

de   toekennin
 
 461 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van 

verplaatsingskostenverordeningen, 1966-1981.  
 

2.B.2.3.7.3. Pensioen. Verzekering. Bijstand 
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 462 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Intercommunaal Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Limburg, 1952-
1979.  

 

2.B.2.3.7.4. Andere personeelsaangelegenheden 

 
 463 Dossier inzake de toetreding tot het Instituut voor bestuurswetenschappen, 1946.  
 
 464 Dossier inzake de poging tot het toekennen van een kerstgratificatie aan de 

kantonniers, 1949-1950.  
N.B. Besluit ingetrokken op advies van Gedeputeerde Staten 

 
 465-466 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van een spaarregeling voor het 

personeel, 1952-1969.  2 omslagen 
 465 , 1952-1962 
 466 , 1965-1969 

 
 467 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Limburgse 

Bestuursacademie, 1975-1981.  
 
 468 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Centraal 

instituut vorming en opleiding bestuursdienst, 1976-1980.  
 
 469 Stukken betreffende het organiseren van ontspanning voor het personeel, 1977-

1980.  
 
 470 Stukken betreffende de werkzaamheden van stagiaires, 1977-1981.  
 

2.B.2.4. Verzorgingstaken. belangenbehartiging 

 

2.B.2.4.1. Eigendom. openbare werken. belastingen 

 

2.B.2.4.1.1. Eigendom en bezit 

 

2.B.2.4.1.1.1. Kadastrale boekhouding 

 
 471-485 Kadastrale leggers, 1938-1981.  15 delen 

N.B. Groot formaat 
 471 Artikelnummers 56-3299 
 472 Artikelnummers 3301-3607 
 473 Artikelnummers 3608-3947 
 474 Artikelnummers 3948-4282 
 475 Artikelnummers 4283-4614 
 476 Artikelnummers 4615-4930 
 477 Artikelnummers 4931-5242 
 478 Artikelnummers 5243-5567 
 479 Artikelnummers 5568-5828 
 480 Artikelnummers 5829-6162 
 481 Artikelnummers 6163-6471 
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 482 Artikelnummers 6816-7129 
 483 Artikelnummers 6472-6815 
 484 Verwijzing van de nummers 
 485 Naamlijst 

 
 486-488 Registers houdende verwijzing van de nummers der percelen naar de plans en 

naar de artikelen van de legger waarop zij voorkomen, 1970-1974.  3 delen 
N.B. Groot formaat. De bladzijden zijn gestempeld 'gewijzigd, zie reproductie' 

 486 Secties A en B 
 487 Secties D, E en F 
 488 Secties G, H en J 

 

2.B.2.4.1.2. Belastingen 

 
 489 Dossiers inzake de aanstelling en ontslag van gemeentelijke deurwaarders, 1976-

1980.  
 

2.B.2.4.1.2.1. Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 

 
 490 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing van 

straatbelasting, 1938-1975.  
 
 491 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen op de heffing van opcenten op 

de hoofdsom der grondbelasting, 1943, 1971.  
 
 492-502 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing van 

baatbelasting, 1958-1979.  11 omslagen 
 492 Baatbelasting nummer 1: aanleg waterleiding Stokhem, 1958-1979 
 493 Baatbelasting nummer 2: aanleg waterleiding Tuinstraat, 1961-1979 
 494 Baatbelasting nummer 3: aanleg electriciteitsnet Berghof, 1964-

1979 
 495 Baatbelasting nummer 4: aanleg waterleiding Keutenberg, 1964-

1979 
 496 Baatbelasting nummer 5: aanleg waterleiding Berghof, 1966-1979 
 497 Baatbelasting nummer 6: aanleg waterleiding Beertsenhoven, 1966-

1979 
 498 Baatbelasting nummer 7: aanleg waterleiding- en electriciteitsnet 

Haasstad, 1968-1979 
 499 Baatbelasting nummer 8: aanleg aardgasleiding Etenaken, 1973-

1979 
 500 Baatbelasting nummer 9: aanleg Engeweg, 1975-1978 
 501 Baatbelasting nummer 10: aanleg aardgasleiding Scheulder, 1976-

1979 
 502 Baatbelasting nummer 11: aanleg aardgasleiding Stokhem, 1976-

1979 
 
 503-504 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van een rioolbelasting, 1968-1976.  2 omslagen 
 503 , 1968-1972 
 504 , 1973-1976 

 
 505 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing van 

onroerend-goedbelasting, 1975-1981.  
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 506 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en 

invordering van rioolrecht, 1976-1980.  
 

2.B.2.4.1.2.2. Belastingen naar de uiterlijke staat 

 
 507-508 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen op de heffing van opcenten op 

de personele belasting, 1938-1976.  2 omslagen 
 507 , 1938-1945 
 508 , 1946, 1970-1976 

 
 509-510 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing 

van vermakelijkhedenbelasting, 1938-1977.  2 omslagen 
 509 , 1938-1948 
 510 , 1964, 1977 

 
 511-512 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing van 

hondenbelasting, 1938-1980.  2 omslagen 
 511 , 1938, 1946-1947 
 512 , 1971-1980 

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

invordering van toeristenbelasting, 1973-1980.  
 

2.B.2.4.1.2.3. Belastingen naar het inkomen en vermogen 

 
 514 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing van opcenten 

op de gemeentefondsbelasting, 1938-1940.  
 
 515 Register als bedoeld bij artikel 8 van de Wet tot heffing van een couponbelasting, 

1940-1941.  1 deel 
 
 516 Stukken betreffende de verordening tot vaststelling van het 

vermenigvuldigingscijfer voor de ondernemingsbelasting, 1943-1954.  
 

2.B.2.4.1.3. Rechten van registratie 

 
 517 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot heffing van leges voor het 

verstrekken van inlichtingen uit het bevolkingsregister en het verblijfregister, 1948.  
 
 518-520 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing van 

legesgelden en rechten, 1938-1980.  3 omslagen 
 518 , 1938-1965 
 519 , 1971-1978 
 520 , 1979-1980 

 

2.B.2.4.1.4. Belasting naar overige grondslagen 

 
 521 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen regelende de heffing van    ve
 
 522 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen op de drank- en 

horecabelasting, 1967-1979.  
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2.B.2.4.2. Openbare orde 

 
 523-526 Dossiers inzake wijzigingen van Algemene Politie Verordeningen, 1938-1981.  4 omslagen 

 523 Wijzigingen van de Algemene Politie Verordening 1930, 1938-1966 
 524 Wijzigingen van de Algemene Politie Verordening 1967, 1967-1969 
 525 Wijzigingen van de Algemene Politie Verordening 1971, 1971-1978 
 526 Wijzigingen van de Algemene Politie Verordening 1971, 1979-1981 

 
 527 Stukken betreffende de toepassing en ontheffingen van het uitgaansverbod, 1941-

1944.  
 
 528 Dossier inzake het verlenen van ontheffing van de bepalingen inzake verkleden en 

maskeren in de Algemene Politie Verordening voor de carnavalsdagen aan de 
kasteleins in de gemeente, 1959.  2 stukken 

 
 529 Algemene Politie Verordening 1971, 1971.  1 stuk 
 

2.B.2.4.2.1. Wapenen en munitie 

 
 530 Stukken betreffende het in bewaring nemen van wapenen en munitie, 1940-1949.  
 

2.B.2.4.2.2. Toezicht op openbare grond en openbaar water 

 

2.B.2.4.2.2.1. Woonwagens 

 
 531 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Woonwagencentra Zuidelijk Zuid-Limburg, 1968-1978.  
 
 532 Stukken betreffende de aanwijzing van een terrein nabij de Gulpenerweg als 

standplaats voor woonwagens en verlenen en weigeren van vergunningen voor 
het innemen van een standplaats op dit terrein, met tekeningen, 1976-1979.  

 
 533 Dossier inzake de aanwijzing van een terrein aan de Beertsenhovenweg als 

openbaar woonwagencentrum, met tekeningen, 1977-1979.  
N.B. Gedeputeerde Staten weigerde een verklaring ex artikel 19 van de wet Ruimtelijke Ordening af te 
geven voor de inrichting van het centrum 

 
 534 Dossier inzake de voorbereiding van de aanwijzing van een vestigingsplaats voor 

een woonwagencentrum, 1978-1980.  
 
 535 Dossier inzake het behandelen van een bezwaarschrift ingevolge de Wet 

administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen van Van Brabant c.s. tegen 
mondelinge aanzeggingen om uit de gemeente te vertrekken met hun 
woonwagens, 1979.  

 

2.B.2.4.2.3. Maatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen 

 

2.B.2.4.2.3.1. Burgerlijke Stand 
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 536 Stukken betreffende een aanvulling van het reglement op de rechtstoestand van 
de   ambtenar

 
 537 Dossier inzake de invoering van het inschrijven van de akten van de Burgerlijke 

Stand in losbladige registers, 1970.  3 stukken 
 

2.B.2.4.2.3.2. Registratie van de bevolking 

 

2.B.2.4.2.3.2.1. Bevolkingsboekhouding 

 
 538 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op heffing van 

leges voor het vertrekken van inlichtingen uit de bevolkingsregisters en machtiging 
van ambtenaren van het bevolkingsregister om inlichtingen te verstrekken of te 
weigeren, 1936-1943.  

 
 539 Dossier inzake de invoering van het gezinspersoonskaartenstelsel, 1938-1939.  
 
 540-542 Verblijfregister, 1938-1980.  3 delen 

 540 , 1938-1948 
 541 , 1947-1958 
 542 , 1955-1980  

 
 543-552 Bevolkingsregister, archiefbladen persoonskaarten, 1939-1981.  10 omslagen 

 543 A-Bro 
 544 Bru-Dre 
 545 Dri-G 
 546 H-J 
 547 J-K 
 548 L-Mee 
 549 Meg-O 
 550 P-Sche 
 551 Schi-T 
 552 U-Z 

 
 553 Stukken betreffende het beantwoorden van enquêtes van de Rijksinspectie van de 

Bevolkingsregisters, 1942, 1950.  
 
 554 Register van ingekomen personen, 1943-1959.  1 deel 
 
 555 Register van vertrokken personen, 1943-1959.  1 deel 
 

2.B.2.4.2.3.2.2. Huisnummering 

 
 556 Stukken betreffende huisnummering, 1980-1981.  
 

2.B.2.4.2.3.2.3. Bevolkingsstatistiek 

 
 557-559 Dossiers inzake het verstrekken van gegevens betreffende bevolkingsstatistiek 

over de jaren 1932-1981 aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1939-1981.  3 omslagen 
 557 Jaren 1932-1970, 1939-1970 
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 558 Jaren 1971-1979, 1971-1980 
 559 Jaren 1980-1981, 1980-1981 

 
 560-562 Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan algemene volkstellingen en 

woningtellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1947-1977.  3 omslagen 
 560 12e algemene volkstelling 1947, 1947-1949 
 561 13e algemene volkstelling 1960, 1960-1963 
 562 14e algemene volkstelling annex woningtelling 1971, 1977 

 

2.B.2.4.2.3.3. Maatregelen ten opzichte van bepaalde groepen 

 
 563 Stukken betreffende politieke delinquenten, 1941-1949.  
 

2.B.2.4.2.4. Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen 

 
 564 Stukken betreffende het vertrekken en kennisnemen van inlichtingen betreffende 

afgifte van paspoorten, 1941-1963.  
 

2.B.2.4.2.5. Toezicht op hotels, logementen, pensions 

 
 565 Stukken betreffende het toezicht op tapperijen en drinkgelegenheden, 1967-1981.  

N.B. Openbaarheid beperkt 
 
 566 Dossier inzake het voeren van verweer in de AROB-procedure betreffende het    w
 

2.B.2.4.2.6. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 
 567 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het werven van personen 

voor de Nationale Reserve en de Reserve Grensbewaking, 1948-1955.  
 
 568 Dossiers inzake het verstrekken van een subsidie aan het RK kerkbestuur van de 

parochie H. Gertrudis te Wijlre voor het aanbrengen van een verlichting van het 
torenuurwerk en het toekennen van een jaarlijkse vergoeding aan H.J.L. Schijns 
voor het verzorgen van het torenuurwerk, 1949-1967.  

 
 569 Dossiers inzake de vaststelling en toepassing van verordeningen helingbestrijding, 

1975-1978.  
 

2.B.2.4.3. Openbare zedelijkheid 

 
 570 Register van houders van hondenkarren, 1928-1950.  1 deel 
 
 571 Dossier inzake de deelname aan de Stichting Dierentehuis Mijnstreek te Heerlen, 

1964-1980.  
 
 572 Dossiers inzake de vaststelling van drank- en horecaverordeningen, 1969-1973.  
 

2.B.2.4.4. Openbare gezondheid 
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2.B.2.4.4.1. Gezondheidszorg 

 
 573 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens inzake de geneesheer, 

apotheker en vroedvrouw in de gemeente aan de Inspecteur der Volksgezondheid, 
1957-1960.  4 stukken 

 
 574 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Districts-

Gezondheidsdienst Zuidoost-Limburg, 1969-1978 
.  
 
 575-576 Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de Stichting 

Bevolkingsonderzoek in Limburg en Het Limburgse Groene Kruis bij 
bevolkingsonderzoeken in de gemeente, 1970-1981.  2 omslagen 

 575 , 1970-1973 
 576 , 1974-1981 

 
 577 Dossier inzake de vaststelling van een regeling houdende voorschriften inzake 

bedrijfsgeneeskundige begeleiding en controle ingeval van ziekte, 1973.  
 

2.B.2.4.4.2. Toezicht op producten 

 
 578 Overeenkomst met de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond inzake de 

destructie van vee en vlees, 1936.  1 stuk 
 
 579 Stukken betreffende het verkrijgen van een ontheffing ex artikel 6a van de 

Vleeskeuringswet, 1942-1949.  
 
 580-582 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en 

invordering van keurlonen, 1947-1978.  3 omslagen 
 580 , 1947-1965 
 581 , 1966-1977 
 582 , 1977-1978 

 
 583 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

tot uitvoering van de Vleeskeuringswet in de kring Gulpen, 1951-1977.  
 
 584 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de keuring van 

waren, 1956-1966.  
 
 585 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de 

keuringsdienst van slachtdieren en van vlees, 1959-1960.  
 
 586 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de destructieverordening, 1959-

1980.  
 

2.B.2.4.4.3. Besmettelijke ziektenbestrijding 

 
 587 Stukken betreffende verordeningen op de heffing van besmettelijke ziektegelden, 

1937-1947.  
 
 588-589 Stukken betreffende inenting tegen besmettelijke ziekten, 1938-1981.  2 omslagen 

 588 , 1938-1967 
 589 , 1968-1981 

 
 590 Stukken betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten, 1947-1965.  
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2.B.2.4.4.4. Aangelegenheden betreffende lijken 

 
 591 Stukken betreffende de begraving en opgraving van lijken, 1932-1959.  
 
 592 Stukken betreffende graven van militairen, 1940-1950.  
 
 593 Correspondentie met de Oorlogsgravenstichting, 1954-1981.  
 
 594 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de verordening op de 

lijkschouwingsdienst, 1956-1974.  
 
 595 Dossiers inzake de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers, 1957-1981.  
 

2.B.2.4.4.5. Milieuhygiëne. Ruimtelijke ordening 

 

2.B.2.4.4.5.1. Verwijderen van afvalstoffen 

 

2.B.2.4.4.5.1.1. Inzamelen van afvalstoffen 

 
 596 Stukken betreffende de overeenkomst met de NV Limburgse Reinigingsdienst te 

Bunde inzake het ophalen van huisvuil, 1959-1979.  
 
 597 Stukken betreffende het opruimen van zwerfvuil en inzamelen van 

bestrijdingsmiddelen, 1973-1981.  
 
 598 Dossier inzake het ophalen van huisvuil te Gasthuis, 1976.  
 
 599 Dossier inzake de vaststelling van de afvalstoffenverordening, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.4.5.1.1.1. Rioleringen 
N.B. Zie ook de paragrafen 'Aanleg van wegen' en 'Reconstructie van wegen' 
 
 600 Stukken betreffende de aanleg van riolering ten behoeve van twintig woningen van 

Woningvereniging Wijlre langs de provinciale weg Valkenburg-Gulpen, 1939-1941. 
 5 stukken 

 
 601 Dossier inzake de aanleg van riolering te Etenaken in verband met de verbetering 

van de provinciale weg Valkenburg-Gulpen, met tekeningen, 1939-1948.  
 
 602 Stukken betreffende het verkrijgen van een vergunning van de provincie voor het   hebben, le
 
 603 Dossier inzake de aanleg van riolering in het uitbreidingsplan van de kern Wijlre, 

met tekeningen, 1956-1958.  
 
 604 Centraal rioleringsplan voor de kern Wijlre en stukken betreffende de aanleg van 

riolering in de kern Wijlre, met tekeningen, 1956-1963.  
 
 605 Dossier inzake de aanleg van riolering in het uitbreidingsplan, met tekeningen, 

1963-1975.  
 
 606 Dossier inzake de aanleg van riolering in een gedeelte van de provinciale weg 

Valkenburg-Wijlre-Wittem, met tekeningen, 1964.  
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 607 Stukken betreffende de aansluiting van het riool Wijlre op het stamriool Valkenburg 

en overname van eigendom, beheer en onderhoud van een gedeelte van de 
riolering in de provinciale weg Valkenburg-Wijlre-Wittem van de provincie, met 
tekeningen, 1965-1968.  

 
 608 Dossier inzake de aanleg van riolering langs het industrieterrein, met tekeningen, 

1966-1967.  
 
 609 Dossier inzake de aanleg van de weg en riolering langs het industrieterrein, met 

tekeningen, 1966-1969.  
 
 610 Stukken betreffende de aanleg van riolering te Schoonbron, met tekeningen, 1966-

1967, 1970.  
 
 611 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake de riolering aan 

verscheidene instanties, het vaststellen van de kosten van aansluiting van 
percelen op de riolering en het kennisnemen van een overzichtstekening van in de 
gemeente gelegen rioleringswerken van het Waterschap Zuiveringschap Limburg, 
met tekeningen, 1968-1981.  

 
 612-614 Dossier inzake de aanleg van riolering in de Klapstraat te Etenaken, met 

tekeningen, 1970-1980.  3 omslagen 
 612 Aanvraag D.A.C.W.-subsidie, correspondentie met 

ingenieursbureau Van Kleef inzake kostenramingen en het 
rioleringsplan, 1970-1977 

 613 Aanbesteding en gunning, oplevering en afrekening, 1975-1980 
 614 Overleg met nutsbedrijven, materiaalkeuringsrapporten, 

beschikbaar stellen krediet, bouwbesprekingen, 1976-1977 
 
 615 Dossier inzake de aanleg van riolering te Ransdaal in samenwerking met de 

gemeente Klimmen, met tekeningen, 1972-1974.  
 
 616 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de lozingsverordening riolering, 

1974-1979.  
 
 617 Stukken betreffende het voeren van overleg met de inwoners van Elkenrade 

inzake de rioolproblematiek aldaar, 1975-1977.  
 
 618 Stukken betreffende de aanleg van een afvoerriool naar de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie ter plaatse van het bouwplan Meyers, met 
tekeningen, 1975-1977.  

 
 619-620 Dossier inzake de aanleg van een stamriool te Etenaken, met tekeningen, 1975-

1978.  2 omslagen 
 619 Aanbesteding en gunning, besprekingsverslagen, aanvraag 

D.A.C.W.- subsidie, overleg met verscheidene instanties, 
oplevering, 1975-1978 

 620 Bestek en voorwaarden, 1976-1977 
 
 621-623 Dossier inzake de aanleg van een stamriool, fase II: aansluiting van de kom Wijlre 

op de rioolwaterzuiveringsinstallatie, met tekeningen, 1976-1979.  3 omslagen 
 621 Bestek en voorwaarden, 1976-1977 
 622 Bouwbesprekingen, oplevering, overleg met nutsbedrijven, 

Provinciale Waterstaat, R.K. kerkbestuur van de parochie H. 
Gertrudis, bedrijfsvoorschriften rioolgemaal, 1976-1978 

 623 Aanvraag van D.A.C.W.-subsidie, overleg met het Waterschap 
Zuiveringschap Limburg, aanbesteding en gunning, 1976-1979 
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 624 Stukken betreffende het basisrioleringsplan voor de kern Wijlre, met tekeningen, 

1976-1980.  
 
 625-627 Dossier inzake de aanleg van riolering en reconstructie van wegen te Stokhem, 

met tekeningen, 1976-1982.  3 omslagen 
 625 Verkrijgen subsidies, aanbestedig en gunning, overleg met 

nutsbedrijven, bestratingsplan, aansluiting panden, facturen, 
bezwaren en klachten, financieringsvoorstel, oplevering en 
afrekening, 1976-1982 

 626 Behandeling in de gemeenteraad, overleg met verscheidene 
instanties, aanleg voorzieningen plein, materiaalkeuringsrapporten, 
weekrapporten, bouwbesprekingen, 1979-1981 

 627 Basisrioleringsplan, begroting, bestek en voorwaarden, 
bedrijfsvoorschriften rioolgemaal, 1980-1982 

 
 628-629 Dossier inzake de aanleg van riolering te Kapolder en aanleg van een voetpad 

langs de provinciale weg, met tekeningen, 1977-1980.  2 omslagen 
 628 Beschikbaar stellen van krediet, overleg met verscheidene 

instanties, overeenkomsten van zakelijk recht, aanbesteding en 
gunning, 1977-1980 

 629 Kostenramingen, overleg met nutsbedrijven, 1978-1979 
 
 630 Dossier inzake het aanwijzen van de ambtenaren van de Technologische Dienst 

van de Technische Dienst van het Waterschap Zuiveringschap Limburg als 
ambtenaren in de zin van artikel 21 van de lozingsverordening riolering, 1978.  4 stukken 

 
 631 Dossier inzake de aanleg van riolering in de Heerstraat, met tekening, 1978-1981.  
 
 632 Dossier inzake de aanleg van riolering ten behoeve van de campings De Gele 

Anemoon en De Gronseleput te Stokhem, met tekeningen, 1979-1982 
.  
 
 633 Stukken betreffende de voorbereiding van de reconstructie van de riolering te 

Etenaken, Schoonbron, Scheulder, met tekeningen, 1980-1981.  
 

2.B.2.4.4.5.1.2. Verwerken van afvalstoffen 

 
 634 Stukken betreffende de stortplaatsen in de gemeente en het ophalen van huisvuil, 

1938-1962.  
 
 635 Dossiers inzake de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de 

heffing en invordering van een reinigingsrecht, 1954-1981.  
 
 636 Dossier inzake de inrichting van een vuilstortplaats aan de Stokhemmerweg in 

samenwerking met de gemeente Valkenburg-Houthem, 1967-1971.  
 
 637 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het Waterschap 

Zuiveringschap Limburg bij de bouw en uitbreiding van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Wijlre, met tekeningen, 1970-1980.  

 
 638 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

vuilnisstortplaats Wittem, met tekeningen, 1971-1981.  
 
 639 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

vuilnisstortplaats Bocholtz en Simpelveld, met tekeningen, 1977-1979.  
 
 640 Dossier inzake de inzameling van glas, 1979-1980.  
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2.B.2.4.4.5.2. Geluidhinder 

 
 641 Stukken betreffende het Indicatief Meerjaren Programma Geluid 1981-1985 in het 

kader van de Wet Geluidhinder, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.4.5.3. Bronnen van milieuhinder 

 
 642 Stukken betreffende het toezicht op waterpoelen en mestvaalten en het 

behandelen van klachten inzake luchtverontreiniging, 1938-1963.  
 
 643-720 Dossiers inzake het verlenen van milieuvergunningen, 1938-1985.  78 omslagen 

 643 Perceel sektie A 2801, gemeente Heerlen: pompstation 
waterleidingmaatschappij, 1938 

 644 Dorpstraat A 100, Amerikaanse Petroleum Compagnie: 
stoommachine, 1939 

 645 Perceel sektie D 1977 , nv Brand's Bierbrouwerij de Kroon: 
stoommachine, 1939 

 646 Perceel sektie D 1977, nv Brand's bierbrouwerij de Kroon: 
fabriekschoorsteen, 1940 

 647 Marchierstraat, nv Verenigde Petroleum Maatschappij en Purfina-
Sinclair: benzinebewaarplaats, 1946 

 648 Dorpstraat A 60, Shell Nederland: benzinepomp, 1948 
 649 Marchierstraat A 186, nv Petroleum Maatschappij Sinfia: 

benzinepompinstallatie, 1948 
 650 Dorpstraat A 101, Standard Amerikaanse Compagnie NV: 

benzinebewaarplaats, 1950 
 651 Valkenburgerweg 7, Woningvereniging Wijlre: woningbouw, 1950 
 652 Roodborn, nv Waterleiding maatschappij: pompstation en 

waterleiding, 1951 
 653 Stokhem C 35, Jennekens, P.H.: werkplaats voor houtbewerking, 

1952 
 654 Broekveldje, schutterij St Maternus: schietboom, 1953-1954 
 655 Dorpstraat 7, Defauwes, P.: reparatiewerkplaats, 1954 
 656 Etenaken sectie B 2220, nv Purfina Nederland: benzinestation, 

1954-1955 
 657 Valkenburgerweg 130, Wiertz, J.H.: ondergrondse tanks, 1955 
 658 Dorpstraat, Esso Nederland nv: ondergrondse benzine-

bewaarplaats, 1956 
 659 Oude Stokhemmerweg, gemeente Wijlre: vuilnisstortplaats, 1956-

1958 
 660 Dorpstraat, LLTB afdeling Wijlre: hamermolen, 1957 
 661 Frombergerweg, Bertram, F.H. : zagerij, 1958 
 662 Klapstraat, Boorn, H.L. van der: timmerwerkplaats, 1958-1964 
 663 Parallelweg, Hermens, A.H.M. : inrichting voor huidverwerking, 

1959-1961 
 664 Valkenburgerweg, Steenkolen handelsvereniging nv: tank voor 

opslag van petroleum, 1960 
 665 Kandelsgats 30, Firma Cobbenhagen: timmerwerkplaats, 1961 
 666 Parallelweg 9, Bertram, F.H.: zagerij, 1962 
 667 Gasthuis 10, Veuningen en co: benzinepompinstallatie, 1964 
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 668 Marchierstraat 21, Vleugels, F: friture, 1964 
 669 Parallelweg 9, Hermens, A.H.M. ijzerconstructiewerkplaats, 1964 
 670 Parallelweg 32, Brand's bierbrouwerij de Kroon nv: 

timmerwerkplaats, 1964 
 671 Frombergerweg, Notermans, J.F.M.: houtzagerij, 1964-1965 
 672 Rijnkade 1, Franssen, M.J.L.: benzinelaadstation, 1964-1971 
 673 Stokhemmerweg, gemeente Valkenburg-Houthem: vuilnisplaats, 

1967 
 674 Elkenraderweg 2, Shell Nederland: petroleumpomp installatie, 1967-

1983 
 675 Priesterdelle, schutterij St Maternus: schietboom, 1968 
 676 Industrieweg 1, Boorn, H.L. van den : vriesmeubelfabriek, 1968 
 677 Stokhem 14e, Viervant Tukker, H.P.H.: 

propaangasverwarmingsinstallatie, 1968-1970 
 678 Valkenburgerweg 34, Fina Nederland nv: opslag voor 

motorbrandstoffen, 1970-1971 
 679 Valkenburgerweg 34, Fina Nederland nv: opslag voor 

motorbrandstoffen, 1970-1975 
 680 Kandelsgats 30, Cobbenhagen, J.C.: autocarrosserie- en 

spuitbedrijf, 1971 
 681 Stokhem 32, Weerts, L.M.F.: rundveehouderij, 1971-1972 
 682 Elkenrade 11, Debets, J.J.H.: landbouwbedrijf; Industrieweg, 

Limagas nv: gasdrukregelinstallatie, 1971-1978 
 683 Valkenburgerweg 34, Fina Nederland: opslag van 

motorbrandstoffen, 1972 
 684 Valkenburgerweg 133, Wiertz, H.J.: benzine verkooppunt, 1972 
 685 Valkenburgerweg 60, Bemelmans, J.H.H.: landouwbedrijf, 1972 
 686 Klapstraat 2, Bex, H.M.J.E.: veeteeltbedrijf, 1972-1973 
 687 Knipstraat 14, Eichhorst, R.L.F. : rundveehouderij, 1973-1974 
 688 Marchierstraat 38, Brouwers, L.P.: groothandel in machines, 1973-

1974 
 689 Valkenburgerweg 92a, Brull, F.A.T.: fourniturenatelier, 1973-1979 
 690 Berghof 2, Maessen, W.H.M. : landbouwbedrijf, 1974-1975 
 691 Valkenburgerweg 34, Fina Nederland bv: opslag voor 

motorbrandstoffen, 1974-1979 
 692 Valkenburgerweg 75, Blom, J.W.H.: veehouderij, 1974-1976 
 693 Stokhem 32, Weerts, L.M.F.: oprichten koestal, 1976-1977 
 694 Kapolder, Waterschap Zuiveringschap Limburg: 

rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1976-1985 
 695 Stokhem 32, Weerts, L.M.F. : uitbreiding van melkkamer, 1977 
 696 Scheuldersteeg 6, Pruppers, L.M.J.: gemengd agrarisch bedrijf, 

1977-1978 
 697 Berghof, Hameleers, J.G.C.: mestopslagbassin, 1977-1979 
 698 Knipstraat 41, Vaessen, H.M.J.: aardappelhandel, 1978 
 699 Valkenburgerweg 70, Vaassen-Aalmans, J.M.A.: landbouwbedrijf, 

1978 
 700 Scheulderdorpsstraat 72, Franssen, H.J.A.: kalverenmesterij, 1978-

1979 
 701 Berghof 3, Smeets, J.L.A.: rundveehouderij, 1979 
 702 Scheulderdorpsstraat 74, Ramakers, J.A.S.M.: friture, 1979 
 703 Berghof 4, Smeets, M. en Smeets, C.: Veehouderij, 1979-1980 
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 704 Gasthuis 1, Kamm, V.M.G.: opslagtank voor propaan, 1979-1980 
 705 Frombergerweg 2, Krevel, W.J. van: houtbewerkingsbedrijf, 1979-

1980 
 706 Gasthuis 8, Breuer H.H.M.: propaangasinstallatie, 1979-1980 
 707 Stokhem 35, Rutten, T.H.: ondergrondse schietbaan, 1979-1981 
 708 Vijfbunderweg 1, Frissen, L.G.: varkensfokkerij, 1980 
 709 Berghof 1, Hameleers, J. : varkensfokkerij, 1980-1981 
 710 Brouwerijstraat 19, Smeets, J.: winkelbedrijf, 1980-1981 
 711 Industrieweg 3, Boorn en zn, H.L. van den: timmermanswerkplaats; 

Vosheuvelweg 1, Frijns, H.: landbouwbedrijf, 1980-1981 
 712 Parallelweg, Fisser Wijlre bv: confectiebedrijf, 1980-1981 
 713 Marchierstraat 5, Souren, .P.L.: slagerij, 1980-1981 
 714 Industrieweg 6, Mehlkop, W.J.J.: smederij, 1980-1981 
 715 Tuinstraat 13, Habets, A.W.: landbouwbedrijf, 1980-1981 
 716 Sch. Van Merodelaan 16, Schins, F.W.: timmerbedrijf; 

Valkenburgerweg 91, Smeets, V.: slagerij en winkelbedrijf, 1980-
1981 

 717 Dorpstraat 9, Kroese, F.C.: vleesslagerij, 1980-1981 
 718 Elkenraderweg 3, Schreurs, J.E.M.J.: friture; Leienhuisweg 16 (later: 

Parallelweg 5), Boumans, W.E.: pallettenmakerij; Leienhuisweg 17, 
Coene, L.H.M.: koelhuis, 1980-1981 

 719 Parallelweg 15, Boerenbond Wijlre: winkel met opslagruimten; 
Valkenburgerweg 50, Bex, L.H.M.J.: landbouwbedrijf en 
rundveemesterij, 1981-1982 

 720 Valkenburgerweg 106, Bertram, J en Bertram, H.: rundveefokkerij, 
1981-1983 

 
 721 Stukken betreffende de bestrijding van verontreiniging van de Geul, 1948-1962.  
 
 722 Stukken betreffende de bestrijding van verontreiniging van de bodem, met 

tekeningen, 1976-1981.  
 
 723 Dossier inzake de bestrijding van verontreiniging door slib afkomstig uit de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie te Wijlre, 1980-1981.  
 

2.B.2.4.4.5.4. Bestrijding van ongedierte 

 
 724 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van de verordening ter bestrijding 

van ratten en muizen, 1959, 1967.  
 
 725 Stukken betreffende de bestrijding van ongedierten, 1976-1981.  
 

2.B.2.4.4.5.5. Lucht- en bodemhygiëne met betrekking tot bebouwde en te bebouwen plaatsen 

 
 726 Stukken betreffende de inschakeling van stedebouwkundig adviesbureau Starren 

te Maastricht, 1975-1981.  
 

2.B.2.4.4.5.5.1. Uitbreidings- en bestemmingsplannen 

 
 727 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaken 

en in onderdelen, met tekeningen, 1945-1957.  
 



 44

 728 Dossiers inzake het verstrekken van inlichtingen over en verlenen van 
ontheffingen van het uitbreidingsplan, met tekeningen, 1953-1965.  

 
 729 Dossier inzake de herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaken, met 

tekeningen, 1959-1965.  
 
 730 Dossier inzake de vaststelling van het uitbreidingsplan Hoogbeek in samenwerking 

met de gemeente Valkenburg-Houthem, met tekeningen, 1960-1962.  
 
 731 Dossier inzake de wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen, met 

tekeningen, 1962-1964.  
 
 732 Dossiers inzake wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaken, met tekeningen, 

1962-1968.  
 
 733 Dossier inzake de vaststelling van het uitbreidingsplan Etenaken, met tekeningen, 

1964-1967.  
 
 734 Dossier inzake de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de 

meldingsgebieden (buitengebieden), met tekeningen, 1970-1973.  
 
 735 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Etenaken, met 

tekeningen, 1973-1977.  
 
 736 Dossier inzake de derde wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaken, met 

tekeningen, 1974-1975.  
N.B. Goedkeuring onthouden door Gedeputeerde Staten 

 
 737-739 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Kern Wijlre, met 

tekeningen, 1975-1984.  3 omslagen 
 737 Voorbereiding, 1975-1977 
 738 Behandelen van bezwaarschriften ten aanzien van het ontwerpplan, 

1977-1978 
 739 Vaststelling, 1978-1984 

 
 740-745 Dossier inzake de vaststelling van het Algemeen Bestemmingsplan Wijlre, met 

tekeningen, 1975-1985.  6 omslagen 
N.B. Het bestemmingsplan werd gedeeltelijk goedkeuring onthouden door de kroon. 

 740 Voorbereiding, 1975-1977 
 741 Ontwerpplan, 1977-1978 
 742 Behandelen van bezwaarschriften ten aanzien van het ontwerpplan, 

1977-1978 
 743 Vaststelling, 1978 
 744 Instellen van beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 

inzake onthouding van goedkeuring aan gedeelten van het 
bestemmingsplan, 1978-1981 

 745 Kennisnemen van beroepsprocedures bij Raad van State en ter 
inzage leggen van het onherroepelijk geworden bestemmingsplan, 
1984-1985 

 
 746 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Kleine kernen, met 

tekeningen, 1977-1981.  
 
 747 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Schoonbron-dorp, met 

tekeningen, 1978-1981.  
 
 748 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Scheulder-dorp, met 

tekeningen, 1978-1981.  
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 749 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Elkenrade-dorp, met 

tekeningen, 1978-1983.  
 
 750-751 Dossier inzake de eerste wijziging van het Algemeen Bestemmingsplan Wijlre, met 

tekeningen, 1978-1984.  2 omslagen 
 750 Voorbereiding, 1978-1981 
 751 Vaststelling, 1981-1984 

 
 752-754 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan industrieterrein Brand, 

met tekeningen, 1979-1982.  3 omslagen 
N.B. Na de herindeling per 1 januari 1982 trok de nieuwe gemeente Gulpen het raadsbesluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan d.d. 22-12-1981 in en bracht het plan opnieuw in procedure 

 752 Voorbereiding, 1979-1981 
 753 Verlenen opdracht aan bureau Starren, ontwerpplan, overleggen 

met verscheidene instanties, 1981-1982 
 754 Raadsbesluit, behandelen van bezwaarschriften, 1981-1982 

 
 755-756 Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Etenaken-dorp, met 

tekeningen, 1979-1985.  2 omslagen 
 755 , 1979-1981 
 756 , 1982-1985 

 

2.B.2.4.4.5.5.2. Streekplannen 

 
 757 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Streekplan 

Zuid-Limburg, 1934-1941.  
 
 758 Dossier inzake het kenbaar maken van het standpunt ten aanzien van het 

Streekplan Zuid-Limburg bij Gedeputeerde Staten, 1967-1976.  
 

2.B.2.4.4.5.5.3. Rooilijnen 

 
 759 Dossier inzake de vaststelling van de rooilijnverordening voor de verbindingsweg 

tussen de Marchierstraat en de Stationsweg, met tekeningen, 1939.  
 

2.B.2.4.4.5.5.4. Exploitatie van bestemmingsplannen 

 
 760 Stukken betreffende de uitvoering van de provinciale verordening tegen 

lintbebouwing, 1939-1976.  
 
 761-762 Dossier inzake de exploitatie van de bestemmingsplannen Wijlre en Etenaken, 

met tekeningen, 1963-1973.  2 omslagen 
 761 , 1963-1973 
 762 , 1974-1990 

 
 763 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de 

bouwexploitatieverordening, 1971.  
 

2.B.2.4.4.5.6. Speel- en groenvoorzieningen 
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 764 Dossiers inzake de aanleg van parken, plantsoenen en groenvoorzieningen, 1960-
1981.  

 
 765 Dossier inzake het aanleggen van speel- en groenvoorzieningen te Etenaken, met 

tekeningen, 1974-1980.  
 

2.B.2.4.4.6. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 

 

2.B.2.4.4.6.1. Drinkwatervoorziening 

 
 766 Dossiers inzake het opleggen van een verplichting tot aansluiting van percelen op 

het waterleidingnet ingevolge de bepalingen in de bouwverordening, 1938-1947.  
 
 767-768 Dossiers inzake de uitbreiding van het waterleidingnet, 1946-1981.  2 omslagen 

 767 , 1946-1965 
 768 , 1967-1981 

 
 769 Dossier inzake het instemmen met de fusie van de Waterleiding Maatschappij voor 

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

 

2.B.2.4.4.6.2. Zwemgelegenheden 

 
 770 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling tot stichting en 

beheer van het overdekt zwembad De Koning van Spanje te Gulpen, 1970-1981.  
 
 771 Verslagen van besprekingen met omliggende gemeenten inzake het overdekt 

zwembad De Koning van Spanje te Gulpen, 1972-1974.  
 

2.B.2.4.4.6.3. Volkshuisvesting 

 

2.B.2.4.4.6.3.1. Eisen aan bouwwerken en terreinen te stellen 

 
 772 Dossiers inzake wijzigingen van de bouwverordening 1933, 1937-1964.  
 
 773 Stukken betreffende de deelname aan het welstandstoezicht van de Limburgse 

Streekplannendienst, 1943-1955.  
 
 774 Stukken betreffende de deelname aan de Stichting Het Limburgs 

Welstandstoezicht, 1951-1977.  
 
 775 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de bouwverordening 1967, 1967-

1969.  
N.B. de bouwverordening ontbreekt 

 
 776 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van verordeningen op de 

recreatiewoonverblijven en logiesverblijven, 1967-1978.  
 
 777 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de bouwverordening 1972, 1972-

1978.  
 
 778 Dossiers inzake wijzigingen van de bouwverordening 1967, 1980-1981.  
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 779 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de bouwregistratieverordening, 

1980-1981.  
 

2.B.2.4.4.6.3.1.1. Bouwvergunningen, aanlegvergunningen, gebruiksvergunningen 

 
 -- Dossiers inzake het verlenen van bouwvergunningen, 1938-1981.  

N.B. Het bestand bouwvergunningen is apart geplaatst. Een toegang op dit bestand is   opgenomen
 
 780 Dossiers inzake het verlenen van bouwvergunningen met toepassing van artikel 

20 van de Wederopbouwwet, met tekeningen, 1961-1971.  
 
 781 Stukken betreffende de sloop van de oude school aan de Brouwerijstraat, 

herstellen   van schad
 
 782 Dossiers inzake het verlenen van aanlegvergunningen aan het Waterschap 

Zuiveringschap Limburg ten behoeve van het transportriool Gulpen-Wijlre en aan 
de NV Nederlandse Gasunie ten behoeve van de aardgasleiding Schinnen-'s 
Gravenvoeren, met tekeningen, 1974-1976.  

 
 783 Dossier inzake het verlenen van een aanlegvergunning aan het Waterschap    Z
 
 784 Dossiers inzake het verlenen van aanlegvergunningen aan particulieren, met 

tekeningen, 1977-1981.  
 
 785 Dossier inzake het behandelen van bezwaarschriften tegen het verlenen van 

bouw- en   gebruiksv
 
 786 Staten houdende gegevens inzake in de jaren 1938-1978 verleende 

bouwvergunningen, geordend per jaar, z.j..  
 
 787 Dossiers inzake het verlenen van aanlegvergunningen aan de Provinciale 

Limburgse Electriciteit Maatschappij voor het leggen van kabels, met tekeningen, 
1978-1981.  

 
 788 Dossier inzake het verlenen van een bouwvergunning aan J.H. Rekko voor het    ve
 
 789 Dossier inzake het verlenen van een bouwvergunning aan J. Bock voor het 

plaatsen   van een w
 
 790 Dossier inzake het verlenen van een bouwvergunning aan H. Heusschen voor het   realiseren
 
 791 Dossier inzake het weigeren van een bouwvergunning aan H. Pieters ten behoeve 

van de veeschuilplaats aan Elkenrade 1, met tekeningen, 1980-1981.  
 
 792 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan Brouwers BV bij het aanvragen 

van   een vergu
 

2.B.2.4.4.6.3.2. Verbeteren van woontoestanden, bouwwerken en terreinen 

 
 793 Dossiers inzake het onbewoonbaar verklaren van woningen, 1950-1964.  
 
 794 Dossier inzake de vaststelling van een rehabilitatieplan voor de kern Wijlre, 1976-

1978.  
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2.B.2.4.4.6.3.3. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw 

 
 795 Stukken betreffende het opgeven van statistische gegevens inzake nieuwbouw en 

vernieuwbouw aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1938-1946.  
 
 796 Stukken betreffende het verkrijgen en verdelen van bouwvolumen, 1946-1953.  
 
 797 Dossiers inzake de bouw van zes woningwetwoningen aan de Valkenburgerweg 

(nummers 35, 37, 39, 41) en Pastoor Maessenstraat (nummers 2 en 4) en 
overdracht van de woningen aan Woningvereniging Wijlre, met tekeningen, 1946-
1956.  

 
 798 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake woningbouw en 

woningbehoefte aan de provincie, 1947-1956.  
 
 799 Dossier inzake de bouw van zes woningwetwoningen aan de St Gillisstraat te 

Ransdaal, met tekeningen, 1951-1957.  
 
 800-803 Stukken betreffende de verkrijging en verdeling van contingenten, 1954-1981.  4 omslagen 

 800 , 1954-1956 
 801 , 1957-1973 
 802 , 1974-1978 
 803 , 1979-1981 

 
 804 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Bouwfonds voor 

Limburgse Gemeenten, 1962-1981.  
 
 805 Stukken betreffende het voeren van overleg met Woningvereniging Wijlre, 1969-

1981.  
 
 806 Dossier inzake de vaststelling van de regeling betreffende het garanderen van 

rente en   aflossing 
 
 807 Stukken betreffende het verstrekken van statistische gegevens inzake de 

woningvoorraad aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1975-1981.  
 
 808-809 Dossier inzake de verbouwing van het gemeenschapshuis aan de Holegracht tot 

18 gezinswoningen, met tekeningen, 1979-1982.  2 omslagen 
 808 Voorbereiding, raadsbesluit, aanbesteding en gunning, 

bankgarantie, bouwverslagen, rijksbijdragen, 1979-1982 
 809 Bestek en voorwaarden, 1980-1981 

 
 810 Dossier inzake de bouw van 39 premie-A woningen aan de Burg. Baron van 

Hövellstraat in het bestemmingsplan Etenaken, met tekeningen, 1980-1981.  
 

2.B.2.4.4.6.3.4. Bemoeiingen met bestaande woningen 

 
 811 Stukken betreffende de vordering van woonruimte, 1944-1952.  
 
 812 Dossier inzake de vaststelling van regelen omtrent toepassing van artikel 1 van de 

Woonruimtewet 1947, 1947.  2 stukken 
 
 813 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening regelende de werkkring en 

samenstelling van de commissie van advies als bedoeld in de Woonruimtewet 
1947, de benoeming van en toekenning van presentiegelden aan de leden van de 
commissie en agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de 
commissie, 1947-1956.  



 49

 
 814 Dossiers inzake de toekenning van vergoedingen voor het aanbrengen van 

voorzieningen bij vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte, 1949-1963.  
 
 815 Stukken betreffende de benoeming van leden van de commissie van advies als 

bedoeld   in de Woo
.  
 
 816 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens inzake leegstaande woningen 

aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1966-1981.  
 

2.B.2.4.4.6.3.5. Registratie en telling van woningen en andere gebouwen 

 
 817-819 Woningregister, 1931-1959.  3 omslagen 

 817 Wijk A 
 818 Wijken B en C 
 819 Wijk D 

 
 820-828 Woningkaarten, 1938-1981.  9 omslagen 

 820 Antoon Coolenstraat - Dr Fransesstraat 
 821 Eikenderweg - Gulpenerweg 
 822 Haasstad - Klapstraat 
 823 Knipstraat - Molengats 
 824 Van Nesselrodestraat - Pishagerweg 
 825 Ransdaal - Scheyffart van Merodelaan 
 826 Schoonbronstraat - Tuinstraat 
 827 Valkenburgerweg 
 828 Van Binsfeldstraat - Wielderdorpstraat 

 
 829 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de uitvoering van de 

woningtelling 1956, met de uitkomsten, 1955-1957.  
 

2.B.2.4.4.7. Hygiëne der dieren 

 
 830 Stukken betreffende de bestrijding van besmettelijke veeziekten, 1938-1964.  
 

2.B.2.4.5. Openbare veiligheid 

 

2.B.2.4.5.1. Bescherming van de bevolking en objecten tegen (oorlogsgeweld) 

 
 831 Stukken betreffende maatregelen in verband met schietoefeningen van de Duitse 

weermacht, 1941-1942.  
 
 832 Stukken betreffende het personeel van de Bescherming Bevolking afdeling Wijlre, 

1952-1965.  
 
 833 Stukken betreffende het gemeentelijk evacuatieplan, 1953-1969.  
 
 834 Persoonsdossiers van noodwachtplichtigen van de Bescherming Bevolking, 1960-

1979.  
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 835 Stukken betreffende noodwachtplicht van de Bescherming Bevolking, 1962-1981.  
 
 836 Stukken betreffende te vorderen voertuigen voor de Bescherming Bevolking, 

1966-1980.  
 
 837 Stukken betreffende de sirenes van de Bescherming Bevolking, 1972-1981.  
 

2.B.2.4.5.2. Ontploffingen, ontbrandingen en dergelijke gevaren 

 
 838 Dossiers inzake het opruimen van in de gemeente aangetroffen explosieven, 

1975-1978.  
 

2.B.2.4.5.3. Brand 

 
 839 Stukken betreffende de onderlinge hulpverlening tussen gemeenten bij 

brandbestrijding, met tekeningen, 1939-1980.  
 
 840 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Gulpen 

inzake de brandbestrijding, 1959.  
 
 841 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van brandbeveiligingsverordeningen, 

1960-1979.  
 
 842 Stukken betreffende brandkranen en bluswatervoorzieningen, 1961-1981.  
 
 843 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Brandweren Oostelijk Zuid-Limburg, 1980-1981.  
 
 844 Dossier inzake het onderbrengen van een historische brandweerwagen in de 

kazerne van de brandweer van Heerlen, 1981-1982.  
 

2.B.2.4.5.3.1. Gemeentelijke brandweer 

 
 845 Staten houdende gegevens inzake het personeel van de gemeentelijke 

brandweer, z.j..  3 stukken 
 
 846 Jaarverslagen, notulen van jaarvergaderingen, brand- en hulpverleningsrapporten, 

1938-1981.  
 
 847 Dossiers inzake de aanschaf van brandweermaterialen, 1940-1981.  
 
 848 Dossiers inzake de vaststelling van verordeningen betreffende de organisatie en 

het beheer van de gemeentelijke brandweer, 1955, 1980.  
 
 849 Stukken betreffende de benoeming en vervanging van de commandant, 

benoeming   van het pe
 
 850 Stukken betreffende de vaststelling van instructies voor de commandant en het 

personeel, 1957-1980.  
 
 851 Dossiers inzake de vaststelling en wijziging van de vergoedingsregeling voor 

vrijwilligers, 1978-1980.  
 
 852 Dossier inzake de vaststelling van een rechtspositieregeling voor de vrijwilligers, 

1980.  1 stuk 
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2.B.2.4.6. Waterstaat 

 
 853 Correspondentie met de provincie inzake het nemen van maatregelen tegen de 

verontreiniging van de Geul, met tekeningen, 1942-1954.  
 
 854 Dossiers inzake het beheren en verbeteren van waterlossingen en wateren, met 

tekeningen, 1942-1964.  
 
 855 Stukken betreffende het kenbaar maken van opmerkingen inzake de vaststelling,   wijziging e
 
 856-857 Leggers der waterlossingen, met tekeningen, 1956-1957, 1965.  2 omslagen 

N.B. groot formaat 
 856 , 1956-1957 
 857 , 1965 

 
 858 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake de waterlossingen aan 

Provinciale Waterstaat, 1958-1977.  
 
 859 Dossier inzake de verbetering van de Scheumerbeek in samenwerking met het 

Waterschap Zuiveringschap de Geul en de gemeenten Klimmen en Valkenburg-
Houthem, met tekeningen, 1963-1969, 1977.  

 
 860 Stukken betreffende reiniging en verontreiniging van de waterlossingen in de 

gemeente, 1963-1980.  
 
 861 Dossiers inzake het verkrijgen van vergunningen voor werken in, over of bij    w
 
 862 Stukken betreffende het verkrijgen van vergunningen voor werken in, over of nabij 

waterlossingen van het college van burgemeester en wethouders, 1976-1977.  
 
 863 Dossier inzake de aanwijzing van J.W.H. Leunissen als ambtenaar belast met het   toezicht o
 
 864 Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de regionale Werkgroep 

Geul-Gulp, 1980-1981.  
 
 865 Stukken betreffende het toezicht op de instandhouding van de Geul, 1980-1981.  
 
 866 Verslagen van de vergaderingen van de technische Werkgroep Geul-Gulp en    ra
 

2.B.2.4.7. Verkeer en vervoer 

 

2.B.2.4.7.1. Verkeer en vervoer te land 

 

2.B.2.4.7.1.1. Zorg voor wegen 

 
 867 Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan wegen, met tekeningen, 

1946-1954.  
 
 868 Stukken betreffende het overdragen van een gedeelte van de weg Wijlre-Wittem 

aan de Provincie, 1953-1959.  
 
 869 Stukken betreffende de overname van het eigendom, beheer en onderhoud van    ve
 
 870 Stukken betreffende het wijzigen van de begroting voor het dienstjaar 1980 

wegens de   overname
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 871 Dossier inzake de overname van wegen in het bestemmingsplan Etenaken van 

Stienstra Heerlen BV, met tekeningen, 1976-1981.  
 
 872 Wegenlegger, 1979.  1 deel 

N.B. groot formaat 
 
 873 Dossier inzake het overdragen van de eigendom van een gedeelte van de weg 

Wijlre-Wittem aan de provincie, met tekeningen, 1981.  
 

2.B.2.4.7.1.1.1. Aanleg van wegen 

 
 874 Dossier inzake aanleg van de verbindingsweg Marchierstraat - Stationsstraat, 

1939-1943.  
 
 875 Dossier inzake de aanleg van het Van Wachtendonckplein, Stationsweg en Dr 

Poelsstraat, met tekeningen, 1949-1957.  
 
 876 Dossier inzake de aanleg van wegen in het uitbreidingsplan en het maken van 

verhardingen, met tekeningen, 1958-1961.  
 
 877 Dossier inzake de aanleg van de verbindingsweg Van Wachtendonckplein - 

Leienhuisweg, met tekeningen, 1958-1961.  
 
 878 Dossier inzake de aanleg van de verlengde Jan van Houtemstraat en 

dwarsstraten, met tekeningen, 1963-1964.  
 
 879 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met Nederlandse 

Spoorwegen inzake de aanleg van een weg tussen de Elkenraderweg en de 
Krommeweg, het ruilen van grond gelegen aan de Parallelweg langs de spoorlijn 
met Nederlandse Spoorwegen en het aangaan van een overeenkomst met A.H.M 
Hermans inzake de aanleg van een weg langs diens koelhuis, met tekeningen, 
1963-1966.  

 
 880 Dossier inzake de aanleg van wegen en riolering in het uitbreidingsplan Etenaken, 

met tekeningen, 1968-1971.  
 
 881 Dossier inzake de aanleg van trottoirs en afbouw van wegen in bestemmingsplan 

Etenaken, met tekeningen, 1972-1974.  
 
 882 Dossier inzake de aanleg van wegen en riolering in het bestemmingsplan 

Etenaken, 1974-1978.  
 
 883 Dossiers inzake het aanleggen en omleggen van voetpaden, 1978-1981.  
 

2.B.2.4.7.1.1.2. Reconstructie van wegen 

 
 884 Dossier inzake de aanleg van trottoirs langs de provinciale weg Wijlre-Etenaken in 

verband met de reconstructie van de provinciale weg, 1970-1973.  
 
 885 Dossier inzake de reconstructie van het Van Wachtendonckplein, met tekeningen, 

1972-1979.  
 
 886-887 Dossier inzake de reconstructie van de Stokhemmerweg, 1977-1979.  2 omslagen 

 886 Correspondentie, 1977-1979 
 887 Tekeningen, 1977-1980 
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 888 Dossier inzake de reconstructie van de stationsomgeving, met tekeningen, 1977-
1979.  

 
 889 Dossier inzake de reconstructie van wegen en aanleg van riolering te Elkenrade, 

1977-1981.  
 
 890 Dossier inzake de reconstructie van de Roothweg en de aanleg van riolering in    sa
 

2.B.2.4.7.1.1.3. Verbetering van wegen 

 
 891 Dossier inzake het verbeteren van de weg Ransdaal-Wijlre en aankopen van 

stroken grond langs deze weg, met tekeningen, 1937-1948.  
 
 892 Dossier inzake de verbetering van de weg Wijlre-Cartils, 1938-1941.  
 
 893 Dossiers inzake de aankoop van grond en het plaatsen van afrasteringen ten 

behoeve van de verbetering en verbreding van wegen te Scheulder, 1939-1941.  
 
 894 Stukken betreffende de verbetering van de Steegstraat, 1941-1942.  
 
 895 Dossiers inzake de verbetering van diverse wegen, 1947-1954.  
 
 896 Dossier inzake de verbetering van de weg Wijle-Elkenrade-Eijserheide, met 

tekeningen, 1947-1955.  
 
 897 Dossier inzake de verbetering van de Smitserweg in samenwerking met de 

gemeente Valkenburg-Houthem, met tekeningen, 1955-1960.  
 
 898 Dossier inzake de verbetering en verharden van de Oude Heerweg en de 

Margraterweg, met tekeningen, 1956-1957.  
 
 899 Dossier inzake de verbetering van het Van Wachtendonckplein en asfaltering van 

diverse wegen, met tekeningen, 1956-1957.  
 
 900 Dossier inzake de verbetering en verbreding van de Hacken Boschweg, 1956-

1958.  
 
 901 Dossier inzake de verbetering van de weg Heerstraat-Lammerdel en de 

bochtverlegging te Scheulder, met tekeningen, 1956-1960.  
 
 902 Dossier inzake de verbetering van de weg Scheulder-Margraten en aanleg van de 

voetgangersweg tussen de Dorpstraat en de Dr Poelsstraat, 1956-1963.  
 
 903 Dossier inzake de verbetering en verharding van wegen in verband met de 

ruilverkaveling Ransdalerveld, 1960-1961.  
 
 904 Dossier inzake de verbetering van de Elkenraderweg en spoorwegovergang, met 

tekeningen, 1960-1963.  
 
 905 Dossier inzake de verbetering van de verbindingsweg Ingber-Schin op Geul, 1961.  
 
 906 Dossier inzake de verbetering van de weg nabij het viaduct Schoonbron, met 

tekeningen, 1966-1971.  
 
 907 Dossier inzake de verbetering van de Dodemansweg, met tekeningen, 1968.  
 
 908 Dossier inzake de verbetering van diverse wegen, 1978-1981.  
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2.B.2.4.7.1.1.4. Onderhoud van wegen 

 
 909 Dossiers inzake de gemeenschappelijke regelingen met de gemeente Bemelen en 

Margraten betreffende het onderhoud van wegen, met tekeningen, 1937-1954.  
 
 910 Verslagen van de vergaderingen van het comité Veldwegenonderhoud, 1946-

1950.  
 

2.B.2.4.7.1.1.5. Parkeervoorzieningen 

 
 911 Dossiers inzake het aanleggen van parkeerstroken, met tekeningen, 1969-1972.  
 

2.B.2.4.7.1.1.6. Bestemming voor of onttrekking aan het openbaar verkeer 

 
 912 Dossiers inzake het bestemmen voor of onttrekken van wegen en voetpaden aan 

het openbaar verkeer, met tekeningen, 1942-1964.  
 
 913 Dossiers inzake het bestemmen voor of onttrekken van wegen en voetpaden aan 

het openbaar verkeer, met tekeningen, 1971-1981.  
 

2.B.2.4.7.1.1.7. Werken of voorwerpen van en ten behoeve van derden 

 
 914 Dossiers inzake het vaststellen van de verordening op het recht van uitweg, 

voeren van   overleg m
 
 915 Dossiers inzake de toepassing van de verordening op het recht van uitweg, met 

tekeningen, 1976-1987.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 

2.B.2.4.7.1.2. Zorg voor waterovergangen 

 
 916 Dossiers inzake het herstellen en verbeteren van bruggen, 1940-1957.  
 
 917 Dossier inzake het aanleggen van een voetbrug over de Geul nabij Stokhem, met 

tekeningen, 1972-1977.  
 

2.B.2.4.7.1.3. Toezicht op wegen en waterovergangen 

 
 918-919 Stukken betreffende het opmaken, wijzigen en ter inzage leggen van de 

wegenlegger, met tekeningen, 1941-1950, 1975-1981.  2 omslagen 
 918 , 1941-1950 
 919 , 1975-1981 

 

2.B.2.4.7.1.4. Voorschriften voor wegen en waterovergangen 

 
 920 Correspondentie met de provincie inzake de vaststelling van de bebouwde 

kommen ingevolge de Wegenwet en de Wegenverkeerswet, met tekeningen, 
1940-1979.  
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 921 Stukken betreffende de toepassing en ontheffing van verkeersbeperkende 
maatregelen door het Militair Gezag, 1944-1945.  

 
 922 Stukken betreffende de bewegwijzering in en naar de gemeente, met tekeningen, 

1965-1978.  
 
 923 Stukken betreffende de verkeerssituatie in de kom van Wijlre, 1976-1977.  
 
 924 Stukken betreffende het aanwijzen van woonerven, met tekeningen, 1976-1982.  
 
 925 Stukken betreffende de schoolverkeersbrigades te Ransdaal en Wijlre en de 

beveiliging van oversteekplaatsen voor voetgangers, 1977-1981.  
 
 926 Dossiers inzake het behandelen van klachten en opmerkingen ten aanzien van 

verkeerssituaties en verkeersveiligheid, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.7.1.5. Toezicht op middelen van vervoer 

 
 927 Dossier inzake de vaststelling van de verordening als bedoeld in het Reglement 

Autovervoer Personen, 1938.  2 stukken 
 

2.B.2.4.7.2. Verkeer en vervoer over rails 

 
 928 Stukken betreffende de spoorwegverbindingen naar en van Wijlre, 1938-1961.  
 
 929 Stukken betreffende de verbetering van spoorwegovergangen en 

spoorwegviaducten in samenwerking met Nederlandse Spoorwegen, met 
tekeningen, 1966-1972.  

 
 930 Stukken betreffende het kenbaar maken van het standpunt inzake een eventuele    op
 

2.B.2.4.7.3. Telecommunicatie 

 
 931 Correspondentie met de P.T.T. inzake de posterijvoorzieningen in de gemeente, 

met tekeningen, 1968-1981.  
 
 932 Stukken betreffende het plaatsen van telefooncellen, met tekeningen, 1968-1981.  
 
 933 Dossier inzake het aanleggen van een Centrale Antenne Inrichting, met 

tekeningen, 1977-1981.  
 

2.B.2.4.8. Economische aangelegenheden 

 
 934 Stukken betreffende het verlenen van een subsidie aan het Economisch 

Technisch Instituut Limburg, 1950-1957.  
 

2.B.2.4.8.1. Bodemproductie 

 
 935 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake volkstuinen aan de 

Landbouw-crisis Organisatie voor Limburg, 1941-1942.  
 
 936 Stukken betreffende oorlogsschade aan boerderijen, 1944-1948.  
 



 56

 937 Stukken betreffende de commissie van bijstand voor de landbouwstatistiek, 1946-
1956.  5 stukken 

 
 938 Dossiers inzake het beantwoorden van enquetes betreffende het bodemgebruik en 

de landbouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1964-1981.  
 
 939 Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen ten aanzien van de 

verordening   grondwate
 
 940 Rapport inzake de landbouwkundge situatie van het Struchterveld, opgesteld door 

de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, met tekeningen, 1981.  
 

2.B.2.4.8.1.1. Ruilverkaveling 

 
 941-942 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de ruilverkaveling 

Ransdalerveld, met tekeningen, 1951-1976.  2 omslagen 
 941 , 1951-1963 
 942 , 1964-1976 

 
 943 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de ruilverkaveling Kapolder, 

1954-1955.  
 
 944-949 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de ruilverkaveling Mergelland, 

met tekeningen, 1964-1981.  6 omslagen 
 944 Voorbereiding, voorlichtingsbijeenkomsten, ontwerpplannen, 

landschapsplan, 1964-1980 
 945 Voorontwerp, kenbaar maken van het standpunt van de 

gemeenteraad aan verscheidene instanties, 1977-1978 
 946 Kenbaar maken van opmerkingen bij verscheidene instanties, 

wijziging van het bestemmingsplan voor het buitengebied, 1979 
 947 Kenbaar maken van opmerkingen bij Gedeputeerde Staten, ter 

beschikking stellen van een financiële bijdrage, instemmen met het 
ruilverkavelingsplan, 1980 

 948 Lijst van eigenaren, 1980 
 949 Samenstelling van de plaatselijke commissie, 1981 

 

2.B.2.4.8.1.2. Bosbouw 

 
 950 Dossier inzake de vaststelling van de bebouwde kommen ingevolge de Boswet, 

met tekeningen, 1963-1964.  
 
 951 Dossier inzake de vaststelling van de verordening op het vellen van 

houtopstanden, 1963-1964.  
 

2.B.2.4.8.1.3. Mijnbouw 

 
 952 Dossiers inzake het ter inzage leggen van aanvragen om vergunning tot het 

ontginnen van onderaardse groeven aan de Inspecteur-generaal der Mijnen, 1943-
1951.  

 
 953 Dossier inzake het verkrijgen van een vergunning van de Staat der Nederlanden 

tot het   ontgraven
 
 954 Stukken betreffende het indienen van een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten   tegen het 
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 955 Dossier inzake het verlenen van een tijdelijke vergunning aan het Exploratie en    pr
 

2.B.2.4.8.1.4. Dierenteelt 

 
 956 Register als bedoeld in artikel 4 van het reglement op het houden van 

springstieren in Limburg, 1933-1948.  1 deel 
 

2.B.2.4.8.2. Industrie. Dienstverlening. Handel 

 
 957 Stukken betreffende het bevorderen van de vestiging en uitbreiding van industrie 

in de gemeente, 1946-1979.  
 
 958 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de bedrijfstelling 1950, met 

uitkomsten, 1950-1951.  
 
 959 Dossier inzake de inventarisatie van eventueel te verplaatsen bedrijven in het 

kader   van een p
 

2.B.2.4.8.2.1. Gasvoorziening 

 
 960 Dossier inzake de deelname in de Limburgse Maatschappij voor 

Aardgasdistributie NV, 1946-1981.  
 
 961 Stukken betreffende de gasvoorziening te Ransdaal, met tekeningen, 1961-1974.  
 
 962 Dossier inzake het verlenen van een vergunning aan de Nederlandse Gasunie NV 

voor   het legge
 
 963 Stukken betreffende de gasvoorziening te Etenaken en Schoonbron, met 

tekeningen, 1969-1979.  
 
 964 Stukken betreffende de gasvoorziening te Stokhem en Scheulder, met tekeningen, 

1974-1976.  
 
 965 Stukken betreffende de gasvoorziening te Kapolder, met tekeningen, 1976.  
 
 966 Stukken betreffende de gasvoorziening in de Heerstraat en te Elkenrade, met 

tekeningen, 1977, 1981.  
 

2.B.2.4.8.2.2. Electriciteitsvoorziening 

 
 967 Stukken betreffende het sluiten en wijzigen van de overeenkomst met de 

Provinciale   Limburgse
 
 968 Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan het Rheinisch-Westfälische 

Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft en de Provinciale Limburgse Electriciteits 
Maatschappij bij de aanleg van hoogspanningslijnen over het grondgebied van de 
gemeente, met tekeningen, 1941-1965.  

 
 969 Dossiers inzake de aanleg en uitbreiding van de electriciteitsvoorziening in de 

gemeente, met tekeningen, 1946-1981.  
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2.B.2.4.8.2.3. Kermissen en markten 

 
 970 Dossier inzake de vaststelling van dagen waarop de winterkermis wordt 

gehouden, 1953-1954.  
 
 971 Stukken betreffende de organisatie van de markten, 1976-1981.  
 
 972 Dossiers inzake de instelling van een weekmarkt en vaststelling van een 

marktverordening en marktgeldenverordening, 1977-1981.  
 

2.B.2.4.8.2.4. Distributie van goederen 

 
 973 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

distributiedienst kring Maastricht, 1958-1971.  
 

2.B.2.4.8.3. Detailhandel 

 
 974 Stukken betreffende de vestiging van detailhandel en bedrijven in de gemeente, 

1966-1981.  
 
 975 Stukken betreffende de Ondernemersvereniging Wijlre, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.8.4. Bank- en kredietwezen 

 
 976 Stukken betreffende de toetreding tot en deelname in het aandelenkapitaal van de 

NV Industriebank in Limburg, 1935-1957.  
 
 977 Dossier inzake de deelname aan de Stichting Borgstellingsfonds voor de 

Middenstand, district Maastricht, 1949-1975.  
 
 978 Dossier inzake het aangaan van de verplichting tot vergoeding van een deel van 

de   verliezen 
 

2.B.2.4.8.5. Jacht en visserij 

 
 979 Dossier inzake het opdragen van het ondertekenen van bepaalde stukken 

betreffende jachtakten aan een ambtenaar van de Rijkspolitie, 1981.  4 stukken 
 
 980 Stukken betreffende het verstrekken van visvergunningen, 1955-1958, 1974-1976.  
 

2.B.2.4.9. Arbeid 

 

2.B.2.4.9.1. Werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid 

 
 981 Stukken betreffende de plaatselijke commissie ingevolge de gemeentelijke sociale 

werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders, 1952.  
 
 982 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Sociale 

Werkvoorzieningschap Zuidoostelijk Limburg, 1965-1970.  
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2.B.2.4.9.2. Arbeidstijden 

 
 983 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen ingevolge de 

Winkelsluitingwet, 1938-1979.  
 
 984 Stukken betreffende het informeren en raadplegen van de plaatselijke winkeliers 

inzake de nieuwe Winkelsluitingwet, 1976-1980.  
 
 985 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen ingevolge de 

Winkelsluitingwet voor het houden van antiekbeurzen en markten, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.9.3. Bedrijfs- en arbeidsinspectie 

 
 986 Stukken betreffende de afgifte van grensarbeiderskaarten, 1946-1962.  1 
 

2.B.2.4.10. Maatschappelijke zorg 

 

2.B.2.4.10.1. Welzijnswerk in het algemeen 

 
 987 Stukken betreffende het inschrijven van instellingen op de lijst van instellingen van 

weldadigheid, 1939-1971.  
 
 988 Dossier inzake de deelname aan de Welzijnsstichting Zuidelijk Limburg, 1964-

1976.  
 
 989 Dossier inzake de instemming met de behartiging van de welzijnsbelangen in de 

regio door een werkgroep, 1981.  
 

2.B.2.4.10.2. Maatschappelijke zorg in het algemeen 

 
 990 Dossier inzake het vaststellen van een sociaal-educatief plan, 1977-1979.  
 
 991 Rapport 'Overzicht culturele voorzieningen van belang voor de gemeente Wijlre', 

1981.  
 
 992 Dossier inzake het instemmen met de voorgenomen fusie van acht instellingen op 

het   gebied va
 
 993 Stukken betreffende de aanstelling van een maatschappelijk werkster in 

samenwerking met de gemeente Gulpen en de Stichting maatschappelijk werk ten 
plattelande en verlenen van subsidies aan het Interparochieel Sociaal Charitatief 
Centrum Gulpen-Wijlre, 1953-1964.  

 
 994 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Intergemeentelijke Sociale Dienst kring Gulpen, 1969-1980.  
 

2.B.2.4.10.3. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen 

 

2.B.2.4.10.3.1. Zieken en gewonden 
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 995 Stukken betreffende het benoemen van de gemeentelijke geneesheer en 
vroedvrouw   belast me

 
 996 Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan Het Groene Kruis, 1939-1964.  
 
 997 Stukken betreffende het verlenen van een subsidie aan het Koningin Wilhelmina 

Fonds voor de kankerbestrijding, 1949-1963.  
 
 998 Stukken betreffende het verlenen van een subsidie aan de Stichting Het Nationaal 

Reumafonds, 1955-1960.  
 
 999 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan Het Groene Kruis bij de bouw 

van   een wijkg
 
 1000 Dossier inzake het toekennen van een vestigingstoelage aan vroedvrouw M.S. 

Schijns-Neilen, 1965.  3 stukken 
 
 1001 Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan Het Groene Kruis, 1976-1981.  
 

2.B.2.4.10.3.2. Bijstandbehoevenden 

 
 1002 Stukken betreffende het verstrekken van statistische gegevens inzake armenzorg 

en de   uitvoering
 
 1003 Goedkeuren van de begrotingen en rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur, met 

controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1950-1964.  
N.B. De begrotingen en rekeningen zijn aanwezig van de dienstjaren 1960-1964, de controlerapporten 
van de dienstjaren 1948-1961 

 
 1004 Stukken betreffende steunverlening door het Burgerlijk Armbestuur, 1950-1966.  
 
 1005 Dossier inzake de vaststelling van de verordening houdende voorschriften 

betreffende   de behan
 
 1006 Stukken betreffende de samenstelling van de commissies wet 

werkeloosheidsvoorziening en rijksgroepsregeling werkloze werknemers, 1965-
1967.  

 

2.B.2.4.10.3.3. Bejaarden 

 
 1007 Dossier inzake de indicatiecommissie bejaardenoorden, 1977-1981.  
 

2.B.2.4.10.3.4. Slachtoffers van natuurrampen 

 
 1008 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van gelden, goederen en opvang ten   behoeve v

1953, 1967.  
 

2.B.2.4.10.3.5. Slachtoffers van oorlogsgeweld 

 
 1009 Stukken betreffende de opvang van geëvacueerden en vluchtelingen, 1938, 1944-

1951.  
 
 1010 Stukken betreffende de oorlogsschade in de gemeente, 1940-1961.  
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 1011 Stukken betreffende de opvang van evacué's uit de gemeente Kerkrade in de 
maanden september en oktober 1944, 1944-1946.  

 
 1012 Persoonsdossiers inzake steunverlening aan oorlogsslachtoffers, 1944-1951.  

N.B. Openbaarheid beperkt 
 
 1013 Stukken betreffende de zorg voor gerepatrieerden en vluchtelingen, 1950-1963.  
 

2.B.2.4.10.3.6. Ondersteuning van beroepsgroepen 

 
 1014 Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake steunverlening aan kleine 

boeren aan de Dienst voor de kleine boerenbedrijven, 1938-1942.  
 
 1015 Persoonsdossiers inzake het verlenen van maatschappelijke steun aan 

gedemobiliseerde militairen woonachtig in de gemeente, 1948-1952.  
 

2.B.2.4.10.3.7. Overige groepen 

 
 1016 Stukken betreffende de declaratie van kosten van ondersteuning van gezinnen 

van politieke delinquenten, 1945-1950.  
 
 1017 Stukken betreffende het toekennen van subsidies aan de Stichting Katholieke 

Sociale Gezinszorg Gulpen en verlenen van medewerking bij de ondersteuning 
van gezinnen, 1949-1964.  
N.B. Openbaarheid beperkt 

 
 1018 Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Katholieke    A
 

2.B.2.4.11. Volksontwikkeling en 'opvoeding. religie 

 

2.B.2.4.11.1. Onderwijs 

 

2.B.2.4.11.1.1. Organisatie van het onderwijs en de school 

 
 1019 Stukken betreffende de heffing van schoolgeld, 1937-1955.  
 
 1020 Dossier inzake het verkrijgen van een ontheffing van de verplichting tot het hebben 

van openbaar lager onderwijs, 1939-1966.  
 
 1021 Stukken betreffende het benoemen van de leden van de commissie tot wering van 

schoolverzuim, 1940-1964.  
 
 1022 Dossier inzake het afwijzen van een verzoek van enkele inwoners om 

medewerking bij de stichting van een lagere school te Scheulder, 1946-1949.  
 
 1023 Dossier inzake de deelname aan de schoolartsendienst van R.K. Vereniging Het 

Limburgse Groene Kruis, 1947-1953.  
 
 1024 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens inzake de urgentie van de 

behoefte aan scholen aan verscheidene instanties, 1948-1965.  
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 1025 Dossier inzake het het betalen van een bijdrage aan de gemeente Schin op Geul 
voor leerlingen uit de gemeente die de bijzondere kleuterschool aldaar bezoeken, 
1954-1955.  

 
 1026 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan Mater Amabilisscholen te 

Heerlen,   Vaals en V
 
 1027 Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan Volkshogeschool Geerlingshof 

te Valkenburg-Houthem, 1955-1956.  
 
 1028 Dossiers inzake de vaststelling van de verordening regelende het verstrekken van   bijdragen 
 
 1029 Stukken betreffende de schoolbesturen in de gemeente, 1968-1981.  
 
 1030 Stukken betreffende de uitvoering van de Leerplichtwet, 1968-1981.  
 
 1031 Dossier inzake de aansluiting bij de schoolbegeleidingsdienst van de Stichting 

Regionaal Pedagogisch Centrum Zuidelijk Zuid-Limburg ten behoeve van de 
kleuterscholen en lagere scholen in de gemeente, 1971-1981.  

 
 1032 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan de Volksuniversiteit Maas en 

Mergelland, de Volksuniversiteit Valkenburg-Houthem, Inpoet Heerlen en 
Volwasseneneducatie, 1973-1981.  

 
 1033 Stukken betreffende de oudervereniging, 1975-1981.  
 
 1034 Dossier inzake de vaststelling van de regeling inzake het geven van onderwijs aan 

langdurig zieke kinderen, 1978.  
 
 1035 Stukken betreffende de Stichting Valkenburgse Muziekschool, 1979-1981.  
 
 1036 Dossier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Streekmuziekschool Valkenburg-Houthem e.o., 1981.  
 

2.B.2.4.11.1.2. Gebouwen 

 

2.B.2.4.11.1.2.1. Kleuterscholen 

 
 1037 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het herstel van 

oorlogsschade   aan de be
 
 1038 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de inrichting van een lokaal in de 

oude meisjesschool als derde lokaal voor de kleuterschool te Wijlre, 1959-1960.  
 
 1039 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het R.K. schoolbestuur van de   parochie 
 
 1040 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Stichting Katholiek 

Onderwijs   Valkenbu
 
 1041-1042 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Katholieke Stichting Kleuter 

en Lager Onderwijs in de Parochie Sint Gertrudis te Wijlre bij het herstellen van 
het door houtrot aangetaste gebouw van de basisschool aan de Pastoor 
Schulpenstraat 2 te Wijlre, met tekeningen, 1977-1981.  2 omslagen 

 1041 Voorbereiding en vaststelling van raadsbesluiten, 1977-1980 
 1042 Uitvoering van de werkzaamheden, 1980-1981 
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 1043 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Katholieke Stichting Kleuter 
en   Lager On

 

2.B.2.4.11.1.2.2. Lagere scholen-basisscholen 

 
 1044 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het R.K. Schoolbestuur te 

Wijlre bij   de bouw v
 
 1045 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Katholieke Stichting Kleuter 

en   Lager On
 
 1046 Stukken betreffende de beëindiging van het gebruik van de voormalige    
 
 1047 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Katholieke Stichting Kleuter 

en   Lager On
 

2.B.2.4.11.2. Verzamelingen, bewaren en beschikbaar stellen van documenten, voorwerpen en 
gegevens 

 

2.B.2.4.11.2.1. Bibliotheken 

 
 1048 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan de parochiebibliotheken te Wijlre 

en Ransdaal, 1947-1960.  
 
 1049 Stukken betreffende de vaststelling van gemeentelijke bibliotheekplannen voor de 

jaren 1977-1985, 1976-1981.  
 
 1050 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan de Stichting Bibliotheek 

Ransdaal, 1976-1981.  
 
 1051 Stukken betreffende de inrichting van een openbare bibliotheek in het 

gemeenschapshuis aan het Van Wachtendonckplein 24 en verhuur van de 
bibliotheekruimten aan de Stichting Provinciale Bibliotheek Centrale Limburg, met 
tekeningen, 1978-1981.  

 

2.B.2.4.11.3. Historische en andere culturele waarden 

 

2.B.2.4.11.3.1. Historie 

 
 1052 Brief aan J. Sprenger inzake bodemvondsten te Scheulder, 1949.  1 stuk 
 
 1053 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan het Sociaal Historisch Centrum 

te   Maastrich
   
, 1949-1957.  
 
 1054 Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de uitgave van een boek over de 

  gemeente
   
, 1980-1981.  
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2.B.2.4.11.3.2. Monumenten en gedenktekens 

 
 1055 Foto's van de in de gemeente gelegen monumenten, z.j..  
 
 1056-1067 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de restauratie van 

monumenten, met tekeningen, 1939-1985.  12 omslagen 
 1056 Berghof 1, 1979-1981 
 1057 Berghof 2, 1975-1981 
 1058 Berghof 3, 1977-1980 
 1059 Heerstraat 8, 1979-1982 
 1060 Kasteel Wijlre, 1947-1963 
 1061 Molengats 1 (watermolen), 1961-1979 
 1062 Molengats 1 (watermolen), 1980 januari 
 1063 Molengats 1 (watermolen), 1980 maart-1981 
 1064 Molengats 1 (watermolen), 1982-1985 
 1065 Scheulderdorpsstraat 99, 1971-1981 
 1066 Stokhem 15, 1979-1985 

N.B. In 1981 omgenummerd in Stokhem 38 
 1067 Tienhovenmolen Wolfshuis te Gasthuis - Bemelen, 1939-1982 

 
 1068 Stukken betreffende oorlogsmonumenten, 1945-1964.  
 
 1069 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de in de gemeente 

gelegen monumenten aan verscheidene instanties, 1954-1958.  
 
 1070 Verordening regelende de samenstelling en werkwijze van de 

monumentencommissie, 1960.  1 stuk 
 
 1071 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot behoud van monumenten, 

1960-1961.  
 
 1072 Stukken betreffende de samenstelling van de monumentencommissie, 1961.  4 stukken 
 
 1073 Notulen van de vergaderingen van de monumentencommissie, 1961-1962.  4 stukken 
 
 1074 Dossier inzake het toekennen van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting tot 

instandhouding van voortbrengselen van gewestelijke bouwkunst in Limburg, 
1961-1962.  4 stukken 

 
 1075-1076 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij aanvragen om verbouwingen,   restaurati

 1075 , 1961-1974 
 1076 , 1975-1982 

 
 1077 Monumentenlijst met wijzigingen, 1964-1981.  
 
 1078 Stukken betreffende het aanbrengen van het internationaal kenteken voor 

monumenten op panden, 1968.  
 
 1079 Stukken betreffende de aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht te Gasthuis -   Bemelen 
 
 1080 Dossier inzake het vaststellen van voorwaarden voor het toekennen van een 

gemeentelijke subsidie in de kosten van restauratie van monumenten, 1979-1980.  
 
 1081 Stukken betreffende de kruisbeelden te Schoonbron, Beertsenhoven en Etenaken, 

1981.  
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2.B.2.4.11.3.3. Natuurschoon 

 
 1082 Stukken betreffende de bescherming van natuurgebieden in de gemeente, met 

tekening, 1947-1951.  
 
 1083 Dossier inzake de vaststelling van de verordening tot bescherming van in het wild 

levende planten, 1948.  
 
 1084 Stukken betreffende de waarneming van de grondwaterstand, 1950-1961.  
 
 1085 Stukken betreffende het verlenen van ontheffingen van het verbod op het plukken 

van   orchideeë
 
 1086 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan Gedeputeerde Staten 

inzake   door de p
 
 1087 Stukken betreffende het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afdeling 

Wijlre-Gulpen, 1961-1981.  
 
 1088 Stukken betreffende het toezicht op de opslagplaats van J.H. Notermans aan de 

Gulpenerweg 1, 1969-1979.  
 
 1089 Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan inwoners en verscheidene 

instellingen bij de organisatie van boomplantdagen, 1973-1981.  
 
 1090 Dossiers inzake het behoud van de lindeboom te Schoonbron en het planten van 

bomen aan de Tienbundersweg, 1974, 1976.  
 
 1091 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de kapverordening en het 

verlenen van rooi- en kapvergunningen, 1974-1981.  
 
 1092 Stukken betreffende de vrije windvang van de Tienhovenmolen en de aanschaf 

van exemplaren van een uitgave van een beschrijving van deze molen, 1979-
1980.  

 
 1093 Dossier inzake de aanleg van een paddenvijver en reconstructie van het 

moerasgebied aan de Stokhemmerweg, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.11.4. Kunst. Wetenschappen. Letteren 

 

2.B.2.4.11.4.1. Toonkunst 

 
 1094 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan harmonieën, fanfares en 

zangverenigingen, 1938-1962.  
 
 1095-1096 Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan verenigingen op het gebied van 

toonkunst, 1974-1981.  2 omslagen 
 1095 Zang- en muziekverenigingen, 1974-1981 
 1096 Toneelverenigingen, 1977-1981 

 
 1097 Dossiers inzake het organiseren van concerten in het gemeentehuis in 

samenwerking met de Stichting Limburgs Symphonie Orkest, 1977-1981.  
 

2.B.2.4.11.5. Feesten. Plechtigheden. Lichamelijke opvoeding. Sport. Recreatie 
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2.B.2.4.11.5.1. Feesten en plechtigheden 

 
 1098 Dossiers inzake het zenden van gelukwensen aan het Koninklijk Huis en het 

organiseren van feesten bij feestelijke gelegenheden van leden van de koninklijke 
familie, 1938-1980.  

 
 1099 Dossiers inzake het verlenen van subsidie ten behoeve van de viering van 

plechtigheden en herdenkingen, 1946-1964.  
 
 1100 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de organisatie van 

Koninginnedag, 1965-1981.  
 
 1101 Stukken betreffende de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, 1969-1981.  
 
 1102 Dossier inzake de organisatie van festiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig 

jubileum van Koningin Juliana, 1973.  
 
 1103 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan het Oranjecomité en kennisnemen 

van de opheffing van het comité, 1976-1977, 1980.  
 
 1104 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan de carnavalsverenigingen in de 

gemeente en het Carnavalsmuseum te Echt, 1979-1981.  
 

2.B.2.4.11.5.2. Sport en spel 

 
 1105 Dossier inzake de aanleg van het sportterrein achter kasteel Wijlre, 1950-1960.  
 
 1106 Dossiers inzake het verhuren van een terrein op het gemeentelijke sportterrein 

aan   voetbalve
 
 1107 Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan voetbalverenigingen R.K.S.V. 

Wijlre en Gerendal S.V. '64 en hengelvereniging De springende beekforel te Wijlre, 
1960-1964.  

 
 1108 Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan voetbalvereniging R.K.S.V. 

Wijlre   bij de aan
 
 1109 Stukken betreffende het beantwoorden van enquêtes met betrekking tot sport van 

verscheidene instanties, 1970-1981.  
 
 1110 Dossier inzake de verbetering van de visvijver nabij kasteel Wijlre, met tekeningen, 

1972-1977.  
 
 1111 Stukken betreffende het voeren van overleg met hengelvereniging De springende 

beekforel inzake het beheer, gebruik en aanpassing van de visvijver en verhuur 
van het clubgebouw aan de Kasteel Wijlreweg, met tekeningen, 1972-1981.  

 
 1112 Stukken betreffende de werkgroep sportieve recreatie, 1975-1981.  
 
 1113 Dossiers inzake de aanleg en uitbreiding van tennispark In de Beemden aan de 

Stokhemmerweg, met tekeningen, 1976-1978.  
 
 1114 Reglement voor het gebruik van de gymnastiekzaal te Wijlre, 1977, z.j..  
 
 1115 Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de commissie sport, met 

tekeningen, 1977-1978.  
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 1116 Dossier inzake de aanleg van een clubgebouw aan de Stokhemmerweg voor 
tennisclub Tempo, met tekeningen, 1978-1981.  

 
 1117 Dossier inzake de reconstructie van het sportterrein van voetbalvereniging 

R.K.S.V. Wijlre achter kasteel Wijlre, met tekeningen, 1978-1982.  
 
 1118 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan voetbalvereniging Gerendal 

S.V. '64 te Scheulder bij de bouw van een nieuwe kleedaccommodatie aan de 
Scheulderweg, met tekeningen, 1979-1981.  

 
 1119 Dossier inzake het beschikbaar stellen van kredieten voor de aanleg van een 

voetbalaccommodatie te Ransdaal voor voetbalvereniging S.C.K.R. Klimmen-
Ransdaal in samenwerking met de gemeente Klimmen, met tekeningen, 1979-
1981.  

 
 1120 Nota inzake de gemeentelijke benadering van de financiële verhouding tussen de 

gemeentelijke buitensportverenigingen onderling, 1981.  1 stuk 
 
 1121 Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan volleybalclub Klein Duimpje te 

Wijlre, 1981.  
 

2.B.2.4.11.5.3. Vrijetijdsbesteding 

 
 1122 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan schutterij St Maternus en het 

bemiddelen bij het overnemen van afgekeurde geweren van de Minister van 
Oorlog, 1955-1958.  

 
 1123 Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

Recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg, 1964-1981.  
 
 1124 Correspondentie met het Recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg inzake 

aangelegenheden betreffende ruimtelijke ordening en recreatie, 1967-1976.  
 
 1125 Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen ten aanzien van basis-

recreatief   ontwikkel
 
 1126 Verslagen van de vergaderingen van de V.V.V., afdeling Wijlre, 1975-1981.  
 
 1127 Dossiers inzake het verhuren van een gedeelte van het gemeenschapshuis aan 

het Van   Wachtend
 
 1128 Dossier inzake het beantwoorden van de enquête 'inventarisatie 

openluchtaccommodaties' van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1977.  2 stukken 
 
 1129 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Recreatieschap Heuvelland 

Zuid-  Limburg i
 
 1130 Stukken betreffende het voeren van overleg met het Recreatieschap Heuvelland 

Zuid-  Limburg e
 
 1131 Dossiers inzake de buurtverenigingen in de gemeente, 1980-1981.  
 
 1132 Dossier inzake het aanmelden van projecten die voor experimentele subsidies in 

het   kader van
 
 1133 Dossier inzake het beantwoorden van enquêtes van de Provinciale Planologische 

Dienst in Limburg inzake verblijfsrecreatieve accommodaties, 1981.  
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 1134 Dossier inzake het innemen van een standpunt ten aanzien van het 
Structuurschema   Openluch

 

2.B.2.4.11.6. Zedelijke opvoeding. Eervolle onderscheidingen 

 

2.B.2.4.11.6.1. Volks-, buurt- en dorpshuizen 

 
 1135 Stukken betreffende het verlenen van een subsidie en garanderen van een 

geldlening aan de Stichting Gemeenschapshuis Wijlre en aanwijzen van een lid in 
het bestuur van de stichting, 1966-1978.  

 
 1136 Dossier inzake de bouw van een jeugdhuis te Ransdaal in samenwerking met de 

gemeente Klimmen, met tekeningen, 1975-1977.  
 
 1137-1147 Bouw van een nieuw gemeenschaphuis aan het Van Wachtendonckplein, met 

tekeningen, 1976-1981.  11 omslagen 
 1137 Bouw van een PTT-kantoor, 1976-1980 
 1138 Voorbereiding: overleg met verscheidene verenigingen en 

instanties, opstellen van een sociogram, 1977-1978 
 1139 Verslagen en bijlagen van de vergaderingen van de werkgroep, 

stuurgroep en het bouwteam, 1977-1980 
 1140 Verkrijgen van subsidies, 1977-1981 
 1141 Behandelen van klachten en bezwaarschriften, houden van een 

enquête, voeren van overleg met inwoners, 1978-1979 
 1142 Beschikbaar stellen van krediet, exploitatie-overzicht, 

eindafrekening, 1978-1981 
 1143 Bestek, grondonderzoek, aansluitingen werken van nutsbedrijven, 

inrichting en aanbrengen verlichting, 1978-1981 
 1144 Eerste steenlegging, vacature beheerder, opening, 1978-1981 
 1145 Artikel 19 procedure, bouwvergunning, 1979-1980 
 1146 Aanbesteding en gunning, 1979-1980 
 1147 Constructietekeningen en -berekeningen, 1979-1980 

 
 1148 Dossier inzake de voorbereiding van de uitbreiding van het jeugdhuis te Ransdaal 

tot   een geme
 
 1149 Dossier inzake het weigeren van een subsidie aan het Cultureel Centrum 

Mergelland te Gulpen, 1979-1980.  
 
 1150 Stukken betreffende de exploitatie en het beheer van het gemeenschaphuis aan 

het Van Wachtendonckplein en verhuur aan de Stichting Gemeenschapshuis 
Wijlre, 1979-1981.  

 

2.B.2.4.11.6.2. Jeugdvorming 

 
 1151 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en toepassing van de verordening 

voor de subsidiëring van het jeugdwerk en de jeugdsport in de gemeente, 1968-
1977.  

 
 1152 Dossiers inzake het weigeren en verlenen van subsidie aan de Katholieke 

Plattelands Jongeren, afdeling Wijlre, 1978-1981.  
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2.B.2.4.11.6.3. Eretekenen en eervolle onderscheidingen 

 
 1153 Stukken betreffende het bemiddelen bij de aanvraag en uitreiking van koninklijke   ondersche
 

2.B.2.4.11.7. Religie 

 
 1154 Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan kerkgenootschappen,    pa
 

2.B.2.4.12. Landsverdediging 

 
 1155 Persoonsdossiers van de uit de gemeente afkomstige gesneuvelde militairen J. 

Ramaekers en J. Knols, 1940-1954.  
 
 1156 Dossier inzake het geschil met het Rijk inzake de hoogte van uitbetaalde 

kostwinnersvergoedingen tijdens de mobilisatietijd in de jaren 1938-1940, 1942-
1949.  

 
 1157 Stukken betreffende te vorderen voertuigen, 1953-1963.  
 
 1158 Register als bedoeld in artikel 20 van de Inkwartieringswet, 1954.  1 deel 
 

2.B.2.4.12.1. Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog 

 
 1159 Stukken betreffende de gemeente in de bezettingsjaren 1940-1944, met een 

register van de Luchtbeschermingsdienst houdende gegevens inzake nachtelijke 
activiteiten in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente, 1941-1947.  

 
 1160 Staten houdende gegevens inzake ingeleverde radiotoestellen, 1943.  
 
 1161 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij aanvragen om vergoeding 

van de schade ten gevolge van inkwartieringen van geallieerde militairen in de 
jaren 1944-1945, 1944-1949.  

 
 1162 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij aanvragen om vergoeding 

van de schade ten gevolge van vorderingen en burgerarbeid ten behoeve van 
geallieerde militairen in de jaren 1944-1945, 1944-1949.  

 

3. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 

 
 1163-1170 Registers van akten van geboorten, huwelijken en overlijden, 1941-1981.  8 delen 

N.B. Openbaarheid beperkt 
 1163 , 1941-1945  
 1164 , 1946-1950  
 1165 , 1951-1955 
 1166 , 1956-1960  
 1167 , 1961-1965  
 1168 , 1966-1970  
 1169 , 1971-1975  
 1170 , 1976-1981 

 
 1171 Tienjaarlijkse tafels, 1951-1981.  1 deel 
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4. Gedeponeerde archieven 

 

4.1. Archief van de stichting gemeenschapshuis wijlre, 1978-1980 

 
 1172 Ingekomen stukken betreffende de bouw van het gemeenschapshuis, 1978-1980.  

N.B. Volgens aantekening op het oude dossieromslag door de penningmeester van de stichting in 1980 
gedeponeerd in het secretariearchief 

 

5. Toegangen 

 
 1173 Toegang op het bestand bouwvergunningen, 1938-1981.  


