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Inleiding. 
 

Voorwoord 

 
De voorliggende inventaris der archieven van de gemeente Hoensbroek, de laatste in ons bijna veertigjarige 
archivariaat, hebben wij traditiegetrouw samengesteld volgens het inventaris-model, dat reeds sinds 1937 bij 
onze Dienst inspectie der Archieven in Limburg in gebruik was en dat, mede door het krachtdadig streven 
van de toenmalig Rijksarchivaris in Limburg, belast met de de Inspectie der Archieven in de Provincie, Dr. 
G.W.A. Panhuysen, uitmondde in een systeem dat overeenkomt met de 'Algemene regels voor de 
verzorging van gemeente-archieven, daterende van na 1813', voorgeschreven bij missive van de Minister 
van Binnenlandse Zaken op 28 december 1949. 
Op welke wijze dit model in zijn onderdelen is toegepast en op welke punten daarvan moest worden 
afgeweken, wordt nader uiteengezet in de 'Verantwoording van de ordening en inventarisatie' welke hierna 
wordt afgelegd. 
Bij bedoelde 'Verantwoording' is tevens duidelijk gesteld dat begin- en einddata van de periode waarover 
deze inventarisatie loopt (1800 - 1940) verband houden met diep ingrijpende wijzigingen in het 
administratieve  bestel en/of het stelsel van ordening der gemeente-archieven. Tenslotte is in de 
'Verantwoording' rekenschap afgelegd over de vernietiging van archiefstukken, iets vermeld over de 
toevoeging van de wenselijk geachte Bijlagen I - IV, over de opgenomen klappers op onderwerpen en 
namen alsmede een dankwoord uitgesproken aan het adres van al diegenen die ons op een of andere wijze 
terwille waren of assisteerden bij het volbrengen van onze taak. 
Om zoveel mogelijk nut te hebben van deze inventarisatie is het derhalve voor de gebruiker er van 
noodzakelijk deze 'Verantwoording' en ook het 'Overzicht van de inventaris' vooruit zorgvuldig te 
raadplegen. 
Maastricht, augustus 1976.  J. Th. De Win. 
 

Beknopte geschiedenis van het plaatselijk bestuur 

 

I. De omwenteling en haar gevolgen 

 
"De Franse Revolutie was", aldus professor L.J. Rogier ,"misschien nergens zo zeer een omwenteling als in 
Limburg". Deze omwenteling, die in 1794 een abrupt einde zou inluiden van het ancien regime, dat 
eeuwenlang, zowel staatkundig als kerkelijk, West-Europa had beheerst, wierp reeds in 1792 har dreigende 
schaduwen vooruit ook buiten Frankrijk in de Zuidelijke Nederlanden, de Landen van Overmaas en zelfs in 
het landelijke nog feodale Hoensbroek. 
Want wat de Franse monarchie gedurende eeuwen niet had kunnen realiseren, n.l. het verleggen van de 
oostelijke en noordelijke grenzen tot aan de Rijn, dat zou de jonge Franse republiek in enkele jaren tijds 
verwezenlijken. 
Een der eerste doelstellingen van de Franse politiek was ook nu de verovering van de Oostenrijkse 
gebieden, waartoe ook onze streek behoorde. Op 26 april 1792 verklaarde Frankrijk de oorlog aan 
Oostenrijk en viel onder Lafayette de Nederlanden binnen, zonder succes overigens want het Franse leger 
der kwijnende monarchie werd aan de grens teruggeworpen.  
Nadat Lodewijk XVI op 21 september 1792 was afgezet, rukten de republikeinen onder aanvoering van 
Dumouriez opnieuw tegen de keizerlijke troepen van Oostenrijk op, versloegen deze vernietigend bij 
Jemappes op 6 november 1792 en hadden reeds na enkele weken de Zuidelijke Nederlanden grotendeels 
in hun macht. 
Op 21 januari 1793 hadden de extremisten der Franse republiek het hoofd van hun koning geëist en burger 
Bourbon naar de guillotine gesleept. In hun afkeer van alles wat herinnerde aan het ancien regime en het 
koningschap, verklaarden de heethoofden der republiek in hun overwinningsroes op 13 februari 1793 de 
oorlog aan de koning van Engeland en aan stadhouder willem V der Verenigde Nederlanden. 
In het voorjaar van 1793 stond Dumouriez met zijn legermacht voor de Moerdijk, terwijl de rechtervleugel 
van zijn leger onder aanvoering van Miranda op 13 februari van dat jaar het beleg sloeg om de sterke 
staatste vesting Maastricht. 
 



De geallieerde legers van Oostenrijk, Engeland en de Staten bundelden nu al hun krachten samen, 
behaalden op 1 maart een eerste overwinning bij Aldenhoven, dwongen Miranda op 3 maart het beleg van 
Maastricht op te breken en versloegen op 18 en 19 maart de sansculotten bij Landen en Neerwinden zo 
radikaal, dat Dumoriez zich met zijn leger ijlings moest terugtrekken over de Franse grens.Inmiddels had dit 
voorspel van de nakende Franse overheersing zelfs het landelijk nog feodale Hoensbroek in beroering 
gebracht. De dorpelingen hadden opnieuw de weerslag van de botsingen der machten gevoeld, hadden 
weer de kosten van het gelag betaald in de vorm van militaire vorderingen en inkwartieringen van 
terugtrekkende en weer oprukkende Oostenrijkse en geallieerde troepen.Het ancien regime was bij dit 
voorspel in hevige beroering gebracht en het voelde blijkbaar de onheilspellende dreiging van het 
naderende gevaar. Tekenen van onrust openbaren zich ook in de omgeving van de grafelijke familie, die in 
Hoensbroek bedoeld regime vertegenwoordigde. Uit de rentmeestersrekening van augustus 1792 tot 
september 1793 1 blijkt, dat de heren van Hoensbroek van dag tot dag de ontwikkeling der gebeurtenissen in 
het oog hielden. Reeds vier dagen na de slag van Jemappes op 6 november 1792 was het bericht van de 
Oostenrijkse nederland blijkbaar tot hen doorgedrongen. Op 10 november heeft zich vermoedelijk de 
rentmeester (Schreurs) met een knecht en twee paarden naar Aken en Maastricht gespoed "om informatie 
te neemen wegens den oorlog", waarbij door hem gedeclareerd wordt 21 gld. En 8 stuiver. Blijkbaar zijn de 
door de rentmeester verkregen inlichtingen over de bedoelde oorlogskansen zo onrustbarend geweest, dat 
de heren van Hoensbroek een week later druk bezig zijn hun vlucht naar veiliger oorden voor te bereiden. 
 
In de spaarzame bewaarde archiefstukken uit die periode ontdekten wij een schrijven van van Pastoor 
Gheyst van Hoensbroek aan de markies, die op dat moment , 17 november 1792, vermoedelijk op zijn 
kasteel Hillenraed bij Roermond vertoefde2 In dit schrijven, in eerste instantie handelend over de 
ondertekening van een accoord, waarbij de markies aan de pastoor 1200 gulden moest uitbtalen , smeekt 
onze parochieherder als het ware de bedoelde kwestie toch eindelijk af te doen in ongeveer deze 
bewoordingen:  "Ick bidde Uw Excelentie met gevouwde handen om al wat hooghdeselve lief en 
aangenaem is, van dogh te zorgen dat ick geholpen worden binnen den gestelden tijd, of soo mogelijk nogh 
eerder"."t Is een bagatelle". 
Uit de spoed waarmede op afdoening van deze kwestie wordt aangedrongen blijkt ons inziens duidelijk, dat 
de pastoor zich voor het naderende gevaar wil dekken, voordat de markies zich achter de Rijn gaat 
terugtrekken. Uit het vervolg van de brief komt duidelijk naar voren, dat de adelijke jeren zich hierop 
voorbereiden. 
De pastoor schrijft n.l.: "Monseigneur; dewijl ick Uw Exelentie , waarschijnlijk nog bezig zijnde met het een 
en ander in te pakken en alsoo belet, niet geerne met mijne personele tegenwoordigheid incommoderen 
zoude" en deelt hem verder mede dat, de broer van de markies hier "commandeur" genoemd, hem verzoekt 
een of meer pachters met karren en paarden aan te wijzen om de "bagagien" weg te brengen ingeval deze 
nog verder zou moeten vluchten. Of de heren van Hoensbroek nog gedurende de Franse veldtocht van 
1792/1793 werkelijk zijn uitgeweken, hebben wij niet kunnen achterhalen. Wij vermoeden van niet, ondanks 
het feit dat de revolutionaire Fransen ook ten oosten van de Maas waren doorgedrongen, nog voordat ze op 
13 februari het beleg om Maastricht sloegen. 
 
In de gemeenterekeningen van die tijd, aldus Slanghen 3 , werd op 27 december 1792 een uitgave 
genoteerd van "4 gulden wegens betaald bodeloon aan een ordonnans van Generaal Dumoriez met een 
proclamatie van de burger Fregueville", commandant der Franse troepen in deze streken. Op 1 januari 1793 
was, volgens dezelfde aantekeningen in de gemeenterekeningen - die helaas niet meer bestaan - kolonel 
Barbier van het 2e regiment huzaren met een kapitein, een luitenant  en vijftig soldaten enige dagen in 
Hoensbroek ingekwartierd. 
In de nacht van 8 februari 1793 drongen de eerste Franse soldaten door tot Heerlen, aldus het dagboek van 
Pastoor Penners 4 die daarin o.m. mededeelt, dat Philippe Mambourg een pastoor-deken uit Frankrijk - die 
als eerste emigrant sinds 1 december 1792 bij pastoor Penners inwoonde - in de nacht van 8 februari 1793 
in allerijl vluchtte naar Hoensbroek waar dus blijkbaar op dat moment geen republikeinen meer waren. 
Enige dagen later, aldus een notitie in de reeds achtergehaalde rentmeestersrekening5, is een 
buitengewone uitgave genoteerd over een reis naar Aken, waar op 13 februari 1793 twee brieven van 
sauvegarde werden aangevraagd, die op 16 februari d.a.v. werden afgehaald en waarbij voor reiskosten 7 
gulden in rekening werden gebracht, terwijl voor de brieven van sauvegarde f 320,- neergeteld moest 
worden. Daar deze brieven volgens een in het ancien regime algemeen geaccepteerd gebruik, dienen 

                                                      
1 Archief van Graaf W. von und zu Hoensbroech, Kasteel Haag bij Geldern (Rijland) nr. 2557 Kiste 20 Fach 5. 
2   Archief Haag, no. 2375.19.1.  
3 Slanghen, "Het Markgraafschap Hoensbroek", a.w. 127. 
4  Habets, geschiedenis Bisdom Roermond, IV, 17 e.v. 
5  Archief Haag, no. 2557.20.5  



moesten om vrijwarin van oorlogsschatting of inkwartiering te bekomen van vijandelijke troepen voor een 
stad of een kasteel, moeten we aannemen dat de markies nog in de buurt zal zijn geweest.  
Volgens een bijlage van de gemeenterekeningen van die tijd, die Slanghen vermoedelijk nog gezien heeft, 
zijn op 23 februari 1793 in onze gemeente veertien huzaren aangekomen onder bevel  
 
Ofschoon de republikeinen het land van hun nederlagen in maart 1793 weer verlaten hadden, waren de 
heren van Hoensbroek blijkbaar niet gerust en moeten wel aangevoeld hebben, dat deze terugtocht slechts 
uitstel van executie betekende. Nadat de heren van Hoensbroek reeds omstreeks 1782 en 1785 
verschillende landgoederen o.a. "den Hoff den Eijsden en den Hoof ten Eijck" van de hand hadden gedaan - 
vermoedelijk nog een gevolg van de financiële aderlating die Voltaire as zaakwaarnemer van de familie du 
Châtelet-Trichateau hen had toegediend - verkopen de markiezen van Hoensbroek in 1793 en 1794 een zó 
groot gedeelte van hun landgoederen in ons dorp en omgeving, dat wij ons niet aan de indruk kunen 
onttrekken, dat zij zich tegen de komende confiscatie dezer adellijke goederen door de revolutionaire 
Fransen hebben willen dekken.Op 5 augustus 1793 verkochtten zij voor de prijs van 3000 gulden "den Hoof 
ter Wijer" aan Joh. Leon Voeraeschen; enkele maanden later ging deze hoeve voor dezelfde prijs over in 
handen van de pachter Rodolf Voncken. Op 31 januari 1794 werd 'den Aldenhoff met annexe goederen', ca. 
40 bunder groot, geveild. De secretaris van de schepenbank , Gabriel Klinckenbergh, bood die dag op tot de 
som van f 36.600,- . De volgebde dag verbleef de Aldenhoff voor f 36.700 aan Werner Joseph Wulff, 
rentmeester van de Hoensbroeks, die geboden scheen te hebben voor de heer Hyacinth Loyens. 'Hoff den 
Berg', groto ca. 38 bunder, kwam eveneens onder hamer. Op 31 januari 1794 werd door W.J. Wulff hierop 
een bod gedaan van f 36.000,-. De pachter van de kasteelhoeve, J.W. Widdershoven, bood tot op f 38.000,-
, doch de volgende dag verbleef deze hoeve voor f 50.400,- aan de hoogste bieder, W.J. Wulff. Het 'bannaal 
Panhuys' met weide, beemd, moestuin en enkele andere daarbij verpachte percelen, ging op 31 januari 
1793 over in handen van de toenmalige pachter, Joh. Peter Diederen, voor de som van f 10.000,-. 
 
Het `Broek aan de Oliemolen', groot 19 bunder, ging eveneens over in handen van de pachter, n.l. Gerard 
Prickaerts, en wel voor f 15.600,- Verder werden tezelfder tijd verkocht; `den Cingel' in de buurt van den 
Aldenhoff gelegen; `De laetschert', een beemd groot 365 roeden, en tenslotte de `Linderen Hoff', gelegen op 
Guliks gebied in de buurt van Brachelen6 De gegevens over deze transactie werden nog eens officieel 
vastgelegd in het `Gigtregister des Leenhofs Hoensbroeck' op 26 juni 1794/ De overdracht is op genoemde 
datum eigenhandig ondertekend `op ons casteel Hoensbroeck door L(othar) F(rans) M(arkies de 
Honsbroeck7. Hieruit blijkt onder meer dat de laaste heer van Hoensbroek onze contreien nog steeds niet 
definitief verlaten had of dat hij weer was teruggekeerd. Toch was 26 juni 1794 een fatale datum voor het 
ancien regime, want op deze dag werden de geallieerden bij de slag van Fleurus, in Henegouwen, aan de 
Frans-Belgische grens gelegen verpletterend verslagen. Het revolutionaire leger van Sambre et Meuse 
onder aanvoering van Jourdan rukte zegevierend op, was een maand later te Luik, en stak de Maas over; in 
de herfst was het gehele gebied tussen Maas en Rijn in handen van Fransen. Met de transactie van 26 juni 
1794 heeft de laatste heer vermoedelijk zijn laatste officiële daad in het nog feodale Hoensbroek verricht;  
het was een soort abdicatie. Na de slag van Fleurus beginnen de in onze omgeving verblijvende emigranten 
verder te vluchten. Met hen en tezelfder tijd zal Lothar Frans, markies van en te Hoensbroek, wel zijn 
uitgeweken. Op 22 september bezetten de Fransen de stad Aken, 2 dagen later op 24 september bereiken 
zij Heerlen8. 
 
Omstreeks deze datum zal ook Hoensbroek wel de door de revolutionaire legers zijn bereikt. Op het einde 
van september heeft de gemeente Hoensbroek echter ook nog militaire vorderingen opgebracht ten gunste 
van de Oostenrijkse troepen, die bij hun terugtocht in september 1794 dus nog in Hoensbroek vertoefden. 
Behalve de gevorderde transporten en de hand- en spandiensten moesten de Hoensbroekse boeren aan de 
Oostenrijkers leveren: 877 maten tarwe, 406 maten rogger, 864 maten haver 42624 rantsoenen hooi, 1672 
bossen stroo en 23 hoornbeesten.9   
In hetzelfde overzicht van de `sinds september 1794 gevorderde contributien'  is genoteerd, dat bij de 
aankomst der republikeinse troepen geleverd is: 354 maten haver, 250 maten tarwe, 33475 rantsoenen hooi 
van 15 pond en bovendien in geld `van de markies 240 kronen, van de pastoor 50 kronen en van de 
gemeenten 10% van de contributie van het Oostenrijks Land van Valkenburg, d.w.z. 360 kronen'. 
Eerst nadat op 6 november 1794 de vesting Maastricht zich na een beleg van zes weken aan generaal 
Kleber had moeten overgeven en de militaire operaties als voltooid konden worden beschouwd, werd op 14 
november dit veroverde gebied administratie ingedeeld, waarbij Hoensbroek als behorende tot het Land van 

                                                      
6 Archief Haag, nrs 2486.19.3; 2547.19.5 en 2549.19.5. 
7 Archief Haag, nr. 2549.19.5 en RAL, LVO, inv. Nr. 1679. 
8 Habets, Geschiedenis Bisdom Roermond, IV, 17 e.v. 
9 RAL, archieven arrondissement Maastricht en het Departement der Nedermaas (Frans Archief), no 210.  



Valkenburg werd ondergebracht bij het arrondissement Maastricht, één der zeven arrondissementen van het 
land tussen Maas en Rijn met Aken als zetel van de Centrale Administratie. 
 
Vier dagen later, n.l. op 18 november 1794, werd de Municipaliteit van Hoensbroek opgericht, aldus een op 
25 februari 1795 door griffier C. Cremers getekend stuk, waarin tevens vermeld is, dat het aantal inwoners 
der gemeente 1127 bedraagt, dat Dullens de functie bekleedt van drossaard, G. Klinkenbergh secretaris der 
schepenbank is en J. Horstmans, Leon Senden, P.F. Bruls en M. á campo schepenen zijn.10. Aan de 
voorlopige toestand, waarbij ons gebied onder de centrale administratie te Aken ressorteerde, kwam een 
einde bij de Franse wet van 9 vendemiaire an IV ( 1 oktober 1795).  Hierbij werd o.m. het vroegere 
Oostenrijkse Land van Valkenburg opgenomen in het nieuw gevormde Departement van de Nedermaas, dat 
met 8 andere departementen, in het huidige België gelegen, op genoemde datum bij de Franse republiek 
werd ingelijfd. Hoe het volk van Hoensbroek op dit alles heeft gereageerd, is niet met zekerheid te zeggen. 
De wet van 21 Brumarie an IV ( 11 november 1795) op de confiscatie van huizen en gebouwen met adellijke 
wapens is blijkbaar niet zonder meer toegepast, evenmin als de wet op het wegnemen van adellijke tekens 
op gebouwen en monumenten, want boven de inrijpoort van het slot zijn de aloude wapenschilden nimmer 
verbrijzeld of verwijderd. Wij vragen ons overigens af of de vervolging van adellijke personen wel zo 
rigoureus doorgevoerd werd als was voorgeschreven. De markies van en te Hoensbroek keerde weldra als 
`burger Hoensbroek' terug. De laatste heer van Hoensbroek verliet, zoals zij zagen, Hoensbroek 
vermoedelijk in de zomer van 1794; op juni 1795 schrijft de `borger' Klinckenbergh, aan de Administratie van 
het Arrondissement te Maastricht. `dat de Borger van Hoensbroek (d.i. de markies) absent is van zijn huys 
en goederen alhier gelegen en dat de rentmeester derselver goederen syn rentmeesterschap verlaeten 
heeft'. 
 
Ingevolge een daartoe strekkende decreet biedt G. Klinckenbergh zich in dit schrijven aan om de grafelijke 
goederen te beheren11 Ook op 10 en 19 november 1795 was, zoals wij zagen uit de brieven van rentmeester 
W.J. Wulff, de voormalige heer van Hoensbroek nog steeds onvindbaar. Toch is Lothar Frans markies van 
Hoensbroek op zijn stamslot overleden op 20 augustus 1796. Vanaf 1 oktober 1795 was Hoensbroek dus 
een integraal deel van Frankrijk tot 30 mei 1814, op welke dag de eerste vrede van Parijs gesloten werd, 
waarbij de Fransen de Zuid-Nederlandse gebieden weer moesten afstaan. Gedurende een gehele generatie 
dus werd ons gebied systematisch verfranst; alle wetten en regelingen der Franse Republiek en van het 
keizerrijk waren van toepassing en sommige ervan bleven ook na het vertrek der Fransen bestaan. Dit alles 
had ook voor ons dorp een totale ommekeer tengevolge.Het nieuwe Hoensbroek was geboren. 
 

II. De Instelling der gemeente, haar grondgebied en haar aanhechting bij het koninkrijk der 
Nederlanden 

 

1. De Franse tijd, 1794 - 1815 

 
De heerlijkheid van het markizaat van Hoensbroek, dat gedurende eeuwen had bestaan, heeft zoals wij 
zagen, zijn einde gevonden in de tijd der Franse omwenteling. Ofschoon het een algemene regel was, die 
de z.g. volksrepresentanten bij de revolutionaire Franse legers was voorgeschreven12, om de 
bestuursambtenaren in hun functies te laten en de verovering van onze streek door de Fransen op het 
plaatselijk bestuur niet direct van invloed was, moeten wij toch aannemen dat het door de 
volksrepresentanten uitgevaardigde besluit van 24 brumaire an III (14 november 1794) 13zo niet de de facto 
dan toch de jure het markiezaat Hoensbroek ophief en de Municipaliteit waaronder Hoensbroek in zijn plaats 
ontstond. Vier dagen later reeds werd de gemeente opgericht. Dit blijkt duidelijk uit een schrijven op 25 
februari 1795 opgemaakt te Hoensbroek door de `greffier C. Cremers'.14, in welk stuk o.m. wordt 
medegedeeld: `op den 18e november 1794 is de municipaliteit alhier door die van Limbourg, waeronder 
doens gehoorden, gemaekt, bestaende in eenen `maire'  hem noemende J. Horstmans alhier woonagtig 
twee adjuncten naemelijk Leonard Senden en Peter Frans Bruls ook beyde woonende alhier en dan eenen 
griffier, hem noemende Christ Cremers die ook alhier resideert en alle nog existeeren en fungeeren'. 
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In hetzelfde schrijven wordt vermeld, dat voordien de schepenbank was samengesteld uit `drossaard 
Dullens', de schepenen Horstmans, Senden en Bruls voornoemd de schepen `M á Campo en G. 
Klinckenbergh secretaris'. We zien dus dat in grote lijnen de functionarissen van het oude bestuur, zoals 
was voorgeschreven, hun taak blijven vervullen. De op 18 november 1794 opgerichte municipaliteit was 
echter geen lang leven beschoren, althans niet in de vorm op die datum er aan gegeven. Nadat de 
veroverde gebieden achtereenvolgens op tekens weer andere wijze voorlopig waren ingedeeld, kwam bij de 
wet van 9 vendemiaire an IV ( 1 oktober 1795) een meer definitieve regeling tot stand, waarbij o.a. ook het 
departement van de Nedermaas in kantons werd verdeeld en waarbij de zelfstandigheid van gemeenten 
beneden de 5000 inwoners verloren ging tot 1800. De genoemde wet en de daaruit voortvloeiende 
uitvoeringsmaatregelen 15 hadden tot gevolg, dat Hoensbroek werd ingedeeld onder de `municipalité de 
canton' van Oirsbeek. Dit betekende, dat ook in onze gemeente voor het verrichten van administratieve 
werkzaamheden een `agent municipal', bijgestaan door een `adjoint', werd aangesteld en dat het feitelijk 
bestuur over de gemeente kwam te berusten bij de vereniging of vergadering van de verschillende 
`municipale agenten' in de hoofdplaats van het kanton, waaronder zij ressorteerde. 
 
De eerste deze gezamenlijke vergaderingen te Oirsbeek had plaats op 14 januari 179616. Op de 
functionarissen, die in deze periode Hoensbroek vertegenwoordigen, komen wij terug in het hierna volgende 
hoofdstuk over de bestuursorganisatie. Het instituut van de kantons-municipaliteiten vervalt bij de wet van 
28 pluviose an VIII (17 februari 1800)17, waarbij tevens het Departementale bestuur verandert in een 
Préfecture. De gemeenten beneden de 5000 zielen worden nu weer zelfstandig. Aan het hoofd van onze 
gemeente komt nu een maire te staan met één adjoint, die samen de administratieve functies van de 
vroegere `agent municipal' en zijn `adjoint' en tevens de bestuurlijke functies van de vroegere 
kantonmunicipaliteit moeten vervullen. Ook zal er voortaan een Municipale Raad zijn, die elk jaar omstreeks 
4 februari zal bijeenkomen en dan 14 dagen bijeen blijven en vergaderen. De betreffende wet, nader 
geregeld bij het besluit van 19 florial an VIII ( 9 mei 1800) bleef gedurende de gehele Napoleontische 
periode van kracht. De nederlaag van Napoleon in Rusland was voor deze heerser een teken aan de wand 
geweest in 1812, de slag bij Leipzig in oktober 1813 was voor hem het begin van het einde; de Franse 
legers moesten terugtrekken, troepen van de Verbonden Mogendheden staken de Rijn over; in januari 1814 
zagen de bewoners van het Departement van de Nedermaas de Fransen wijken voor een Russisch leger 
met generaal von Wintzengerode aan het hoofd. 
 
In de tweede helft van februari 1814 kon de bevrijding van onze streek als voltooid worden beschouwd, met 
uitzondering van de nog door de Fransen bezette vestingen Maastricht en Venlo. Na een periode van 
verwarring, waarin feitelijk niemand meer precies wist waar hij aan toe was, waarbij de ene 
bestuursorganisatie de andere opvolgde en centrale regelingen over territoriale indeling van de veroverde 
gebieden elkaar tegenspraken, werd door de overwinnaar en `bevrijders' over onze gebieden en hun 
bevolking beschikt met een willekeur alsof er nooit een omwenteling had plaats gehad. Het Departement 
van de Nedermaas werd bij de Conventie van Bazel, d.d. 12 januari 1814, met andere gebieden van de 
linker Rijn-oever voorlopig ingedeeld ondert het Gouvernement-Generaal van de Nederrijn, met als zetel de 
stad Aken; ons gebied werd dus voor rekening van Pruisen bestuurd, overeenkomstig een bepaling van de 
Conferentie van Parijs, d.d. 31 mei 1814. Na 1 augustus 1814 werden de op de linker Maasoever gelegen 
gedeelten van ons departement bij het Gouvernement-Generaal van België gevoegd, waarover de 
souvereinde vorst der Verenigde Nederlanden als gouverneur-generaal namens de Verbonden 
Mogendheden werd aangesteld. Aan de bestaande interne indeling van het departement in 
arrondissementen en kantons werd niet getornd18. Ook nu bleven de plaatselijke besturen, de maire, de 
adjoints, de gemeenteraden op hun post; doch de maires zouden voortaan `burgemeesters' heten en de 
raadsleden `schepenen'. 
 
Inmiddels was op de reeds aangehaalde Conferentie van Parijs bepaald, dat het gebied gelegen tussen de 
vroegere grenzen van Frankrijk, de zee en de Maas (België dus) met Holland zou worden verenigd. Maar 
hieronder was onze streek nog niet begrepen. Ingevolge het tractaat van Wenen van 31 mei 1815, o.a. 
tussen de keizer van Oostenrijk en de koning der Nederlanden gesloten, werden ook de grenzen van het 
Nederlands grondgebied op de rechter Maasoever vastgesteld. De feitelijke overdracht had echter reeds 
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eerder plaats en wel door Piautaz, gouvernementscommissaris van de Neder- en Middenrijn, aan Verstolk 
van Soelen, de commissaris-generaal van de koning der Nederlanden, en wel op 12 mei 1815. 
 

2. De periode van 1815 - 1830. 

 
Onze gemeente behoort sinds die datum dus tot Nederland als onderdeel van de provincie Limburg, die, in 
grote lijnen althans, zou bestaan uit het Departement van de Nedermaas en die gedeelten van het 
Departement van de Roer , die volgens het tractaat van Wenen tot de Nederlanden behoorden. Na de 
afkondiging der Grondwet op 24 augustus 1815 bleef het bestuur van Verstolk van Soelen nog anderhalve 
maand voortduren. Eerst op 9 oktober 1815 kreeg Limburg een eigen gouverneur19in de persoon van 
Charles de Brouckere20. Toen bij K.B. van 14 februari 1818 no. 95 het `Reglement van Bestuur voor het 
Platteland' werd vastgesteld, veranderde er ten aanzien van onze gemeente-instellingen praktisch niets en 
bleef Hoensbroek ressorteren onder het arrondissement Maastricht. Evenmin als bij de zogenaamde 
`bevrijding' door de Fransen van het juk, opgelegd door het anciem regime, was er ook nu geen 
enthousiasme bij het Limburgse volk. Ook de bevolking van onze gemeente zal in een soort doffe 
gelatenheid de aanhechting aan Nederland hebben geaccepteerd als een voldongen feit. Van geestdrift ten 
aanzien van `Oranje' was natuurlijk geen sprake in ons gebied, dat op het punt van zijn gezindheid tegen 
`Den Haag' van 1815 af voorlopig met het aan Nederland toegevoegde `België' kan worden gelijkgesteld. 
De periode van 1815 tot 1830 is een veelomstreden periode; nog steeds is het de vraag of de stroeve 
koning Willem I er in geslaagd is de sympathie te winnen van de Limburgse bevolking. In het algemeen 
wordt hij nog steeds afgeschilderd als degene, die door zijn despotische houding de scheuring tussen België 
en Nederland heeft veroorzaakt, terwijl hierbij te veel uit het oog verloren wordt dat de ontevredenheid het 
gevolg was van een heel complex van factoren. 
 
Willem I was in feite niet zo impopulair als men ons eertijds heeft willen doen geloven; hij heeft in onze 
streken een aanzet gemaakt tot bevordering der industrie en de aanleg van wegen en waterwegen. Dat de 
aanvankelijke kijk op der persoon en op het streven van onze eerste Oranje-koning grondig aan het 
veranderen is, blijkt wel zeer duidelijk uit de ondubbelzinnige en overdachte uitlating van een Belgisch 
historicus21, waardoor Willem I onlangs in het volle publiek, een Belgisch publiek nog wel -geen mens sprak 
hem tegen - als `beste koning, die België ooit gehad heeft' werd gekwalificeerd22. Zelfs zijn veel aangevallen 
kerkelijke politiek heeft voor Limburg minder overlast en ergernis veroorzaakt dan vaak gesuggereerd wordt; 
in Limburg immers bestond de kerkelijke hiërarchie en gold in tegenstelling tot de Noord- Nederlandse 
provincies, nog steeds het Bonapartische concordaat van 1801, dat door Willem I eenvoudig gehandhaafd 
werd. In deze periode heeft onze gemeente bij de opheffing van de kleine gemeente Vaesrade in 1821 een 
poging ondernomen om haar grondgebeid te vergroten. Dit blijkt n.l. uit correspondentie van schout en raad 
van Vaesraede waarin tot uiting komt, dat de vereniging van Vaesrade met Hoensbroek in het geding is 
geweest23. Tenslotte heeft onze gemeente, evenals in de Franse tijd, toen men poogde het territorium der 
parochie te vergroten, aan het kortste eind getrokken. 
 
Bij K.B. van 26 juli 1821, nr. 159, werd Vaesrade bij Nuth gevoegd en werden de grenzen der 
gecombineerde gemeente Nuth-Vaesrade omschreven. Hiermede was de zaak echter niet afgedaan; de in 
het proces-verbaal van grensscheiding opgenomen grenslijn was blijkbaar niet nauwkeurig genoeg bekeken 
en op 28 augustus 1822 vestigt het bestuur dezer gemeente de aandacht op het feit, dat er tussen 
Vaesrade en Nuth nog enkele percelen grond liggen, die Hoensbroek gebied zijn 24 waar bij de `vereniging' 
van een gedeelte van Vaesrade met Nuth illusoir is. Om tot een oplossing der kwestie te komen is de 
Commissaris des Konings, Ch. De Brouckere, in eigen persoon op 11 december 1822 aanwezig in de 
gecombineerde vergadering van de gemeenteraden van Hoensbroek en Nuth gehouden ten huize van de 
weduwe Mannens te Vaesrade. Op deze datum doet Hoensbroek afstand aan de gemeente Nuth `van de 
stallinge van de weduwe Mannens en behuisinge van de weduwe America, met de limite tusschen Nuth-
Vaesrade en Hoensbroek, komende uit de Wijenweg voorbij de kapelle zoals thans bestaad, tot aan het huis 
van de weduwe Mannens en van daar loepende zal langs de weg leidende van Vaesrade naar Nuth, welke 
weg blijven zal den eijgendoom van Nuth-Vaesrade alsmede de brugge genaamd Kathagender brug, wel te 
verstaan dat het onderhoud van het een en ander ten laste van de gemeente Nuth-Vaesrade zal zijn'. Door 
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deze regeling stond Hoensbroek een luttele hoeveelheid grondgebied af aan Nuth en de eigendom van de 
gemeenschappelijke weg, die de grens vormde. Op deze wijze werd Vaesrade nu ook geographisch met 
Nuth verbonden hetgeen vele voordelen bracht voor deze gemeente, terwijl Hoensbroek voortaan niet meer 
het onderhoud van de bedoelde grensscheidende weg noch van de burg bij de molen van Kathagen tot haar 
last had. 
 
Terloops zij hier nog medegedeeld, dat ook na dit vergelijk de moeilijkheden nog niet geheel van de baan 
waren, want in 1840 wordt nog getwist en worden brieven gewisseld over enkele perceeltjes grond welke 
eigendom van de gemeente Hoensbroek bleken te zijn binnen het grondgebied van Nuth.25. De bij de 
stukken gevoegde krabbels in potlood zijn echter zo summier, dat het ons niet duidelijk is geworden waar 
het precies om gaat. In 1866 blijkt er opnieuw onenigheid te bestaan, ditmaal over de grensscheidende 
Wijenweg tussen Nuth en Hoensbroek, waarbij onze gemeente wil betogen dat bepaalde percelen grond, 
liggende aan gene zijde van de grenslijn Nuth-Hoensbroek, grondgebied onze gemeente zijn en daarom het 
onderhoud van de Wijenweg ten hare laste is. In een K.B. van 25 juni 1866 wordt rechtgezet, dat bedoeld 
gedeelte van de weg in het gemeenschappelijk besluit door beider gemeenten genomen op 21 december 
1822 niet is begrepen en dat het onderhoud van bedoeld weggedeelte dus ten gemeenschappelijke last 
moet blijven26. Tenslotte willen wij de aandacht erop vestigen dat in deze periode, n.l. in 1867, de door de 
gemeente Nuth gehanteerde landkaart onjuist moet zijn geweest. De in omstreeks dat jaar uitgegeven 
gemeente-atla van Nederland27 situeert op de kaart van Nuth de noord-westelijke punt van Hoensbroek bij 
de Cathagermolen als deel uitmakend van Nuth. Hetzelfde gebied wordt in dezelfde atlas echter op de kaart 
van Hoensbroek als behorende tot onze gemeente voorgesteld. 
 

3. De Belgische tijd, 1830 - 1839 

 
Met de afscheiding der Zuidelijke Nederlanden breekt mede voor Hoensbroek een interim-periode aan , die 
op bestuurlijke gebied enkele wijzigingen met zich brengt waarop wij in het volgende hoofdstuk zullen 
terugkomen. Wij willen hier slechts de voornaamste data noemen die verband houden met de wijziging van 
het bestel. Nadat op 24 augustus 1830 de revolutie in Brussel losbarst en 4 oktober 1830 de 
onafhankelijkheidsverklaring van België wordt afgekondigd, wordt op 16 oktober d.a.v. tot gouverneur van 
de provincie Limburg - toen nog onverdeeld en gelegen op de Linker en rechter Maasoever - benoemd; 
baron Frans Karel Antoon de Loë de Mheer. Vanaf 4 november 1830 gold als voorlopige grens tussen 
Noord en Zuid, ingevolge een door de Londense conferentie ad hoc opgelegde wapenstilstand, de grens 
van 1814. Onze huidige provincie , met uitzondering van Maastricht en St. Pieter, werd in die tijd vanuit 
Hasselt, waar de gouverneur zetelde bestuurd, terwijl vanaf 12 januari 1831 voor het gedeelte van het 
arrondissement Maastricht, dat rechts van de Maas gelegen was, tot arrondissementscommissaris werd 
aangesteld L.A. van de Weyer, zetelend te Valkenburg28. `Met de mening, dat de scheiding van België en 
Nederland het nauurnoodzakelijk gevolg zou zijn van het bijeenvoegen van twee volkeren die geheel van 
elkander verschilden in volksaard, godsdienst en belangen, is tegenwoordig wel afdoende afgerekend. Het 
is tenminste de vraag, of het nederlands sprekende gedeelte van België (Nederlands Limburg inbegrepen) 
zich wel bij de opstand aangesloten zou hebben, als de houding van de Noordnederlanders minder 
afstotend ware geweest'29. 
 
Evenmin als in 1794 en 1815 heeft de bevolking van ons gewest demonstratief partij gekozen in 1830, 
immers ook nu weer werd zonder haar over haar lot beslist. Toen dan ook tengevolge van het feit dat op 21 
juli 1831 de koning der Belgen zijn intocht deed te Brussel " hetgeen voor de aanvankelijk weifelend 
optredende Koning der Nederlanden een casus belli bleek te zijn " door Willem I op 1 augustus 1831 het 
bevel `Voorwaarts' was gegeven en de Nederlandse troepen op 2 augustus de Belgische grens 
overschreden, had dit, voorzover wij konden nagaan in onze gemeente geen alarmerende gevolgen. Ook nu 
echter waren er weer de gebruikelijke militaire vorderingen. Op 27 december 1830 deelde burgemeester 
J.W. Cremers aan de raad mede, datgene wat op bevel van de heer Mellinet, commandant der Belgische 
troepen, door de gemeente op 28 december om 8 uur voormiddag te Valkenburg geleverd moest worden. 
Volgens de later opgemaakte declaratie werden in het magazijn te Valkenburg afgeleverd '1. een vette koe 
wegende 250 Nederlandse ponden. 2. Zes vette schapen. 3.  Honderd Nederlandse ponden spel. 4. dertig 
liter jenever. 5. vier tonnen bier. 6. vijftienhonderd pond hooi. 7. negentig pond brood en 8. honderd vaten 
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haver'30. Op 31 december d.a.v. werd in het militaire `park' te Meerssen geleverd `een vette koe van 300 
Nederlandse ponden, 14 schapen, 50 pond boter, 25 mud aardappelen'. De beide leveranties 
vertegenwoordigden een waarde van f 526,96. De namen van de ingezetenen, die deze levensmiddelen en 
fourage moesten opbrengen, zijn alle bekend, doch de opsomming er van zou ons te ver voeren. 
 
 
De raad wees hierop 49 ingezetenen van Hoensbroek aan, die gezamenlijk deze vordering moesten 
opbrengen en natuurlijk tijdig moesten transporteren. De 26 landbouwers, die hiervoor en voor andere 
transporten van het leger, karren moesten beschikbaar stellen, zijn eveneens in de nog aanwezige staten 
opgesomd. Voorst moesten vanaf 7 januari tot 29 januari 1831 door de navolgende aanzienlijke 
landbouwers, paarden worden afgestaan. Door de gezusters Widdershoven, Jan Willem Dela Haye en 
Nicolaas Collaris ieder 3 paarden gedurende 4 dagen, n.l. van 7 tot 11 januari; 
Quix en Petri leverden 3 paarden, Klinckenbergh, Vaessens en Slanghen 1 paard van 11 tot 15 januari; 
Quix, Vaessens en Klinckenbergh moesten ook tussen 21 en 29 januari nog paarden beschikbaar stellen 
evenals Jan Lahaye en J.W. Custers. Van een gekrenkt nationaliteitsgevoel was bij deze nieuwe wisseling 
van staatsgezag vermoedelijk geen sprake, al moeten we aannemen, dat bij de leidende personen in de 
gemeente iets van sympathiën en antipathiën heeft bestaan, want in 1830 komt er een nieuwe 
burgemeester en de oude raadsleden worden praktisch alle door nieuwe vervangen. De onontwikkelde 
meerderheid der bevolking heeft vermoedelijk niet veel begrepen van de politieke verwikkelingen en 
consequenties daarvan. Men zou de vraag kunnen stellen waarom de Limburgers van 1830 tot 1839 de 
partij der Belgen hebben gekozen? Was het toch de argwaan jegens een protestantse soeverein? Dit is niet 
zo aannemelijk als men weet, dat ook de nieuwe koning der Belgen, Leopold I, protestant was. Het juiste 
antwoord hierop is nog niet gevonden `doch Den Haag was ver weg, vaag en vijandig. Brussel was 
dichterbij en veel meer vertrouwd'31. 
 

4. De periode van 1839 - 1900 

 
Toen in 1839 aan de vereniging van ons Limburg met België door het Tractaat van Londen, d.d. 19 april 
1839, een einde werd gemaakt, heeft dit onze gemeente niet direct in hevige mate beroerd. Ook in het 
bestuurlijke apparaat blijven duidelijke aanwijzingen van aversie achterwege. De functionarissen blijven aan 
en in de raad is weinig verloop. Het bericht, dat de Nederlandse koning eindelijk na jaren talmen op de 
Vredesvoorwaarden van de Londense conferentie - welke o.m. de afstand aan Nederland inhield van het op 
de rechter Maasoever gelegen gedeelte der Provincie Limburg - verwekte in België een paniek. In een 
rekwest aan de koning der Belgen werd o.m. gezegd: Sire, moet dit offer (der Limburgers) op den huidige 
dag nog gebracht worden, nu zeven jaren van gemeenschappelijk bestaan hen aan België gehecht 
hebben?. Ruim acht jaren hadden onze gebieden onder België behoord; de inwoners waren met het 
denkbeeld vertrouwd geraakt, dat zij burgers waren van de nieuwe staat. Het versjacheren van grondgebied 
ging niet meer zo straffeloos als in de 18e eeuw; men was enigszins democratisch gaan denken en de 
Limburgse kamerafgevaardigden protesteerden dan ook heftig toen ook de Belgische koning de 
bekrachtiging van het tractaat van Londen in de kamer bracht. Doch dit alles mocht niet baten; de in maart 
1839 gehouden debatten in de kamer en in de Senaat resulteerden in aanneming van de gestelde 
voorwaarden en op 19 april 1839 had te Londen de ondertekening van het tractaat plaats. In mei en juni 
1839 werden de ratificatiën van het verdrag uitgewisseld en op 22 juni d.a.v. rukten Nederlandse troepen 
het terugverworven gebied binnen. Enkele dagen later wapperde (althans denkbeeldig) het rood-wit-blauw 
weer van alle kerktorens in onze provincie32. 
 
Aanvankelijk maakte Hoensbroek, als niet behorende tot de vroegere generaliteitslanden, niet zonder meer 
deel uit van de wederom in bezit genomen landen; deze werden dan ook namens de koning alleen door de 
Commissarissen Borret en Gericke van Herwijnen bestuurd. Eerst nadat bij K.B. van 4 september 1840 33 
verklaard was, dat de gewijzigde Grondwet van 4 september 1840 in Limburg de zelfde kracht had als in de 
overige delen van Nederland, maakte geheel Limburg voortaan deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Nog lang na het vredestractaat voelde Nederlands Limburg zich een vreemde eend in de bijt van het 
Koninkrijk der Nederlanden en werd het ook door de noordelijke provincies als zodanig beschouwd34. Dit 
was mede een gevolg van het feit, dat ingevolgde artikel 5 van het Londens tractaat van 1839 koning Willem 
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I ten aanzien van Limburg overleg moest plegen met de Duitse Bond. Dit had tot gevolg dat Limburg - de 
vestingen Maastricht en Venlo uitgezonderd - als afzonderlijk hertogdom deel zou uitmaken van de Duitse 
bond, hetgeen o.a. betekende dat onze provincie ook in vredestijd een contingent van drie escadrons 
ruiterij, gekazerneerd te Maastricht, moest gereed houden35. Ook had de koning-hertog een 
vertegenwoordiger bij het parlement van de Duitse Bond in Frankfort. Het gevolg van de diplomatieke 
koehandel, waarbij met het belang der bevolking opnieuw geen rekening werd gehouden, was dan ook, dat 
na 1839 de nationale halfslachtigheid nog werd aangewakkerd. Kenschetsend voor deze halfslachtigheid en 
typerend voor de afwezigheid van nationaliteitsbesef is wel het volgende voorval ter gelegenheid van het 
jaarlijkse vogelschieten in onze gemeente in 1840. 
 
Op 10 juni 1840 schrijft de kapitein-commandant der koninklijke marechaussee in Limburg, J. 
Hoppenbrouwers, aan de Staatsraden commissarissen - belast met het voorlopige bestuur der weder in 
bezit genomen landstreken in Limburg - van zijn brigade-commandant te Heerlen, te hebben vernomen, dat 
de vorige dag (op 9 juni dus) bij het vogelschieten te Hoensbroek twee Oranjevlaggen en één Belgische 
vlag zijn rondgedragen, de laatste door een zekere Nicolaas Cempenaars, knecht van Amya, woonachtig op 
Terlinden. Hierover om nadere inlichtingen verzocht, bij schrijven van de districtscommissaris d.d. 13 juni, 
antwoordt burgemeesters Mannens op 16 juni 1840: dat het vogelschieten, volgens oud gebruik jaarlijks op 
Pinkstermaandag geschied is, dat evenals vorige jaren `twee oranje vlaggen en een driekleurige is gebruikt', 
dat dit gebeurd is `zonder weetendheid of zelfs naerdinken', dat zonder verschil in de voorafgaande jaren 
onder het Belgisch gouvernement de `oranje-vaanen zowel als de drie-kouleure vaan altoos zijn gebruikt, 
dat dit niet met kwaade opinie gedaan is, dat wij het zelfs niet hebben opgemerkt en dit `s anderendaags 
van de brigade-commandant hebben vernomen'. Voorts deelt de burgemeester ter geruststelling mede, 
opdat zulks niet meer plaats kan hebben, `de derde koleur' te hebben verscheurd36.Op 29 juni 1840 
schrijven de Staatsraden Commissarissen vorenbedoeld aan de koning van mening te zijn geen verder 
gevolg aan deze zaak te moeten geven daar het voorval geen enkele staatkundige bedoeling kan hebben 
gehad. Het jaar daarop brengt de met Limburg zeer sympathiserende koning Willem II een bezoek aan 
Hoensbroek op 20 of 22 juni. Kwam hij wellicht zelf een polshoogte nemen over het vogeschieten en 
deszelfs omstandigheden37. 
 
Een gedeelte van de aanvankelijk tussen België en Nederland balancerende Limburgse bevolking ging 
thans weifelen over aanhechting bij de Duitse Bond. Met name in het rumoervolle jaar 1848 werden in ons 
gewest leiden gevonden die - de halfslachtigheid van harte moe - voor Duitsland opteerden.  Baron van 
Scherpenzeel-Heusch en Louis Schoenmaeckers, die in een aansluiting bij Duitsland heil zagen, werden 
met een grote meerderheid van stemmen door de Limburgse kiezers naar het parlement van Frankfort 
afgevaardigd. Uit een dossier met vele verhandelingen, rechtskundige aantekeningen, citaten uit dagbladen 
en correspondentie, o.a. afkomstig van adellijke heren als de Villers, Ansembourg en Scherpenseel, 
bewaard op Schloss Haag, welk dossier als titel draagt `Die Seprationsfrage Limburgs von Holland' blijkt, 
dat genoemde heren, de Graaf van Hoensbroek, toen vertoevende op kasteel Blijenbeek onder Bergen, 
graag in hun schuitje zouden hebben. Ze vragen hem onder andere te willen deel uitmaken van een 
delegatie naar Den Haag om met de Koning te praten over de hoge schulden en belastingen in Limburg. 
`Vos connaissances et les etudes que vous avez faites de cette affaire, jointes a vos relations seraient d'un 
grand poids pour la réussite de la cause commune' aldus een schrijven, d.d. 6 april 1844, van `le Comte 
d'Ansembourg'38. Het mag voor Limburg als een geluk beschouwd worden, dat dit parlement een droeve 
figuur sloeg zoals overigens ook onze Limburgse afgevaardigden, dat daarentegen de Nederlandse regering 
al haar krachten ging inspannen om het volk te winnen en dat het met name Minister Thorbecke mocht 
gelukken Limburg met de rest van Nederland te verzoenen. 
 
Dat ook onze gemeente zich in deze periode echt ging thuisvoelen in het Nederlandse staatsverband is 
mede af te leiden uit het feit dat zij als een laatste afronding van jaar instelling een gemeentewapen 
aanvroeg en verkreeg. Bij K.B. van 14 juni 1858 nr. 27 werd haar, aldus de tekst van het betreffende 
schrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 17 augustus 1858, nr. 154, 10e afd., het 
navolgende wapen toegekend. `Een schild van lazuur (blauw) met eenen heilige van goud, voor zich 
houdende een schild van zilver (wit) met vier fascen (balken) van keel (rood) waarover crochant (sic) 
(klimmend) een leeuw van sabel (zwart), gekroond, getongd en geklauwd van goud, zoals op nevenstaande 
acte is afgebeeld'39. Daar het wapenschild geacht wordt ontleend te zijn aan dat der familie Hoensbroek is 
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het aan de gemeente verleende wapen niet geheel juist, daar het blazoen der grafelijke Hoensbroeks een 
schild heeft dat achtmaal gedwarsbalkt is van zilver en keel, hetgeen iets anders is dan `van zilver met vier 
dwarsbalken van keel'. De onderste zilveren balk in de schildvoert komt in het adellijke wapen immers niet 
voor. Eerst nadat de potsierlijke band met de Duitse bond (1867) was doorgeknipt, kon de integratie in het 
Nederlandse volksverband zonder schokken en zonder overijling haar rustige gang gaan40. Naar aanleiding 
daarvan trok in juli 1867 een Limburgse deputatie naar Den Haag ter audiëntie bij de koning. De 
afgevaardigde A. Thissen meende bij die gelegenhneid de gevoelens der Limburgers te mogen vertolken 
met de navolgende woorden: 
 
`Heden Sire, wij zeggen het met vreugde en met fierheid, heden zijn wij niets anders meer dan 
Nederlanders, die ons gelukkig achten onder de wijze regering Uwer Majesteit en de onbelemmerde 
werking van vrije instellingen, een enig gemeenschappelijk vaderland met onze broeders in alle provinciën 
des rijks te bezitten en met hen allen te kunnen wedijveren in liefde voor dat vaderland, in trouw en 
verknochtheid aan het doorluchtig Huis van Oranje Nassau'41.Ofschoon men meent te mogen betwijfelen of 
bij het denkend deel der Limburgse bevolking op dat moment de vreugde zo onverdeeld groot zal zijn 
geweest, en of de gevoelens van het volk `oprecht vertolkt' werden bij bedoelde toespraak, feit is dat sinds 
11 mei 1867 Limburg, dat nog tot 1906 de titel van Hertogdom bleef voeren, als elfde provincie alléén en 
uitsluitend deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. De in 1867 uitgesproken woorden mogen dan 
als ietwat `ijdele phrasen' worden aangemerkt, de eenheid met Nederland werd vanaf die periode nauwer 
aangehaald. Het zou vooral de dochter zijn van hem tot wie ze gericht waren, die de banden met Limburg 
nog hechter aanhaalde. Bij haar bezoek aan Limburg in 1895 bleek Koningin Wilhelmina als jong meisje de 
harten der Limburgers stormenderhand te hebben veroverd. Het kroningsfeest van H.M. Koningin 
Wilhelmina is, zover wij hebben kunnen nagaan, het eerste Oranjefeest, dat in Hoensbroek's raadsbesluiten 
is opgetekend. OP 13 augustus 1898 besluit de Raad het feest op waardige wijze te vieren en te bepalen, 
dat in de morgen van 8 september de vreugde zal worden aangekondigd `door het gebulder van `t geschut 
(kamerschoten) en het uitsteken der vlaggen: dat de schoolkinderen in de namiddag in de school zullen 
samenkomen en onthaald worden op chocolade en krentenbroodjes. 
 
Aan ieder kind zal een prachtig portret van Hare Majesteit worden uitgereikt. Daarna zal er een optocht door 
het dorp trekken en zullen op het schoolplein muziekuitvoeringen plaats hebben. Het kleine Hoensbroek zou 
onder het zegenrijk bestuur van Koningin Wilhelmina en dat van haar koninklijke dochter uitgroeien tot een 
der belangrijkste plaatsen der Mijnstreek. 
 

III. Organisme der gemeente en plaatselijke bestuursorganen. 

 

1. Algemeen 

 
Als niet terzake dienende willen wij hier voorbijgaan aan de wijze waarop de heerlijkheid Hoensbroek 
functioneerde gedurende het `ancien regime'. Kortheidshalve gaan wij hier niet in op de rechten van de 
heer, de taak van schout, de positie van de schepenen, noch op een vergelijking hunner bevoegdheden in 
de plaatselijke bestuursorganisatie van vóór en ná de omwenteling. Wel wezen wij er reeds op, dat de 
komst der Fransen in onze streken geen directe invloed had op de samenstelling van het plaatselijk bestuur, 
omdat het een algemene regel was, dat de z.g. volksrepresentanten bij de Franse legers de burgerlijke 
beambten in hun functie handhaafden. Nadat de Franse republikeinen omstreeks, einde september 1794 
onze gemeente bereikten, had, zoals wij zagen, ingevolgde een arrêté van 14 november 1794 ook in 
Hoensbroek de overgang plaats naar een meer democratisch bestel. Met de oprichting van de Municipaliteit 
van Hoensbroek op 18 november 1794 is onze gemeente die nieuwe tijd binnengestapt.. Ook in 
Hoensbroek bleef het grootste gedeelte der schepenen, die vóór de omwenteling het bestuur der 
heerlijkheid uitmaakten, gehandhaafd in het apparaat, dat nu de Municipaliteit (gemeente) zou leiden. Aan 
het hoofd van dit bestuur stond niet langer een door de feodale heer aangewezen schout of scholtis, doch 
een `maire' (burgemeester) die geacht werd met twee adjuncten het volk te vertegenwoordigen42. 
 
Als voorlopige `maire' trad in Hoensbroek op de vroegere schepen J. Horstmans; zijn twee adjuncten waren 
zijn schepenbank-collega's Leonard Senden en Peter Frans Bruls. Met maire is hier niet méér bedoeld dan 
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de Franse aanduiding voor de functionaris die voorlopig het burgemeestersambt waarneemt. Eerst op 30 
mei 1800 immers werd Hoensbroek een werkelijke `mairie'. In de hierna volgende paragrafen stellen wij ons 
voor de succesievelijke wijzigingen in de opbouw van het plaatselijke bestuursapparaat - welke wijzigingen, 
zoals wij hierna zullen zien, gewoonlijk geen direct gevolg zijn van de wisselingen van nationaliteit in 1815, 
1830 en 1839, doch merendeels verband houden met interne administratief-rechterlijke veranderingen op 
hoger niveau die hun weerslag hebben op de wijze van samenstelling en benoeming der plaatselijke 
bestuursorganisatie en functionarissen - summier weer te geven. Hierbij zal het kortheidshalve niet steeds 
mogelijk zijn de wisselingen van bestuursleden en functionarissen, de namen van alle burgemeesters, 
wethouders, raadsleden e.d. te vermelden. In het algemeen verwijzen wij hiervoor naar de opgenomen 
lijsten van gemeentelijke functionarissen. 
 

2. De tijd der Kantons-Municipaliteiten, 1795 - 1800 

 
De op 18 november 1794 opgerichte `municipalité de Hoensbroek' was geen lang leven beschoren. De 
uiteindelijke inlijving van onze streken bij de Franse republiek door de wet van 1 oktober 1795 greep diep in, 
ook in de samenstelling van het plaatselijk bestuur onzer gemeente. Het zelfstandige bestuur van 
gemeenten met minder dan 5000 inwoners hield, zoals wij reeds zagen, op te bestaan en werd vervangen 
door de `administration municipale du canton'.  Dit betekende dat de kleine gemeenten, waaronder 
Hoensbroek tot een grotere municipaliteit werd samengevoegd. De gemeenten Amstenrade, Bingelrade, 
Brunssum, Geleen, Hoensbroek, Jabeek, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Schinne, Schinveld, Spaubeek, 
Vaesrade en Wijnandsrade vormden in feite sinds 31 december 1795 de kantonnale gemeente Oirsbeek43. 
Ingevolge genoemde wet en de daarop genomen bestuursmaatregelen van het Departement van de 
Nedermaas, werden door A. Wilmar, administrateur bij het departementale bestuur, bij schrijven van 18 
nivose an IV (8  januari 1796) de afgevaardigden van de genoemde gemeenten per 14 januari 1796 naar de 
eerste kantonnale vergadering te Oirsbeek geroepen. Als afgevaardigden voor Hoensbroek waren aanwezig 
de `maire'J. Horstmans en R. Lahaye, op dat moment vermoedelijk zijn adjunct. Nadat lezing was gedaan 
van de in het Frans gestelde regeringsbesluiten en de inhoud er van was medegedeeld aan degenen, die 
het Frans niet machtig waren, werd een opsomming gegeven van de gemeenten, die tot het canton 
Oirsbeek zouden behoren. 
 
Toen tenslotte de afgevaardigden de gelegenheid kregen de namen te noemen van hen die geschikt geacht 
werden als `officiers Municipaux et adjoints' op te treden, werden door de Hoensbroekse afgevaardigden 
naar voren gebracht als `agent' W.J. Wulff, de vroegere rentmeester van de heer van Hoensbroek, en als 
`adjoint' Gabr. Klinckenbergh, die eertijds als secretaris der schepenbank Hoensbroek had gefungeerd.44. 
Wij weten niet met zekerheid of deze laatste in eerste instantie benoemd werd, daar vooraf bij besluit van 13 
januari 1796, ondertekend door de gouvernementscommissie Bouteville, Leonard Senden als adjoint was 
voorgesteld45. De taak van de `agent Municipal' bijgestaan door zijn adjoint, was het vervullen van 
administratieve werkzaamheden voor zijn gemeente. Het eigenlijke bestuur over de gemeente berustte bij 
de vereniging van de gezamenlijke municipale agenten in de hoofdplaats van het kanton n.l. te Oirsbeek. 
Het eerste werk dat agent W.J. Wulff met zijn adjunt vermoedelijk heeft verricht, was het invullen van 
formulieren aangaande de z.g. `Emprunt forcé' (gedwongen geldlening) welke formulieren op de eerste 
vergadering te Oirsbeek aan de afgevaardigden waren meegegeven en die reeds 6 dageb later, op 20 
januari 1796 om 10 uur `s morgens, op de vergaderplaats te Oirsbeek goed en wel ingevuld moesten 
worden ingeleverd. Of zich ten aanzien van deze bestuurlijke regeling, vigerende tot 1800, in de 
vertegenwoordiging onze gemeente bij de kantons-municipaliteit nog wijzigingen hebben voorgedaan, is bij 
gebrek aan authentieke bescheiden uit dat tijdsbestek niet achterhaald kunnen worden. 
 

3. De mairie Hoensbroek, 1800 - 1818 

 
Zoals wij reeds in het vorige hoofdstuk mededeelden, kwam het instituut der kantons-municipaliteit te 
vervallen bij de wet van 17 februari 1800. De zelfstandigheid der kleinere gemeenten werd nu weer hesteld. 
Aan het hoofd der gemeente kwam thans een maire te staan; in gemeenten beneden 2500 zielen zoals 
Hoensbroek, geassisteerd door één adjoint. Voor Hoensbroek had de feitelijke `commando-overdracht' 
plaats te Oirsbeek op 10 prairial an VIII  (30 mei 1800) en bij deze gelegenheid wordt door J. Guillaume 
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Heusch als maire en door Hubert Schiffelers als adjoint de eed van trouw aan de Constitutie afgelegd46. 
Naast dit tweehoofdig dagelijks bestuur der gemeente is er thans ook een gemeenteraad, de `conseil 
municipal', die aanvankelijk echter slechts éénmaal per jaar omstreeks 4 februari bijeenkomt en dan 14 
dagen zal vergaderen47. Volgens artikel 20 van de bovengenoemde wet werden de maire en de adjoint 
evenals de raadsleden door de prefect van het departement benoemd. Aanvankelijk mocht het bestuur van 
een mairie als die van Hoensbroek bestaan uit 10 leden. Uit een uittreksel van de besluiten van de Conseil 
van de préfecture van het Departement van de Nedermaas, d.d. 28 september 1804, blijkt, dat met ingang 
van deze datum het aantal raadsleden voor mairiën beneden 3000 zielen moet worden gehalveerd48.  
Derhalve zou Hoensbroek een raad hebben van hoogstens 5 leden. In genoemd proces-verbaal van 28 
september 1804 komt mede tot uiting, welke vermoedelijk de eerste raadsleden zijn geweest, die ingevolgde 
de wet van 17 februari 1800 hebben gefungeerd. Kort na de eeuwwisseling was n.l. de raad samengesteld 
uit de heren: J.W. Wulff, Gabriel Klinckenbergh, Jan Beckers, Josehp Custers, J.P Dormans, Jean Jongen, 
J.P. Limpens, Thomas Mannens, G. Prickaerts en Math. Slangen. 
 
Toen deze raad volgens het bovenbedoeld besluit van 28 september 1804 tot de helft moest worden 
gereduceerd, was dat in feite niet meer nodig, omdat 8 van de 10 raadsleden al niet meer in functie waren. 
Wulff was n.l. lid van de Departementale Raad geworden (later was hij vrederechter te Sittard), Beckers, 
Dormans, Prickarts en Limpens waren demissionair, Slangen was overleden terwijl Mannen en Jongen 
waren afgezet, omdat ze hadden geweigerd de eed van trouw aan Napoleon af te leggen. Slechts Pierre 
Joseph Custers en Gabriel Klinckenbergh bleven lid van de Raad. Marie was vanaf 30 mei 1800 J.W. 
Heusch. Hij was dit nog in 1806 en bleef vermoedelijk tot eind 1807. Henri Jongen die later `oud-maire' 
wordt genoemd, moet dus vermoedelijk slechtst korte tijd ofwel vóór Heusch ofwel daarna als maire 
gefunctioneerd hebben. Op 1 mei 1806 gaat de maire, W. Heusch, over tot de installatie van 8 nieuwe 
raadsleden, die op 14 februari als zodanig worden benoemd51.Blijkbaar is de regeling van 28 september 
1804 dus niet lang van kracht geweest, want naast de reeds in functie zijnde raadsleden, werd de eed van 
trouw aan de keizer op 1 mei 1806 afgelegd door: `Ces sieurs' Jean Jos Breulsm Francois Adolf a Campo, 
Jean Pierre Diederen, (Francois Horstmans), Pierre Renier Kusters, Pierre de Lahaye, Abraham Stijfs (de 
koster) en Jean Guillaume Widdershoven. 
 
Het betreffende stuk is door allen ondertekend behalve door de genoemde Francois Horstmans. Als op 31 
december 1807 notaris Leonard Willems als maire benoemd wordt (geïnstalleerd op 15 februari 1808) 
weigert de op de zelfde datum als `adjoint' benoemde Ant. (sic) Horstmans deze benoeming aan te nemen. 
In zijn plaats wordt de op 19 april 1808 benoemde Laurent Joseph Widdershoven als zodanig geinstalleerd 
op 28 april 180852. Hij was dit nog steeds op 1 januari 1813. Toen in 1814 onze streken door de legers der 
Verbonden Mogendheden van de Franse overheersing werden bevrijd, bracht dit geen wijzigingen in het 
plaatselijk bestuur. Alleen wordt in het arrêté d.d. 11 maart 1814 van de gouverneur-generaal van de 
Nederrijn, waar Hoensbroek voorlopig onder ressorteerde, bepaald, dat de maire voortaan burgemeester zal 
heten en de conseillers municipaux (raadsleden) schepenen zullen worden genoemd. Ook de overgang van 
onze streek naar het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 had geen wisseling van functionarissen en 
raadsleden tot gevolg. Hoe diep ingeworteld en hoe voortreffelijk tevens, de door de Fransen ingevoerde 
administratieve organisatie wel was, blijkt uit het feit dat deze, ondanks de ingrijpende veranderingen in de 
politieke constellatie, praktisch ongewijzigd bleef voortbestaan. Kenmerkend hierbij is dat in de 
briefwisseling van en met het gouvernement te Maastricht de Franse taal als de officiële blijft gelden tot circa 
1820. 
 

4. Schout en Schepenen, 1818 - 1825 

 
Eerst bij het K.B. van 14 februari 1818 no 95 vastgestelde `reglement voor het bestuur der 
plattelandsgemeenten in Limburg 49 had enkele markante wijzigingen in de samenstelling van het 
plaatselijke bestuursapparaat en in de wijze van benoeming der functionarissen tengevolge. Ook onze 
gemeente kreeg ingevolge dit reglement nu aan het hoofd een door de koning benoemde schout. Verder 
bestaat het plaatselijk bestuur uit twee schepenen en de gemeenteraad. De schepenen worden uit de 
gemeenteraadsleden door Gedeputeerde Staten benoemd op voordracht van de raad. De raadsleden 
worden eveneens door Gedeputeerde Staten benoemd: de eerste keer onmiddellijk zonder inmenging van 
de raad en vervolgens op voordracht van die raad, uit een opgave van een dubbeltal van kandidaten.Al 
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deze leden van het plaatselijk bestuur worden voor de tijd van zes jaar aangesteld en blijven daarna 
herkiesbaar. Om de twee jaar behoort een derde gedeelte van de raad en één schepen af te treden en bij 
het laatste derde gedeelte treedt ook de schout af. De eerste gemeenteraad, die volgens deze nieuwe 
regeling was samengesteld werd in Hoensbroek geïinstalleerd op 30 november 1818. Bij deze gelegenheid 
wordt een ` Register van Deliberatiën en Resolutiën', aangelegd, waarin de opgenomen besluiten door de 
schout L. Willems, tot 21 augustus 1819 nog in de Franse taal zijn gesteld50. Bij schrijven van 17 november 
182156, uitgaande van de Commissarissen van het arrondissement Maastricht, wordt de schout er op 
geattendeerd, dat de gemeenteraad ten onrechte slechts ui11 leden bestaat en dat deze ingevolgde art. 17 
van het vigerende reglement uit 12 leden moet zijn samengesteld. De raad van Hoensbroek, zijnde een 
gemeente met meer dan 500 zielen, behoort sindsdien te bestaan uit 12 leden, schout en schepenen 
hieronder begrepen. 
 
Schout en schepenen hebben sindsdien de bevoegdheid alle gemeente-personeel te benoemen met 
uitzondering van de secretaris en de ontvanger, die door Gedeputeerde Staten benoemd worden op 
voordracht van de raad. 
 

5. Burgemeester en assessoren, 1825 - 1830., 1825 - 1830 

 
In het K.B. van 23 juli 1825 no. 132 vastgestelde `reglement op het bestuur ten plattelande in de provincie 
Limburg' wordt de naam van schout in burgemeester en die van schepen in assessor gewijzigd. Ook nu blijft 
de benoeming van de burgemeester aan de koning voorbehouden. Het bestuur blijft bestaan uit een 
burgemeester, twee assessoren en de raad. De assessoren worden voortaan echter vanwege de koning 
benoemd door de districtscommissaris uit de leden van de raad, de leden van de gemeenteraad door Ged. 
Staten uit een voordracht van een dubbel aantal kandidaten. Ten aanzien van de termijnen van benoeming, 
herbenoeming en wijze van aftreden van burgemeester, assessoren en raadsleden komt geen verandering. 
Hun aantal zal naar gelang het aantal inwoners der gemeente door de Provinciale staten worden bepaald en 
verminderd tot 7 of 9, burgemeester en assessoren inbegrepen. De secretaris wordt nu door de koning 
benoemd op voordracht van de raad; de ontvanger wordt eveneens op voordracht van de raad door 
Gedeputeerde Staten benoemd.In Hoensbroek is in voorgaande perioden van 1818 tot 1825 en van 1825 
tot 1830 niets bijzonders te vermelden. Wij verwijzen hiervoor naar de in deze inventaris opgenomen lijsten. 
 

6. De tijd der 'notabelen', 1830 - 1836 

 
Bij het begin van de Belgische periode treedt weer een nieuwe regeling in werking, die in de richting gaat 
van een meer democratisch bestel. Immers bij besluit van het gouvernement provisoire, d.d. 8 oktober 
183051, wordt bepaald, dat de 'notabelen' behoren te worden samengeroepen om over te gaan tot het keizen 
van burgemeester, schepenen of assessoren en raadsleden. Wie onder de z.g. notabelen verstaan worden, 
blijkt uit het bepaald in artikel 3 van het besluit: n.l. zij die een bepaalde som aan belasting betalen en 
degenen, die een vrij beroep uitoefenen. De secretaris behoort volgens besluit van het voorlopig 
gouvernement d.d. 28 oktober 183052, benoemd te worden door de raad, de ontvanger volgens hetzelfde 
besluit door de gouverneur der provincie uit een voordracht van drie kandidaten op te maken door de raad. 
 

7. 'Raedsheeren' op de voorgrond, 1836 - 1839 

 
De Belgische gemeentewet van 30- maart 1836 brengt nieuwe bepalingen met zich mede. Voor het eerst 
wordt de gemeenteraad op de voorgrond geplaatst. Art. 1 zegt `Er is in iedere gemeente een- en 
gemeenteraed samengestelt uyt raedsheeren, burgemeester en uyt schepenen'.  Deze raadsheren worden 
rechtstreeks gekozden door de kiesgerechtigde inwoners der gemeente. De burgemeester wordt door de 
koning uit de leden van de raad benoemd, de schepenen (de aanduiding assessor verdwijnt weer) 
eveneens door de koning. De benoemingstermijn der raadsleden (burgemeester en schepenen inbegrepen) 
is weer zes jaar, doch nu treedt na drie jaar de helft af met één der schepenen; in de tweede aftredende 
helft is ook de burgemeester en de tweede schepen begrepen. Het aantal raadsleden, inclusief 

                                                      
50 GAH, registers van besluiten van de raad, 1818 - 1830 
51 Bulletin officiel no. 7, p 3 -5  
52 Bulletin officiel no. 20, p 4. 



burgemeester en schepenen, bedraagt voor Hoensbroek, dat een hoger aantal inwoners heeft dan 1000, 
voortaan negen. De eerste secretaris-benoeming behoort tot de bevoegdheid van het gouvernement der 
provincie; daarna wordt de benoeming van de secretaris evenals die van de ontvanger aan de raad 
overgelaten, welke benoemingen evenwel door de z.g. permanente deputatie (G.S.) moeten worden 
bekrachtigd. Als wij de lijsten der raadsleden van vóór en van ná 1830 nauwkeurig vergelijken, zie wij, dat 
praktisch het gehele gemeentebestuur, burgemeester-secretaris L. Willems incluis, in 1830 verdwijnt. In 
1839 is, voor zover we kunnen nagaan, het verloop niet zo duidelijk zichtbaar terwijl de burgemeester, J.H. 
Mannens aanblijft. 
 

8. Overgangsbepalingen, 1839 - 1851 

 
Dit laatste is niet zo verwonderlijk als men bedenkt, dat een der eerste Koninklijke Besluiten na de 
hereniging van Limburg met het Koninkrijk der Nederlanden uitgevaardigd op 12 juni 1839, La. B. 31, 
bepaalt: dat alle ambtenaren voorlopig hunnen bedieningen blijven uitoefenen, terwijl het K.B. van 19 
oktober 1839, no 98. voorschrijft, dat - in afwachting van meer definitieve maatregelen - de burgemeester en 
de secretaris door de koning worden benoemd, de ontvanger, de schepenen en de raadsleden door de 
commissarissen-staatsraden, belast met het voorlopig bestuur der weder in bezit genomen landstreken in 
Limburg 53 Bij K.B. van 26 februari 1842 no. 68 worden eerder genoemde bepalingen ingetrokken en wordt 
opnieuw `in afwachting van de eindelijke inrichting der besturen in de gemeenten ten plattelande in het 
Hertogdom Limburg' voorlopig bepaald, dat de raadsleden, het plaatselijk bestuur gehoord, zullen worden 
benoemd door Ged. Staten en dat deze laatsten overigens ook zullen beschikken op tussentijdse verzoeken 
om ontslag van de schepenen en de raadsleden54. Het voorlopige karakter van al deze bepalingen wordt wel 
bijzonder gekenmerkt door het feit, dat bij K.B. van 18 juni 1842 (Staatsblad no. 14) wordt bepaald, dat voor 
Limburg voorlopig de Belgische gemeentewet nog van kracht zal moeten blijven, voorzover deze niet 
krachtens bijzondere verordeningen op bepaalde punten sedert 22 juni 1839 uitdrukkelijk is gewijzigd. 
 

9. Raad, burgemeester en wethouders, 1851 - 1940 

 
De uiteindelijke regeling van het plaatselijke bestuursapparaat kwam tot stand door bij de Grondwet van 
1848 voorgeschreven Gemeentewet, die de gemeenteraad aan het hoofd stelt van de gemeente. Voortaan 
bestaat, ingevolgde art. 1 van de sinds 29 juni 1851 van kracht zijnde Gemeentewet, het bestuur van elke 
gemeente uit: de raad, een burgemeester en wethouders. Bij de keuze van de raadsleden blijft het 
censuskiesrecht voorlopig nog van kracht. De leden van de raad worden dus gekozen door de inwoners van 
de gemeente die een bepaald bedrag aan belasting opbrengen. Voor Hoensbroek - zijnde een gemeente 
beneden de 3000 inwoners - werd het aantal raadsleden - onverschillig of de burgemeester er nu lid van zij - 
op zeven vastgesteld. De zittingsperiode der raadsleden duurt zes jaren; een derde gedeelte van de raad 
treedt om de twee jaar af doch blijft herkiesbaar. De burgemeester, die door de koning benoemd wordt 
eveneens voor een  periode van zes jaar, kan na die tijd worden herbenoemd. De wethouders, voor onze 
gemeente twee in getal, worden uit de leden van de raad voor zes jaar gekozen, een hunner treedt na drie 
jaar af en is dan herkiesbaar.`De secretaris en de ontvanger worden op voordracht van het College van 
B&W door de raad benoemd, geschorst en ontslagen. Indien de burgemeester tevens secretaris is, kan hij 
in deze laatste functie niet dan met goedkeurig van de Kroon ontslagen of geschorst worden. Naar 
aanleiding van het in werking treden van de Gemeentewet is onze raad, bestaande uit zeven leden, tot 
onderzoek van de geloofsbrieven der raadsleden en tot installatie van deze nieuwe raad voor het eerst 
bijeen op 8 oktober 1851. 
 
Op 27 december 1854 vindt de vaststelling plaats van het eerste `Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad'. Op 8 december 1865 wordt een nieuw reglement opgesteld, waarvan 
de scherpere detaillering wijst in de richting van plaats gehad hebbende onordelijkheden of te verwachten 
moeilijkheden in de raadsvergaderingen55. De `jaarwedden' van de wethouders schepenen of assessoren en 
de presentiegelden voor de leden van de raad waren zo gering, dat deze functies toentertijd werkelijk als 
erebaantjes moesten worden beschouwd. In feite was het dan ook zó, dat de functies nog decennia lang 
werden uitgeoefend door de eigenaren of de pachters der grote hoeven in Hoensbroek. Bij besluit van G.S. 
van 28 januari 1852 werd het presentiegeld van de raad vastgesteld op 20 gulden per jaar, voor de gehele 
                                                      
53 Officieel blad voor Limburg no. 21, waarin opgenomen het K.B. van 19 oktober 1839. 
54 Administratief Memoriaal voor het Hertogdom Limburg, 1842, no. 70. 
55 GAH, Register van besluiten van de raad 1851 - 1865 



raad wel te verstaan. Op 17 november 1876 werd het presentiegeld van 30 tot 50 gulden per jaar 
verhoogd.Een andere terloops gemaakte ontdekking is, dat de wethouder, Jan de la Haye, als zodanig in 
1854 een jaarwedde van 15 gulden per jaar geniet. Voorzover we konden nagaan, hebben zich tot 1940 op 
het punt van de samenstelling van het plaatselijk bestuur te Hoensbroek geen bijzonderheden voorgedaan, 
die afzonderlijk dienen te worden gemeld. 
 

10. Het Raadhuis en de archieven 

 
Gaarne hadden wij iets naders willen mededelen over het verdere organisame der gemeente, met name 
over de behuizing van het plaatselijk bestuur, het raadhuis en over de plaats waar de waardevolle 
documenten, de archieven, die de basis vormen der rechten van de gemeente in het algemeen en van haar 
burgers in het bijzonder, in de loop der 19e eeuw waren ondergebracht. Eerst in 1837 begint met te denken 
over het inrichten van een raadhuis. In een besluit van de raad d.d. 4 september 1837, komt tot uiting, dat 
de nieuw te bouwen school tevens zal dienen tot gemeentehuis. Voor zover we konden nagaan heeft dit 
gebouw dat eerst in 1852 tot stand kwam, nooit als zodanig dienst gedaan. De eerste steenlegging van het 
nieuwe schoolgebouw, dat aan de Vogelstang zou verrijzen, dit is daar waar nu de schoolcomplexen liggen 
van de Zusters van de O.L. Vrouw - had plaats op 2 augustus 1870. Vermoedelijk is dit gebouw in 1871 in 
gebruik genomen en was er één kamer bestemd voor het gemeentelijk bestuursapparaat; doch de raad gaf 
tot 1882 er blijkbaar de voorkeur aan elders te vergaderen. Een aanwijzing immers omtrent het benutten van 
dit raadhuis vinden wij eerst in een besluit van de raad, d.d. 13 maart 1882, waarin wordt goedgevonden, 
dat de Rijksontvanger voortaan zitdag zal houden `op het gemeente-raadhuis in het schoollokaal' en waarin 
tevens bepaald wordt, dat vanaf 1 mei 1882 ook `de raadsvergaderingen aldaar zullen worden gehouden'. 
 
Voor het stoken van de kachel in en het schoonhouden van dit raadhuis werd van 1 mei tot 31 december 
1882 f 333,- betaald. De aanschaffing van de kachel zelf met de andere meubels, waarmee de raadkamer 
werd ingericht, had in totaal een uitgave van f 50,- tengevolge56. Vóór 1882 heeft men zich blijkbaar bediend 
van de gelagkamer van een herberg of een ander gunstig gelegen vertrek. Dit blijkt o.m. uit de bijlagen der 
rekeningen van 1854 tot 1882 waarin jaarlijks gesproken wordt van de `huur van de raadkamer'. Vanaf 
1855, het jaar waarin Egidius Slanghen als burgemeester werd benoemd, tot vermoedelijk 1872 was het 
`raadhuis' gevestigd in een woning aan de toenmalige dorpstraat schuin tegenover de pastorie en het 
kerkhof. Daar woonde de toen nog ongehuwde Slanghen in, bij zijn broer Karel, die o.m. herbergier was. Hij 
hield daar een `raadkamer' er op na, waarvoor zijn broer aanvankelijk f 9,90 (later f 3,-) huur per jaar 
ontving57. Dat de gemeentelijke zaken ten huize van de burgemeester, van de secretaris en ten dele ook in 
de particuliere woning van de ontvanger werden afgedaan, was toen een doodgewoon verschijnsel. 
Woonde deze functionaris te ver verwijderd van de dorpskern dan werd wel eens een andere oplossing 
gezocht. Zo moest o.a. eens een wethouder tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand aangesteld worden 
louter en alleen omdat de burgemeester die deze functie gewoonlijk vervulde, wegens de grote afstand voor 
de dorpelingen niet goed bereikbaar was. 
 
Uit een en ander blijkt, dat het gemeentelijk apparaat ook te Hoensbroek in de 19e eeuw nog zeer slecht 
ontwikkeld was. Als men bedenkt, dat in het begin van deze eeuw de totale jaarlijkse uitgaven slechst 459 
frans bedroegen 58en dat aan het einde dezer eeuw de jaarlijkse begroting verhoudingsgewijze niet veel 
gestegen was, dan zal de lezer begrijpen, dat over de ontwikkeling van het gemeentelijk orgaan in die 
periode weinig te vertellen valt. De afkondiging van de verordeningen en de bekendmaking van andere 
gemeentelijke berichten geschiedde door middel van een `kaartje aan de kerkdeur'. De gemeentelijke 
archieven - voor zover belangrijk genoeg geacht - verhuisden vermoedelijk telkens als een nieuwe 
burgemeester dit nodig vond door deze zelf in zijn particuliere woning onder te brengen. Zo blijkt uit een 
rapport van 3 september 1838, dat de gemeentelijke archieven op dat moment bewaard worden ten huize 
van de burgemeester' toen J.H. Mannens, woonachtig in het gehucht Vaesrade. Is het dan verwonderlijk, 
dat van het archief, dit gemeentelijk hulpapparaat bij uitstek, van voor 1900 slechts een zeer mager restant 
bewaard bleef, zoals blijken zal uit de hierna volgende uiteenzetting betreffende `De ordening en 
inventarisatie der Archieven' 
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IV. Lijsten van functionarissen. 

 

Burgemeesters (Agents - Maires - Schouten) 

• 1794 - 1796 J. Hortsmans 
• 1796 - 1800 Werner Joseph Wulff. 
• 1800 - 1807 J.W. Heusch. 
• 1808 - 1830 Leon Willems 
• 1818 - Henri Jongen 
• 1830 - 1833 J.W. Cremers 
• 1833 - 1836 L. J. Cremers 
• 1836 - 1855 J. H. Mannens. 
• 1855 - 1882 Egid. Slanghen.  
• 1882 - 1888 W. Horstmans 
• 1889 - 1919 Nic. Jos. Boshouwers 
• 1919 - 1934 D.J.A. van der Kroon 
• 1934 - 1965 J.H. Martin 
• 1965 - A.L.H.M. Kessen 

 

Secretarissen. 

• 1795 C.H. Cremers 
• 1818 - 1825 Henri Jongen 
• 1825 - J.W. L'Ortye 
• 1826 - 1830 Leon Willems 
• 1830 - 1836 Leon. Jos. Cremers 
• 1837 - 1843 Jean Bapt. Slangen 
• 1843 - 1847 Will. Nicol. Göbbels 
• 1847 - 1850 Victor Willems 
• 1851 - 1889 Pieter Diederen 
• 1889 - 1893 Balth Diederen 
• 1894 - Balth Diederen 
• 1894 - 1922 J.M.H. Hamers 
• 1922 - 1946 H.B.A. Kaufmann 
• 1947 - 1965 P.A.H.M. Peeters 
• 1965 - 1971 J.H.H.M. Maessen 
• 1972 - H.J. Creusen 

 

Ontvangers. 

• 1808 Nicolaas Beckers 
• 1807 Chretien Cremers  
• 1818 - 1825 Pieter Joseph Jongen 
• 1825 - 1835 Paul Richelme 
• 1835 - 1837 Paul Nihoul 
• 1837 - 1863 Jean Leon Willems 
• 1863 - 1875 W. Horstmans 
• 1875 - 1907 Joseph Kokkelkoren 
• 1907 - 1919 H.J. Eymael 
• 1919 - 1925 W.H.J. Dela Haye 
• 1926 - 1944 J.H. Tonnaer 
• 1944 M.H. Simons 
• 1944 - 1971 J.H. Diederen 
• 1971 - 1972 H.J. Creusen 
• 1972 - F.L. Vreuls 

 



Wethouders (Adjoints - Schepenen - Aessessors) 

 

1795 - 1900 
N.B. Voor de namen is het jaar van verkiezing en achter de naam zijn de jaren van herverkiezing geplaatst. 
 

• 1795. Renier Lahaye. 
• 1796. Gabr. Klinckenbergh 
• 1800. J. Hub. Schiffelers 
• 1808. L.J. Widdershoven 
• 1818. Francois Widdershoven 
• 1818. Francois Widdershoven, Thomas Mannens 1822 - 1818. 
• 1818. Werner Jos Wulff 
• 1819. F.A. Horstmanns 1825 
• 1825. Arnold Slangen 
• 1830. Bath Slangen, Peter Leon. Moonen 
• 1836. Jean Jos. Vaessen (1839 - 1843 - 1849 - 1851 - 1857)  
• 1836. Chretien Kerckhoffs 
• 1839. Willem. Jos. Senden 1846 
• 1854. Jan de la Haye 
• 1857. Leon. Jos. Senden (1863 - 1873) 
• 1860. Willem Jos. Austen (1866 - 1871 - 1872 - 1878) 
• 1879. Jan Leon. Lebouille 
• 1883. Fr. Xav. Boshouwers 1888 
• 1885. Pieter Jos Petri 1889 
• 1889. Balthazar Hoen 
• 1893. Hub. Jos. Eymael (1895 - 1899) 
• 1896. Jan Willem Willems (1899) 

 

1900 - 1940 
N.B. De zittingsperiode was telkens van het ene jaartal tot het volgende genoemde jaartal. 
 

• 1902. L.J. Collaris en J.W. Eymael. 
• 1907. L.J. Collaris en P.J.Bindels. 
• 1911. L.J. Collaris en L.R. Voncken. 
• 1917. J.J. Brassé en M.J. Creusen 
• 1918. J.J. Brassé en J.L.A. Vincken 
• 1919. M.P.H. Cremers en J.L.A. Vincken. 
• 1923. C.J. Bindels en D. Snoeyerbos. 
• 1927. C.J. Bindels en N.J. Boshouwers. 
• 1931. N.J. Boshouwers en M.P.H. Cremers 
• 1932. J. Wante (Na overlijden Boshouwers) 
• 1935. J.H. Boshouwers en M.P.H. Cremers 
• 1939. J.H. Boshouwers en J. Wante. 

 



Leden van de gemeenteraad 

 

1795 - 1900 

• 1796. J. Horstmans en Renier Lahaye (afgevaardigden naar vergadering te Oirsbeek) 
• 1800. Jean Beckers, Jos, Custers (1806), J.P. Dormans, Jean Jongen, J.P. Lemmens, Thomas 

Mannens, G. Prickarts en Math. Slangen. 
• 1806. J.J. Bruls, Ad. A Campo. P Renier De Lahaye, J.P. Diederen, Fr. Horstmans, P.R. Kusters, 

Abr. Stijfs, J.W. Widdershoven. 
• 1818. J.J. Bruls (1826), G. Florax, W. Frissen, A. Horstmans (1822, 1828), Gabr. Klinckenberg, 

P.R. Kusters (1830), Thom. Mannens (1822 - 1828 - 1830) Th. A. Slangen (1830 - 1843), Fr. 
Widdershoven, W.J. Wulff (1822). 

• 1820. J.W. De La Haye. 
• 1822. Balth. Slangeb (1828) 
• 1827. J.H. Mannens (1830 - 1834), P.L. Moonen (1834) 
• 1830. F.L. Diederen (1832), P.J. Floraks (1832 - 1839), Ger. Heusch (1836 - 1839), J.L. Senden. 
• 1836. P.L. America (1839), Loth. Klinckenberg (1839), Leon. Petri, Mart. Quix, G. Jos. Senden 

(1839 - 1846). 
• 1839. P.M. Eymael (1846), Jean Jos. Vaessen (1843 - 1849-1851-1857) 
• 1843. W.J. Austen (1846 - 1851 - 1855), Hend. Hoen (1849 - 1851 - 1853), Leon Kurvers (1849), 

Math. Peters, Jan Petri (1846). 
• 1848. Jan de la Haye (1851 - 1857) 
• 1849. Thom. Arnold Slangen  
• 1851. Nic. Jos. Kerckhoffs (1853 - 1859, 1871 - 1879) Peter Jos. Petri (1857 - 1875, 1881 - 1888 - 

1892 + 30 december 1902), J.H. Mannensn 1855) 
• 1855. Egidius Slangen (1873 - 1876), L.J. Senden (1873 - 1879) 
• 1857. Balt. Cremers, Frans Widdershoven (1860) 
• 1859. W.J. Austen (1871 - 1889) 
• 1860. Ger. Jos. Florakx (1875 - 1881 - 1888 - 1891) 
• 1863. Jos. Moberts (1875 - 1881 - 1888 - 1893) 
• 1876. Jan. Leon. Lebouille (1885) 
• 1879. Fr. Xav. Boshouwers (1889, afgetreden wegens benoeming zoon als burgemeester), 

Bernard á Campo (1881) 
• 1881. Balth. Hoen (1885 - 1888) 
• 1885. P. Jos. De La Haye (1888) 
• 1889. N. Jos Boshouwers (1891 - 1897), H.J. Eymael (1893 - 1901), J.W. Willems (1899) 
• 1893. L.J. Collaris (1901), P.M. Custers (1899), W.K. Horst,ams (1899) 
• 1897. P.J. Smeets (1903) 
• 1899. J.H. Ladeur. 

 
 

1900 - 1940 

• 1900. S.J. Vincken 
• 1902. M.J. Creusen. 
• 1904. P.J. Bindels. 
• 1908. J.L. Widdershoven 
• 1909. J.R. Voncken. 
• 1911. J.W. Niederer 
• 1913. J.J. Brassé 
• 1915. M.P.H. Cremers, B. Kusters. 
• 1916. J.L.A. Vincken 
• 1917. G.A. Beckers, J.J. Dela Haye, H. Dortu 
• 1919. J.P. Beukers, D. Snoeyerbos, M.H. Verboeket. 
• 1923. C.J. Bindels, J.H. Debije, J.S. Guyken, J.J. Heijboer, J. Lucieër, W. Quaedackers. 



• 1925. J.W. Vogelaar. 
• 1927. N.J. Boshouwers , P.H. Moonen, A.C.A.M. de Vaan. 
• 1928. J.W.M. Winkelman. 
• 1931. Z. v.d. Berg, J.L. Gubbels, H.P. van `t Hooft, C. Plas, H.J. Rijsdijk, J. Wante. 
• 1932. A. Peeters, J.I. Willems 
• 1934. T. Doelen, G. v. Kruchten. 
• 1935. S Bosch, J.H. Boshouwers, A.L.E. Custers, M.J.J. Dekker, L.K. Geraets, J. Th. 

Quaedackers/ 
• 1937. H. Kattenberg. 
• 1939. W.H. Mannens, W. van der Meer, J.H. Quaedackers, J. de Vries. 
• 1940. A. Korf, A. Vos. 

 

De ordening en inventarisatie der archieven en de verantwoording van deze ordening en 
inventarisatie 

 

1. Begin en einddata der periode van inventarisatie. 

 
Bij de titel van deze inventaris zijn begin en einddata (1800 - 1940) van de periode, waarover deze 
inventarisatie zich uitstrekt, opgenomen. De vermelde begin-datum vereist enige toelichting, omdat hij 
verband houdt met het hoofdbestanddeel van deze inventaris, namelijk: het archief van de gemeentebstuur 
gevormd onder beheer van de gemeente-secretaris. Het mag daarbij als algemeen bekend beschouwd 
worden geacht, dat de grens tussen oud-archief en het nieuw-archief ener gemeente steeds getrokken 
wordt op de datum waarop het begin der Franse overheersing het `ancien regime' ten onder ging en een 
geheel nieuwe bestuurlijke administratie werd ingevoerd die in grote lijnen ook na de Franse tijd werd 
gehandhaafd. Zoals wij in de beknopte bestuursgeschiedenis reeds hebben vermeld is de maatgevende 
datum in deze voor de gemeente Hoensbroek; 18 november 1794. In principe zou derhalve het `Nieuw-
archief'van de op die datum gefundeerde gemeente Hoensbroek moeten aanvangen; de oudste nog 
aanwezige archiefstukken ontstaan onder het beheer van de gemeente-secretaris dateren echter van rond 
1800. Het is om deze reden dat wij 1800 als begindatum hebben aangehouden; afgezien van en geen 
rekening gehouden met het feit dat van het `oud-archief' één register bewaard is gebleven, dat als 
afzonderlijke nummer 1 aan de eigenlijke inventaris voorafgaat. Als einddatum is aangehouden het moment 
waarop het registratuurstelsel der VNG werd toegepast. Dit stelsel pleegt in de wijze van ordening der 
gemeente-archieven een zó diep ingrijpende werking aan te brengen, dat er in feite een caesuur is ontstaan 
tussen het statisch archief en het dynamisch archief op 1 januari 1940. Derhalve is 1940 als einddatum van 
deze inventaris te beschouwen. 
 

2. De voormalige "verzorging" der gemeente-archieven en de hierin te signaleren hiaten. 

 
In principe zouden alle archiefbestanddelen, ontstaan in en daterende uit de periode 1800 - 1940, voorzover 
niet legaliter vernietigd, in deze inventaris moeten voorkomen. In de hieraan voorafgaande 
bestuursgeschiedenis hebben wij onder `Raadhuis en archieven' reeds gesignaleerd dat er van een 
behoorlijke verzorging der archieven eerst gesproken kan worden vanaf 1920, dat er uit de periode van vóór 
1900 zeer veel archiefstukken verloren zijn gegaan en gezinspeeld op de mogelijkheid dat het ontbreken 
van een behoorlijk raadhuis aanleiding zou kunnen zijn geweest tot dit verlies. Wanneer of bij welke 
gelegenheid de bedoelde hiaten in het archief zijn veroorzaakt, is niet meer met zekerheid te bepalen. De 
ondervinding op dit punt heeft ons echter geleerd dat een verhuizing vaak aanleiding geeft tot opruiming 
en/of achterlating van op dat moment overbodig geachte `rommel'. Indien een dergelijke `overweging' in het 
spel is geweest, dan zou dit verlies ontstaan kunnen zijn ofwel bij de overgang in 1871 naar de alsdan 
ontstane `raadkamer' boven het oude schoolgebouw, danwel bij de verhuizing in 1911 naar het nieuwe 
gemeentehuis. Wij willen in dit verband  uitdrukkelijk erop wijzen dat het ontbreken van een behoorlijk 
raadhuis niet de enige oorzaak van verlies aan archiefstukken kan zijn geweest. Immers blijkens de op 6 
april 1855, bij gelegenheid van de burgemeesters-wisseling tussen Mannens en Slanghen, opgemaakt 
inventaris der aanwezige archiefstukken, waren op genoemde datum nog belangrijke archiefstukken en 
zelfs series registers voorhanden die thans niet meer aanwezig zijn. 
 



Bij het beschouwen van deze met een zekere zorgvuldigheid door burgemeester Slanghen in 1855 
opgemaakte inventaris, in aanmerking nemende diens zin voor historie en zijn belangstellende en 
voortdurende speurzin in oude archieven, kunnen wij moeilijk veronderstellen dat in zijn ambtsperiode van 
1855 - 1882 archiefstukken veronachtzaamnd zouden zijn en dat dus een verhuizing in 1871 daartoe 
aanleiding zou zijn geweest. Waarschijnlijk is dat men onzorgvuldig te werk is gegaan bij de verhuizing in 
1911. Het is dit verband in elk geval merkwaardig dat vooral het aantal losse correspondentie-stukken van 
voor 1910 zeer sporadisch is te noemen. Hoe het ook zij, van de in 1855 opgesomde archiefstukken is op 
een later tijdstip, vermoedelijk tussen 1882 en 1911, een aanmerkelijk gedeelte verloren gegaan. Immers 
naast het in onze inventaris onder nr. opgenomen fragment van een Leggerboek uit ca. 1770, vermeldt de 
oude inventaris uit 1855 de aanwezigheid van andere archiefstukken uit de periode van het `ancien regime' 
met name 'Pakje rekeningen en verdeling van de gemeente-lasten van vóór de Franse Tijd'. Voorts een 
`stamrol van belastbare eigendommen opgemaakt in het jaar VII' en `49 pakjes met brieven van 1818 tot 
1855'. Tenslotte worden genoemd `Belasting-kohieren vanaf 1823,  en lijsten van kiezers vanaf 1831' 
alsmede een serie `Militieregisters van 1815 - 1855', terwijl deze laatstbedoelde serie thans eerst begint in 
1859. Een meer recente aderlating, die het gemeentearchief moest ondergaan, was vernietiging door de 
Duitse bezetter, van een groot gedeelte der militieregisters namelijk die der lichtingen 1918 tot 1940. 
 
Tenslotte ontbreken in deze inventarisatie bepaalde stukken en series, die ofschoon daterende van vóór 
1940, als retroacta werden opgenomen bij de inmiddels volgens het Registratuurstelsel der VNG gevormde 
series en dossiers. Als voorbeeld noemen wij de grote serie bouwvergunningen verleend voor 1940 die 
thans bij het archief van gemeentewerken deel uitmaken van een nieuw-gevormde serie en in dat nieuwe 
systeem van ordening volledigheidshalve onmogelijk gemist kunnen worden. De reeks `Verslagen van de 
toestand der gemeente' aanvangende 1884 vermeldt weinig belangrijks over de verzorging der archieven. In 
de eerste verslagen luidt het: `De archieven bevinden zich behoorlijk geregeld ten raadhuize' of `op de 
raadkamer in daartoe bestemde kasten', terwijl in de jaren 1888 - 1919 stereotyp en monotoon dezelfde 
weinigzeggende zin herhaald wordt. In 1920 wordt vermeld dat `ten aanzien van het boeken en het 
opbergen van uitgaande en ingekomen stukken met ingang van 1 januari 1920 een nieuw systeem is 
ingevoerd. Dit systeem voldoet in de praktijk zeer; het vergemakkelijk het nagaan van gegevens en spaart 
daardoor tijd, hetwelk de administratieve ter secretarie ten goede komt'. Blijkbaar heeft men in 1921 tevens 
een begin gemaakt met een ordening van de oudere archieven, want in het verslag van 1922 staat te lezen 
dat `het oud-archief in volgorde der dienstjaren is opgeborgen, terwijl de voornaamste stukken in brandkast 
berusten'. 
Gaan wij tenslotte te rade bij de rapporten van de Rijksarchivaris in Limburg, belast met de inspectie van de 
gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie, dan ontdekken wij daarin nog de navolgende 
gegevens over de archief-verzorging. 
 
In zijn inspectierapport uitgebracht in 1923 rapporteert hij onder andere: `Oud-archief is niet aanwezig; de 
correspondentie vanaf 1850 is in bandjes verzameld; hoewel het archief goed verzorgd en netjes bewaard 
is, ontbreekt er eenheid in het systeem, het is niet geinventariseerd en zelfs niet geordend'. In 1931 
rapporteert hij daarentegen een aanmerkelijke verbetering: `Secert 1923, toen de toestand te wensen 
overliet, heb ik thans een gehele ommekeer ten goede aangetroffen. Dit alles is te danken aan de goede 
zorgen, belangstelling en kunde van de secretaris'. Ook het rapport van 1935 spreekt van: `uitstekende 
verzorging van het archief, dat een uitmuntend voorbeeld van toegewijde zorg genoemd mag worden'. In 
1940 rapporteert de inspecteur in dezelfde zin: `Het archief van vóór 1920 is geordend en materieel 
uitstekend verzorgd, een goede summiere lijst van de aanwezige stukken is opgemaakt'. Vanaf 1920 is een 
subjectief rubriekenstelsel in gebruik dat consequent en zeer ordentelijk wordt toegepast. Ofschoon het 
rapport van 1947 een voortdurend goed beheer der archieven memoreert, dringt de inspecteur hierin aan op 
de bouw van een nieuwe ruimte centrale archiefbewaarplaats. Hij constateert, evenals trouwens in 1935, dat 
bepaalde archiefbestanddelen in diverse archiefbewaarplaatsen in afzonderlijke gebouwen zijn 
ondergebracht. Hij merkt op dat er gebrek aan plaatsruimte is ontstaan, zodat de archieven `in dubbele rijen 
in de rekken' zijn geplaatst. Ook de rapporten van 1957, 1961 en 1966 spreken van een onbevredigende 
toestand ten aanzien van de archiefbewaarplaats, die ofschoon vergroot, `overvol' wordt genoemd waardoor 
`wanorde onvermijdelijk' wordt geacht. 
 
Om tegemoet te komen aan dit plaatsruimte-gebrek doch vooral om de uitstekende verzorging, waarvan 
men blijk had gegeven, te honoreren, werde het oudere gedeelte van het archief daterende van vóór 1920, 
in 1957 overgebracht naar het Rijksarchief in Limburg waar het door ondergetekende definitief zou worden 
geordend en geinventariseerd. In hetzelfde jaar echter werd door ondergetekende belast met een andere 
provinciale taak, n.l. het secretariaat van de toen startende Kampeercommissie. Deze nevenfunctie groeide 
door de stormachtige ontwikkeling van het kampeerwezen in Limburg en de inspectie daarvan, zodanig uit, 



dat zijn als archivaris praktisch er bij inschoot en hij eerst na zijn pensionering in 1971 de inventarisatie van 
het onderhavige archief der gemeente Hoensbroek daadwerkelijk ter hand kon nemen. Inmiddels waren ook 
de archieven van 1920 tot 1940 ter inventarisatie naar het RAL overgebracht. Ondertussen is bij de 
verbouwing van het gemeentehuis in 1975/1976 een ruime brandvrije archiefbewaarplaats tot stand 
gekomen waarin het dynamisch gedeelte der archieven daterende vanaf de invoering van het 
registratuurstelsel op 1 januari 1940 zijn opgenomen. In deze bewaarplaats is echter `mirabele dictu' geen 
plaatsruimte voor het statisch gedeelte van 1800 tot 1940 waarvan de ordening en inventarisatie in de lente 
van 1976 zijn beslag kreeg. Eerst op het moment dat het schooljaar 1976 in juli ten einde loopt, kan het 
oude schoolgebouw worden afgebroken en zal er ruimte ontstaan om de archiefbewaarplaats uit te breiden 
met een afzonderlijk lokaal waarin dan in het najaar 1976 het onderhavig archiefgedeelte vermoedelijk kan 
worden opgenomen. 
 

3. Verantwoording van ordening en inventarisatie. 

 
Nadat wij hiervoren de aandacht vroegen voor de lotgevallen van de gemeentelijke archieven, zullen wij 
thans verantwoording afleggen van de onderhavige ordening en inventarisatie dezer archieven. Reeds in 
het voorwoord hebben wij er de aandacht op gevestigd dat in principe ook deze inventaris vervaardigd is 
naar de `algemene regels voor de verzorging van gemeente-archieven daterende van na 1813'. Zoveel 
mogelijk rekening houdende met de beginselen der archief-economie, waarbij voorop staat dat - indien 
mogelijk - bij de ordening en inventarisatie de oorspronkelijke door de administratie aangebrachte orde 
wordt hersteld en rekening wordt gehouden met de in bepaalde perioden gehanteerde systemen en.of met 
het voorhanden zijn van afzonderlijk gevormde reeksen, hebben wij gemeend van de voornoemde 
`algemene regels' in zoverre te moeten afwijken als hieronder nader wordt uiteengezet. 
Het inventaris-model volgens de `algemene regels' splitst het archief van het Gemeentebestuur gevormd 
onder het beheer van de gemeente-secretaris normaliter in twee delen. In het eerste deel worden dan 
ondergebracht de `Stukken en seriën van algemene aard' zoals: de registers van notulen der vergaderingen 
van de gemeenteraad en van het college van B&W, de agenda en de registers van besluiten van bedoelde 
raad en college, de publicaties, de verordeningen, de correspondentie-registers, de indicateurs en de 
klappers op deze indicateurs; de gemeente-verslagen, de inventarissen en tenslotte de serie akten van 
eigendom. In het tweede deel worden normaliter ondergebracht alle `stukken en serien van bijzondere aard' 
waarvan de ordening in grote lijnen gebaseerd is op de `code archiefordening en documentatie voor de 
overheidsadministratie' uitgegeven door de VNG. 
 
Opgemerkt zij dat de herordening en inventarisatie dezer `Stukken en serien van bijzondere aard' volgens 
de `code' in beginsel alléén dan wordt toegepast indien er geen oorspronkelijk systeem van ordening in de 
archieven is te herkennen of indien dit vanwege zijn subjectieve aard moeilijk hanteerbaar en derhalve 
onaanvaardbaar mag worden geacht. Bij het aanvaarden van onze opdracht tot inventarisatie constateerden 
wij dat , in grote lijnen, de archieven onzer gemeente in vijf groepen waren te onderscheiden. N.l. a) de 
stukken en serien van algemene aard, hiervoren reeds opgesomd. b) De stukken en serien van bijzondere 
aard, hoofdzakelijk correspondentie en andere `losse stukken', achteraf enigszins summier geordend 
volgens een niet oorspronkelijk stelsel, en lopende over de periode van 1800 - 1920. c) De Stukken en 
serien van Bijzondere Aard' eveneens in hoofdzaak omvattende correspondentie en andere `losse stukken', 
geordend volgens een Alfabetisch Rubriekenstelsel en lopende over de periode van 1920 - 1940. d) 
Afzonderlijk gehouden reeksen en seriën die niet pasten in de sub b) en c) genoemde systemen van 
ordening en die bovendien doorliepen over de beide perioden dus van 1800 - 1940, zoals: de series 
begrotingen en de memories van toelichting daarop, de series rekeningen en de daartoe behorende 
bijlagen; Belasting-kohieren, Bevolkingsregisters, Militie-registers en andere reeksen en seriën die wegens 
hun aard of hun volume niet in de sub b) en c) genoemde series werden opgenomen. De afwijking van het 
normale inventaris-model, volgens de bedoelde algemene regels was in hoofdzaak een gevolg van het feit 
dat ongeveer de helft van het archief was geordend volgens een `Alfabetisch Rubriekenstelsel' dat in alle 
opzichten voldeed aan de gestelde eisen. 
 
Het onderhavige stelsels immers was in zijn geheel a) zodanig consequent toegepast, b) een zolange reeks 
van jaren volgehouden en c) voorzien van uitvoerige indicateurs en daarop aangebrachte klappers dat wij 
gemeend hebben dit oorspronkelijke systeem van ordening voor de periode 1920 - 19409 te moeten en te 
kunnen handhaven. Rekening houdende met de bestaande indeling moest deze inventaris derhalve 
uiteenvallen in vier delen. Naast de inventaris van het archief van het Gemeentebestuur gevormd onder 
beheer van de gemeente-secretaris, zijn  in overeenstemming met het inventaris-model en de algemene 
regels afzonderlijke inventarissen opgemaakt van de `kabinetsarchieven' en de archieven van: de 



Gemeente-ontvanger, het Burgerlijk Armbestuur, het Electricteitsbedrijf, het Gasbedrijf, het 
Levensmiddelenbedrijf en de archieven van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en van het Kadaster, de 
beide laatstgenoemd te beschouwen als ten gemeentehuize gedeponeerde Rijksarchief-bestanddelen. 
Ten einde de handhaving van de door deze inventarisatie aangebrachte orde in de archieven zoveel 
mogelijk te waarborgen, hebben wij alle registers, stukken, omslagen, delen etc. , doorlopend genummerd. 
Deze nummering is zo gedetailleerd mogelijk doorgevoerd, zodat de archiefbescheiden na eventuele 
raadpleging weer gemakkelijk op hun juiste plaats kunnen worden teruggezet. 
 
Voor wat vernietiging van archiefstukken betreft mogen wij verwijzen naar hetgeen hierover naar voren is 
gebracht onder `de voormalige verzorging etc" In verband met het feit dat de archiefbestanddelen van 1800 
tot 1920 diverse aderlatingen hadden ondergaan, hebben wij uit deze periode in het algemeen minder 
vernietigd dan geoorloofd is volgens: de `lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking 
komende stukken in de gemeente-archieven dagtekenende van na 1850', zoals deze is vastgesteld door de 
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij hun besluit 
van 14 januari 1948/ 6 maart 1948, nr 11995, afdeling B.B. en nr. 56931, afdeling O.K.N. Zodoende zijn 
door ons:  
a) Geen stukken vernietigd, hoe gering van waarde deze ook mochten schijnen van vóór 1850. 
b) Praktisch geen stukken vernietigd uit de periode 1850 - 1900, tenzij blanco-formulieren, 
kladaantekeningen, duplicaten en dergelijke stukken die noch administratief noch historisch van belang 
konden worden geacht, daar van dit archiefgedeelte zoveel verloren is gegaan dat de indruk wordt gewekt 
dat de correspondentie en de losse stukken grotendeels zijn `opgeruimd' en dat toevalligerwijze een klein 
gedeelte er van aan de vernietiging is ontsnapt. 
c) Ten aanzien van de periode 1900 - 1920 zijn wij eveneens zeer omzichtig te werk gegaan. Wij hebben 
ons in deze geconformeerd aan het in de Algemene Toelichting op voornoemde `lijst' sub II, alinea 2 
gestelde, dat: `wanneer een archief tengevolge van buitengewone omstandigheden in enig deel niet meer 
compleet is, zal het nodig zijn alvorens tot vernietiging van de overige ingevolge deze lijst voor vernietiging 
in aanmerking komende stukken over te gaan, te onderzoek in hoeverre deze stukken als aanvulling of als 
vervanging van het geschonden of het verloren gegane gedeelte kunnen dienen'. 
 
Ingevolge deze behoudingsgezinde werkwijze kan het de aandachtige onderzoeker van het archief in eerste 
instantie misschien wel eens bevreemden, een bundel met onbelangrijk te achten stukken aan te treffen. 
Men kent nu echter onze overwegingen tot het behoud hiervan. Ten aanzien van de vernietiging van 
archiefbescheiden uit de periode 1920 tot 1940 mogen verwijzen naar de processen-verbaal van de 
vernietiging behorende `lijsten van te vernietigen dossiers (1e serie en 2e serie) waartoe machtiging werd 
verleend aan de secretaris in 1958 en in 1976 (opgenomen in inventaris nrs. 2965 en 2966). Wat betreft de 
speciale machtiging om in afwijking van de `lijst' bepaalde `bijlage der gemeenterekening' te mogen 
vernietigen, verwijzen wij naar het schrijven van de Algemeen Rijksarchivaris d.d. 29 juli 1969 (inv. nr. 
2967); en de machtiging aan ondergetekende verleend door het College van B&W d.d. 10 september 1968 
tot vernietiging der archiefstukken alsvoren bedoeld. (inv. nr. 2964) Tenslotte mogen wij verwijzen naar het 
hierna volgend gedetailleerd overzicht van de inventarissen en naar de bijlagen die althans zijn opgenomen 
in de onverkorte uitgave van deze inventaris en nader gespecificeerd zijn in de `inhoudsopgave'. Ofschoon 
geen homogeen deel uitmakende van de archieven der gemeente Hoensbroek hebben wij gemeend 
volledigheidshalve op deze elders berustende archieven, welke voor de geschiedenis van onze gemeente 
van belang zijn, de aandacht te moeten vestigen, door ze als bijlagen op te nemen. 
 
Achteraan in deze inventaris zijn tenslotte opgenomen  klappers op: persoonsnamen en plaatselijke 
benamingen en op: zaken en onderwerpen, voorkomende in de inventaris. 
Rest ons een woord van waardering en dank uit te spreken aan de Rijksarchivaris in Limburg, Drs. M.K.J. 
Smeets, die ons ook na onze pensionnering welwillend `territorium' verleende en ons aldus niet alleen 
bureau- en archiefruimte afstond, doch ook `warmte en licht' verschafte; aan de heer W. van Mulken die ons 
in de beginfase van ons werk vooral behulpzaam was bij de eerste schifting der stukken en tenslotte aan de 
heer J.A. Fokkens die ons volijverig en effectief assisteerde bij de eindfase o.a. bij het chronologisch leggen 
der stukken en het ordenen van bepaalde dossiers en series, het aanbrengen der definitieve nummering, de 
materiële verzorging van het archief en het typen van de inventaris. 
Ofschoon onze werkzaamheden veel meer tijd in beslag hebben genomen als wij zelf konden voorzien, zijn 
zij door samenloop van omstandigheden toch nog beeindigd kunnen worden vóór dat eindelijk voldoende 
ruimte voor het archief beschikbaar was. Wij prijzen ons met het gemeentebestuur gelukkig met deze 
opheffing van het ruimtegebrek en het beeindigen van de inventarisatie die opnieuw een periode moge 
inluiden van `toegewijde zorg' voor de archieven die immers voor de gemeente de grondslag vormen van 



haar verworven rechten en de basis van haar belangrijke historie. 
Maastricht, augustus 1976. 
 



Inventaris 
 

1. Inventaris van het archief der Schepenbank van het Markiezaat Hoensbroek 

 
 1 Fragment van een leggerboek of boenderboek der Heerlijkheid of Markiezaat van 

Hoensbroek, ca. 1770.  1 deel 
N.B. Deze voorloper van de latere kadastrale legger bevond zich in een dusdanige verwaarloosde 
toestand dat hij moest worden herbonden. De oorspronkelijke band, die bij het herbinden niet 
gehandhaafd kon worden, droeg het opschrift `18. Hoensbroeck' Hieruit zou kunnen worden afgeleid 
dat het een deel is van een serie leggers die successievelijk in de loop der tijden werden gemaakt. 
Achter in het deel is een recapitulatie opgenomen van alle eigenaren, met verwijzing naar de bladzijden 
waarop hun bezittingen zijn ingeschreven met vermelding van het aantal 'Bunderen, daghwanden en 
roeden' en de op te brengen schatting of 'prijsinge'.  Ook gegevens over de eigenaren en goederen, die 
op de inmiddels verdwenen bladzijden 1  - 96 stonden ingeschreven, zijn dit overzicht opgenomen. 
Onder anderen als nr. 1. 'De heere Frans Lothar, Marckgraef van Hoensbroeck', met 375 bunders en 
een te heffen schatting van 10.574 gulden en 19 stuiver. Zoals vermeld is de legger zonder datum. De 
door ons genoemde benaderende datering is ontleend aan een los inliggend blad dat tot de legger 
heeft behoord en waarin gesproken wordt over processen-verbaal van 24 januari 1771, 24 oktober 
1774 en 22 november 1778, waarbij de in de legger voorkomende schattingen worden vastgesteld. Het 
is door ons nader aangeduid als fragment, omdat deze legger slechts ten dele bewaard is gebleven; de 
bladzijden 1 - 96 ontbreken. Op de resterende folio's 97 - 282, zijn de eigenaren vermeld voorkomende 
onder de volgnummers 78 - 307; en de perceelnummer 767 - 2194. In de diverse kolommen zijn 
vermeld: 1) de eigenaar met woonplaats, 2) de natuur of de aard van de goederen zoals: `ploegbaar 
land, weide, boomgaard, beemd, broek (land), huis en hof e.d. 3) het nummer van het perceel 4) de 
grenzen van het perceel (met vermelding van vele niet meer bekende plaatselijke benamingen), 5) De 
oppervlakte van het perceel, 6) de tiende-heffer en/of de vermelding van vrijdom van de tiende-heffing, 
7) de op te brengen belasting. 

 

2. Inventaris van het Archief van het gemeente-bestuur, gevormd onder beheer van de 
gemeentesecretaris. (Delen I tot IV) 

 

I Stukken en seriën van algemene aard 

 

1 Agenda van de Raad en het college van Burgemeester en Wethouders 

 
 2-4 Agenda der vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van 

Burgemeester en Wethouders, 1869 - 1920.  3 delen 
N.B. Deze 3 delen dragen merkwaardigerwijze de titel "Presentieregister der Raadsvergaderingen". Zij 
bevatten echter meer dan de vermelding der aanwezige raadsleden. Per vergadering worden tevens de 
behandelde punten aangegeven, zowel van de vergaderingen van de raad als van die van het college 
van Burgemeester en Wethouders. Het zijn dus in feite echte agenda's. 

 2 1869, febr. 10 - 1899, december 9 1 deel 
 3 1900, maart 13 - 1918, mei 14 1 deel 
 4 1918, mei 16 - 1920, december 1 1 deel 

 

2 Notulen van de Raad 

 
 5-21 Register van notulen der vergaderingen van de gemeenteraad, 1890 - 1939. 6 delen en 11 banden 

 5 1890, maart 28 - 1915, december 4 1 deel 
 6 1916, januari 15 - 1919, mei 23 1 deel 
 7 1919, juni 18 - 1921, december 20 1 deel 
 8 1922, januari 10 - 1923, december 20 1 band 
 9 1924, februari 13 - 1926, maart 29 1 deel 
 10 1926, juni 28 - 1927, oktober 6 1 deel 



 11 1927, oktober 27 - 1929, maart 20 1 band 
N.B. Vanaf deze band worden de notulen niet meer in handschrift in een register 
ingeschreven, doch worden deze op lossen vellen papier getypt (later veelal 
gestencild) en daarna verzameld tot banden. Naast de eigenlijke notulen zijn achter 
het verslag van iedere vergadering als bijlagen opgenomen de in die vergadering 
genomen besluiten, evenals verordeningen e.d. soms in gedrukte vorm. Tenslotte zij 
opgemerkt, dat vanaf 1927 tot 1940 (en verder) de bladzijden doorlopend zijn 
gepagineerd van pag 1. tot 4267 v.v. 

 12 1929, april 17 - 1930, januari 31 1 band 
 13 1930, maart 6 - 1931, november 30 1 band 
 14 1932, januari 7 - 1932, december 30 1 band 
 15 1933, januari 20 - 1933, december 28 1 band 
 16 1934, februari 9 - 1935, december 20 1 band 
 17 1936, januari 20 - 1937, mei 21 1 band 
 18 1937, juni 11 - 1938, februari 7 1 band 
 19 1938, maart 25 - 1938, november 21 1 band 
 20 1938, december 12 - 1939, september 5 1 band 
 21 1939, november 16 - 1939, december 18 1 band 

N.B. Buiten de periode waarover deze inventarisatie loopt, n.l. tot 31 december 1939, 
zijn in deze laatste band nog opgenomen de notulen tot vergadering van 30 
december 1940. 

 
 22-24 Register van notulen van de geheime zittingen van de gemeenteraad, 1919 - 

1941.  
 22 1919, november 13 - 1923, februari 20 1 deel 
 23 1925, maart 18 - 1938, december 15 1 deel 
 24 1939, november 16 - 1941, 22 juli 1 deel 

 
 25-26 Klapper op de notulen der vergaderingen van de raad, 1916 - 1940.  2 delen 

N.B. De alfabetisch gerangschikte trefwoorden welke als ingang op de verhandelde onderwerpen 
dienen, zijn dezelfde als die der rubrieken volgens dewelke de correspondentie uit de periode van 1920 
tot 1940 is geordend. 

 25 1916 - 1927 1 deel 
 26 1928 - 1940 1 deel 

 

3 Notulen van het college van Burgemeester en Wethouders 

 
 27-46 Register van notulen der vergaderingen van het college van Burgemeester en 

Wethouders, 1919 - 1939.  2 delen en 18 banden 
N.B. Deze serie begint feitelijk met twee parallel lopende registers. De twee eerste registers bevatten 
notulen in uitgebreide vorm en geven het verhandelde zo getrouw mogelijk weer; de derde band is 
feitelijk het begin van een nieuwe serie die het verhandelde in verkorte vorm weer geeft. Om deze 
reden is vermoedelijk de eerste band van deze nieuwe serie, die het verhaal van het verhandelde 
bevat, `Notulen der vergaderingen'. Voor de oudere notulen, verwijzen wij naar de serie Notulen van de 
Raad, waarin zij het incidenteel, ook wel notulen van het college van B. en W. zijn opgenomen. 

 27 1919, februari 14 - 1921, april 16 1 deel 
 28 1921, april 27 - 1922, maart 27 1 deel 
 29 1919, maart 7 - 1920, december 29 1 band 
 30 1922, april 5 - 1923, december 29 1 band 
 31 1924 1 band 
 32 1925 1 band 
 33 1926 1 band 
 34 1927 1 band 
 35 1928 1 band 
 36 1929 1 band 
 37 1930 1 band 



 38 1931 1 band 
 39 1932 1 band 
 40 1933 1 band 
 41 1934 1 band 
 42 1935 1 band 
 43 1936 1 band 
 44 1937 1 band 

N.B. Van de drie laatste banden zijn de bladzijden doorlopende gepagineerd van blz. 
1 tot blz 2046. 

 45 1938 1 band 
N.B. Van de drie laatste banden zijn de bladzijden doorlopende gepagineerd van blz. 
1 tot blz 2046. 

 46 1939 1 band 
N.B. Van de drie laatste banden zijn de bladzijden doorlopende gepagineerd van blz. 
1 tot blz 2046. 

 

4 Besluiten van de Raad 

 
 47-55 Register van besluiten der vergaderingen van de gemeenteraad, 1818 - 1918. 8 delen en 1 band 

N.B. Ofschoon deze oudste serie registers aanvankelijk getiteld zijn: `register van deliberatien en 
resolutiën' bevatten zij praktisch geen werkelijke deliberatien of notulen, doch in hoofdzaak besluiten 
niet uitsluitend van de Raad doch ook van het college van B. en W. Daar bovendien verordeningen, 
rapporten, afschriften van de belangrijke missiven en copiën van verzonden brieven er in zijn 
opgenomen, zou men het eventueel het `verbaal van het verhandelde' door het gemeentebestuur 
kunnen noemen. De besluiten van de raad zijn normaliter ondertekend door alle aanwezige 
raadsleden, zodat de registers tevens een aanvulling zijn van de hierna volgende presentie-registers; 
de besluiten van het college van B. en W. worden slechts ondertekend door burgemeester en 
secretaris. Voor de besluiten van de raad van jongere datum (van 1840) verwijzen wij naar de seie 
Notulen van de Raad waarin ook veelal de genomen besluiten als bijlagen zijn opgenomen. 

 47 1818, november 30 - 1830, augustus 7 1 deel 
N.B. Oorspronkelijk 3 losse katerns 

 48 1830, november 18 - 1936, juli 8 1 band 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 49 1836, november 13 - 1848, januari 1 deel 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 50 1848, februari 16 - 1855, april 3 1 deel 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 51 1855, april 5 - 1868, december 24 1 deel 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 52 1869, februari 6 - 1882, april 17 1 deel 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 53 1882, april 29 - 1889, december 18 1 deel 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 54 1890, maart 28 - 1909, november 16 1 deel 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 55 1909, december 6 - 1918, oktober 29 1 deel 
N.B. Bevat ook besluiten van Burgemeester en Wethouders 

 

5 Besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders 
N.B. De besluiten genomen door het college van Burgemeester en Wethouders zijn, zij het ons inziens slechts incidenteel, tot ca. 1918 
opgenomen in de serie: Besluiten van de Raad, waarnaa wij hiermede verwijzen - en voorts, vooral in de serie notulen en agenda's. 
 

6 Publicaties of bekendmakingen 

 
 56-64 Register van afkondigingen of bekendmakingen., 1851 - 1939.  9 delen 

N.B. In den beginnen zijn in deze registers de aangeplakte bekendmakingen slechts zeer summier 
aangeduid. In het tweede deel begint men langzamerhand over te gaan tot het geven van een verkorte 



inhoud - en uiteindelijke wordt in de delen handelend over de jaren 1892 tot 1919 de tekst letterlijk 
weergegeven - Vanaf 6 maart 1919 tot 1943 volgen tenslotte 5 delen waarin slechts de korte inhoud op 
voorgedrukte formulieren is aangegeven. 

 56 1851, juli 13 - 1868, december 27 1 deel 
N.B. Slechts een tiental bladen van dit register zijn voor het oorspronkelijk doel: het 
inschrijven der publicaties, gebruikt. Achter de publicaties volgen aantekeningen 
omtrent uit de gemeente vertrokken personen over de jaren 1882 - 1893. Omgekeerd 
heeft het achterste gedeelte van het deel ook nog gediend als presentieregister van 
de vergaderingen van de raad en incidenteel van de bijeenkomsten van het college 
van B. en W. over de periode 1857 - 1869. 

 57 1869, januari 23 - 1892, december 5 1 deel 
 58 1892, december 15 - 1912, juni 8 1 deel 
 59 1912, juni 6 - 1919, februari 20 1 deel 
 60 1919, maart 6 - 1919, december 19 1 deel 

N.B. Van dit deel is slechts korte tijd gebruik gemaakt en het is grotendeels leeg en 
onbeschreven. Daar de bekendmakingen van 1920 tot 1927 ontbreken, vragen wij 
ons af of deze alsnog in dit deel hadden moeten worden ingeschreven. 

 61 1927, oktober 27 - 1932, april 30 1 deel 
N.B. Dit deel draagt als titel: Register van afgekondigde verordeningen en 
bekendmakingen. 

 62 1932, april 30 - 1936, maart 7 1 deel 
 63 1936, maart 9 - 1939, december 28 1 deel 

N.B. Buiten de periode van deze inventarisatie nog doorlopende tot 6 oktober 1942 
 64 1927, november 5 - 1936, september 25 1 deel 

N.B. Het is niet duidelijk, waarom dit deel (parallel lopende met de twee registers van 
1927 tot 1936 hieraan voorafgaande) afzonderlijk is aangelegd 

 

7 Verordeningen 

 
 65-69 Register van de vastgestelde plaatselijke verordeningen, 1870 - 1939.  5 delen 

N.B. In de twee eerste delen van deze serie, zijn de teksten der betreffende verordeningen letterlijk 
weergegeven met de datum van vaststelling door de raad (hierna aangegeven) de datum der 
goedkeuring door een hogere instantie indien noodzakelijk en de datum van afkondiging. In de jongere 
delen zijn de verordeningen slechts benoemd met vermelding van de bovenbedoelde data en voorts de 
data van intrekking en vervallen verklaring. 

 65 1870, september 16 - 1898, november 30 1 deel 
 66 1900, april 26 - 1915, maart 10 1 deel 
 67 1921, januari 11 - 1925, juli 10 1 deel 
 68 1927, oktober 6 - 1928, december 7 1 deel 
 69 1928, december 7 - 1939, oktober 13 1 deel 

N.B. Voor de hiaten in de serie verordeningen vanaf ca. 1915, verwijzen wij naar de 
serie bekendmakingen waarin tevens verordeningen zijn opgenomen. Buiten de 
periode waarover deze inventaris loopt, n.l. 31 december 1939, bleef het laatste 
register in gebruik tot 8 september 1956.  In de laatste twee delen zijn blijkens de titel 
slechts opgenomen de verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd. 

 

8 Correspondentie-register 

 
 70-75 Register van verordeningen uitgegaan van het gemeentebestuur, 1836, 1869 - 

1917.  6 delen 
N.B. Hierin zijn opgenomen de tekst (of de verkorte inhoud) van de verzonden brieven, totdat ca. 1917 
werd overgegaan tot een rubriekenstelsel waarbij van de uitgaande brieven slechts aantekening werd 
gedaan in de hierna volgende serie indicateurs. 

 70 1836, 1869, januari 5 - 1880, januari 2 1 deel 
N.B. Bij herinbinding van dit deel werd hieraan toegevoegd een katern met 
aantekeningen omtrent verzonden brieven over het jaar 1836 

 71 1880, januari 3 - 1888, december 20 1 deel 
 72 1889, januari 3 - 1900, januari 2 1 deel 
 73 1900, januari 2 - 1910, juni 5 1 deel 



 74 1910, juni 6 - 1915, december 31 1 deel 
 75 1916, januari 3 - 1917, december 5 1 deel 

 
 76-77 Register van correspondentie binnengekomen bij het gemeentebestuur, 1873 - 

1916.  2 delen 
N.B. Voor de correspondentie van jongere datum verwijzen wij naar de hierna volgende serie 
indicateurs 

 76 1873, augustus 21 - 1900, december 31 1 deel 
 77 1903, januari 4 - 1916, september 8 1 deel 

 

9 Indicateur 

 
 78-100 Indicateur van bij het gemeentebestuur ingekomen en door dat bestuur verzonden 

stukken, 1917 - 1939.  23 delen 
N.B. Bij de hier bedoelde serie zijn de indicateurs systematisch ingedeeld volgens het toentertijd 
vigerende alfabetisch rubriekenstelsel. Ofschoon dit stelsel reeds vanaf 1917 in gebruik werd genomen 
en er dus ook indicateurs vanaf het jaar 1917 aanwezig zijn, werd het stelsel eerst vanaf 1920 zodanig 
verfijnd en consequent toegepast dat eerst vanaf 1920 de indicateurs kunnen dienen als ingang op dat 
gedeelte van het archief. Ofschoon de eerste drie delen dus niet meer kunnen dienen als directe ingan 
op de stukken van 1917 tot 1919, omdat deze stukken inmiddels volgens een ander systeem 
herordend moesten worden, zijn deze indicateurs met een minder duidelijk systematische 
indiceringsmethode toch hier opgenomen. 

 78 1917, augustus 1 - 1918, april 30 1 deel 
 79 1918, mei 1 - 1919, juni 9 1 deel 
 80 1919, juni 10 - 1919, december 31 1 deel 

N.B. De hierna volgende delen lopen elk over een volledig dienstjaar, weshalve geen 
nadere datering is aangegeven. Vanag 1919 - 1940 is naast deze serie indicateurs 
een afzonderlijke indicateur bijgehouden door de Afdeling Militaire zaken. Deze serie 
volgt hierna onder nummers 123 - 142. 

 81 1920 1 deel 
 82 1921 1 deel 
 83 1922 1 deel 
 84 1923 1 deel 
 85 1924 1 deel 
 86 1925 1 deel 
 87 1926 1 deel 
 88 1927 1 deel 
 89 1928 1 deel 
 90 1929 1 deel 
 91 1930 1 deel 
 92 1931 1 deel 
 93 1932 1 deel 
 94 1933 1 deel 
 95 1934 1 deel 
 96 1935 1 deel 
 97 1936 1 deel 
 98 1937 1 deel 
 99 1938 1 deel 
 100 1939 1 deel 

 

10 Klapper op de Indicateur 

 



 101-122 Klapper op de indicateur van de bij het gemeentebestuur ingekomen en door dit 
bestuur verzonden stukken, 1918 - 1939.  22 deeltjes 
N.B. De klappers is ingedeeld naar een alfabetisch  rubriekenstelsel van de rubriek naar het 
dossiernummer waaronder de stukken van een bepaald dienstjaar zijn opgenomen 

 101 1918 1 deel 
 102 1919 1 deel 
 103 1920 1 deel 
 104 1921 1 deel 
 105 1922 1 deel 
 106 1923 1 deel 
 107 1924 1 deel 
 108 1925 1 deel 
 109 1926 1 deel 
 110 1927 1 deel 
 111 1928 1 deel 
 112 1929 1 deel 
 113 1930 1 deel 
 114 1931 1 deel 
 115 1932 1 deel 
 116 1933 1 deel 
 117 1934 1 deel 
 118 1935 1 deel 
 119 1936 1 deel 
 120 1937 1 deel 
 121 1938 1 deel 
 122 1939 1 deel 

 

11 Indicateur voor militaire zaken 

 
 123-142 Indicateur van de bij het gemeentebestuur binnengekomen en door dit bestuur 

verzonden stukken met betrekking tot militaire zaken, 1917 - 1939.  23 delen 
N.B. Naast stukken over de militaire dienstplicht: zoals inschrijving, loting, keuring, vrijstelling, uitstel, 
herhaling, ontslag, desertie, landweer, landstorm, zijn tevens opgenomen stukken inzake inkwartiering, 
militaire vordering en bovendien betreffende staat van oorlog en beleg mobilisatie e.d. 

 123 1919, juli 1 - 1920, december 31 1 deel 
 124 1921 1 deel 
 125 1922 1 deel 
 126 1923 1 deel 
 127 1924 1 deel 
 128 1925 1 deel 
 129 1926 1 deel 
 130 1927 1 deel 
 131 1928 1 deel 
 132 1929 1 deel 
 133 1930 1 deel 
 134 1931 1 deel 
 135 1932 1 deel 
 136 1933 1 deel 
 137 1934 1 deel 
 138 1935 1 deel 



 139 1936 1 deel 
 140 1937 1 deel 
 141 1938 1 deel 
 142 1939 1 deel 

 

12 Gemeenteverslagen 

 
 143-192 Verslagen van de toestand der gemeente, 1884, 1887 - 1917, 1919 - 1936.  50 deeltjes 

 143 1884 1 deel 
 144 1887 1 deel 
 145 1888 1 deel 
 146 1889 1 deel 
 147 1890 1 deel 
 148 1891 1 deel 
 149 1892 1 deel 
 150 1893 1 deel 
 151 1894 1 deel 
 152 1895 1 deel 
 153 1896 1 deel 
 154 1897 1 deel 
 155 1898 1 deel 
 156 1899 1 deel 
 157 1900 1 deel 
 158 1901 1 deel 
 159 1902 1 deel 
 160 1903 1 deel 
 161 1904 1 deel 
 162 1905 1 deel 
 163 1906 1 deel 
 164 1907 1 deel 
 165 1908 1 deel 
 166 1909 1 deel 
 167 1910 1 deel 
 168 1911 1 deel 
 169 1912 1 deel 
 170 1913 1 deel 
 171 1914 1 deel 
 172 1915 1 deel 
 173 1916 1 deel 
 174 1917 1 deel 
 175 1919 1 deel 
 176 1920 1 deel 
 177 1921 1 deel 
 178 1922 1 deel 
 179 1923 1 deel 
 180 1924 1 deel 
 181 1925 1 deel 
 182 1926 1 deel 



 183 1927 1 deel 
 184 1928 1 deel 
 185 1929 1 deel 
 186 1930 1 deel 
 187 1931 1 deel 
 188 1932 1 deel 
 189 1933 1 deel 
 190 1934 1 deel 
 191 1935 1 deel 
 192 1936 1 deel 

 

13 Inventarissen 

 
 193 Inventaris van alle archieven, titels, registers, boeken, collectiën en andere 

papieren aan de gemeente Hoensbroek toebehorende, 1855, april 6.  1 katern 
N.B. Deze inventaris is bij de burgemeesterswisseling tussen J.H. Mannens en Eg. Slanghen 
vermoedelijk door laatstgenoemde opgemaakt 

 
 194 Inventaris van het archief van de gemeente Hoensbroek zonder exacte datering., 

ca. 1930..  1 omslag 
N.B. Met in duplo een tweede exemplaar aangevuld met gegevens tot omstreeks 1935 

 

14 Akten van eigendom 

 
 195 Register van de voor de gemeente gepasseerde akten van aankoop, verkoop, ruil 

e.d. inzake grond, grondstroken en andere onroerende goederen en 
eigendommen., 1850 - 1940.  1 deel 
N.B. Dit z.g. "zwarte register" is een extract van een tot heden (1976) doorlopende registratie aller 
eigendomsakten en bevat in chronologische volgorde de omschrijving van 267 akten vanaf 3 april 1850 
tot 28 december 1939 

Naast de vermelding van de aard der transactie (aankoop, verkoop, ruil) is de naam en het adres van de aan- of verkoper vermeld, 
voorts de kadastrale aanduiding en grootte, de naam van de notaris die de akte opmaakte, de datum van opmaak, de data van he 
betreffende raadsbesluit en de goedkeuring door Gedeputeerde Staten, de bestemming of het doel van het betreffende perceel, de 
inschrijving in het hypotheek-register, de ligging van het perceel en eventuele andere toelichtingen. Dit register geeft zodanige 
toegangen op de hierna volgende akten-serie dat een afzonderlijke omschrijving van iedere kate afzonderlij in dit geval achterwege kan 
blijven. Te meer, en dit zou zeer aanbevelenswaardig zijn, indien op de namen van kopers, verkopers, e.d. in de akten voorkomende 
nog eens een klapper zou worden vervaardigd. Vanaf 1978 is er een kaartsysteem aangelegd over de periode 1850 - 1981, hierop zijn 
alle gegevens uit het registers overgenomen op een kaart, inclusief situatietekening 
 
  196 - 463. Chronologisch geordende series akten van aankoop, verkoop, ruil, e.d. 

met de daarbij behorende bijlagen en andere stukken., 1850 - 1940.  267 omslagen 
N.B. Als ingang op deze serie raadplege men inv. nr. 195. 

 

II Doorlopende seriën van bijzondere aard 
N.B. Deze seriën zijn gerangschikt in de volgorde van de hoofdstukken die ook gelden voor deel III en is ontleend aan het inventaris-
model  gebaseerd op de hoofdindeling van de code Archiefordening en documentatie van de overheidsadministratie uitgegeven door 
de VNG. Zie overigens de verantwoording der ordening en inventarisatie. 
 

I Het organisme 

 

A Eigendom en bezit 
N.B. De serie akten van eigendom en bezit is geplaatst bij de onder Deel I samengestelde Stukken en Seriën van Algemene Aard - 
omdat in deze serie Akten eveneens opgenomen zijn de akten van aankoop van grond voor de aanleg van wegen, de bouw van 
scholen e.d. 



 

B Financiën 

 

1 Begrotingen 

 
 464-585 Begrotingen van inkomsten en uitgaven., 1807 - 1939. 43 stukken, 13 katerns, 50 deeltjes en 16 banden

 464 Dienstjaar 1807 1 stuk 
 465 Dienstjaar 1808 1 stuk 
 466 Dienstjaar 1809 1 stuk 
 467 Dienstjaar 1811 1 stuk 
 468 Dienstjaar 1812 1 stuk 
 469 Dienstjaar 1813 1 stuk 
 470 Dienstjaar 1814 1 stuk 
 471 Dienstjaar 1815 1 stuk 
 472 Dienstjaar 1816 1 stuk 
 473 Dienstjaar 1817 1 stuk 
 474 Dienstjaar 1818 1 stuk 
 475 Dienstjaar 1819 1 stuk 
 476 Dienstjaar 1820 1 stuk 
 477 Dienstjaar 1821 1 stuk 
 478 Dienstjaar 1824 1 stuk 
 479 Dienstjaar 1825 1 stuk 
 480 Dienstjaar 1826 1 stuk 
 481 Dienstjaar 1827 1 stuk 
 482 Dienstjaar 1828 1 stuk 
 483 Dienstjaar 1829 1 stuk 
 484 Dienstjaar 1830 1 stuk 
 485 Dienstjaar 1831 1 stuk 
 486 Dienstjaar 1832 1 stuk 
 487 Dienstjaar 1833 1 stuk 
 488 Dienstjaar 1834 1 stuk 
 489 Dienstjaar 1835 1 stuk 
 490 Dienstjaar 1836 1 stuk 
 491 Dienstjaar 1837 1 stuk 
 492 Dienstjaar 1838 1 stuk 
 493 Dienstjaar 1839 1 stuk 
 494 Dienstjaar 1840 1 stuk 
 495 Dienstjaar 1841 1 stuk 
 496 Dienstjaar 1842 1 stuk 
 497 Dienstjaar 1843 1 stuk 
 498 Dienstjaar 1844 1 stuk 
 499 Dienstjaar 1845 1 stuk 
 500 Dienstjaar 1846 1 stuk 
 501 Dienstjaar 1847 1 stuk 
 502 Dienstjaar 1848 1 stuk 
 503 Dienstjaar 1849 1 stuk 
 504 Dienstjaar 1850 1 stuk 



 505 Dienstjaar 1851 1 stuk 
 506 Dienstjaar 1852 1 stuk 
 507 Dienstjaar 1858 1 katern 
 508 Dienstjaar 1859 1 katern 
 509 Dienstjaar 1860 1 katern 
 510 Dienstjaar 1861 1 katern 
 511 Dienstjaar 1862 1 katern 

N.B. In duplo 
 512 Dienstjaar 1863 1 katern 
 513 Dienstjaar 1864 1 katern 
 514 Dienstjaar 1865 1 katern 
 515 Dienstjaar 1866 1 katern 
 516 Dienstjaar 1867 1 katern 
 517 Dienstjaar 1868 1 katern 
 518 Dienstjaar 1869 1 katern 
 519 Dienstjaar 1870 1 katern 
 520 Dienstjaar 1871 1 deel 
 521 Dienstjaar 1872 1 deel 
 522 Dienstjaar 1873 1 deel 
 523 Dienstjaar 1875 1 deel 
 524 Dienstjaar 1876 1 deel 
 525 Dienstjaar 1877 1 deel 
 526 Dienstjaar 1878 1 deel 
 527 Dienstjaar 1879 1 deel 
 528 Dienstjaar 1880 1 deel 
 529 Dienstjaar 1881 1 deel 
 530 Dienstjaar 1882 1 deel 
 531 Dienstjaar 1883 1 deel 
 532 Dienstjaar 1884 1 deel 
 533 Dienstjaar 1885 1 deel 
 534 Dienstjaar 1886 1 deel 
 535 Dienstjaar 1887 1 deel 
 536 Dienstjaar 1888 1 deel 
 537 Dienstjaar 1889 1 deel 
 538 Dienstjaar 1890 1 deel 
 539 Dienstjaar 1891 1 deel 
 540 Dienstjaar 1892 1 deel 
 541 Dienstjaar 1895 1 deel 
 542 Dienstjaar 1896 1 deel 
 543 Dienstjaar 1897 1 deel 
 544 Dienstjaar 1898 1 deel 
 545 Dienstjaar 1899 1 deel 
 546 Dienstjaar 1900 1 deel 
 547 Dienstjaar 1901 1 deel 
 548 Dienstjaar 1902 1 deel 
 549 Dienstjaar 1903 1 deel 
 550 Dienstjaar 1904 1 deel 
 551 Dienstjaar 1905 1 deel 



 552 Dienstjaar 1906 1 deel 
 553 Dienstjaar 1907 1 deel 
 554 Dienstjaar 1908 1 deel 
 555 Dienstjaar 1909 1 deel 
 556 Dienstjaar 1910 1 deel 
 557 Dienstjaar 1911 1 deel 
 558 Dienstjaar 1912 1 deel 
 559 Dienstjaar 1913 1 deel 
 560 Dienstjaar 1914 1 deel 
 561 Dienstjaar 1915 1 deel 
 562 Dienstjaar 1916 1 deel 
 563 Dienstjaar 1917 1 deel 
 564 Dienstjaar 1918 1 deel 
 565 Dienstjaar 1919 1 deel 
 566 Dienstjaar 1920 1 deel 
 567 Dienstjaar 1921 1 deel 
 568 Dienstjaar 1922 1 deel 
 569 Dienstjaar 1923 1 deel 
 570 Dienstjaar 1924 1 deel 
 571 Dienstjaar 1925 1 deel 
 572 Dienstjaar 1926 1 deel 
 573 Dienstjaar 1927 1 deel 
 574 Dienstjaar 1928 1 deel 
 575 Dienstjaar 1929 1 deel 
 576 Dienstjaar 1930 1 deel 
 577 Dienstjaar 1931 1 deel 
 578 Dienstjaar 1932 1 deel 
 579 Dienstjaar 1933 1 deel 
 580 Dienstjaar 1934 1 deel 
 581 Dienstjaar 1935 1 deel 
 582 Dienstjaar 1936 1 deel 
 583 Dienstjaar 1937 1 deel 
 584 Dienstjaar 1938 1 deel 
 585 Dienstjaar 1939 1 deel 

 

2 Memories van toelichting 

 
 586-661 Memories van toelichting op de begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1858 - 

1939.  16 stukken, 7 katerns, 33 deeltjes, 11 bandjes en 9 banden 
 586 Dienstjaar 1858 1 stuk 
 587 Dienstjaar 1859 1 stuk 
 588 Dienstjaar 1861 1 stuk 
 589 Dienstjaar 1862 1 stuk 
 590 Dienstjaar 1863 1 stuk 
 591 Dienstjaar 1864 1 stuk 
 592 Dienstjaar 1865 1 stuk 
 593 Dienstjaar 1866 1 stuk 
 594 Dienstjaar 1867 1 stuk 



 595 Dienstjaar 1868 1 stuk 
 596 Dienstjaar 1869 1 stuk 
 597 Dienstjaar 1870 1 stuk 
 598 Dienstjaar 1871 1 katern 
 599 Dienstjaar 1872 1 katern 
 600 Dienstjaar 1873 1 katern 
 601 Dienstjaar 1874 1 katern 
 602 Dienstjaar 1875 1 stuk 
 603 Dienstjaar 1876 1 deel 
 604 Dienstjaar 1877 1 stuk 
 605 Dienstjaar 1878 1 katern 
 606 Dienstjaar 1879 1 katern 
 607 Dienstjaar 1880 1 katern 
 608 Dienstjaar 1881 1 deel 
 609 Dienstjaar 1882 1 stuk (fragment) 
 610 Dienstjaar 1883 1 deel 
 611 Dienstjaar 1884 1 deel 
 612 Dienstjaar 1885 1 deel 
 613 Dienstjaar 1887 1 deel 
 614 Dienstjaar 1888 1 deel 
 615 Dienstjaar 1889 1 deel 
 616 Dienstjaar 1890 1 deel 
 617 Dienstjaar 1891 1 deel 
 618 Dienstjaar 1892 1 deel 
 619 Dienstjaar 1893 1 deel 
 620 Dienstjaar 1894 1 deel 
 621 Dienstjaar 1895 1 deel 
 622 Dienstjaar 1896 1 deel 
 623 Dienstjaar 1897 1 deel 
 624 Dienstjaar 1898 1 deel 
 625 Dienstjaar 1900 1 deel 
 626 Dienstjaar 1901 1 deel 
 627 Dienstjaar 1902 1 deel 
 628 Dienstjaar 1903 1 deel 
 629 Dienstjaar 1904 1 deel 
 630 Dienstjaar 1905 1 deel 
 631 Dienstjaar 1906 1 deel 
 632 Dienstjaar 1907 1 deel 
 633 Dienstjaar 1908 1 deel 
 634 Dienstjaar 1909 1 deel 
 635 Dienstjaar 1910 1 deel 
 636 Dienstjaar 1911 1 deel 
 637 Dienstjaar 1912 1 deel 
 638 Dienstjaar 1913 1 deel 
 639 Dienstjaar 1914 1 deel 
 640 Dienstjaar 1915 1 deel 
 641 Dienstjaar 1919 1 stuk (fragment) 
 642 Dienstjaar 1920 1 deel 



 643 Dienstjaar 1921 1 deel 
 644 Dienstjaar 1922 1 deel 
 645 Dienstjaar 1923 1 deel 
 646 Dienstjaar 1924 1 deel 
 647 Dienstjaar 1925 1 deel 
 648 Dienstjaar 1926 1 band 
 649 Dienstjaar 1927 1 band 
 650 Dienstjaar 1928 1 band 
 651 Dienstjaar 1929 1 band 
 652 Dienstjaar 1930 1 band 
 653 Dienstjaar 1931 1 band 
 654 Dienstjaar 1932 1 band 
 655 Dienstjaar 1933 1 band 
 656 Dienstjaar 1934 1 band 
 657 Dienstjaar 1935 1 band 
 658 Dienstjaar 1936 1 band 
 659 Dienstjaar 1937 1 band 
 660 Dienstjaar 1938 1 band 
 661 Dienstjaar 1939 1 band 

 

3 Rekeningen 

 
 662-777 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1807 - 1939. 32 stukken, 13 katerns, 63 delen en 8

 662 Dienstjaar 1807 1 stuk 
 663 Dienstjaar 1808 1 stuk 
 664 Dienstjaar 1809 1 stuk 
 665 Dienstjaar 1810 1 stuk 
 666 Dienstjaar 1811 1 stuk 
 667 Dienstjaar 1812 1 stuk 
 668 Dienstjaar 1813 1 stuk 
 669 Dienstjaar 1814 1 stuk 
 670 Dienstjaar 1815 1 stuk 
 671 Dienstjaar 1816 1 stuk 
 672 Dienstjaar 1817 1 stuk 
 673 Dienstjaar 1818 1 stuk 
 674 Dienstjaar 1819 1 stuk 
 675 Dienstjaar 1820 1 stuk 
 676 Dienstjaar 1821 1 stuk 
 677 Dienstjaar 1824 1 stuk 
 678 Dienstjaar 1825 1 stuk 
 679 Dienstjaar 1826 1 stuk 
 680 Dienstjaar 1827 1 stuk 
 681 Dienstjaar 1828 1 stuk 
 682 Dienstjaar 1829 1 stuk 
 683 Dienstjaar 1830 1 stuk 
 684 Dienstjaar 1831 1 stuk 
 685 Dienstjaar 1832 1 stuk 
 686 Dienstjaar 1833 1 stuk 



 687 Dienstjaar 1834 1 stuk 
 688 Dienstjaar 1835 1 stuk 
 689 Dienstjaar 1836 1 stuk 
 690 Dienstjaar 1837 1 stuk 
 691 Dienstjaar 1838 1 stuk 
 692 Dienstjaar 1839 1 stuk 
 693 Dienstjaar 1843 1 stuk 
 694 Dienstjaar 1854 1 katern 
 695 Dienstjaar 1856 1 katern 
 696 Dienstjaar 1857 1 katern 
 697 Dienstjaar 1859 1 katern 
 698 Dienstjaar 1860 1 katern 
 699 Dienstjaar 1861 1 katern 
 700 Dienstjaar 1862 1 katern 
 701 Dienstjaar 1863 1 katern 
 702 Dienstjaar 1864 1 katern 
 703 Dienstjaar 1865 1 katern 
 704 Dienstjaar 1866 1 katern 
 705 Dienstjaar 1867 1 katern 
 706 Dienstjaar 1868 1 katern 
 707 Dienstjaar 1869 1 deel 
 708 Dienstjaar 1870 1 deel 
 709 Dienstjaar 1871 1 deel 
 710 Dienstjaar 1872 1 deel 
 711 Dienstjaar 1873 1 deel 
 712 Dienstjaar 1874 1 deel 
 713 Dienstjaar 1875 1 deel 
 714 Dienstjaar 1876 1 deel 
 715 Dienstjaar 1877 1 deel 
 716 Dienstjaar 1878 1 deel 
 717 Dienstjaar 1879 1 deel 
 718 Dienstjaar 1880 1 deel 
 719 Dienstjaar 1881 1 deel 
 720 Dienstjaar 1882 1 deel 
 721 Dienstjaar 1883 1 deel 
 722 Dienstjaar 1884 1 deel 
 723 Dienstjaar 1885 1 deel 
 724 Dienstjaar 1886 1 deel 
 725 Dienstjaar 1887 1 deel 
 726 Dienstjaar 1888 1 deel 
 727 Dienstjaar 1889 1 deel 
 728 Dienstjaar 1890 1 deel 
 729 Dienstjaar 1891 1 deel 
 730 Dienstjaar 1892 1 deel 
 731 Dienstjaar 1893 1 deel 
 732 Dienstjaar 1894 1 deel 
 733 Dienstjaar 1895 1 deel 
 734 Dienstjaar 1896 1 deel 



 735 Dienstjaar 1897 1 deel 
 736 Dienstjaar 1898 1 deel 
 737 Dienstjaar 1899 1 deel 
 738 Dienstjaar 1900 1 deel 
 739 Dienstjaar 1901 1 deel 
 740 Dienstjaar 1902 1 deel 
 741 Dienstjaar 1903 1 deel 
 742 Dienstjaar 1904 1 deel 
 743 Dienstjaar 1905 1 deel 
 744 Dienstjaar 1906 1 deel 
 745 Dienstjaar 1907 1 deel 
 746 Dienstjaar 1908 1 deel 
 747 Dienstjaar 1909 1 deel 
 748 Dienstjaar 1910 1 deel 
 749 Dienstjaar 1911 1 deel 
 750 Dienstjaar 1912 1 deel 
 751 Dienstjaar 1913 1 deel 
 752 Dienstjaar 1914 1 deel 
 753 Dienstjaar 1915 1 deel 
 754 Dienstjaar 1916 1 deel 
 755 Dienstjaar 1917 1 deel 
 756 Dienstjaar 1918 1 deel 
 757 Dienstjaar 1919 1 deel 
 758 Dienstjaar 1920 1 deel 
 759 Dienstjaar 1921 1 deel 
 760 Dienstjaar 1922 1 deel 
 761 Dienstjaar 1923 1 deel 
 762 Dienstjaar 1924 1 deel 
 763 Dienstjaar 1925 1 deel 
 764 Dienstjaar 1926 1 deel 
 765 Dienstjaar 1927 1 deel 
 766 Dienstjaar 1928 1 deel 
 767 Dienstjaar 1929 1 deel 
 768 Dienstjaar 1930 1 deel 
 769 Dienstjaar 1931 1 deel 
 770 Dienstjaar 1932 1 band 
 771 Dienstjaar 1933 1 band 
 772 Dienstjaar 1934 1 band 
 773 Dienstjaar 1935 1 band 
 774 Dienstjaar 1936 1 band 
 775 Dienstjaar 1937 1 band 
 776 Dienstjaar 1938 1 band 
 777 Dienstjaar 1939 1 band 

 

4 Bijlagen der rekeningen 

 
 778-862 Bijlagen bij de Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1854 - 1939. 

 85 omslagen 



N.B. Ofschoon de bijlagen van de rekeningen van na 1850 ingevolgde de vernietigingslijst grotendeels 
mogen worden opgeruimd is gemeend niet te moeten overgaan tot vernietiging van deze bijlagen over 
de periode 1850 - 1875, omdat gebleken is dat uit de archieven van de gemeente uit deze periode zéér 
veel verloren is gegaan en derhalve de gegevens uit de bedoelde bijlagen waardevolle historische 
aanvullingen kunnen bevatten. Voorzover bovenbedoelde bijlagen nog compleet waren werden zij dus 
integraal geconserveerd, en werd uit deze periode dus meer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Voor 
de bijlagen uit de periode 1875 tot 1920 is de bedoelde vernietigingslijst normaal toegepast en zijn voor 
zover nog aanwezig de stukken betrekking hebbende op eigendommen, openbare werken en 
gebouwen bewaard gebleven. Daartegenover staat dat uit de periode 1921 tot 1940 ingevolge een 
speciale autorisatie alle bijlagen der rekeningen met uitzondering van de verzamelstaten  praktisch 
geheel zijn opgeruimd. Voor de gehele periode waarover deze serie bijlagen reikt, werden uit de 
bijlagen afgezonder alle stuikken die slechts voorlopig als bewijsstukken bij de bijlgaen waren gevoegd, 
zoals: akten, kohieren e.d. deze zijn als te handhaven archiefstukken weer onder de desbetreffende 
afdelingen en/of hoofdstukken ondergebracht. De stukken zijn per omslag bij elkaar gebracht en 
genummerd. Vanaf 1921 bestaan de overgebleven bijlagen gewoonlijk slechts uit de Verzamelstaten 
van ontvangsten en van bevelschriften van betaling. Ofschoon de verzamelstaat van bevelschriften 
gewoonlijk de vorm van een deel heeft en die van ontvangsten een deeltje vormt, zijn te samen tot 1 
omslag, per dienstjaar, verenigd. 

 778 Dienstjaar 1854 1 omslag 
 779 Dienstjaar 1856 1 omslag 
 780 Dienstjaar 1857 1 omslag 
 781 Dienstjaar 1858 1 omslag 
 782 Dienstjaar 1859 1 omslag 
 783 Dienstjaar 1860 1 omslag 
 784 Dienstjaar 1861 1 omslag 
 785 Dienstjaar 1862 1 omslag 
 786 Dienstjaar 1863 1 omslag 
 787 Dienstjaar 1864 1 omslag 
 788 Dienstjaar 1865 1 omslag 
 789 Dienstjaar 1866 1 omslag 
 790 Dienstjaar 1867 1 omslag 
 791 Dienstjaar 1868 1 omslag 
 792 Dienstjaar 1869 1 omslag 
 793 Dienstjaar 1870 1 omslag 
 794 Dienstjaar 1871 1 omslag 
 795 Dienstjaar 1872 1 omslag 
 796 Dienstjaar 1873 1 omslag 
 797 Dienstjaar 1874 1 omslag 
 798 Dienstjaar 1875 1 omslag 
 799 Dienstjaar 1876 1 omslag 
 800 Dienstjaar 1877 1 omslag 
 801 Dienstjaar 1878 1 omslag 
 802 Dienstjaar 1879 1 omslag 
 803 Dienstjaar 1880 1 omslag 
 804 Dienstjaar 1881 1 omslag 
 805 Dienstjaar 1882 1 omslag 
 806 Dienstjaar 1883 1 omslag 
 807 Dienstjaar 1884 1 omslag 
 808 Dienstjaar 1885 1 omslag 
 809 Dienstjaar 1886 1 omslag 
 810 Dienstjaar 1887 1 omslag 
 811 Dienstjaar 1888 1 omslag 
 812 Dienstjaar 1889 1 omslag 
 813 Dienstjaar 1890 1 omslag 



 814 Dienstjaar 1891 1 omslag 
 815 Dienstjaar 1892 1 omslag 
 816 Dienstjaar 1893 1 omslag 
 817 Dienstjaar 1894 1 omslag 
 818 Dienstjaar 1895 1 omslag 
 819 Dienstjaar 1896 1 omslag 
 820 Dienstjaar 1897 1 omslag 
 821 Dienstjaar 1898 1 omslag 
 822 Dienstjaar 1899 1 omslag 
 823 Dienstjaar 1900 1 omslag 
 824 Dienstjaar 1901 1 omslag 
 825 Dienstjaar 1902 1 omslag 
 826 Dienstjaar 1903 1 omslag 
 827 Dienstjaar 1904 1 omslag 
 828 Dienstjaar 1905 1 omslag 
 829 Dienstjaar 1906 1 omslag 
 830 Dienstjaar 1907 1 omslag 
 831 Dienstjaar 1908 1 omslag 
 832 Dienstjaar 1909 1 omslag 
 833 Dienstjaar 1910 1 omslag 
 834 Dienstjaar 1911 1 omslag 
 835 Dienstjaar 1912 1 omslag 
 836 Dienstjaar 1913 1 omslag 
 837 Dienstjaar 1914 1 omslag 
 838 Dienstjaar 1915 1 omslag 
 839 Dienstjaar 1916 1 omslag 
 840 Dienstjaar 1917 1 omslag 
 841 Dienstjaar 1918 1 omslag 
 842 Dienstjaar 1919 1 omslag 
 843 Dienstjaar 1920 1 omslag 
 844 Dienstjaar 1921 1 omslag 
 845 Dienstjaar 1922 1 omslag 
 846 Dienstjaar 1923 1 omslag 
 847 Dienstjaar 1924 1 omslag 
 848 Dienstjaar 1925 1 omslag 
 849 Dienstjaar 1926 1 omslag 
 850 Dienstjaar 1927 1 omslag 
 851 Dienstjaar 1928 1 omslag 
 852 Dienstjaar 1929 1 omslag 
 853 Dienstjaar 1930 1 omslag 
 854 Dienstjaar 1931 1 omslag 
 855 Dienstjaar 1932 1 omslag 
 856 Dienstjaar 1933 1 omslag 
 857 Dienstjaar 1934 1 omslag 
 858 Dienstjaar 1935 1 omslag 
 859 Dienstjaar 1936 1 omslag 
 860 Dienstjaar 1937 1 omslag 
 861 Dienstjaar 1938 1 omslag 



 862 Dienstjaar 1939 1 omslag 
 

5 Geldleningen 
N.B. Van de dossiers aangaande geldleningen, ingeschreven in het betreffende geldleningsregister, aangegaan vóór 1940 zijn slechts 
opgenomen de dossiers over geldleningen van vóór 1940 die thans nog van kracht zijn - n.l. de nummers 27, 38, 39, 40 en 42 van het 
register 
 
 863 Register van de door de gemeente aangegane geldleningen en opgenomen 

Rijksvoorschotten, 1896, juni 30 - 1931, augustus 27.  1 deel 
N.B. Met één latere inschrijving van een lening aangegaan ingevolg raadsbesluit d.d. 11 juli 1947 

 
 864 Register van ten laste der gemeente aangegane geldleningen met aantekening 

van de daarop afgeloste sommen, betaalde rente en de data van uitloting, 1896, 
juni 20 - 1921, juni 6.  1 deel 
N.B. Met één vroegere 'lening' betreffende de z.g. 'Weustenraadse Beurs' uit het jaar 1693 

 
 865 Akte van geldlening groot 37.000 gulden aangegaan met de maatschappij van 

Gemeentecrediet te Amsterdam d.d. 29 april 1911 met bijbehorende stukken, 
1911 - 1919.  1 omslag 

 
 866 Besluit van de raad tot het aangaan van een geldlening, groot Fl 254.280 met de 

Maatschappij voor gemeente-crediet te Amsterdam d.d. 5 november 1925, met 
bijbehorende stukken, 1925 - 1947.  1 omslag 

 
 867 Besluit van de raad tot het aangaan van een geldlening, groot Fl 286.500 met de 

Maatschappij voor gemeente-crediet te Amsterdam d.d. 18 augustus 1928, met 
bijbehorende stukken, 1928 - 1947.  1 omslag 

 
 868 Besluit van de raad tot het aangaan van een geldlening, groot Fl 69.600 met de 

Maatschappij voor gemeente-crediet te Amsterdam d.d. 21 mei 1937, met 
bijbehorende stukken, 1937 - 1948.  omslag 

 
 869 Besluit van de raad tot het aangaan van een geldlening, groot Fl 1.671.605,50 met 

de Maatschappij voor gemeente-crediet te Amsterdam d.d. 28 september 1934, 
met bijbehorende stukken, 1934 -.  omslag 

 

II Organen, functionarissen, personeel 

 

A Verkiezingen 

 
 870-890 Kiezerslijsten, voor kiesgerechtigden zowel voor de verkiezingen van de 

Gemeenteraad, alswel voor die der Tweede Kamer der Staten-Generaal en der 
Provinciale Staten, 1897 - 1903, 1905 - 1917, 1919.  16 katerns, 3 omslagen en 2 deeltjes. 
N.B. Genoemd is de datum der vaststelling der lijst door het college van B. en W. Aan de kiezerslijsten 
van de jaren 1914, 1915 en 1916 zijn toegevoegd de lijsten van toegevoegde en afgevoerde kiezers. 

 870 1897, 22 maart 1 katern 
 871 1898, 22 maart 1 katern 
 872 1899, 22 maart 1 katern 
 873 1900, 22 maart 1 katern 
 874 1901, 22 maart 1 katern 
 875 1902 22 maart 1 katern 
 876 1903, 22 maart 1 katern 
 877 1905, 22 maart 1 katern 
 878 1906, 22 maart 1 katern 



 879 1907, 22 maart 1 katern 
 880 1908, 22 maart 1 katern 
 881 1909, 22 maart 1 katern 
 882 1910, 22 maart 1 katern 
 883 1911, 22 maart 1 katern 
 884 1912, 22 maart 1 katern 
 885 1913, 22 maart 1 katern 
 886 1914, 22 maart 1 katern 
 887 1915, 22 maart 1 katern 
 888 1916, 22 maart 1 katern 
 889 1917, 22 maart 1 katern 
 890 1919, 22 maart 1 katern 

 

B Organen en functionarissen 

 
 891 Register vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, College van B. en 

W., besturen, commissiën, instellingen, stembureaux enz, 1919, september 2 - 
1939, maart 29.  1 omslag 

 
 892 Presentielijst van de vergaderingen van het college van B. en W., 1919, 

september 3 - 1929, september 17.  1 omslag 
N.B. Voor de presentie-registers van de Raad en het college over de periode 1869 - 1920 zie inv. nrs. 
2-4. 

 

C Personeel 

 
 893 Register van alle aan de gemeente verbonden functionarissen, ambtenaren ter 

secretarie, bij de bedrijven, de gemeente-politie alsmede de kantonniers, 
werklieden, e.d. zonder datum aangelegd, ca. 1919 - ca. 1943.  1 deel 

 
 894-896 Registers van gemeenteambtenaren aangelegd ingevolgde de Pensioenwet en de 

Weduwenwet, ca. 1916 - ca. 1922.  3 delen 
 894 Functionarissen en Ambtenaren ter secretarie 1 deel 
 895 Opzichters, kantonniers werklieden, Publieke Werken 1 deel 
 896 Inspecteur en agenten van politie 1 deel 

 
 897 Register van de leden van de brandweer aangelegd ter gelegenheid van de 

reorganisatie, 1929 - ca. 1947.  1 deel 
 
 898 Register van gepensioneerde ambtenaren, ca. 1919 - ca. 1929.  1 deel 
 
 899-998 Personele bundels., 1833 - 1940.  83 omslagen en 17 stukken 

N.B. In deze serie bundels zijn, met uitzondering van het onderwijzend personeel, alle persoonlijke 
stukken over elk personeelslid afzonderlijk bijeengebracht in een bundel. Deze bundesl zijn vervolgens 
alfabetisch geordend op naam van de personeelsleden. De aangegeven jaartallen geven de periode 
aan waarover stukken aanwezig zijn en geven niet altijd uitsluitsel over de diensttijd van het betreffende 
personeelslid. In dit verband zij opgemerkt dat in de oudere bundels daterende van vóór 1910 slechst 
zeer spaarzaam bewaarde stukken aanwezig blijken te zijn. IN principe loopt ook deze serie dóór over 
de beide archiefperiode, n.l. 1800 - 1920 en 1920 -1940. Daar het onpraktisch zou zijn geweest de 
personele bundels van ambtenaren wier diensttijd vóór 1940 begint en na 1940 doorloopt te splitsen, 
zijn in deze serie opgenomen de bundels van personeelsleden die voor 1940 in dienst traden der 
gemeente, doch voor 1 januari 1974 de dienst, om welke rede ook, hebben verlaten. De personele 
budnels van vier ambtenaren die op 1 januari 1974 nog in dienst waren, n.l. H.J. Creusen, H.J. De la 
Haye, L.J. Coolen en J. Offermans, zijn blijven berusten in het archief der gemeente geordend volgens 
het registratuurstelsel vanaf 1 januari 1940. Zij worden in deze serie wel genoemd - omdat in deze 
bundels stukken aanwezig zijn van voor 1940 - maar krijgen geen inventarisnummer. 

 899 Beckers, H.J., ambtenaar ter secretarie, 1932 - 1973 1 omslag 



 900 Beers, L.J. van, agent van politie, 1932 - 1960 1 omslag 
 901 Beke. K. Op de, agent van politie, 1919 1 omslag 
 902 Berg, M.J.J. van de , gemeente-architect van directeur gemeentes 

werken, 1920 - 1972 1 omslag 
 903 Bisshops, L.H, Kantonnier, opzichter bij Gemeente-werken, 1936 - 

1973 1 omslag 
 904 Boer, J. den, agent van politie, 1939 1 stuk 
 905 Boshouwers, N.J, burgemeester, 1916 - 1919 1 omslag 
 906 Bouwens, J.W, amtenaar ter secretarie, 1917 - 1961 1 omslag 
 907 Bremen, P.W, kantonnier, 1916 - 1919 1 omslag 
 -- Coolen, L.L.J, ambtenaar Gemeentewerken, 1933 1 katern 
 908 Coopmans, M.B.C.M, ambtenaar ter secretarie, 1934 - 1949 1 omslag 
 909 Cremers, J.W, burgermeester, 1833 - 1873 1 omslag 
 -- Creuson, H.J, Secretarie-ambtenaar, Gemeente-secretaris, 1933 1 katern 
 910 Custers, J, ambtenaar Levensmiddelenbedrijf, 1919 1 stuk 
 911 Custers, H.W, agent van politie, bode der gemeente, 1918 - 1942 1 omslag 
 912 Darding, H.A, agent van politie, ajudant en waarnemend korps chef, 

1929 - 1964 1 omslag 
 -- De la Haye, H.J, ambtenaar-leider distributiedienst, ambtenaar 

Burgerlijke stand, secretarie-ambtenaar, 1935 1 katern 
 913 De la Haye, W.H.J, gemeente-ontvanger, 1919 1 omslag 
 914 Diederen, B, gemeente-secretaris, 1889 1 stuk 
 915 Diederen, C.H, kantonnier, ploegbaas, 1919 - 1952 1 omslag 
 916 Diederen, J.H, ambtenaar ter secretarie, leider Distributiedient, 

Gemeente-ontvanger, 1927 - 1971 1 omslag 
 917 Diederen, P, Gemeente-secretaris, 1851 - 1884 1 omslag 
 918 Diederen, P.H, kantonnier, 1916 - 1919 1 omslag 
 919 Doorn, G.J. van, Monteur bij Gemeentewerken en brandmeester, 

1929 - 1952 1 omslag 
 920 Dun, A.J. van, deurwaarder, bevolkingsagent, marktmeester, 

ambtenaar van secretarie, 1956 1 omslag 
 921 Dun, Th.J.F. van, Ambtenaar bij Gemeentebedrijven, 1939 - 1971 1 omslag 
 922 Essers, W.J, kantonnier, voorman Gemeente-werken, 1929 - 1968 1 omslag 
 923 Exstra, A.M.E, vroedvrouw belast met de armenpraktijk, 1902 - 

1916 1 omslag 
 924 Eymael, H.J, ambtenaar Burgerlijke Stand en Gemeente-ontvanger, 

1909 - 1919 1 omslag 
 925 Frijns, N.M.J, buitengewoon agent van politie en commandant van 

de Burgerwacht, 1919 1 stuk 
 926 Geilen, J.H, agent van politie, 1939 1 stuk 
 927 Göbbels, gemeente- secretaris, 1847 1 stuk 
 928 Gommans, J.A.F, tekenaar, opzichter en technisch hoofdambtenaar 

bij Publieke werken, 1921 - 1958 1 omslag 
 929 Habets, L.H, secretaris penningmeester van het Burgerlijk 

Armbestuur, secretarie-ambtenaar en Directeur van de Sociale 
Dienst, 1934 - 1973 1 omslag 

 930 Hamers, J.M.H, gemeente-secretaris, 1916 - 1919 1 omslag 
 931 Harden, W.J, los arbeider der Gemeentewerken, 1940 1 stuk 
 932 Harmsen, E, secretarie-ambtenaar, ambtenaar Burgerlijke Stand, 

1930 - 1950 1 omslag 
 933 Hassing, H.B, ambtenaar bij het Levenmiddelenbedrijf, 1918 1 stuk 



 934 Hensen, L, los arbeider Gemeentewerken, 1940 - 1946 1 omslag 
 935 Heyligers, J.H.J, agent van politie, 1919 1 omslag 
 936 Hoeder, H.W, (los arbeider Gemeentewerken ?), 1940 1 stuk 
 937 Höppener, A.W.M, ambtenaar ter secretarie, agent 

Arbeidsbemiddeling, 1930 - 1947 1 omslag 
 938 Horstmans, W. burgermeester, 1888 1 stuk 
 939 Janssen, A.M.Th, typiste-telefoniste ter secretarie, 1939 - 1944 1 omslag 
 940 Janssen, L.J, onbezoldigd-veldwachter, 1919 1 stuk 
 941 Jurgens, J.A.J, agent van politie, ambtenaar ter secretarie, 1936 - 

1973 1 omslag 
 942 Kaufmann, H.B.A, ambtenaar ter secretarie, ambtenaar Burgerlijke 

Stand en gemeente secretaris ( met afzonderlijke dossier over 
tussentijds ontslag in juni 1944), 1919 - 1946 1 omslag 

 943 Koene, M.M.C, gemeente-opzichter ( tevens onbezoldigd 
gemeenteveldwachter), 1918 - 1919 1 omslag 

 944 Kroon, D.J.A. van der, burgermeester, 1919 1 stuk 
 945 Laarschot, C.L.L. van de , los arbeider bij de gemeentewerken, 

1938 1 omslag 
 946 Latour, J.M, gasfitter bij het gasbedrijf, 1933 - 1944 1 omslag 
 947 Lauret, J.H, inspecteur van politie, 1939 -- 1943 1 omslag 
 948 Loon, A.J.W. van, agent en adjudant van politie, 1919 - 1950 1 omslag 
 949 Maessen, J.H.H.M, ambtenaar ter secretarie, loco-secretaris en 

gemeente-secretaris, 1923 - 1968 1 omslag 
 950 Mannens, J.H, burgermeester, 1855 1 stuk 
 951 Martin, J.H, burgermeester, 1934 - 1965 1 omslag 
 952 Mertens, M, Poetsvrouw, 1919 1 omslag 
 953 Moonen H.J.M, boekhouder bij de gemeentebedrijven, 1927 - 1943 1 omslag 
 954 Nakken, G.H, los arbeider, kantonnier, 1934 - 1962 1 omslag 
 955 Niesten, J.M, agent rechercheur en brigadier van politie, 1926 - 

1955 1 omslag 
 -- Offermans, J.H, bode ter secretarie, ambtenaar bij publieke werken, 

1934 1 katern 
 956 Offermans, M.A, gemeente-veldwachter en bode der gemeente, 

1911 - 1946 1 omslag 
 957 Offermans- Gommans, Mevr, C.H, verloskundige voor de 

armenpraktijk, 1937 - 1946 1 omslag 
 958 Orbons, J.P.H, typist ter secretarie, 1919 1 omslag 
 959 Peeters, P.A.H.M, ambtenaar ter secretarie, secretaris 

penningmeester Burgerlijk Armbestuur, Chef 1e afdeling en 
gemeente-secretaris, 1918 - 1965 1 omslag 

 960 Penders, M.W, monteur en opzichter bij het Elektriciteitsbedrijf, 
tevens brandmeester, 1933 - 1951 1 omslag 

 961 Peters, A, kantonnier, 1900 1 stuk 
 962 Peters, F.H, tijdelijk bouwkundig opzichter, 1919 1 omslag 
 963 Peters-Hermans, Mevr, J, Poetsvrouw, 1916 - 1919 1 omslag 
 964 Quaedackers, B.H, geldophaler bij de gemeente-bedrijven, 1939 - 

1942 1 omslag 
 965 Queis, P.H, ambtenaar ter secretarie, bij de distributiedienst, 

Publieke werken bij de Sociale Dienst, 1939 - 1972 1 omslag 
 966 Quijs, J.D, los arbeider bij de gemeentewerken, 1939 - 1940 1 omslag 
 967 Ritzen, P. L, kantonnier, ploegbaas bij Gemeentewerken, 1919 - 

1955 1 omslag 



 968 Roy, J.H. de la, losarbeider bij het Gasbedrijf, 1940 1 omslag 
 969 Roy, K.J. de la,fitter bij het Gasbedrijf, 1939 - 1946 1 omslag 
 970 Ruyters, H.P, arbeider, monteur en vakman bij het 

Electriciteitsbedrijf, 1939 - 1952 1 omslag 
 971 Rusing, B.C, los arbeider bij de gemeentewerken, 1940 1 stuk 
 972 Schelfaut, F.S, agent, adjudant van politie, 1918 - 1951 1 omslag 
 973 Schregardus, W.F, arbeider bij Gemeentewerken, 1938 - 1945 1 omslag 
 974 Schuffelers, C.H, kantonnier-straatmaker, 1924 - 1948 1 omslag 
 975 Simons, H.M, Ambtenaar ter secretarie, gemeente-ontvanger, 1930 

- 1973 1 omslag 
 976 Simons, J.L, straatveger, kantonnier, fitter bij het Gasbedrijf, 

tuinman bij Gemeentewerken, 1938 - 1973 1 omslag 
 -- Slanghe, Eg, Burgermeester 1 katern 
 977 Smeets, P.F.H, ambtenaar bij het Distibutiebedrijf, 1919 1 stuk 
 978 Smeets, Chr.J, arbeider, geldophaler bij de Gemeente- Bedrijven, 

1930 - 1951 1 omslag 
 979 Somers, A.J, arbeider bij Gemeentewerken, 1939 - 1943 1 omslag 
 980 Stalmeyer- Janssen, Mevr, S, verloskundige voor de armenpraktijk, 

1937 - 1944 1 omslag 
 981 Sterkenburg, P, agent en opperwachtmeester bij de politie, 1926 - 

1966 1 omslag 
 982 Tabak, H, los arbeider bij Gemeentewerken, 1948 1 omslag 
 983 Toma, H.H, agent van politie, 1919 1 omslag 
 984 Tonnaer, J.H, controleur der belastingen, gemeenteontvanger en 

kassier Gemeentebedrijven, 1919 - 1944 1 omslag 
 985 Touw, D.A, controleurLevenmiddelenbedrijf en onbezoldigd 

veldwachter, 1918 - 1919 1 omslag 
 986 Urlings, J.J.W, vee-arts over de ter veemarkt komende dieren, 1937 

- 1946 1 katern 
 987 Viergever, P.J, agent brigadier bij de Gemeente-politie, 1936 - 1966 1 omslag 
 988 Vincken, J.L.A, ambtenaar van de Burgerlijk Stand, 1940 - 1942 1 omslag 
 989 Vos, A.A. de, agent en opperwachtmeester van politie, 1939 - 1943 1 omslag 
 990 Vossen, B.P, hoofdagent en inspecteur van politie, 1918 1 omslag 
 991 Wall, A. van der, administrateur van het Electriciteitsbedrijf, 1919 1 omslag 
 992 Wever, A. de, geneesheer, belast met de doodschouw, 1910 1 omslag 
 993 Willems, A.A.M, opzichter-tekenaar, gemeenteopzichter, technisch 

ambtenaar en commandant van de brandweer, 1916 - 1955 1 omslag 
 994 Willems, A.H.J, ambtenaar ter secretarie, plaatsvervangend 

ontvanger en plaatsvervangend ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand, 1917 - 1962 1 omslag 

 995 Willems, G.H.W, los arbeider bij de Gemeentewerken, 1940 - 1953 1 omslag 
 996 Willems, J.L, gemeente- ontvanger, 1851 1 stuk 
 997 Dossier I, Algemeen Dossier ontslagen personeel, 1938 - 1940 1 omslag 
 998 Dossier II, Algemeen Dossier ontslagen personeel, 1941 - 1947 1 omslag 

 

III Belastingen 
N.B. In dit hoofdstuk zijn opgenomen de afzonderlijk gevormde series van diverse soorten gemeentelijke belastingskohieren lopende 
over de periode van 1800 tot 1940. Ook indien een serie om een of andere reden niet meer compleet is en derhalve toevalligerwijs niet 
meer doorloopt over de gehele periode omdat b.v. een gedeelte der serie verloren gegaan is, of omdat bepaalde belasting na een 
bepaald jaar niet meer werd geheven of door een andere werd vervangen dan is deze serie toch opgenomen. Zodat alle nog 
aanwezige kohieren van werkelijke belastingen hier verzameld zijn. Niet opgenomen zijn de heffingen voor speciale diensten, de z.g. 
eigenlijke retributies, daar deze volgens de code geklaseerd behoren te worden. Naar het betreffende onderwerp. Derhalve zal men 



b.v. de lijsten van geheven rechten voor huwlijksvoltrekking, leges voor de Burgerlijke Stand aantreffen onder het hoofdstuk openbare 
orde; de lijsten van leges voor verleende bouwvergunning onder: Openbare Gezondheid en de kohieren van geheven schoolgelden 
onder: Volksontwikkeling. Niet opgenomen zijn de incidentele kohieren en andere stukken over directe Rijksbelastingen, zoals 
grondbelasting, kadastrale belasting, personele belasting, vermogensbelasting, forensenbelasting e.d. 
 

A Directe belastingen 

 
 999-1024 Kohieren der Straatbelasting over de dienstjaren, 1926 - 1939.  26 banden 

N.B. In deze Straatbelastingskohieren zijn tevens begrepen  de riolering- en trottoirbelastingen. De 
achter het dienstjaar vermelde letters k. of s.k. duiden aan of de bedoelde band, deel of katern een 
kohier (k.) of een suppletoir kohier (s.k.) is. 

 999 Kohier dienstjaar, 1926 1 band 
 1000 Kohier dienstaar, 1927 1 band 
 1001 Kohier dienstjaar, 1928 1 band 
 1002 Kohier dienstjaar, 1929 1 band 
 1003 Suppletoir kohier dienstjaar, 1929 1 band 
 1004 Kohier dienstjaar, 1930 1 band 
 1005 Suppletoir kohier dienstjaar, 1930 1 band 
 1006 Kohier dienstjaar, 1931 1 band 
 1007 Suppletoir kohier dienstjaar, 1931 1 band 
 1008 Kohier dienstjaar, 1932 1 band 
 1009 Suppletoir kohier dienstjaar, 1932 1 band 
 1010 Kohier dienstjaar, 1933 1 band 
 1011 Suppletoir kohier dienstjaar, 1933 1 band 
 1012 Suppletoir kohier dienstjaar, 1933 1 band 
 1013 Kohier dienstjaar, 1934 1 band 
 1014 Suppletoir kohier dienstjaar, 1934 1 band 
 1015 Kohier dienstjaar, 1935 1 band 
 1016 Suppletoir kohier dienstjaar, 1935 1 band 
 1017 Kohier dienstjaar, 1936 1 band 
 1018 Suppletoir kohier dienstjaar, 1936 1 band 
 1019 Kohier dienstjaar, 1937 1 band 
 1020 Suppletoir kohier dienstjaar, 1937 1 band 
 1021 Kohier dienstjaar, 1938 1 band 
 1022 Suppletoir kohier dienstjaar, 1938 1 band 
 1023 Kohier dienstjaar, 1939 1 band 
 1024 Suppletoir kohier dienstjaar, 1939 1 band 

 
 1025-1045 Kohieren, staten of lijsten van ontvangsten wegens belasting op 

toneelvorrstellingen en adere vermakelijkheden waaronder mede begrepen: 
danspartijen, straatmuziek, en later bioscoop-voorstellingen, wieler-wedstrijden en 
andere sportwedstrijden, over de dienstjaren, 1895 - 1904, 1906 - 1939. 2 omslagen, 1 katern en 18 deeltj

 1025 Dienstjaar, 1895 - 1919 1 omslag 
 1026 Dienstjaar, 1920 1 katern 
 1027 Dienstjaar, 1921 1 deel 
 1028 Dienstjaar, 1922 1 deel 
 1029 Dienstjaar, 1923 1 deel 
 1030 Dienstjaar, 1924 1 deel 
 1031 Dienstjaar, 1925 1 deel 
 1032 Dienstjaar, 1926 1 deel 
 1033 Dienstjaar, 1927 1 deel 



 1034 Dienstjaar, 1928 1 deel 
 1035 Dienstjaar, 1929 1 deel 
 1036 Dienstjaar, 1930 1 deel 
 1037 Dienstjaar, 1931 1 deel 
 1038 Dienstjaar, 1932 1 deel 
 1039 Dienstjaar, 1933 1 deel 
 1040 Dienstjaar, 1934 1 deel 
 1041 Dienstjaar, 1935 1 deel ( met supplementen) 
 1042 Dienstjaar, 1936 1 deel 
 1043 Dienstjaar, 1937 1 deel 
 1044 Dienstjaar, 1938 1 deel 
 1045 Dienstjaar, 1939 1 deel 

 
 1046-1122 Kohieren van de belasting op de honden., 1882 - 1885, 1887 - 1905, 1907 - 1916, 

1918 - 1939.  1 stuk, 68 delen en 7 banden 
N.B. In de jaren waarin naast het kohier ook nog 1 of meerdere suppletoir-kohieren aanwezig zijn het 
kohier met k. en de suppletoir met s.k. aangeduid 

 1046 Dienstjaar, 1882 1 deel 
 1047 Dienstjaar, 1883 1 deel 
 1048 Dienstjaar, 1884 1 deel 
 1049 Dienstjaar, 1885 1 deel 
 1050 Dienstjaar, 1887 1 deel 
 1051 Dienstjaar, 1888 1 deel 
 1052 Dienstjaar, 1889 1 deel 
 1053 Dienstjaar, 1890 1 deel 
 1054 Dienstjaar, 1891 1 deel 
 1055 Dienstjaar, 1892 1 deel 
 1056 Dienstjaar, 1893 1 deel 
 1057 Dienstjaar, 1894 1 deel 
 1058 Dienstjaar, 1895 1 deel 
 1059 Dienstjaar, 1896 1 deel 
 1060 Dienstjaar, 1897 1 deel 
 1061 Dienstjaar, 1898 1 deel 
 1062 Dienstjaar, 1899 1 deel 
 1063 Dienstjaar, 1900 1 deel 
 1064 Dienstjaar, 1901 1 deel 
 1065 Dienstjaar, 1902 1 deel 
 1066 Dienstjaar, 1903 1 deel 
 1067 Dienstjaar, 1904 1 deel 
 1068 Dienstjaar, 1905 1 deel 
 1069 Dienstjaat, 1907 1 deel 
 1070 Dienstjaar, 1908 1 deel 
 1071 Dienstjaar, 1909 1 deel 
 1072 Dienstjaar, 1910 1 deel 
 1073 Dienstjaar, 1911 1 deel 
 1074 Dienstjaar, 1912 1 deel 
 1075 Dienstjaar, 1913 1 deel 
 1076 dienstjaar, 1914 1 deel 
 1077 Dienstjaar, 1915 1 deel 



 1078 Dienstjaar, 1916 1 deel 
 1079 Dienstjaar, 1918 1 deel 
 1080 Dienstjaar, 1919 1 deel 
 1081 Dienstjaar, 1920 1 deel 
 1082 Dienstjaar, 21 1 deel 
 1083 Kohier dienstjaar, 1922 1 deel 
 1084 Suppletoir kohier dienstjaar, 1922 1 stuk 
 1085 Kohier dienstjaar, 1923 1 deel 
 1086 Suppletoir kohier dienstjaar, 1923 1 deel 
 1087 Kohier dienstjaar, 1924 1 deel 
 1088 Suppletoir kohier dienstjaar, 1924 1 deel 
 1089 Kohier dienstjaar, 1925 1 deel 
 1090 Suppletoir kohier dienstjaar, 1925 1 deel 
 1091 Kohier dienstjaar, 1926 1 deel 
 1092 Suppletoir kohier dienstjaar, 1926 1 deel 
 1093 Suppletoir kohier dienstjaar, 1926 1 deel 
 1094 Kohier dienstjaar, 1927 1 deel 
 1095 Suppletoir kohier dienstjaar, 1927 1 deel 
 1096 Kohier dienstjaar, 1928 1 deel 
 1097 Suppletoir kohier dienstjaar, 1928 1 deel 
 1098 Kohier dienstjaar, 1929 1 deel 
 1099 Suppletoir kohier dienstjaar, 1929 1 deel 
 1100 Kohier dienstjaar, 1930 1 deel 
 1101 Suppletoir kohier dienstjaar, 1930 1 deel 
 1102 Kohier dienstjaar, 1931 1 deel 
 1103 Suppletoir kohier dienstjaar, 1931 1 deel 
 1104 Kohier dienstjaar, 1932 1 deel 
 1105 Suppletoir kohier dienstjaar, 1932 1 deel 
 1106 Kohier dienstjaar, 1933 1 deel 
 1107 Suppletoir kohier dienstjaar, 133 1 deel 
 1108 Kohier dienstjaar, 1934 1 deel 
 1109 Suppletoir kohier dienstjaar, 1934 1 deel 
 1110 Kohier dienstjaar, 1935 1 deel 
 1111 Suppletoir kohier dienstjaar, 1935 1 deel 1. 
 1112 Suppletoir kohier dienstjaar, 1935 1 deel 2. 
 1113 Kohier dienstjaar, 1936 1 deel 
 1114 Suppletoir kohier dienstjaar, 1936 1 deel 1. 
 1115 Suppletoir kohier dienstjaar, 1936 1 deel 2. 
 1116 Suppletoir kohier dienstjaar, 1936 1 band 3. 
 1117 Kohier dienstjaar, 1937 1 band 
 1118 Suppletoir kohier dienstjaar, 1937 1 band 
 1119 kohier dienstjaar, 1938 1 band 
 1120 Suppletoir kohier dienstjaar, 1938 1 band 
 1121 kohier dienstjaar, 1939 1 band 
 1122 Suppletoir kohier dienstjaar, 1939 1 band 

 
 1123-1175 Kohieren van de hoofdlijke omslag over de dienstjaren, 1884 - 1886, 1888 - 1889, 

1891 - 1922.  53 delen 
N.B. Daar waar naast de kohieren in een bepaald jaar ook nog suppletoir kohier voorkomen, is het 



onderscheid aangegeven door toevoeging achter het dienstjaar van de aanduiding: (k.) (=kohier) of 
(s.k.) (=suppletoir kohier). de kohieren van de buitegewone hoofdelijke omslag in verband staande met 
de afkoop van de z.g. handdiensten zijn ondergebracht onder de kohieren van Hand- en Spandiensten 

 1123 Dienstjaar, 1884 1 deel 
 1124 Dienstjaar, 1885 1 deel 
 1125 Dienstjaar, 1886 1 deel 
 1126 Dienstjaar, 1888 1 deel 
 1127 Dienstjaar, 1889 1 deel 
 1128 Dienstjaar, 1890 1 deel 
 1129 Dienstjaar, 1892 1 deel 
 1130 Dienstjaar, 1893 1 deel 
 1131 Dienstjaar, 1894 1 deel 
 1132 Dienstjaar, 1895 1 deel 
 1133 Dienstjaar, 1896 1 deel 
 1134 Dienstjaar, 1897 1 deel 
 1135 Dienstjaar, 1898 1 deel 
 1136 Dienstjaar, 1899 1 deel 
 1137 Dienstjaar, 1900 1 deel 
 1138 Dienstjaar, 1901 1 deel 
 1139 Dienstjaar, 1902 1 deel 
 1140 Dienstjaar, 1903 1 deel 
 1141 Dienstjaar, 1904 1 deel 
 1142 Dienstjaar, 1905 1 deel 
 1143 Dienstjaar, 1906 1 deel 

N.B. Afschrift 
 1144 Dienstjaar, 1907 1 deel 
 1145 Kohier dienstjaar, 1908 1 deel 
 1146 Suppletoir kohier dienstjaar, 1908 1 deel 
 1147 Kohier dienstjaar, 1909 1 deel 
 1148 Suppletoir kohier dienstjaar, 1909 1 deel 
 1149 Kohier dienstjaar, 1910 1 deel 
 1150 Suppletoir kohier dienstjaar, 1910 1 deel 
 1151 Kohier dienstjaar, 1911 1 deel 
 1152 Suppletoir kohier dienstjaar, 1911 1 deel 
 1153 Kohier dienstjaar, 1912 1 deel 
 1154 Suppletoir kohier dienstjaar, 1912 1 deel 
 1155 Kohier dienstjaar, 1913 1 deel 
 1156 Suppletoir kohier dienstjaar, 1913 1 deel 
 1157 Kohier dienstjaar, 1914 1 deel 
 1158 Suppletoir kohier dienstjaar, 1914 1 deel 
 1159 Kohier dienstjaar, 1915 1 deel 
 1160 Suppletoir kohier dienstjaar, 1915 1 deel 
 1161 Kohier dienstjaar, 1916 1 deel 
 1162 Suppletoir kohier dienstjaar, 1916 1 deel 
 1163 Kohier dienstjaar, 1917 1 deel 
 1164 Suppletoir kohier dienstjaar, 1917 1 deel 
 1165 Kohier dienstjaar, 1918 1 deel 
 1166 Suppletoir kohier dienstjaar, 1918 1 deel 
 1167 Kohier dienstjaar, 1919 1 deel 



 1168 Suppletoir kohier dienstjaar, 1919 1 deel 1. 
 1169 Suppletoir kohier dienstjaar, 1919 1 deel 2. 
 1170 Kohier dienstjaar, 1920 1 deel 
 1171 Suppletoir kohier dienstjaar, 1920 1 deel 1. 
 1172 Suppletoir kohier dienstjaar, 1920 1 deel 2. 
 1173 Kohier dienstjaar, 1921/1922 1 deel 
 1174 Suppletoir kohier dienstjaar, 1921/1922 1 deel 1. 
 1175 Suppletoir kohier dienstjaar, 1921/1922 1 deel 2. 

 

B Rechten van registratie en Leges 

 
 1176 Repertoria strekkende tot het aanteken der akten, opgemaakt door de 

administratie der gemeente, welke aan het recht van registratie onderwerpen zijn, 
1828 - 1841, 1889 - 1895, 1911 - 1917.  1 omslag 

 
 1177-1197 Register van geheven rechten voor afschriften en uittreksels van stukken, 

legalisatie van handtekeningen enz. Over de dienstjaren, 1919 - 1939.  1 omslag en 20 delen 
N.B. Deze worden kortweg ook wel Leges ter secretarie genoemd. Ze worden onderscheiden van een 
andere serie registers van leges die retributiën bevatten en opgenomen zijn onder het hoofdstuk 
Openbare Orde 

 1177 Dienstjaar, 1919 1 omslag 
 1178 Dienstjaar, 1920 1 deel 
 1179 Dienstjaar, 1921 1 deel 
 1180 Dienstjaar, 1922 1 deel 
 1181 Dienstjaar, 1923 1 deel 
 1182 Dienstjaar, 1924 1 deel 
 1183 Dienstjaar, 1925 1 deel 
 1184 Dienstjaar, 1926 1 deel 
 1185 Dienstjaar, 1927 1 deel 
 1186 Dienstjaar, 1928 1 deel 
 1187 Dienstjaar, 1929 1 deel 
 1188 Dienstjaar, 1930 1 deel 
 1189 Dienstjaar, 1931 1 deel 
 1190 Dienstjaar, 1932 1 deel 
 1191 Dienstjaar, 1933 1 deel 
 1192 Dienstjaar, 1934 1 deel 
 1193 Dienstjaar, 1935 1 deel 
 1194 Dienstjaar, 1936 1 deel 
 1195 Dienstjaar, 1937 1 deel 
 1196 Dienstjaar, 1938 1 deel 
 1197 Dientjaar, 1939 1 deel 

 

C Belastingen naar andere grondslagen 

 
 1198-1223 Kohieren van belasting in natura, bestaande in de verplichting tot het leveren van 

(hand-) en spandiensten. dienstenjaren, 1882 - 1884, 1886, 1887, 1889, 1891, 
1893 - 1905, 1907 - 1912.  25 delen 
N.B. Slechts de eerste drie delen over 1882 tot 1884 bevatten zowel de Hand- alswel de Spandiensten. 
Vanaf 1886 heer er een splitsing plaats gehad tussen de Hand- en de Spandiensten. Daar de 
handdiensten vanaf dat jaar konden worden afgekocht is er een afzonderlijk serie kohieren ontstaan, 
genaamd Kohieren van buitengewone hoofdelijke omslag, die feitelijk handelt over de afkoopgelden 
van deze belasting in natura de handdiensten en derhalve hierna volgt. 



 1198 Dienstjaar, 1882 1 deel 
 1199 Dienstjaar, 1883 1 deel 
 1200 Dienstjaar, 1884 1 deel 
 1201 Dienstjaar, 1886 1 deel 
 1202 Dienstjaar, 1887 1 deel 
 1203 Dienstjaar, 1889 1 deel 
 1204 Dienstjaar, 1891 1 deel 
 1205 Dienstjaar, 1893 1 deel 
 1206 Dienstjaar, 1894 1 deel 
 1207 Dienstjaar, 1895 1 deel 
 1208 Dienstjaar, 1896 1 deel 
 1209 Dienstjaar, 1897 1 deel 
 1210 1898 1 deel 
 1211 Dienstjaar, 1899 1 deel 
 1212 Dienstjaar, 1900 1 deel 
 1213 Dienstjaar, 1901 1 deel 
 1214 Dienstjaar, 1902 1 deel 
 1215 Dienstjaar, 1903 1 deel 
 1216 Dienstjaar, 1904 1 deel 
 1217 Dienstjaar, 1905 1 deel 
 1218 Dienstjaar, 1907 1 deel 
 1219 Dienstjaar, 1908 1 deel 
 1220 Dienstjaar, 1909 1 deel 
 1221 Dienstjaar, 1910 1 deel 
 1222 Dienstjaar, 1911 1 deel 
 1223 Dienstjaar, 1912 1 deel 

 
 1224-1237 Kohieren van de afgekochten verplichting tot het leveren van handdiensten, 

genaamd: Kohieren van de buitegewone hoofdelijk omslag. Dienstjaren, 1886 - 
1887, 1889 - 1891, 1893 - 1901.  14 delen 

 1224 Dienstjaar, 1886 1 deel 
 1225 Dienstjaar, 1887 1 deel 
 1226 Dienstjaar, 1889 1 deel 
 1227 Dienstjaar, 1890 1 deel 
 1228 Dienstjaar, 1891 1 deel 

N.B. Afschrift 
 1229 Dienstjaar, 1893 1 deel 
 1230 Dienstjaar, 1894 1 deel 
 1231 Dienstjaar, 1895 1 deel 
 1232 Dienstjaar, 1896 1 deel 
 1233 Dienstjaar, 1897 1 deel 
 1234 Dienstjaar, 1898 1 deel 
 1235 Dienstjaar, 1899 1 deel 
 1236 Dienstjaar, 1900 1 deel 
 1237 Dienstjaar, 1901 1 deel 

 
 1238 Lijsten of Staten van de te heffen rechten voor de verkoop van alcoholische 

dranken, z.g. Verlofs- en Vergunningsrechten, over de dienstjaren, 1888 - 1905, 
1907 - 1913, 1916 - 1939.  1 omslag 

 



 1239-1251 Kohieren der zakelijke belasting op bedrijven over de dienstjaren, 1927 - 1939. 11 stukken en 2 omslagen
N.B. Bij de kohieren van 1934 en 1936 is een suppletoir kohier in de omslag toegevoegd 

 1239 Dienstjaar, 1927 1 stuk 
 1240 Dienstjaar, 1928 1 stuk 
 1241 Dienstjaar, 1929 1 stuk 
 1242 Dienstjaar, 1930 1 stuk 
 1243 Dienstjaar, 1931 1 stuk 
 1244 Dienstjaar, 1932 1 stuk 
 1245 Dienstjaar, 1933 1 stuk 
 1246 Dienstjaar, 1934 1 stuk 
 1247 Dienstjaar, 1935 1 stuk 
 1248 Dienstjaar, 1936 1 stuk 
 1249 Dienstjaar, 1937 1 stuk 
 1250 Dienstjaar, 1938 1 stuk 
 1251 Dienstjaar, 1939 1 stuk 

 
 1252-1257 Register der Patentschuldigen over de dienstjaren, 1846/1847 - 1853/1854. 4 omslagen en 2 stukken 

 1252 Dienstjaar, 1846/1847 1 omslag 
 1253 Dienstjaar, 1847/1848 1 omslag 
 1254 Dienstjaar, 1848/1849 1 omslag 
 1255 Dienstjaar, 1850/1851 1 stuk 
 1256 Dienstjaar, 1851/1852 1 stuk 
 1257 Dienstjaar, 1853/1854 1 omslag 

 

IV Openbare orde 

 

A Burgerlijke Stand 
N.B. De registers van de Burgerlijke Stand zijn opgenomen in een afzonderlijke inventaris (nrs. 6529-6576 daar het archief van de 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand beschouwd wordt als een ten gemeentehuize gedeponeerd Rijksarchief-bestanddeel, dat niet 
gevormd owrdt onder het beheer van de Gemeente-secretaris. 
 

B Bevolking 

 

1 Bevolkingsregisters 
N.B. In de registratie der bevolking zijn drie duidelijke te onderscheiden systemen te onderkennen welke uiteenvallen in drie series. 
Van 1830-1917, de eigenlijke registers bestaande uit vooraf gevormde delen. 
Van 1917-1920, het losbladig systeem bestaande uit achteraf gevormden banden. 
Van 1920-1940, het gezinskaarten-stelsel, losbladig systeem. 
 
 
 1258 Bevolkingregister, 1830.  1 deel 

N.B. In afwijking van een normale gang van zaken zijn in dit register na de opmaak in 1830 geen 
inschrijvingen of aanvullingen voorhanden tot 1850. Het is straat- en huisnummersgewijze opgemaakt. 
De oude titel luidt: Volkregister... opgemaakt ter uitvoering van zijne Majesteits besluit van 29 Sept. 
1829 Staatsblad nr. 57... vervattende den waren stand der bevolking op eerste Januarij 1830 door 
ondergeschreven Burgermeester; L. Willems. 

 
 1259 Bevolkingregister, 1850 - 1860.  1 deel 

N.B. Huisnummersgewijze opgemaakt, waarbij eennummering van 1-255 doorloopt over alle gehuchten 
en straten. Voorin een alfabetische klapper op de namen der inwoners. 

 



 1260-1261 Bevolkingregister, 1860 - 1880.  2 delen 
N.B. Alfabetisch opgemaakt op naam van de gezinshoofden. In het eerste deel zijn opgenomen de 
gezinshoofden wier namen bedinnen met de letters A-K; in het 2e deel item Letters L-Z. Voorin een 
losleggende verfomfaaide straat- en huisnummerswijze opgemaakt lijst, waarin van het oude 
huisnummernaar het nieuwe wordt verwezen 

 1260 A-K, 1860 - 1880 1 deel 
 1261 L - Z, 1860 - 1880 1 deel 

 
 1262-1263 Bevolkingsregister, 1880 - 1900.  2 delen 

N.B. Alfabetisch opgemaakt en ingedeeld als volgt 
 1262 A-K, 1880 - 1900 1 deel 
 1263 L-Z, 1880 - 1900 1 deel 

 
 1264-1265 Bevolkingsregister, 1900 - 1914.  2 delen 

N.B. Dit register is straat- en huisnummerswijze opgemaakt, en ingedeeld als hieronder nader 
aangeduid. Voorin bevinden zich alfabetische klappers op de namen der gezinshoofden voorkomende 
in elk der delen, oorspronkelijk genummerd A en B. 

 1264 A, 1900 - 1914 1 deel 
N.B. Dit deel bevat in hoofdzaak de navolgende straten in de kom: Dorpstraat, 
Muisberg, Nieuwstraat, Overbroek en aangrenzend gebied 

 1265 B, 1900 - 1914 1 deel 
N.B. Dit deel bevat in hoofdzaak de afzonderlijke gehuchten n.l. gedeelte van 
Overbroek, Ten Esschen, Koumen, Ter Schuren, Schurenberg en Vaesrade. 

 
 1266-1271 Bevolkingsregister, 1914 - 1917.  5 delen 

N.B. Straat- en huisnummersgewijze opgemaakt en verder ingedeeld als hieronder nader aangeduid. 
Voorin bevinden zich Alfabetische klappers op de namen der gizinshoofden voorkomende in elk der 
delen, oorspronkelijk genummerd van A-E. 

 1266 A, 1914 - 1917 1 deel 
N.B. Hierin zijn opgenomen: Dorpstraat, Nieuwstraat, Muisberg en aangrenzend 
gebied. 

 1267 B, 1914 - 1917 1 deel 
N.B. Idem: Overbroek, Kouvenrade, Butting, Koeweg en Akerstraat. e.o. 

 1268 C, 1914 - 1917 1 deel 
N.B. Idem: De gehuchten: Koumen, Ten Esschen, Ter Schuren, Schurenberg, 
Vaesrade e.o. 

 1269 D, 1914 - 1917 1 deel 
N.B. Idem: Woninggroep Eerste Stap. 

 1270 E, 1914 - 1917 1 deel 
N.B. Idem: Woninggroep Mariarade. 

 1271 Alfabetische klapper op de Bevolkingsregisters van, 1830 - 1917 1 band 
N.B. Deze uitvoerige 156 pagina's tellende werd op gemaakt in 1942/1943 en 
verwijst naar de hiervoren genoemde delen en de daarin opgenomen namen per 
folio. 

 
 1272-1275 Register van in gezinsverband wonende personen, die ook na 1920 nog in de 

gemeente woonachtig bleven en wier namen beginnen met de hierna volgende 
letter 4 banden 

 1272 A-F, 1917 - 1920 1 band 
 1273 G-L, 1917 - 1920 1 band 
 1274 M-R, 1917 - 1920 1 band 
 1275 S-Z, 1917 - 1920 1 band 

 
 1276-1277 Register van in gezinsverband wonenende personen, die na 1920 niet meer in de 

gemeente woonachtig waren en wier namen beginnen met de hierna volgende 
letters: 2 banden 

 1276 A-L, 1917 - 1920 1 band 
 1277 M-Z, 1917 - 1920 1 band 

 



 1278-1279 Register van buiten gezinsverband wonende personen, die ook na 1920 nog in de 
gemeente woonachtig bleven en wier namen beginnen met de hierna volgende 
letters: 2 banden 

 1278 A-G, 1917 - 1920 1 band 
 1279 H-Z, 1917 - 1920 1 band 

 
 1280-1286 Register van buiten gezinsverband wonende persoen, die na 1920 niet meer in de 

gemeente woonachtig waren en wier namen beginnen met de hierna volgende 
letters: 7 banden 

 1280 A-B, 1917 - 1920 1 band 
 1281 C-F, 1917 - 1920 1 band 
 1282 G-J, 1917 - 1920 1 band 
 1283 K-L, 1917 - 1920 1 band 
 1284 M-Q, 1917 - 1920 1 band 
 1285 R-S, 1917 - 1920 1 band 
 1286 T-Z, 1917 - 1920 1 band 

 
 1287-1310 Bevolkingsregister ingericht volgens het z.g. Gezinskaartenstelsel, 1920 - 1940.  108 dozen 
 
 1287-1291 Personen die op 1-1-1941 nog waren ingeschreven 

 1287 A-Dree, 1920 - 1940 1 katern 
 1288 Dree-Hij, 1920 - 1940 1 katern 
 1289 I-Mij, 1920 - 1940 1 katern 
 1290 Na-Sck, 1920 - 1940 1 katern 
 1291 Sc-Za, 1920 - 1940 1 katern 

 
 1292-1307 Personen die op 1-1-1941 niet meer waren ingeschreven 

 1292 A-Bez, 1920 - 1940 1 katern 
 1293 Bi-Brzus, 1920 - 1940 1 katern 
 1294 Bu-Diu, 1920 - 1940 1 katern 
 1295 Do-Fij, 1920 - 1940 1 katern 
 1296 Ga-Haz, 1920 - 1940 1 katern 
 1297 He-Hij, 1920 - 1940 1 katern 
 1298 I-Keij, 1920 - 1940 1 katern 
 1299 Ki-Ksion, 1920 - 1940 1 katern 
 1300 Ku-L, 1920 - 1940 1 katern 
 1301 Ma-Mij, 1920 - 1940 1 katern 
 1302 Na-Pn, 1920 - 1940 1 katern 
 1303 Po-Rz, 1920 - 1940 1 katern 
 1304 Sa-Sn, 1920 - 1940 1 katern 
 1305 So-Tsch, 1920 - 1940 1 katern 
 1306 Tu-Wc, 1920 - 1940 1 katern 
 1307 We-Zo, 1920 - 1940 1 katern 

 
 1308-1310 Woningregister 

N.BHet z.g. Woning-Register bevattende een alfabetisch op straatnamen en huisnummers 
ingedeeld kaartsysteem waarop aan de voorzijde per woning zijn in geschreven de inwonenden die 
verwant zijn aan het hoofd van het ingeschreven gezin, en aan de achterzijde van dezelfde 
woningkaart ingeschreven zijn de inwonende personen, dienstboden, kostgangers e.d Niet 
verwand aan het hoofd van het betreffende gezin. 

 1308 A-Hom, 1920 - 1940 1 katern 
 1309 Hoo-Or, 1920 - 1940 1 katern 
 1310 Ov-Za, 1920 - 1940 1 katern 



 

2 Registers van vestiging en vertrek 

 
 1311 Register van Vestiging en Vertrek over de jaren, 1874 - 1894.  1 deel 
 
 1312-1337 Register van vestiging over de jaren, 1914 - 1939.  1 omslag en 25 delen 

 1312 1914 1 katern 
 1313 1915 1 omslag 
 1314 1916 1 katern 
 1315 1917 1 katern 
 1316 1918 1 katern 
 1317 1919 1 katern 
 1318 1920 1 katern 
 1319 1921 1 katern 
 1320 1922 1 katern 
 1321 1923 1 katern 
 1322 1924 1 katern 
 1323 1925 1 katern 
 1324 1926 1 katern 
 1325 1927 1 katern 
 1326 1928 1 katern 
 1327 1929 1 katern 
 1328 1930 1 katern 
 1329 1931 1 katern 
 1330 1932 1 katern 
 1331 1933 1 katern 
 1332 1934 1 katern 
 1333 1935 1 katern 
 1334 1936 1 katern 
 1335 1937 1 katern 
 1336 1938 1 katern 
 1337 1939 1 katern 

 
 1338-1372 register van Vertrek. Over de jaren:, 1912, 1913, 1915 - 1937 ( 1938 - 1939). 4 omslagen, 15 delen, 4 ban

 1338 1912 1 omslag 
 1339 1913 1 omslag 
 1340 1915 1 omslag 
 1341 1916 1 omslag 
 1342 1917 1 deel 
 1343 1918 1 deel 
 1344 1919 1 deel 
 1345 1920 1 deel 
 1346 1921 1 deel 
 1347 1922 1 deel 
 1348 1923 1 deel 
 1349 1924 1 deel 
 1350 1925 1 deel 
 1351 1926 1 deel 



 1352 1927 1 deel 
 1353 1928 1 deel 
 1354 1929 1 deel 
 1355 1930 1 deel 
 1356 1931 1 deel 
 1357 1932 1 band 1e halfjaar 
 1358 1932 1 band 2e halfjaar 
 1359 1933 1 band 1e halfjaar 
 1360 1933 1 band 2e halfjaar 
 1361 1934 1 pak 1e halfjaar 
 1362 1934 1 pak 2e halfjaar 
 1363 1935 1 pak 1e halfjaar 
 1364 1935 1 pak 2e halfjaar 
 1365 1936 1 pak 1e halfjaar 
 1366 1936 1 pak 2e halfjaar 
 1367 1937 1 pak 1e halfjaar 
 1368 1937 1 pak 2e halfjaar 
 1369 1938 1 pak 1e halfjaar 
 1370 1938 1 pak 2e halfjaar 
 1371 ? 1 katern 
 1372 ? 1 katern 

 

C Retributies geheven rechten en leges 

 
 1373 Lijsten van geheven leges ingevolgde de Vuurwapenwet over de jaren, 1919 - 

1939.  1 omslag 
 
 1374-1397 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingenvan de Burgerlijk Stand, 1884, 

1885, 1887, 1888, 1890 - 1939.  22 omslagen en 2 delen 
N.B. Bedoelde lijsten zijn aanvankelijk per jaar, of per kwartaal, later per maand opgemaakt, tenslotte 
werd in 1939 een register aangelegd. Zij bevatten aantekeningen omtrent aan met name genoemde 
personen afgegeven uittrekksels uit Geboorteakten. Certificaten van huwelijksvoltrekking of 
echtscheidingm trouwgelden, trouwboekjes en duplicaten daarvan, bewijzen van overlijden e.d. 

 1374 1884 - 1885, 1887 - 1888, 1890 - 1899 1 katern 
 1375 1900 - 1909 1 katern 
 1376 1910 - 1919 1 katern 
 1377 1920 1 katern 
 1378 1921 1 katern 
 1379 1922 1 katern 
 1380 1923 1 katern 
 1381 1924 1 katern 
 1382 1925 1 katern 
 1383 1926 1 katern 
 1384 1927 1 katern 
 1385 1928 1 katern 
 1386 1929 1 katern 
 1387 1930 1 katern 
 1388 1931 1 katern 
 1389 1932 1 katern 
 1390 1933 1 katern 



 1391 1934 1 katern 
 1392 1935 1 katern 
 1393 1936 1 katern 
 1394 1937 1 katern 
 1395 1938 1 katern 
 1396 1939 1 deel (jan. - oct.) 
 1397 1939 1 deel (nov. - dec.) 

 
 1398-1411 Register van geheven rechten en/of leges in verband met gegeven vergunningen 

van zeer verscheiden aard, 1930 - 1939.  14 delen 
N.B. De te-naamstelling: Register van geheven rechten van afschriften en uittreksels van stukken. 
Legalisatie van handtekeningen enz. is misleidend. De registers bevattendaarentegen aantekeningen 
over: Ventvergunningen, innemen van taxistandplaatsen, lichtreclames, uithangborden, hinderwet en 
bouwvergunningen, legalisatie van handtekeningen, legitimatie-kaarten, vergunningen voor bal-avond, 
muziek en toneel-uitvoeringen, wedstrijden, optochten, loterijren, verlenging van het sluitingsuur e.d. 

 1398 1930 1 deel 
 1399 1931 1 deel 
 1400 1932 1 deel 
 1401 1933 1 deel 
 1402 1934 1 deel 
 1403 1935 1 deel 
 1404 1936 1 deel 
 1405 1937 1 deel (A) 
 1406 1937 1 deel (B) 
 1407 1938 1 deel (A) 
 1408 1938 1 deel (B) 
 1409 1939 1 deel (A) 
 1410 1939 1 deel (B) 
 1411 1939 1 deel (C) 

 
 1412 Register van verleende vergunningen inzake het hebben van voorwerpen, op, over 

of onder openbare grond, wegen en water, met aantekening over de looptermijn 
tot 1970. Over de jaren:, 1912 - 1953.  1 deel 

 

V Openbare zedelijkheid 

 

A Drankwet-registers 

 
 1413 Register van de door Burgermeester en Wethouders verleende Vergunningen en 

Verloven inzake de Drankwet (in duplo), genummerd van 1-52. d.d. 13-1-1905 - 
17-12-1913. Samengevoegd in een band met: register van ingekomen 
verzoekschriften om verlof, bedoel bij art. 34 der Drankwet (in duplo), genummerd 
1-59. d.d. 13-1-1905 - 28-3-1916. 1 band 

 
 1414 Register met besluiten van Burgermeester en Wethouders tot het verlenen van 

vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein. 1905 januari 13 - 1917 juni 
15 1 deel 

 
 1415 Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 

inhoudende 81 inschrijvingen over vergunningen verleend van 1905 januari 13 - 
1932 maart 8 1 deel 

 



 1416 Register met vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, met 106 
inschrijvingen, daterende van 1905 januari 13 - 1960 december 14 1 deel 
N.B. Hierin zijn o.m. per vergunning wijzigingen van tenaanstelling, veranderingen t.a.v. de localiteiten 
en de aard der vergunning aangegeven 

 
 1417 Lijst aangevende de namen van hen, op wier verzoek om een vergunning 

afwijzend is beschikt ingevolge art. 13 der Drankwet, uitsluitend op grond, dat het 
vastgestelde maximum is bereikt, genummerd van 1-91., met beschikkingen d.d. 
1905 december 20 - 1932 februari 5 1 band 

 
 1418 Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke drank met 110 

inschrijvingen d.d 1905 januari 13 - 1932 mei 25 1 deel 
 
 1419 Registers van verloven A en B met 121 inschrijvingen, verleend van 1922 mei 10 - 

1940 juli 23 1 deel 
 
 1420 Registers van verloven A en B met 121 inschrijvingen, verleend van 1924 juli 23 - 

1961 augustus 31 omslag 
 

B Vergunningen en verloven 

 
 1421-1512 Vergunningen en verloven, met de daarop betrekking hebbende stukken, verleend 

ingevolge de Drankwet, 1881 - 1929.  28 stukken en 64 omslagen 
 1421 Aans, W, Akerstraat, 1913 - 1914 1 katern 
 1422 Aerts, P.J, Esschenberg 208, 1905 1 katern 
 1423 America, P.H, Vaesrade 305, 1906 - 1918 1 katern 
 1424 Bindels, J.L, Dorpstraat 43, 1904 - 1905 1 katern 
 1425 Bindels, P.J, Nieuwstraat, 1915 - 1918 1 katern 
 1426 Bisschop, J.H, Kouvenderstraat 14, 1908 - 1919 1 katern 
 1427 Boels, G, Akerstraat, 1893 1 stuk 
 1428 Boer, Fr. de, (zonder adres), 1916 1 katern 
 1429 Bosten A.M, Akerstraat 140, 1918 1 katern 
 1430 Brand, A, Akerstraat 146, 1913 1 stuk 
 1431 Bremen, P.W, Hoofdstraat 14, 1905 - 1918 1 katern 
 1432 Canisius, J.J, Akerweg, 1908 - 1910 1 katern 
 1433 Canisius, M, Akerstraat 186, 1905 1 katern 
 1434 Collaris, J, Nieuwstraat 2, 1904 - 1919 1 katern 
 1435 Cordewener, F.L, Nieuwtraat, 1913 - 1917 1 katern 
 1436 Coumans, A, Overbroek 147, 1905 1 katern 
 1437 Creusen, M, Linde 63, 1905 1 stuk 
 1438 Creusen, M.J, Akerstraat 88 (kouvenderstraat 11), 1911 - 1918 1 katern 
 1439 Creusen P.J, Akerstraat 195, 1905 1 stuk 
 1440 Diederen, H.J, Akerstraat 233, 1913 1 katern 
 1441 Diederen, P, (gemeentesecretaris!), 1881 1 katern 
 1442 Dols, J.H, Buttingstraat E. 56, 1912 - 1918 1 katern 
 1443 Dortu, J.J, Nieuwstraat 75, 1904 - 1910 1 katern 
 1444 Dortu, W, Kouvenderstraat 172, 1905 1 stuk 
 1445 Dounen, J.M, Vaesrade 253, 1905 1 stuk 
 1446 Driessen, H, Overbroek, 1892 1 stuk 
 1447 Driesen, H, Nieuwstraat 75, 1905 - 1911 1 katern 
 1448 Driessen, J.A, Akerstraat 231, 1910 1 stuk 
 1449 Driessen, J.H.W, Kouvenderstraat 188, 1914 - 1917 1 katern 



 1450 Eggen, H, dorpstraat 37, 1904 - 1918 1 katern 
 1451 Eggen, J.H, Akerstraat 1, 1908 - 1929 1 katern 
 1452 Eschweiler, H.M, Dorpstraat 87, 1919 1 katern 
 1453 Esser, W.B, Akerstraat, 1919 1 katern 
 1454 Florakx, Wed. G, Dorpstraat 42, 1904 1 stuk 
 1455 Gelissen, P, Dorpstraat 10, 1905 1 stuk 
 1456 Grieg, W, Akerstraat 232, 1916 - 1917 1 katern 
 1457 Guio, J. de, Akerstraat 56, 1917 1 stuk 
 1458 Hamers, J.J.A, Dorpstraat 64, 1919 1 katern 
 1459 Haye, J.W.H. de la, Nieuwstraat 75, 1917 1 katern 
 1460 Hensen, H, Schurenberg, 1919 1 katern 
 1461 Hermans, A.J, Akerstraat 232, 1915 - 1918 1 katern 
 1462 Heuts, W, Overbroek 130, 1905 - 1915 1 katern 
 1463 Hoen, B, Dorpstraat 14, 1881 - 1882 1 katern 
 1464 Hönen, H.X.J, Dorpstraat 66, 1914 1 katern 
 1465 Hooft, H.P. van 't, Schoolstraat, 1916 1 katern 
 1466 Horstmans, Wed. E, Stationstraat 222, 1904 1 stuk 
 1467 Horstmans, Wed. W.D, Dorpstraat 32, 1904 1 katern 
 1468 Hulsman, J.G.H, Akerstraat 233, 1916 1 katern 
 1469 Ingen, J.J. van, Akerstraat 146, 1912 - 1914 1 katern 
 1470 Janssen H.C, Stationstraat 118, 1913 - 1914 1 katern 
 1471 Janssen, L.H, Esschenberg 270, 1912 - 1916 1 katern 
 1472 Janssen, Mej. M.J, Stationstraat 118, 1916 - 1918 1 katern 
 1473 Janssen, W, Overbroekstraat 146, 1905 - 1914 1 katern 
 1474 Kempeners, J.J, Akerstraat 233, 1916 1 katern 
 1475 Kleintjes, J, Overbroekstraat 132, 1905 1 stuk 
 1476 Keulen, Ph, (zie dossier 1.761.11.) 1 katern 
 1477 Keulen, Wilh, Nieuwstraat 79, 1917 1 katern 
 1478 Keulen, Wil, Nieuwstraat 76, 1905 1 katern 
 1479 Koenen, J.L, Esschenweg 1, 1918 1 stuk 
 1480 Kusters, M.C, Esschenberg, 1908 1 stuk 
 1481 Ladeur, J.H, (bij station), 1896 1 stuk 
 1482 Linssen, H, Akerstraat 56, 1918 - 1919 1 katern 
 1483 L'Orteye, A.M.M, (zie dossier 1.761.11.) 

 1 katern 
 1484 L'Orteye, W, Dorpstraat 19, 1905 1 stuk 
 1485 Meisters, M.J.H, Kerkstraat 60, 1911 - 1918 1 katern 
 1486 Mengelers, M.J, Dorpstraat 19, 1905 1 katern 
 1487 Merrij, P, Wilheminastraat 20, 1913 1 stuk 
 1488 Mertens, M, Overbroekstraat 151, 1905 - 1918 1 katern 
 1489 Mertens, P.J, Nieuwstraat, 1915 - 1917 1 katern 
 1490 Meulenberg, Akerstraat 233, 1913 - 1918 1 katern 
 1491 Moonen, P.H, Nieuwstraat. (zie dossier 17.61.11.) 1 katern 
 1492 Palmen, J, Dorpstraat 36, 1905 1 stuk 
 1493 Peters, J.H, Nieuwstraat 40, 1905 - 1918 1 katern 
 1494 Peter, J.J, Dorpstraat 16, 1905 1 stuk 
 1495 Quaedackers, A.J, Kloosterstraat 20, 1919 1 katern 
 1496 Quaedackers, J, Muisberg (?), 1905 1 stuk 



 1497 Roex, J.(H.), Dorpstraat 5, 1904 - 1905 1 katern 
 1498 Roy, J. de la, (Nieuwstraat?), 1908 1 stuk 
 1499 Ruyter, J.H, Akerstraat 238, 1917 1 stuk 
 1500 Severens, P, Akerstraat, 1913 1 stuk 
 1501 Snijders, C, Overbroek 155, 1905 - 1916 1 stuk 
 1502 Snijders, Fr, Dorpstraat 34, 1892 - 1904 1 katern 
 1503 Stelten, J.P.H, Dorpstraat 72, 1914 - 1918 1 katern 
 1504 Ubachs, H, Rietrastraat 33, 1916 1 stuk 
 1505 Vincken, F.W, Akerstraat, 1913 - 1914 1 katern 
 1506 Vincken, N.J, Dorpstraat 87, 1918 1 katern 
 1507 Vincken, S.J, dorpstraat 57, 1905 1 katern 
 1508 Voncken, H.A, Akerstraat 10, 1917 - 1920 1 katern 
 1509 Voncken,J.M, Dorpstraat 27, 1905 - 1916 1 katern 
 1510 Vromen, H, Akerstraat, 1912 1 stuk 
 1511 Widdershoven, L, Dorpstraat 46, 1904 1 stuk 
 1512 Wintgens, A, Esschenberg, 1913 1 katern 

 
 1513-1548 Vergunningen en verloven, met de daarop betrekking hebbende stukken, verleend 

ingevolge de Drankwet. 1905 januari 13 - 1939 juni 13 36 omslagen 
 1513 Bisschops, P.J.-. (P.P.J, Hageman), Nieuwstraat 56 sectie C no, 

3031 juni 24 1 katern 
 1514 Boshouwers, J.J.H.-,(M.H, Daamen), Slakkenstraat 78, sectie C no. 

269, 1922 juni 24 1 katern 
 1515 Canisius, J.J.-, (M.A, Bosten), Akerstraat 183, sectie A no. 1956, 

1907 november 5 1 katern 
 1516 Caris, H.H.-,(Th.J.P, Boeyen), Hoofdstraat 49 (93) (kadastraal nr. 

onbekend), 1939 juni 13 1 katern 
 1517 Cober, E.J.-,(J.H, Meyers), Hommerterweg 80, sectie A.no. 3014, 

1930 januari 28 1 katern 
 1518 Coenen, J.L.-,(M.E, Senden), Ter Esschen 208, sectie A.no.2336, 

1908 juni 19 1 katern 
 1519 Cordewener, Fr.L.-,(J.H.W, Cordewener), Nieuwstraat 23 (73), 

sectie C. no. 2497, 1920 november 27 1 katern 
 1520 De la Haye, J.J.-, (H.P.J, Schiffers), Hoofdstraat36, sectie A. no. 

1738, 1930 juni 16 1 katern 
 1521 Diederen, H.J.-,(F.C.H, Diederen), Akerstraat 233, sectie A. no. 

1571, 1913 october 13 1 katern 
 1522 Driessen, J.W.-,(A.H.P, Driessen), Hoofdstraat 101, sectie C. no. 

3057, 1935 februari 26 1 katern 
 1523 Driessen, J.H.-,(J.L, Doven), Overbroekstraat 33, sectie C. no. 

1134, 1905 januari 13 1 katern 
 1524 Eggen, A.M.-,(J.M.A, Tissen-Hochstenbach), Heisterberg 1 sectie B. 

1854, 1924 juni 28 1 katern 
 1525 Eggen, M.J.-,(M.K, eggen-Vonken), Akerstraat 120 (258) (sectie no. 

onbekend), 1938 september 8 1 katern 
 1526 Garritsen, A.-,(O.M, Garritsen, Kouvenderstraat 178, sectie A. no 

2808, 1928 juni 25 1 katern 
 1527 Halmans, C.P.J.-,(J.H, Viehman, Hoofdstraat4, (sectie no. 

onbekend, 1938 october 25 1 katern 
 1528 Hensen, J.H.-,(.mG,Gerits), Schurenberg 1, sectie no. 1878, 1920 

mei 6 1 katern 



 1529 Herten, W.H. van.-,(M.J.H, van Herten), Hoofdstraat 52, sectie A. no 
2414, 1928 juni 25 1 katern 

 1530 Hoene, H.J.,(M, le Granse), Akerstraat 192, sectie B.no. 1336, 1905 
januari 13 1 katern 

 1531 Hooft, Th. van 't-,(M,Mulder), Eikenweg 23, sectie B. no. 1562, 1930 
juni 3 1 katern 

 1532 Hortsmans, M.C, Hoofdstraat 57, sectie C. no. 2848, 1925 maart 4 1 katern 
 1533 Hulsman, J.G,H.-,(L.W, Römgens), Akerstraat 233, sectie A. no. 

2111, 1915 december 14 1 katern 
 1534 Janssen, Chr, Akerstraat 198, (sectie onbekend, 1934 augustus 24 1 katern 
 1535 Janssen, H.L.-,(J.J.M, Gelissen), Esschenweg 101, sectie C. no. 

2275, 1934 maart 14 1 katern 
 1536 Jongbloed, R, Heisterberg 41, sectie B. no. 1649 en 1775, 1926 juni 

8 1 katern 
 1537 Keulen, J.H.M, Nieuwstrrat 84, sectie C. no. 2253, 1917 november 

18 (1942 januari 3) 1 katern 
 1538 Keulen,Ph.-,(S, van Heerd), Nieuwstraat30, sectie C.no. 2253, 1918 

october 18 1 katern 
 1539 L'Ortije, J.H.-,(A.M.M,L'Ortije), Dorpstraat 35, sectie C. no. 1771, 

1920 augustus 12 1 katern 
 1540 Meulenberg, L.-,(J.A, Meulenberg). Akerstraat 38, sectie A. no. 

2114, 1918 augustus 12 1 katern 
 1541 Moonen, P.H.-,(J.A.H, Moonen), Nieuwstraat 25, sectie C. no. 2179, 

1905 januari 13 1 katern 
 1542 Peters, J.H.-,(M.J, Griekspoor), Nieuwstraat 40, sectie B. no. 2147, 

1905 januari 13 1 katern 
 1543 Peters, J.J.-,(M.C,Thonhauser-Peters), Kouvenderstraat 133, 

(sectie no. onbekend), 1936 october 17 1 katern 
 1544 Peskens, Fr.P.L, Nieuwstraat 131, (sectie no. onbekend), 1932 mei 

21 1 katern 
 1545 Rutten, L.-,(J, van Alphen-Liska), Heisterberg 31f, sectie B. no. 

2132, 1930 juni 3 1 katern 
 1546 Spronk, H, Heisterberg 27, (sectie no. onbekend), 1939 mei 16 1 katern 
 1547 Thonhauser, K.-,(K.P, Thonhauser-Blok, Wilheminastraat 71, (sectie 

no. onbekend, 1935 october 29 1 katern 
 1548 Vaessen, V.A.H.-,(W, Quaedvlieg), Kouvenderstraat 88, sectie B. 

no. 2153, 1934 november 22 1 katern 
 

VI Openbare gezondheid 

 

A Lucht en bodemhygiëne (Hinderwetvergunningen) 

 
 1549 Kaartsysteem van de vergunningen verleend ingevolge de Hinderwet, alfabetisch 

gerangschikt op naam van de vergunninghouders; met vermelding van: het object, 
het adres, sectie en sectienummer, datum van besluit waarbij de vergunning is 
verleend - en vaak de datum waarop de vergunning is gewijzigd of uitgebreid - en 
aan de achterzijde van de kaart meestal aantekeningen onder welk dossier de 
stukken in een later stadium zijn opgenomen. Opgemaakt tussen 1920 en 1940. 
Met latere aantekeningen tot +- 1947 1 pak 

 
 1550-1641 Vergunningen verleend ingevolge de Hinderwet, met de daarop betrekking 

hebbende tekeningen en andere stukken, 1908 - 1939.  79 omslagen 



 1550 American Petroleum Company (Lennaerts van den asdonk), 
Benzinebewaarplaats, Stationstraat 120, sectie C. no. 3137, 1928 
april 24 ( 1950 - 1959) 1 katern 

 1551 American Petroleum Company, (G, van de Riet, 
Benzinebewaarplaats, Akerstraat 30, sectie A. no. 2945, 1930 juli 8 
( 1931 - 1961) 1 katern 

 1552 American Petroleum Company, (Strijbosch), Benzinebewaarplaats, 
Akerstraat 298, sectie B. nrs. 1686/1808, 1933 october 26 ( 1937 - 
1955) 1 katern 

 1553 American Petroleum Company, ( van Uden), 
Benzinebewaardplaats, Hoofdstraat 12, sectie A. no. 2986, 1934 juli 
10 1 katern 

 1554 American Petroleum Company, (de Vries), Bensinebewaarplaats, 
Kouvenserstraat 182, sectie A. no. 3510, 1939 maart 28, ( 1950 - 
1951) 1 katern 

 1555 Baggen-Petrij, Wed. M.J, Electro-motor van broodbakkerij, 
Akerstraat 112, sectie D. no.114, 1923 - 1957 1 katern 
N.B. De vergunning zelf, met mogelijk andere stukken, d.d. 1924 november 11 zijn 
als retroacta opgenomen in het Registratieuurstelsel 

 1556 Bataafse Import Maatschappij, (A, Helmer), Benzinebewaarplaats, 
Akerstraat 64a, sectie A. no. 2957, 1932 december 20 1 katern 

 1557 Beckers, J.L, Broodbakkerij met electromotor, Nieuwstraat 1a, 
sectie C. no. 2827, 1921 juli 27 1 katern 

 1558 Beckers, Th.H, Timmerfabriek met electromotoren, Akerstraat 88, 
sectie A. nr.2191, 1924 januari 30 1 katern 

 1559 Bisschops, J.H, Steenbakkerij, aan Amstenraderweg, sectie A. nrs. 
1049 en 1050, 1920 juni 21 1 katern 

 1560 Bisschops, J.H, Steenbakkerij, aan Amstenraderweg, sectie A. nr. 
1706, 1921 juli 13 1 katern 

 1561 Bisschops, J.H, Broodbakkerij met electromotor, Amstenraderweg 
50, sectie A. no. 2483, 1924 juli 17 1 katern 

 1562 Boels, A, Steenbakkerij, aan de Rijksweg t.o. Straatmijn Emma, 
sectie A. no. 1044, 1911 1 katern 

 1563 Boshouwers, J.H.J, Slagerij met electromotor, Slakkenstraat78, 
sectie C. no. 269, 1922 juli 24 1 katern 

 1564 Boshouwers, J.H, Slagerij, Heerlenerweg, sectie C. nrs. 1403 en 
1404, 1919 1 katern 

 1565 Bours, G.H, Slagerij met electromoter, Hommerterweg 39, sectie A. 
no. 3024, 1933 sepember 12 1 katern 

 1566 Brunnenberg, M.F. en w, Timmerfabriek met electromotoren, 
Nieuwstraat3, sectie B. nr. 1036, 1922 januari 9 1 katern 

 1567 Cloots, J.L.H, Meelmaalderij met bronsmotor, Akerstraat, sectie B. 
nr. 921, 1911 april 3 1 katern 

 1568 Cloots, J.L.H, Uitbreiding Meelmaalderij, Akerstraat, Sectie B. nr. 
921, 1911 october 12 1 katern 

 1569 Cloots, J.L.H, Graanmaalderij met electromotor, Stationstraat, 
Sectie B. nr. 1462, 1916 juni 9 1 katern 

 1570 Collaris, W, Slagerij met rookinrichting, Overbroek, sectie C. nr. 
2221, 1918 februari 14 1 katern 

 1571 Constructie-Werkplaats-Limburg, N.V, werkplaats met 
electromotoren, t.o. Station Hoensbroek, Sectie c. nr. 2304, 1916 
juni 9 1 katern 

 1572 Couman, J, Slagerij met electromotor, Hoofdstraat13, Sectie C. nr. 
2864, 1923 juni 8 1 katern 

 1573 Cremers, J.H, Slagerij, Akerstraat, sectie B. nr 1542, 1920 april 29 1 katern 



 1574 Creusen, J, Steenbakkerijaan de weijenweg, sectie A. nr. 1762, 
1917 december 11 1 katern 

 1575 Cruchters, E. van.-, (P.G. en A.H, Ceelen, J.R. Ummels), 
Broodbakkerij, Wilhelminastraat 230, sectie B. nr. 2215, 1933 
november 30. (1952 - 1963 1 katern 

 1576 Custers, M.J, Electromotor voor broodbakkerij, Nieuwstraat 21, 
sectie B. nr. 1637, 1924 januari 30 1 katern 

 1577 Custers, P.J, Slagerij, Nieuwstraat, sectie B. nr. 1637, 1920 juni 9 1 katern 
 1578 Custers, Wed. M, Bronsmotor voor Meelmaalderij, Akerstraat, sectie 

B. br. 1637, 1924 januari 30 1 katern 
 1579 Diederen, J.L, electromotor voor Broodbakkerij, Dorpstraat 39a, 

sectie A. nr. 2412, 1920 december 9 1 katern 
 1580 Diederen, L, Bakoven, Dorpstraat, sectie A. nr. 1407, 1917 

december 28 1 katern 
 1581 Diederen, Wed, Bakoven, Dorpstraat, sectie A. nr. 1876, 1914 mei 

25 1 katern 
 1582 Dormans, Jos, Bakoven, Grubweg, sectie A. nr. 2122, 1917 

november7 1 katern 
 1583 Dormans, P.J, Broodbakkerij met electromotor, Grubstraat 7, sectie 

A. nr. 2365, 1922 maart 8 1 katern 
 1584 Dortu, J.W.H, Broodbakkerij met electromotor, 

Kouvenraderstraat12, sectie A. nr 2470, 1921 juli 27 1 katern 
 1585 Douven, N, Slagerij met rookinrichting, overbroekerstraat, sectie B. 

nr 1003, 1917 1 stuk 
 1586 Driessen, J.A, Wagenmakerij met electromotor, Ridder Hoenstraat, 

sectie C. nr. 2450, 1919 september 13 1 katern 
 1587 Driessen, H.J, Kuiperij, Overbroekerstraat 13, sectie C. nr 489, 1924 

juni 4 1 katern 
 1588 Eggen, H, Slagerij met electromotor, Hoofdstraat 122, sectie A. nr. 

2505, 1923 januari 31 1 katern 
 1589 Eggen, M.J, Slagerij, Akerstraat, sectie B. nr. 1624, 1916 november 

1 1 katern 
 1590 Eggen, M.j, Slagerij met electromotor, Akerstraat, sectie A. nr. 1030, 

1924 juni 19 1 katern 
 1591 Emma, N.V, Bioscoop-, Bioscoopzaal met electromotor, Heisterberg 

35, sectie B. nr 1655, 1919 januari 7 1 katern 
 1592 Gerards, J.J, Timmerfabriek met electromotoren, Esschenweg 20, 

sectie C. nr. 1941, 1923 november 7 1 katern 
 1593 Janssen, H.L, Salgerij, Esschenerweg 103, sectie C. nr. 2275, 1921 

november 21 1 katern 
 1594 Janssen, J.H, Slagerij, Nieuwstraat, sectie C. nr. 2499, 1920 april 29 1 katern 
 1595 Janssen,  J.H, Slagerij met electromotor, Nieuwstraat, sectie C. nr. 

311, 1922 december 28 1 katern 
 1596 Janssen, W, Bakoven, Overbroekstraat, sectie C. nr. 2486, 1917 

december 13 1 katern 
 1597 Keulers, J.M, Graanmolen met electromotor, Kathagen, sectie A. nr. 

1931, 1938 juli 5 1 katern 
 1598 Knibbeler, P.J, Koperslagerij, Kouvenderstraat 25, sectie A. nr. 

2323, 1923 juni 8 1 katern 
 1599 Kusters, J.H, Smederij met electromotor, Heisterberg 23, sectie B. 

nr. 1653, 1923 december 5 1 katern 
 1600 Leenders, M, Slagerij met electromotor, Esschenderweg, sectie C. 

nr. 2334, 1922 juli 24 1 katern 



 1601 Linder, Th.H, Broodbakkerij met heteluchtmotor, Nieuwstraat, sectie 
B. nr. 251, 1919 december 23 1 katern 

 1602 Luijten, J.M, Timmerfabriek met electromotor, Nieuwstraat 204, 
sectie C. nr. 1706, 1920 october 26 1 katern 

 1603 Luijten, J.M, Uitbreiding Timmerfabriek met electromotor, 
Nieuwstraat 204, sectie C. nr. 1706, 1921 juli 27 1 katern 

 1604 Luxor Theater, Bioscoopzaal met electromotoren, Akerstraat 114, 
sectie A. nr. 2427, 1923 maart 28 1 katern 

 1605 Maas, C.J, Slagerij met electromotor, Hoofdstraat 15, sectie C. nr. 
2864, 1924 januari 23 1 katern 

 1606 Maas, H.J.J, Houtzagerij met electromotoren, Hoofdstraat 15, sectie 
C. nr. 2530, 1920 juli 21 1 katern 

 1607 Maas, Mich, Houtzagerij met electromotor, Overbroekstraat, sectie 
C. nr. 2039, 1913 juni 7 1 katern 

 1608 Maas, M, Bakhuis, Overbroekstraat, sectie C. nr. 2530, 1917 
december 28 1 katern 

 1609 Mertens, P.J, Slagerij met rookinrichting, Rietrastraat 1, sectie C. nr. 
1496, 1920 oktober 26 1 katern 

 1610 Meulenberg, Jos, Steenbakkerij met z.g. Ringoven, Ten Esschen, 
sectie C. nr. 2168, 1911 januari 23 1 katern 

 1611 Meulenberg, Jos, Uitbreiding met stoomketel van een steenfabriek, 
Ten Esschen, sectie C. nr. 2168, 1912 januari 11 1 katern 

 1612 Meulenberg, Jos, Uitbreiding met een voldoven of brikkenoven, Ten 
Esschen, sectie C. nr. 2168, 1919 mei 23 1 katern 

 1613 Minister van oorlog, Mestbak bij de Marèchaussee-kazerne, 
Nieuwstraat, sectie B. nr. 1468, 1911 februari 3 1 katern 

 1614 Moonen, P.H, Bioscoopzaal met electromotor, Nieuwstraat, sectie 
C. nr. 2498, 1919 october 23 1 katern 

 1615 Offermans, J.H, Steenbakkerij, Hommerterweg, sectie A. nr. 1836 
en 1837, 1920 maart 3 1 katern 

 1616 Offermans, J.H, Slagerij met electomotor, Akerstraat 86, sectie A. 
nr. 2278, 1924 mei 21 1 katern 

 1617 Offermans, J.H.A, Meubelmakerij met electromotoren, Akerstraat 
200, sectie B. nr. 1682, 1922 april 26 1 katern 

 1618 Palmen, J.G.H, Slagerij met rookinrichting, Overbroekerstraat 27, 
sectie C. nr. 2249, 1924 april 30 1 katern 

 1618A Peters, B.H, Brood en Banketbakkerij, Klinkertstraat/Wingerdweg, 
sectie A. nr. 2375, 1928 1 katern 

 1619 Petrolifere, Maatschappij-, Petroleumbewaarplaats, Hoofdstraat 48, 
sectie A. nr. 2052, 1924 november 26 1 katern 

 1620 Roex, V, Slagerij, Dorpstraat, sectie C. nr. 2293, 1917 april 21 1 katern 
 1621 Rutten, W.J, Uitbreiding Broodbakkerij met electromotor, 

Nieuwstraat 60, sectie C. nr. 2836, 1923 februari28 1 katern 
 1622 Schoonbrood, H, Bakoven, (Overbroekstraat ?), sectie C. nr. 1582, 

1918 1 katern 
 1623 Sinclair Petroleum Company, (A, Mennens, F, Collaris), 

Benzinebewaarplaats, Kouvenderstraat 176, sectie A. nr. 2979, 
1929 december 31, ( 1934 - 1950) 1 katern 

 1624 Sommer, L, Bakkerij, Overbroekerstraat, (s sectie A. nr. onbekent), 
1917 november 11 1 katern 

 1625 Staatsmijnen in Limburg, Directie. der, Steenbakkerij, Hermensweg, 
sectie A. nrs. 1223 - 1226, 1093, 1094 en 1893, 1908 october 17 1 katern 

 1626 Staatsmijnen in Limburg, Directie der, Bakkerij en Slagerij, 
Heisterberg 15, sectie B. nrs. 1779 en 1780, 1920 januari 13 1 katern 



 1627 Staatsmijnen in Limburg, Directie der, uitbreiding der Bakkerij met 
electomotor, Heisterberg 15, sectie B. nr. 1779, 1922 december 28 1 katern 

 1628 Stassen-Marres, Fa, Houtzagerij met electromotoren, Akerstraat, 
sectie A. nrs. 52 en 53, 1918 april 10 1 katern 

 1629 Theelen, S, Slagerij en Rokerij, Grumweg hoek Kouvenderweg, 
sectie A. nrs. 2123 en 2124, 1917 mei 21 1 katern 

 1630 Theelen, S, Slagerij met electromotor, Grumweg, sectie A. nr. 2400, 
1919 september 5 1 katern 

 1631 Veeken, C, Houtzagerij met motoren voor zaagmachines, 
Nieuwstraat, sectie B. nr. 1573, 1918 october 14 1 katern 

 1632 Veeken en rood, C, Timmerfabriek met zuiggasmotor, Nieuwstraat, 
sectie C. nrs. 932-935, 1912 december 24 1 katern 

 1633 Veeken en rood, C, Uitbreiding Timmerfabriek met electromotor, 
sectie C. nr. 421, 1917 1 katern 

 1634 Velden , Eug. van der, Stoomketel voor Bierbrouwerij en IJsfabriek, 
Overbroekerweg 108, sectie C. nr. 2458, 1914 1 katern 

 1635 Velden, Eug. van der, uitbreiding Brouwerij met electromotoren, 
Overbroekerweg, sectie C. nr. 2458, 1919 mei 23 1 katern 

 1636 Verheyen, J, Carbidfabriek met electromotoren, Overbroekerweg, ( 
op terrein Staatsmijn Emma), sectie A. nr. 3015, 1918 1 katern 

 1637 Vliegen, H.H, Slagerij met electromotor, Eikenstraat, sectie B. nr. 
966, 1920 februari25 1 katern 

 1638 Voncken, J.M, (Wed. Smeets-Voncken), Uitbreiding Smederij, 
Hoofdstraat 136, sectie A. nr. 2102, 1923 juni 8 1 katern 

 1639 Widdershoven, J.H, Slagerij met electromotor, Dorpstraat 62a, 
sectie A. nr. 1984, 1920 november 3 1 katern 

 1640 Willems, J.J, Timeerfabriek met electromotor, Schuureikerweg 55, 
sectie A. nr. 2320, 1923 juli 4 1 katern 

 1641 Zeyen, J.P, Broodbakkerij met electromotor, Akerstraat 242, sectie 
B. nr. 1634, 1923 juli 4 1 katern 

 

B Volkshuisvesting 

 
 1642 Register van aanvragen tot bouvergunning bedoeld in artikel 5, lid 1, sub. A, der 

Woningwet, 1917 april 7 - 1919 december 10.  1 omslag 
 
 1643 Register van aanvragen tot Bewoningsvergunning, bedoeld in art. 5, lid 1, sub. B, 

der Woningwet, 1917 september 19 - 1919 december 23.  1 katern 
 
 1644-1647 Klapper op de namen van hen wie een Bouwvergunning is verleend, 1917 - 1939. 

(1940 - 1942).  3 delen en 1 katern 
N.B. Enkele malen komt de vermelding voor: vergunning geweigerd 

 1644 1917 - 1926 1 katern 
 1645 1927 - 1931 1 katern 
 1646 1932 - 1937 1 katern 
 1647 1937 - 1939 1 katern 

N.B. Het bijhouden van deze katern is gecontinuneerd voor de jaren 1940 - 1942 
 
 1648-1940 Vergunningen verleend ingevolge de Bouwverordening ( z.g Bouwvergunningen) 

en/of daarop betrekking hebben de tekeningen en andere stukken, 1907 - 1939. ( 
1940 - 1945).  199 omslagen, 83 tekeningen en 11 stukken 

 1648 Alberts, P.H, Dubbel woonhuis, Kerkvoetpad, sectie C. nr. 2270, 
1919 november 5 en december 3 1 katern 



 1649 Bagay, S, Woon- en winkelhuis, Ridder Hoenstraat, sectie C. nr. 
3193, 1932 december 2 1 katern 

 1650 Basten, F, Woonhuis, Koestraat, sectie B. nr. 2087, 1933 juli 18 1 katern 
 1651 Beckers, Gabr, Dubbel woonhuis, (straat onbekend), sectie C. nr 

1363, 1912 november 6 1 katern 
 1652 Beckers, Gabr, Verbouwing woonhuis, Overbroekstraat, sectie C. 

nr. 1435, 1917 september 14 1 katern 
 1653 Beckers, Gabr, Woon- en Winkelhuis, Overbroek, sectie C. nr. 

1435, 1918 maart22 1 tekening 
 1654 Beckers, Gabr.-, en A, Vincken, afbraak gebouw, Dorpstraat, sectie 

C. nr. 2014, 1919 april 25 1 stuk 
 1655 Beckers, Th, Dubbel woonhuis, Akerstraat ( sectie onbekend), 1915 

mei 1 1 katern 
 1656 Beckers, Th, Dubbel woonhuis, Hommerterweg, sectie A. nrs, 53 en 

2295, 1927 juli 12 1 katern 
 1657 Berg, J.J. van den, Woonhuis, Overlotbroekerweg, sectie C. nr. 

2255, 1922 juli 7 1 katern 
 1658 Berg, J.W. van de, Woon- Winkelhuis en cafè, adres en sectie 

onbekend), 1914 1 tekening 
 1659 Bergm Mich van de, Waranda, Nieuwstraat, sectie C. nr. 2268, 1920 

februari 4 1 katern 
 1660 Beukers, P, Verbouwing woonhuis, Pastoorskuilenweg, sectie A. nr. 

1929, 1919 juli 15 1 katern 
 1661 Beukers, P, Sloping woning, Dorpstraat, sectie C. nr. 1929, 1919 

october 1 1 katern 
 1662 Bindels, J, Woonhuis, (Akerstraat, sectie nr. onbekend), 1913 1 tekening 
 1663 Bisschops, H, Dubbel Woonhuis, (nieuwstraat, sectie nr. onbekend), 

1913 1 tekening 
 1664 Bisschops, J, Bouw van zaal, Kouvenderstraat, sectie A. nr. 2338, 

1919 juni 18 1 katern 
 1665 Bisschops, P, Bouwloods, Flattestraat, sectie B. nr. 1559, 1918 juni 

29 1 tekening 
 1666 Blom, E. van de, Woonhuis, Hoogstraat, sectie A. nr. 2631, 1925 

mei 22 1 katern 
 1667 Boesten, S, Woon-winkelhuis, Akerstraat ( sectie nr. onbekend), 

1913 1 tekening 
 1668 Bosch, P.H. van den, Verbouwing woonhuis, Dorpstraat, sectie C. 

nr. 2477, 1918 september 1 tekening 
 1669 Bosch, P.H. van den, Verplaatsing stal, Dorpstraat 22, sectie C. nr 

2477, 1919 augustus 6 1 katern 
 1670 Bosch, H. van den, Verbouwing woonhuis, Dorpstraat 22, sectie C. 

nr. 2477, 1920 februari 25 1 katern 
 1671 Bosch, H. van den, Verbouwing woonhuis, Hoofdstraat, sectie C. nr. 

2477, 1929 september 3 1 katern 
 1672 Boshouwers, Jos, Woon-winkelhuis, Heerlenerweg, sectie B. nrs. 

1404 en 1405, 1917 september 4 1 tekening 
 1673 Boshouwers, J, Woon-winkelhuis, Heerleneerweg, sectie B. nrs. 

1403 en 1404, 1917 november 14 1 tekening 
 1674 Boshouwers, J, Bergplaats, Heerlenerweg, sectie B. nrs. 1403 en 

1404, 1918 october 14 1 tekening 
 1675 Boshouwers, Jos, Veestalling, Overbroekstraat, sectie C. nr. 2035, 

1919 december 10 1 katern 



 1676 Brand, Firma F, Woning met koffiehuis, Akerweg, (sectie nr. 
onbekend, 1912 1 katern 

 1677 Brouwer, Th, Woonhuis, Ridder Hoenstraat, sectie C. nr. 3180, 
1938 october 25 1 katern 

 1678 Brunnenberg, Gebr, Timmerwerkplaats, Nieuwstraat, sectie B. nrs. 
1035, 1036, 1038 en 1040, 1921 juli 27 1 katern 

 1679 Buurman, E, Woonhuis, Spoordijkstraat, sectie A. nr.2612, 1929 
maart 12 1 katern 

 1680 Caris, H, Woonhuis, Kastanjelaan, sectie A. nr. 1927, 1939 
augustus 31 1 katern 

 1681 Collaris, W, Herbouw afgebrand woonhuis, Overbroekerweg, sectie 
C. nr. 2221, 1918 januari 24 1 tekening 

 1682 Collaris, Willem, Verbouwing woonhuis, Overbroekerweg, sectie C. 
nr. 2221, 1919 juli 31 1 stuk 

 1683 Constructie-werkplaats, N.V, Woonhuis en kantoor (nabij station, 
sectie nr. onbekend), 1912 november 6 1 tekening 

 1684 Cörvers, H, Woon- winkelhuis, Kloosterstraat, sectie C. (nr. 
onbekend, 1919 october1 1 katern 

 1685 Cloots, L, Woonhuis en graanmagazijn, Stationsweg, (sectie nr. 
onbekend), 1911 1 tekening 

 1686 Cloots, L, Boerderij en graanmaalderij, Akerstraat, sectie B. nr. 921, 
1911 april 3 1 tekening 

 1687 Cloots, L, Verbouwing graanmaalderij, Akerstraat, sectie B. nr. 
1522, 1912 1 tekening 

 1688 Cloots, L, Graanmaalderij, Stationsweg, sectie C. nrs. 2490 en 
2491, 1918 maart 30 1 katern 

 1689 Cloots, L, Stallingen en bergloods, Stationstraat, sectie C. nrs. 2490 
en 2491, 1918 augustus24 1 tekening 

 1690 Cloots, L, Woonhuis, Stationsweg, sectie C. nr. 2528, 1919 
december 3 1 katern 

 1691 Cremers, M.P.H, Woonhuis, Kouvenderstraat, sectie A. nr. 2339, 
1919 januari 23 1 tekening 

 1692 Cremers, M.P.H, Pilasters, Kouvenderstraat, (sectie A. nr. 2339), 
1919 juni 4 1 katern 

 1693 Creusen, J, Werkplaats, Akerstraat, sectie B. nr. 1545 en nr. 1547, 
1917 november22 1 tekening 

 1694 Creusen, M(aternus), Verbouwing winkelpand, Kouvenderstraat, 
dectie A. nr. 1890, 1919 december 31 1 katern 

 1695 Creusen, M.J, Varanda (Akerstraat, sectie B. nr. 1547?), 1917 
augustus 16 1 tekening 

 1696 Crijns,  H, Verbouwing woonhuis, Akerstraat, sectie A. nr. 2395, 
1919 april 23 1 katern 

 1697 Cörvers, Wed, Uitbreiding woonhuis, Muysberg, sectie C. nr. 1895, 
1919 juni 18 1 katern 

 1698 Custers, Leon, Dubbel woonhuis, (Nieuwstraat, sectie nr. onbekend, 
1914 1 tekening 

 1699 Custers, J.A, Heerlenerweg, sectie B. nr. 1420, 1929 mei 21 1 katern 
 1700 Daelmans, H, Woon- en winkelhuis, Akerstraat, sectie A. nr. 2397, 

1919 juni 1 katern 
 1701 Daelmans, H, Bergplaats, Akerstraat, sectie A. nr. 2388, 1919 juni 1 katern 
 1702 Diederen, H.J, Woon-winkelhuis en cafè, (adres en sectie nr. 

onbekend), 1911 1 tekening 



 1703 Diederen, H, Woonhuis metstallingen, Pastoorskuilenweg, sectie A. 
nrs. 352 en 353, 1926 november 23 1 katern 

 1704 Diederen, J.W, Stalling, Dorpstraat, sectie A. nr. 1922, 1918 juli 16 1 tekening 
 1705 L, Woonhuis met bakkerij, Dorpstraat, sectie A. nr. 1407, 1917 

december 15 1 tekening 
 1706 Dirks, J, Verbouwing en uitbreiding, Kloosterstraat, sectie C. nr. 

2236, 1923 maart 28 1 katern 
 1707 Dirks, J, Verbouwing en verbetering woonhuis, Kloosterstraat, sectie 

C. nr. 1593, 1925 april 29 1 katern 
 1708 Dirks, J.H, Vernieuwing gevel en woonhuis, Kloosterstraat 55, sectie 

C. nr. 2189, 1957 september 9 1 katern 
 1709 Dormans, J, Woon- en winkelhuis, Kouvenderstraat, sectie A. nr. 

2122, 1917 april 10 1 katern 
 1710 Dormans, Jos, Scheidingmuur en afdak, Grubweg, (sectie nr. 

onbekend), 1919 november 5 1 katern 
 1711 Dormans-Maas, Dubbel woonhuis en winkel, (Kouvenderstraat ? 

sectie nr. onbekend), 1912 1 tekening 
 1712 Dortu, J, Inrijhek, Kouvenderstraat, sectie A. nr. 2470, 1924 april 24 1 katern 
 1713 Douven, Nic, Uitbreiding woonhuis met slagerij, Overbroekerstraat, 

sectie B. nr. 1661, 1919 februari 25 1 tekening 
 1714 Driessen, Aug, Timmerwerkplaats, Dorpstraat, sectie C. nr. 2450, 

1919 maart 25 1 katern 
 1715 Driessen, Aug, Werkplaats met bovenwoning, Dorpstraat, sectie A. 

nr. 2456, 1919 april 29 1 katern 
 1716 Driessen, J.H, Verbouwing van huis tot woon- winkelhuis, 

Dorpstraat, sectie A. nr. 1251, 1917 november 1 1 tekening 
 1717 Driessen, J.H, Woonhuis met cafè, Overbroekerstraat, sectie C. nr. 

1134, 1915 april 13 1 tekening 
 1718 Ebben, N.V, (te Helmond), Winkelhuis, magazijn en bovenwoning, 

Kouvenderstraat, sectie A. nr. 2181, 1914 april 4 1 katern 
 1719 Eggen, H, Woonhuis, Akerstraat, sectie B. nr. 1642, 1913 en 1917 

augustus 11 1 katern 
 1720 Eggen, Hub, Woonhuis met cafèlokaal, (Akerstraat ?), 1908 1 tekening 
 1721 Eggen, J, Verbouwing  Cafè, Dorpstraat, sectie A. nr. 531, 1917 juli 

5 1 katern 
 1722 Eekelen, A. van, Woonhuis, Dorpstraat 22, sectie A. nr. 2329, 1919 

maart 28 1 katern 
 1723 Els, K.G. van, dubbel woonhuis en winkel, Akerstraat, (sectie nr. 

onbekend), 1910 1 tekening 
 1724 Emonds, J, Garage, Esschenweg, sectie C. nr. 2825, 1928 

september 25 1 katern 
 1725 Engelen, P.Fr, woonhuis, Premiestraat, sectie A. nr. 2871, 1929 juni 

25 1 katern 
 1726 Erkens, L.J, Verbetering woonhuis, Muysberg, sectie C. nr. 1526, 

1919 mei 17 1 katern 
 1727 Esser, W.B, Woon- en winkelhuis, Akerstraat, sectie A. nr. 1392, 

1918 maart 20 1 tekening 
 1728 Esser, W, Schouwburgzaaltje, (Luxor Theater), Akerstraat, sectie A. 

nr. 1392, 1919 maart 19 1 katern 
 1729 Esser, W, Ingangshek Luxor Theater, Akerstraat, sectie A. nr.1392, 

1919 juli 8 1 katern 
 1730 Essers, J, Dubbel woonhuis ,et winkel, (adres en sectie nr. 

onbekend, 1914 1 tekening 



 1731 Evers, G,Woon-winkelhuis, Heisterberg, sectie B. nr. 1619, 1926 
mei 6 1 katern 

 1732 Extra, J.J, Woonhuis, (adres en sectie nr. onbekend), 1913 1 tekening 
 1733 Eymael, J, Verbouwing woon- en winkelhuis, Hoofdstraat 85, sectie 

C. nr. 3253, 1934 october 9 1 katern 
 1734 Franken, H.J, Woonhuis, Demstraaat, sectie B. nr. 2442, 1939 

november 21 1 katern 
 1735 Frissen, A.H, Dubbel woonhuis, Akerstraat, sectie B. nr. 1335, 1932 

december 20 1 katern 
 1736 Frissen, L, Drie woonhuizen met winkel/cafè, Hoofdstraat, sectie A. 

nr. 2748, 1927 september 20 1 katern 
 1737 Frissen, L, Timmerwerkplaats, Hermesweg, sectie A. nr. 2479, 1928 

januari 24 1 katern 
 1738 Garritsen, W, Woonhuis, Buttingstraat, sectie B. nr. 1831, 1923 juli 

19 1 katern 
 1739 Gelissen, J, Woon- en winkelhuis, Hermesweg, sectie A. nr. 2060, 

1919 september 10 1 katern 
 1740 Geraedts,H, Woonhuis, ( adres en sectie nr. onbekend), 1914 1 tekening 
 1741 Gerards, J, Woonhuis, Ten Esschenweg, sectie C. nr. 1941, 1919 

augustus 20 1 katern 
 1742 Gilissen, J, Woonhuis, Hermesweg, sectie A. nr. 2060, 1920 april 29 1 katern 
 1743 Grijmans, Joh, Woonhuis, Koestraat, sectie B. nr. 2547, 1939 

augustus 22 1 katern 
 1744 Gulpers, W,J, Verboouwing tot woon- winkelhuis, Akerstraat, sectie 

B.nr. 1448, 1919 april 29 1 katern 
 1745 Gulpers, W, Woonhuis, Akerstraat, (sectie nr. onbekend), 1913 1 katern 
 1746 Gulpers, W, Verbouwing tot woonhuis en winkelhuis, 

Overbroekerweg, sectie B. nr. 1360, 1921 april 1 1 katern 
 1747 Habets, J, Verbouwing woon- en winkelhuis, Overbroekerweg, 

sectie C. nr. 2137, 1919 april 25 1 katern 
 1748 Habets, H, Verbouwing woonhuis, Overbroekerstraat D-13, sectie B. 

nr. 1661, 1919 augustus 6 1 katern 
 1749 Hamers, H.J, Woon- en winkelhuis, Akerstraat, sectie B. nr. 1693, 

1918 maart 18 1 tekening 
 1750 Hamers, R, Woonhuis, Dorpstraat, sectie C. nr. 1727, 1919 

september 16 1 katern 
 1751 Hartman, L, Woon-Winkel- en cafèhuis, Demstraat, sectie B. nr. 

1494, 1928 augustus 7 1 katern 
 1752 Hartman, L, Woon- winkelhuis, Demstraat, sectie B. nr. 2115, 1932 

januari 12 1 katern 
 1753 Haye, W. de la, Verbetering woonhuis, Dorpstraat, sectie A. nr. 524 

en nr. 1230, 1919 mei 17 1 katern 
 1754 Hazewindus, J, Woonhuis, Spoordijkstraat, sectie A. nr. 2346, 1927 

october 25 1 katern 
 1755 Hemmes, H, Magazijn en kantoor, Hommerterweg, sectie A. nr. 

2784, 1928 november 6 1 katern 
 1756 Henssen, Hub, Verbouwing tot woonhuis en cafè, Schurenbergweg, 

sectie A. nr. 1878, 1919 april 1 1 tekening 
 1757 Hermans, Fr, Woon- en winkelhuis, Dorpstraat, sectie C. nr. 2532, 

1919 september 25 1 katern 
 1758 Heyden, L. van der, Werkplaats met noodwoning, Nieuwstraat, 

sectie B. nr. 1772, 1919 october 1 1 katern 



 1759 Hoekstra, R, Woonhuis, Amstenraderweg, sectie A. nr. 1059, 1930 
april 30 1 katern 

 1760 Hoenen, H.J, Woonhuis met cafèlokaal, Heisterberg, sectie B. nr. 
1023, 1914 april 1 1 katern 

 1761 Hoenen, H.J, verbouwing woonhuis, Akerstraat, sectie B. nr. 1336, 
1919 september 3 1 katern 

 1762 Hofstede, J, Noodwoning, Akerstraat, sectie A. nr. 2389, 1919 
october 28 1 katern 

 1763 Hoogakker, H, Woonhuis, Buttingstraat, sectie B. nr. 1338, 1922 
januari 25 1 katern 

 1764 Hoogakker, P, Verbouwing woonhuis, Buttingstraat, sectie D. nr. 
1841, 1965 juli 28 1 katern 

 1765 Hoogakker, W, Woonhuis, Buttingstraat, sectie B. nr. 989, 1924 juli 
30 1 katern 

 1766 Houwers, J, Woonhuis, (Terschuren?), (sectie nr. onbekend), 1912 1 tekening 
 1767 Huibers, H.A, Woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, sectie C. nr. 2200, 

1919 augustus 27 1 katern 
 1768 Hulsman, J, Woon- en winkelhuis met cafèlokaal, Akerstraat, (sectie 

nr. onbekend), 1913 1 tekening 
 1769 Janssen, H.c, Verbouwing van magazijn tot woonhuis, t.o. Station, 

Sectie C. nr. 2078, 1918 januari 7 1 tekening 
 1770 Janssen, H.C, Vergroting woonhuis, t.o. Station, sectie C. nr. 2078, 

1919 mei 7 1 katern 
 1771 Janssen, H.C, Dubbel woonhuis, Montfortstraat, sectie C. nr. 3264, 

1932 januari 19 1 katern 
 1772 Janssen, Verbouwing woonhuis, t.o. Station, sectie C. nr. 2079, 

1918 september 23 1 tekening 
 1773 Janssen, J.C Verbouwing woonhuis, (Ten esschen?), sectie C. nr. 

1782, 1919 maart 14 1 tekening 
 1774 Janssen,  L, Verbouwing van schuur tot woningen, 

Overlotbroekerweg, sectie C. nr. 2128, 1932 februari 23 1 katern 
 1775 Janssen, W, Verbouwing woonhuis, Overlotbroekerweg, sectie C. 

nr. 2128, 1940 juli 2 1 katern 
 1776 Janssen, W, Uitbreiding woonhuis met bakhuis en oven, 

Overbroekerweg, sectie C. nr. 2486, 1917 november 23 1 tekening 
 1777 Jennekens, J.H, Woonhuis, Hommerterweg, sectie A. nr. 3294, 

1939 april 18 1 katern 
 1778 Jeurissen, P, Woonhuis, Akerstraat, sectie A. nr. 1009, 1917 

augustus 20 1 katern 
 1779 Jurgens, W- en winkelhuis, Rietrastraat, (sectie nr. onbekend), 1913 1 tekening 
 1780 Keulen, Wed. W, Dubbel woonhuis met cafèlokaal, Nieuwstraat, 

(sectie nr. onbekend), 1913 1 katern 
 1781 Kleinjans, J, Woonhuis, Amstenraderweg, sectie A. nr. 2713, 1927 

maart 8 1 katern 
 1782 Kleintjens, C, Woonhuis, Klinkertweg, sectie C. nr. 1006, 1919 mei 

22 1 katern 
 1783 Koene, M, Woon- en winkelhuis, Heisterberg, sectie B. nr. 1653, 

1920 1 stuk 
 1784 Koene, M.M.C, \woonhuis, Overbroekerstraat, sectie B. nr. 1003, 

1917 september 17 1 katern 
 1785 Krekelberg, Fa. M.H, Woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, sectie C. 

nr. 14, 1919 mei 27 1 katern 



 1786 Kremer, G, Bergplaats, Muisbergstraat, sectie C. nr. 4326, 1954 
october 9 1 katern 

 1787 Kusters, B, Woon-, winkelhuis, Dorpstraat, sectie, A. nr. 2101, 1919 
augustus 27 1 katern 

 1788 Kusters, H, Woonhuis, Heisterberg, sectie B. nr. 1653, 1918 mei 17 1 tekening 
 1789 Kusters, L, Woon- winkelhuis, Akerstraat, sectie B. nr. 1617, 1918 

augustus 17 1 katern 
 1790 Leipzig, L. van, Dubbel woon- en winkelhuis, Heisterberg, sectie B. 

nr. 1029, 1918 juli 30 1 tekening 
 1791 Leunissen, J, Woonhuis, met annexen,Heisterberg, sectie B. nr. 

1652, 1920 april 29 1 katern 
 1792 Lhoest, A, Noodhuis, Esschenberg, sectie C. nr. 2825, 1921 1 katern 
 1793 Lhoest, J.J.A, Woon- en winkelhuis, Ten Esschenweg, sectie C. nr. 

2825, 1922 augustus 23 1 katern 
 1794 Leurs, W, Woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, sectie C. nr. 14, 1919 

september 10 1 katern 
 1795 Linders, Th, Woon- en winnkelhuis, Akerstraat, sectie A. nr. 1392, 

1917 november 20 1 tekening 
 1796 Linders, Th, Dubbel woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, (sectie C. nr. 

14?), 1919 april 11 1 katern 
 1797 Linders, Th, Uitbreiding woonhuis, Nieuwstraat, sectie C. nr. 14, 

1919 augustus 20 1 katern 
 1798 Linders, Th, Uitbreiding woonhuis met bakkerij, Nieuwstraat, sectie 

C. nr. 14, 1919 october 1 1 katern 
 1799 (Lotbroekerweg) of Nieuwe weg, Boederij, (aanvrager, sectie nr. 

onbekend), 1917 juni 2 1 tekening 
 1800 Lutz-Meulenberg, Paardenstal, sectie A. nr. 2182, 1917 october 24 1 tekening 
 1801 Luyten, J.M, Timmerwerplaats, Nieuwstraat, sectie C. nr. 1706, 

1919 november 26 1 katern 
 1802 Maas, C.J, Vernieuwing stalling, Overbroektraat, sectie C. nr. 627, 

1951 april 16 1 katern 
 1803 Maas, H, Woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, sectie C. nr. 14, 1919 

augustus 6 1 katern 
 1804 Maas, H, Woon- en winkelhuis, Dorpstraat, sectie C. nr. 2530, 1919 

augustus 6 1 katern 
 1805 Maas, H, Paardenstal, Dorpstraat, sectie C. nr. 1899, 1919 

december 10 1 katern 
 1806 Maas, H, Woonhuis, Overbroekerstraat, sectie C. nrs. 627 en 628, 

1921 juni 1 1 katern 
 1807 Maas, M, Verbouwing van schuur tot woonhuis, Overbroekerstraat, 

sectie C. nr. 1542, 1917 september 22 1 katern 
 1808 Maas, Verbouwing schuur tot woonhuis, (plan 2), Overbroestraat, 

sectie C. nr. 1542, 1918 maart 14 en october 4 1 katern 
 1809 Maas, M, Wederopbouw van woonhuis, Overbroekerstraat, sectie 

C. nr. 1440, 1927 april 19 1 katern 
 1810 Maas, , P.A.H, Woon- winkelhuis, Overbroekerstraat, sectie B. nr. 

1704, 1919 juni 18 1 katern 
 1811 Mariarade, Rectoraat, Verbouwing kerkgebouw, Emmaplein, sectie 

A. nr. 2773, 1939 mei 9 1 katern 
 1812 Mengelers, H, Woonhuis,Kerkstraat, sectie C. nr. 3225, 1939 

augustus 22 1 katern 
 1813 Mengelers, Wed, Verbouwing woonhuis, Muisberg, sectie C. nr. 

2321, 1918 mei 8 1 tekening 



 1814 Merry, Herbouw afgebrande bakkerij, Dorpstraat, sectie A. nr. 1382, 
1918 mei 27 1 tekening 

 1815 Mertens, Bergplaats en bakoven, Overbroekerweg, sectie B. nr. 
1490, 1917 mei 30 1 tekening 

 1816 Mertens, Woonhuis met slagerij, Rietrastraat, (sectie nr. onbekend), 
1913 1 tekening 

 1817 Meulenberg, C.A, 5 woon- winkelhuizen en cafèlokaal, Heisterberg, 
(hoek Akerstraat), (sectie nr. onbekend, 1914 1 tekening 

 1818 Meulenberg, J, Woonhuis bij steenfabriek, Ten Esschen, sectie C. 
nr. 2168, 1919 januari 27 1 katern 

 1819 Meulenberg, J, 4 Arbeiderswoningen bij steenfabriek, Ten Esschen, 
sectie C. nr. 2169, 1921 1 katern 

 1820 Meulenberg, J, Verbouwing woonhuis, Wijngaardsweg, sectie C. nr. 
2186, 1921 november 9 1 katern 

 1821 Meulenberg, J, Twee blokken dubbele woonhuizen, Wijngaardsweg, 
sectie C. nr. 2168, 1922 maart 22 1 katern 

 1822 Meulenberg, J, Transformator-huisje van steenfabriek, Ten 
Esschen, Wijngaardsweg, sectie C. nr. 3128, 1930 februari 25 1 katern 

 1823 Meyer, F.H, Verbouwing winkelhuis, Dorpstraat, (sectie nr. 
onbekend), 1919 november 5 1 katern 

 1824 Meys, J.A, Verbouwing woonhuis, Kouvenderstraat, sectie A. nr. 
2126, 1922 juni 7 1 katern 

 1825 Mols, M, Woon- en winkelhuis, Heisterberg, sectie B. nr. 1665, 1918 
april 19 1 katern 

 1826 Moonen, P.H, Bioscoopzaal, e.a, Nieuwstraat, sectie C. nr. 2498, 
1919 april 25 1 katern 

 1827 Moonen, P.H, Bioscoopzaal e.a, Nieuwstraat, sectie C. nr. 2498, 
1919 april 25 1 katern 

 1828 Moonen, H.J.M, Verbouwing woonhuis, Nieuwstraat, sectie B. nr. 
4913, 1965 september 13 1 katern 

 1829 Nederduitsch Hervormde Gemeente, Noodkerk, sectie A. nr. 174, 
1913 januari 10 1 katern 

 1830 Neutralè Volksschool, Stichting, Schoolbouw, Hermesweg, sectie A. 
nrs. 2480 en 2996, 1932 januari 19 1 katern 

 1831 Niwezijk, F, Woonhuis, Overbroekerstraat, sectie C. nr. 2488, 1932 
maart 8 1 katern 

 1832 Notermans, Ch, Woonhuis, ( adres en sectie nr. onbekend), 1914 
juli23 1 tekening 

 1833 Nijsten, H.W, Woon- en winkelhuis, Slakkenstraat, sectie C. nrs. 264 
en 3076, 1926 februari 22 1 katern 

 1834 Offermans, Alph, Bergplaats, Akerstraat, sectie B. nr. 1575, 1917 
september 18 1 katern 

 1835 Offermans, J, Woonhuis met slagerij, Akerstraat, (sectie nr. 
onbekend, 1914 1 tekening 

 1836 Offermans, J, Woonhuis, Kouvenraderstraat, (sectie nr. onbekend, 
1914 1 tekening 

 1837 Offermans, W, Woon-winkelhuis, (Akerstraat?, sectie nr. onbekend, 
1916 juli ? 1 tekening 

 1838 Ons eigen huis, Vereniging, Vrijgezellen-tehuis, Hommerterpad, 
sectie A. nr. 256, 1921 februari 3 1 katern 

 1839 Otermans, H, Autogarage, Heisterberg, sectie B. nr. 1621, 1921 
december 14 1 katern 

 1840 Palant, J.W, Woonhuis, hommerterweg, sectie A. nr. 77, 1922 juli 7 1 katern 



 1841 Pellegrom, H, Woonhuis, Hommerterpad, sectie A. nr. 1473 (met 
wijziging plan), 1917 juni 18 en 1918 maart 1 1 katern 

 1842 Penders, Dubbel woonhuis, Nieuwstraat 13, (sectie nr. onbekend), 
1914 1 tekening 

 1842A Peters, B.H, Bouw brood- en banketbakkerij, Hoek 
Klinkertstraat/Wingerdweg, sectie A. nr. 2375, 1928 1 tekening 

 1843 Peters, H.L, (Douven nic), Woon- en winkelhuis, sectie B. nr. 1003, 
1917 april 17 1 katern 

 1844 Peters, J.M, Vernieuwing zijgevel, Kloosterstraat 51, sectie C. nr. 
2187, 1949 juli 26 1 katern 

 1845 Peters, Wed, Woonhuis, Kouvenraderweg, sectie A. nr. 2322, 1917 
augustus 13 1 tekening 

 1846 Petersen, H.J, Woonhuis, Demstraat, sectie B. nr. 956, 1923 maart 
21 1 katern 

 1847 poel, H. te, Woon- en winkelhuis, Akerstraat, sectie B. nr. 1676, 
1918 mei 1 1 katern 

 1848 Poel, H. te, Bioscoopzaal met woonhuis, Heisterberg, sectie B. nr. 
1655, 1918 juli 16 1 katern 

 1849 poel, H. te, Winkelhuis met garage, Heisterberg, sectie B. nr. 1776, 
1919 maart 5 1 tekening 

 1850 Prevoo, J.L, Woonhuis, Muisberg, sectie C. nr. 2265, 1919 
september 24 1 katern 

 1851 Putsch, W, Verbetering woonhuis, dorpstraat, sectie A. nr. 481, 
1919 mei 27 1 katern 

 1852 Quaedackers, Woonhuis, Rietrastraat, (sectie nr. onbekend), 1914 1 tekening 
 1853 Quaedackers, A, Herstel ingestorte stal, Kloosterstraat, (sectie nr. 

onbekend), 1919 december 10 1 katern 
 1854 Quaedackers, J, Verbouwing woonhuis, sectie C. nrs. 2318 en 

2319, 1918 december 31 1 tekening 
 1855 Quaedackers, J, verbetering woonhuis, Kloosterstraat, sectie C. nr. 

1595, 1919 juli 31 1 stuk 
 1856 Ridderbeks, H.J. en W.P.J, Dubbel woonhuis, Kastanjelaan, sectie 

A. nr. 2844, 1930 februari 18 1 katern 
 1857 Ritzen, H, verbetering woonhuis, Dorpstraat, sectie A. nr. 1876, 

1919 mei 20 1 katern 
 1858 Roex, 3 woonhuizen met cafèlokaal, Dorpstraat, (sectie nr. 

onbekend), 1913 1 tekening 
 1859 Roex, H, Verbouwing woonhuis en cafèlokaal, Dorpstraat, sectie C. 

nr. 2473, 1918 juni 6 en augustus 23 1 katern 
 1860 Rood, D, Woonhuis, Nieuwstraat, sectie C. nrs. 932-935, 1917 1 tekening 
 1861 Rood, D, Verbouwing van kantoorgebouw tot woning, Nieuwstraat, 

sectie c. nr. 2494, 1918 juli 16 1 tekening 
 1862 Rood, D, Uitbreiding met stal en keuken, Nieuwstraat, sectie B. nr. 

1658, 1918 september (16) 1 tekening 
 1863 Rood, D, Woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, sectie C. nr. 14, 1919 

augustus 20 1 katern 
 1864 Roos, L, Woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, Kouvenderstraat, sectie 

A. nr. 3144, 1932 maart 30 1 katern 
 1865 Roumans, Mej, Woonhuis, sectie B. nr. 1451, 1919 januari 23 1 tekening 
 1866 Ruyters, Gebr, Aanbouw van een kelder, Terschuren, (sectie nr. 

onbekend), 1919 october 1 1 katern 
 1867 Sanders, A.J.H, Verbouwing woning tot winkelhuis, Heerlerweg, 

sectie C. nr. 2939, 1927 maart 8 1 katern 



 1868 Schoonbrood, H, Verbouwing woonhuis, Overbroekerstraat, sectie 
C. nr. 1582, 1918 juni 13 1 tekening 

 1869 Schouteten, J.H, Verbetering woonhuis, Kouvenderstraat, sectie A. 
nr. 2127, 1919 mei 27 1 katern 

 1870 Servaes, J.H.F, Acht woonhuizen met winkelhuis, Eikenweg, 
sectieB. nr. 1567, 1922 april 28 1 katern 

 1871 Siepers, J, Woon- en winkelhuis, Kouvenderstraat, sectie A. nr. 
2381, 1918 april 3 1 katern 

 1872 Sint-Jans school, Vereniging, Schoolgebouw, Dorpstraat, sectie A. 
nr. 2188, 1914 april4 1 katern 

 1873 Sint-Jans school, Vereniging, Uitbreiding schoolgebouwen, 
Dorpstraat, sectie A. nrs. 266 en 2035, 1918 september 23 1 katern 

 1874 Smeets, Alph, Woonhuis, Eikenweg, sectie B. nr. 699, 1919 juni 24 1 katern 
 1875 Smeets, Chr.J, twee woonhuizen met winkel, Klinkertweg, sectie C. 

nr. 1003, 1919 juni 18 1 katern 
 1876 Smet, Cam. de, ( en eggen), Vier woon- en winkelhuizen, Markt en 

Hoofdstraat, sectie C. nrs. 1922 en 3004, 1933 december 23 1 katern 
 1877 Staat der nederlanden, Kazerne Marèchaussèe, Flattestraat, sectie 

B. nrs. 1378, 1468 en 1476, 1911 februari 21 1 katern 
 1878 Staatmijnen in Limburg, Dubbele opzichterswoning, Akerstraat, 

sectie A. nrs. 1035 en 1038, 1907 october 30 1 stuk 
 1879 Staatmijnen in Limburg, Acht arbeiderswoningen, (Buttingstraat ?), 

sectie B. nr. 1358, 1907 october 30 1 stuk 
 1880 Staatmijnen in Limburg, Vier arbeiderswoningen,(Butiingstraat?), 

sectie B. nr. 1358, 1908 augustus 4 1 stuk 
 1881 Staatmijnen in Limburg, Dubbele opzichterswoningen en 8 

arbeiderswoningen, sectie A. nr. 1038 en sectie B. nr.1358. (1338?), 
1909 april 16 1 katern 

 1882 Staatmijnen in Limburg, Dubbele spoorwachterswoning, 
Schuureikerweg, (sectie nr. onbekend), 1910 juli 1 katern 

 1883 Staatmijnen in Limburg, Bedrijfs- ingenieurswoning, (Akerstraat), 
sectie A. nr. 2100, 1910 november 18 1 tekening 

 1884 Staatmijnen in Limburg, Vier opzichterswoningen, Kastanjelaan, 
sectie A. nr. 2100, 1910 november 1 katern 

 1885 Staatmijnen in Limburg, Drie beambten- en 12 arbeiderswoningen, 
Kastanjelaan, sectie A. nr. 2100, 1912 augustus 6 1 katern 

 1886 Staatmijnen in Limburg, Acht arbeiderswoningen, Buttingstraat en 
Achterstraat, sectie B. nr. 1358, 1912 augustus 6 1 katern 

 1887 Staatsmijnen, Ondersteuningsfonds der, Verbouwing gaarkeuken, 
Akerstraat/Heisterberg, sectie A.nr. 2884, 1915 october 7 1 tekening 

 1888 Staatsmijnen, Ondersteuningsfonds der, Uitbreiding gaarkeuken, 
Akerstraat, sectie A. nr. 2284, 1917 juli 10 en 18 1 katern 

 1889 Staatsmijnen, Ondersteuningsfonds der, Verbouwing gaarkeuken 
Emma, Akerstraat, sectie A. nr. 2284, 1919 maart 7 1 katern 

 1890 Staatsmijnen in Limburg, 96 Noodwoningen, Steenberggroe0p, 
sectie A. nrs. 2043 en 2039, 1919 januari 25 en juni 11 1 katern 

 1891 Staatsmijnen in Limburg, 13 Schuurtjes achter woonhuizen, 
Kastanjelaan, Buttingstraat, (sectie nr. onbekend), 1919 november 
20 1 katern 

 1892 Staatsmijnen in Limburg, 48 Noodwoningen, Hermesweg, sectie A. 
nrs. 2058, 2059, en 1339, 1920 juli 21 1 katern 

 1893 Staatsspoorwegen, Wachtlokaal mijnwerkers en goederenloods bij 
station, (sectie nr. onbekend), 1913 september 17 1 katern 



 1894 Staatsspoorwegen, Seinhuis, bij aansluiting bruinkoolspoor 
Carisborg, 1917 october 16 1 katern 

 1895 Staatsspoorwegen, Houten kantoorgebouw, nabij station, 1918 
januari 7 1 tekening 

 1896 Staatsspoorwegen, Wachthuisje bij overweg, K.M, 14.784, 1918 
november 21 1 katern 

 1897 Staatsspoorwegen, (Nederlandse Spoorwegen), Wachthuisje bij 
overweg Wijngaardweg, sectie C. nr. 2305, 1926 augustus 31 1 katern 

 1898 Starreveld, L, Noodwoning, bij de Eikerweg, sectie B. nr. 1567, 1919 
April 4 1 tekening 

 1899 Stassen-Marres, Fa. H, woonhuis met kantoor en twee houtloodsen, 
tussen Akerstraat en Hommerterweg, sectie B. nr. 1017, 1918 
februari 7 1 tekening 

 1900 Stassen-Marres, Fa. H, Houtmagazijn, Annex kantoor en woonhuis, 
nabij station, sectie C. nrs. 2081, 1349, 1834 en 745, 1919 mei 20 1 katern 

 1901 Steemers, H.J.J, Woon- en winkelhuis, Akerstraat, sectie A. nr. 
1377, 1919 september 10 1 katern 

 1902 Stelten, J, Woonhuis met cafèlokaal, Dorpstraat, (sectie nr. 
onbekend), 1914 1 tekening 

 1903 Strobos, H, Houten noodwoning, Metten, sectie C. nr. 2483, 1919 
augustus 20 1 katern 

 1904 Stroomverkoop Maatschappij, twee woonhuizen, bij,Hommerterweg, 
Sectie A. nr. ?, 1917 mei 25 1 katern 

 1905 Stroomverkoop Maatschappij, Noodwoning met kantoor, Akerstraat, 
sectie A. nr. 1026, 1919 juli 15 1 stuk 

 1906 Stijstermans, W.J.J, Woonhuis, Beatrixstraat, sectie A. nr. 3550, 
1939 augustus 1 1 katern 

 1907 Terken, F.J.J, Slopen van woonhuis, Nieuwstraat, sectie B. nr. 
1687, 1919 october 1 1 katern 

 1908 Theelen, S, Verbouwing woonhuis en slagerij, Grubbenstraat, sectie 
A. nrs. 2123 en 2124, 1917 april 23 1 katern 

 1909 Thomassen, A, Woonhuis met apotheek, Akerstraat, sectie B. nr. 
1616, 1913 1 katern 

 1910 Thomassen, M.A.S, Verbouwing woonhuis, akerstraat, sectie B. nr. 
1616, 1918 augustus 15 1 stuk 

 1911 Timmerfabriek, De Hoop, Woonhuis, fabriek en kantoor, 
Overbroekerstraat, sectie c. nrs. 1570, 932-935, 1917 juni 26 1 katern 

 1912 Uden, M. van, Vergroting woonhuis, Heisterberg, (sectie nr. 
onbekend, 1919 november 20 1 katern 

 1913 Venneman, J.J, Dubbel woonhuis, Nieuwstraat, sectie B. nr. 270, 
1922 maart 22 1 katern 

 1914 Villa, Ten Esschen, (aanvrager onbekend), Overlotbroekerweg, 
sectie C. nr. 786, 1913 1 tekening 

 1915 Vincken, A,  Waranda, Nieuwstraat, sectie C. nr. 3023, 1928 maart 
20 1 katern 

 1916 Vincken, Jos, drie woonhuizen, Nieuwstraat, (sectie nr. onbekend), 
1910 1 tekening 

 1917 Vincken, J, Woonhuis, winkel en cafèlokaal, Hoofdstraat, (sectie nr. 
onbekend, 1914 1 tekening 

 1918 Vincken, Fa, Vier woonhuizen, Eikerweg, sectie B. nr. 1434, 1919 
juni 18 1 katern 

 1919 Vincken, S.J, Verbouwing woonhuis tot winkelhuis, Nieuwstraat, 
sectie C. nr.2053, 1919 juli 15 1 katern 



 1920 Vliegen, H, Twee woon- en winkelhuizen, Op de Eiken, sectie B. nr. 
966, 1919 juli 11 1 katern 

 1921 Voncken, Arth, Woonhuis met cafèlokaal, Akerstraat, sectie A. nr. 
2170, 1911 1 katern 

 1922 Voncken, Andr, Drie woonhuizen en smederij, Akerstraat, sectie B. 
nr. 1439, 1912 1 tekening 

 1923 Voncken- Meers, A, Verbouwing winkel en cafèlokaal, Akerstraat, 
sectie A. nr. 2170, 1919 september 10 1 katern 

 1924 Voncken, F.J.H, Verbouwing woonhuis, Kloosterstraat, sectie C. 
nrs. 2449 en 2450, 1919 juni 11 1 katern 

 1925 Voncken, M, Verbetering woonhuis, Dorpstraat, sectie A. nr. 2102, 
1919 augustus 20 1 katern 

 1926 Vosse, B.P, Woonhuis, Kastanjelaan, sectie A. nr. 2290, 1933 mei 
23 1 katern 

 1927 Vossen, L, Woonhuis, Schuureikenweg, sectie A. nr. 2320, 1924 
januari 16 1 katern 

 1928 Vossen, L, Verbouwing woonhuis, Schuureikenweg, sectie A. nr. 
2675, 1927 april 5 1 katern 

 1929 Vromen, J, Woonhuis met cafèlokaal, Akerstraat, (sectie nr. 
onbekend), 1912 1 tekening 

 1930 Vromen, W, Dubbel woonhuis, Muisbergstraat, (sectie nr. 
onbekend), 1913 1 tekening 

 1931 Vromen, W, Woonhuis, Muisbergstraat, (sectie nr. onbekend, 1914 1 tekening 
 1932 Vromen, W, Woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, sectie C. nr. 14, 

1919 juni 18 1 katern 
 1933 Vromen, W, Wijziging woon- en winkelhuis, Nieuwstraat, sectie C. 

nr. 14, 1919 november 5 1 katern 
 1934 Vromen-Peters, Wed. M.E, Woon- en winkelhuis, Akerstraat, sectie 

B. nrs. 1679 en 1978, 1926 maart 30 1 katern 
 1935 Wetzels, G, Timmerwerkplaats, Hoofdstraat, sectie A. nr. 2438, 

1921 november 9 1 katern 
 1936 Weijermans, Woonhuis, Dorptstraat, sectie A. nr. 1231, 1917 juni 8 1 tekening 
 1937 Zee, J. van der, woonhuis, Emmastraat, sectie A. nr. 3256, 1935 

april 24 1 katern 
 1938 Zielemans, Chr, Voorzitter Cooperatieve Vereniging, Ons Dagelijks 

Brood, Verbouwing winkelhuis, Nieuwstraat 50, (sectie nr. 
onbekend), 1918 december 4 1 katern 

 1939 Zijen, J, Woonhuis, Vaesrade, (sectie nr. onbekend), 1913 1 tekening 
 1940 Zijlstra, H.Th, Woonhuis met melksalon, Hommerterweg, sectie A. 

nr. 2426, 1925 december 22 1 katern 
 
 1941 Register van verleende bouwvergunningen, 1920 - 1924.  1 deel 

N.B. Het register vermeldt in de kolommen achtereenvolgens: de datum van de aanvrage der 
vergunning, Naam en adres van de aanvrager, aanduiding kadastrale sectie en perceel-nummer, de 
datum van het besluit van B. en W. terzake, de positieve of negatieve beslissing, de begroting der 
bouwkosten, de daarop gebaseerde legeskosten, de uitreikings-datum der vergunning, in het Register 
liggen los een viertal alfabetische Klappers op naam van de aanvragers met verwijzing naar de 
desbetreffendende dossiers over de jaren 1919 - 1922 

 
 1942 Register van verleende vergunningen tot ingebruik-neming van woningen en 

noodwoningen, 1920 en 1921.  1 deel 
N.B. Van dit vrij volumineuse register zijn slecht enkele baldzijden gebruikt. 

 
 1943-1963 Registers of lijsten van leges geheven op de verleende bouwvergunningen, 

dienstjaren, 1920 - 1939, (1940).  4 stukken, 15 omslagen en 2 delen 
N.B. Indien de lijsten van geheven leges van vòòr 1920 niet verloren waren gegaan of vernietigd, zou 
ook deze serie bundels hebben doorgelopen over de beide perioden van +- 1900 tot 1939. Nu van de 



totale serie slechts de stukken vanaf 1920 aanwezig zijn hebben wij gemeend ze toch op deze plaats in 
de inventaris te moeteninpassen; temeer daar ze geen afzonderlijk plaats hebben in het 
rubriekenstelsel van 1920 - 1939 gehanteerd. Aangezien ze als bijlagen bij de rekening hebben 
gediend zijn ze geordend per dienstjaar. 

 1943 Dienstjaar, 1920 1 stuk 
 1944 Dienstjaar, 1921 1 stuk 
 1945 Dienstjaar, 1922 1 stuk 
 1946 Dienstjaar, 1923 1 stuk 
 1947 Dienstjaar, 1924 1 omslag 

N.B. Vanaf 1924 tot 1938 zijn de lijsten van geheven leges per maand afzonderlijk 
opgemaakt, en bestaan derhalve uit losse stukken. 

 1948 Dienstjaar, 1925 1 omslag 
 1949 Dienstjaar, 1926 1 omslag 
 1950 Dienstjaar, 1927 1 omslag 
 1951 Dienstjaar, 1928 1 omslag 
 1952 Dienstjaar, 1929 1 omslag 
 1953 Dienstjaar, 1930 1 omslag 
 1954 Dienstjaar, 1931 1 omslag 
 1955 Dienstjaar, 1932 1 omslag 
 1956 Dienstjaar, 1933 1 omslag 
 1957 Dienstjaar, 1934 1 omslag 
 1958 Dienstjaar, 1935 1 omslag 
 1959 Dienstjaar, 1936 1 omslag 
 1960 Dienstjaar, 1937 1 omslag 
 1961 Dienstjaar, 1938 1 omslag 
 1962 Dienstjaar, 1939 januari 1 - september 5 1 deel 
 1963 Dienstjaar, 1939 sepember 22 - 1940 januari 11 1 deel 

 

VII Openbare veiligheid 
N.B. Over aangelegenheden betreffende de Openbare Veiligheid zijn geen doorlopende series voorhanden. De andere stukken 
aangaande bemoeienissen inzake Openbare Veiligheid zijn opgeborgen onder Hoffdstuk VII van Deel III van deze inventaris. 
 

VIII Waterstaat 
N.B. Leggers en schetsen waterlossingen 
 
 1964-1976 Leggers A. en B. der Waterlossingen, met afzonderlijke hoofdstukken voor elk der 

Waterlossingen, hieronder nader aangeduid. Opgemaakt en vastgespeld., 1889 
september 13 en 16.  1 band 
N.B. Wijziging aangebracht op 16 september 1946, supplement toegevoegd van legger B. op 29 juni 
1923 

 1964 Leggers A. omvat al de waterlossingen waarvan de loop zich 
bepaalt tot de gemeente Hoensbroek en waarin geen andere 
Waterlossing, die over het grondgebied van een andere gemeente 
loopt, zich ontlast, te weten: 

 3. Waterloop achter Overlotbroek. 
 4. Waterloop aan Broekhuis. 
 5. Vloedsgraaf aan den Koningsbeemd. 
 6. Overbroeker Vloedsgraaf. 
 7. Waterloop in Overbroeker-weiden. 
 8. Kunkelsboekje. 
 9. Hommerderpad en Kriegergats Vloedsgraaf. 
10. Waterloop van Kouvenrade. 
11. Vloedsgraaf achter de Kerk. 
12. Slakkevloedsgraaf. 



13. Vloedsgraaf in Lotbroeker- eb Demmerbeemd. 1 katern 
 1965 Leggers B. omvat al de Waterlossingen in de gemeente met 

uitzondering van die, waarvan de loop zich bepaalt tot een 
gemeente of èèn waterschap en waarin geen andere Waterlossing 
die over het grondgebied van een andee gemeente of van een 
andere waterschap loopt, zich ontlast, te weten: 

1. De Geleenbeek. 
2. De Molenbeek en Auvermoer. 1 katern 
 
 1966-1976 Schetsen der Waterlossingen behorende bij de in het vorige nummer beschreven 

Legger A. en B. der Waterlossing, gelegen in de Kadastrale Secties A. B. en C. 
met bijbehorende verzamelkaart. Opgemaakt en vastgesteld door het College van 
Burgemeester en Wethouders. d.d, 1889 mei 2/4. en 1922 mei 24.  11 bladen 
N.B. Deze schetsen getekend op schaal 1:2500 werden, met uitzondering van de suppletoire schets 
van 1922, allen vervaardigd door P.F. Diederen, landmeter te Doenrade (Oirsbeek). Door jarenlange 
verwaarlozing gescheurd en ten dele vernield, moesten deze schetsen bij de restauratie door de 
boekbinder van het Rijksarchief in Limburg worden opgeplakt op karton. zodat ze voortaan in plano 
afzonderlijk zullen worden opgeborgen. 

 1966 Schets der Waterlossing, volgnummer 1, genaamd: Geleenbeek, 1e 
blad, gelegen in sectie C. Alsmede volgnummer 3, genaamd: 
Waterloop achter Overlotbroek 1 blad 

 1967 Schets der Waterlossing, volgnummer 1, genaamd: Geleenbeek, 2e 
blad, gelegen in sectie C 1 blad 

 1968 Schets der Waterlossing, volgnummer 1, genaamd: Geleenbeek, 3e 
blad, gelegen in sectie A 1 blad 

 1969 Schets der Waterlossing, volgnummer 2, genaamd: De Molenbeek 
en de Auvermoer, Blad 1, gelegen in sectie B, (waarbij alsmede de 
Waterlossingen: nr. 6 Overbroeker-Vloedsgraaf en nr. 9, 
Kriegersgate- Vloedsgraaf zijn opgenomen) 1 blad 

 1970 Schets der Waterlossingen, volgnummers: nr. 2, genaamd: De 
Molenbeek en de Auvermoer, blad 2, gelegen in sectie A. en C. nr. 
4, genaamd: Waterloop aan Broekhuis; (terwijl alsmede hierin zijn 
opgenomen de volgnummers 7 en 8 genaamd: De Waterloop in de 
Overbroeker-weiden en Het Kunkelsbeekje) 1 blad 

 1971 Schets der Waterlossingen, volgnummer: 
5. Vloedsgraaf aan den Koningsbeemd. 
6. Vloedsgraaf aan het Overbroek. 
7. Waterloop in de Overbroeker-Weiden1 blad 

 1972 Schets der Waterlossingen, volgnummer: 
 8. Kunkelsbeekje. 
11. Vloedsgraaf achter de kerk 
12. Slakke-Vloedsgraaf.1 blad 

 1973 Schets der Waterlossingen, volgnummer: 
 9. Kriegersgats-Vloedsgraaf. 
10. Kauvenrader- Vloedsgraaf. 1 blad 

 1974 Schets der Waterlossingen, volgnummers: 
13. Vloedsgraaf in Lotbroeker- en Demmerbeemd 1 blad 

 1975 Schets der Waterlossing behorende bij het supplement op legger B., 
volgnummer 2, genaamd: 1e zijtak van de Molenbeek. Opgemaakt 
door B. en W. d.d, 1922 mei 24 1 blad 

 1976 Verzamelingskaart der Waterlossingen in de Gemeente 
Hoensbroek, omvattende de navolgende beken, waterlopen en 
vloedsgraven: 

 1. De Geleenbeek. 
 2. De Molenbeek en Auvermoer. 
 3. Waterloop achter Overlotbroek. 
 4. Waterloop aan Broekhuis. 
 5. Vloedsgraaf aan den Koningsbeemd. 



 6. Overbroeker-Vloedsgraaf. 
 7. Waterloop in Overbroeker-Weiden. 
 8. Kunkelsbeekje. 
 9. Kriegersgats-Vloedsgraaf. 
10. Kauvenrader-Vloedsgraaf. 
11. Vloedsgraaf achter de Kerk. 
12. Slakke-Vloedsgraaf. 
Getekend op schaal 1:10.000, door P.F. Diederen, landmeter te Doenrade (Oirsbeek). Opgemaakt door 
Burgermeester en Wethouders, d.d, 1889 mei 2 en 4 1 blad 
 

IX Verkeer en vervoer 
N.B. Staat en schetsen openbare wegen en voetpaden 
 
 1977 Staat van Openbare wegen en voetpaden. Opgemaakt en vastgesteld, 1898 

januari 15 en maart 11.  1 deel 
N.B. Met talrijke wijzigingen op verschillende data. Met achter in het deel een register op de 76 
genoemde wegen en voetpaden. 

 
 1978-1982 Schetsen, behorende bij de Staat der Openbare Wegen en Voetpaden in de 

Kadastrale Secties der Gemeente Hoensbroek. Opgemaakt door Burgermeester 
en Wethouders, 1897 october 16.  5 bladen 
N.B. De schetsen zijn blijkens aantekeing op enkele bladen getekend door Fr. Diederen, landmeter te 
Doenrade (Oirsbeek) op schaal 1:2.500. De bladen zijn bij restauratie door de boekbinder bij het 
Rijksarchief in Limburg, veiligheidshalve opgeplakt op karton zodat ze voortaan in plano zullen moeten 
worden bewaard en afzonderlijk opgeborgen. Opgeborgen in topografische atlas Gemeente Heerlen 

 1978 Schets behorende bij de Staat der Openbare Wegen en Voetpaden, 
gelegen in Sectie A. blad 1 en 2 1 katern 
N.B. Dit gebied wordt ten noord-westen begrensd door de Wijenweg, ten noord-
oosten door de Akerstraat, ten zuid-oosten door de Kouvenderweg en de Dorpstraat 
en ten westen door de Sandbergerweg. 

 1979 Schets behorende bij de Staat der Openbare Wegen en Voetpaden, 
gelegen in Sectie A. blad 3 1 katern 
N.B. Dit gebied wordt ten noorden begrensd door de Provinciale Weg van Meerssen 
naar Amstenrade en de Wijenweg, ten oosten door de Sandbergerweg, ten zuiden 
door de Molenbeek en ten westen door de Geleenbeek. 

 1980 Schets behorende bij de Staat der Openbare Wegen en Voetpaden, 
gelegen in sectie B 1 katern 
N.B. Dit gebied wordt ten noord-westen begrensd door de Kouvenderweg en de 
Heisterberg, ten oosten door de Akerstraat - een voetpad en de Molenbeek, ten zuid-
oosten door de Hagendoorkensweg, en ten Zuid-westen en Westen door de 
Heerlenerweg en de Overbroekerweg en de Flatterstraat. 

 1981 Schets behorende bij de Staat der Openbare Wegen en Voetpaden, 
gelegen in Sectie C blad 1 1 katern 
N.B. Dit gebied wordt ten noord-westen door de Dorpstraat, ten oosten door de 
flatterstraat, de Overbroekerweg en Heerlenerweg, ten Zuid-oosten door een 
Voetpad, en ten westen door een voetpad en de Klinkertweg begrensd. 

 1982 Schets bijhorende bij de Staat der Openbare Wegen en Voetpaden, 
gelegen Sectie C blad 1 en 2 1 katern 
N.B. Dit gebied wordt ten noorden begrensd door de Molenbeek, ten oosten door de 
Klinkertweg en een daarop aansluitende voetpad tot bij Overlotbroek, volgt dat een 
lijn naar het noord-oosten tot aan de Heerlenerweg, ten Zuid-oosten door de 
Wingershofferweg en de Ter-Veereweg en ten westen door de Geleenbeek. 

 

X Economische aangelegenheden 
N.B. landbouwverslagen 
 
 1983-1998 Landbouw-verslagen, 1880, 1881, 1885 - 1898.  16 delen 

N.B. De serie landbouwverslagen wordt vanaf 1904 voortgezet met de Vragenlijst ten behoeve van het 
Verslag van den landbouw, volgende achter deze serie. 

 1983 1880 1 katern 
 1984 1881 1 katern 



 1985 1885 1 katern 
 1986 1886 1 katern 
 1987 1887 1 katern 
 1988 1888 1 katern 
 1989 1889 1 katern 
 1990 1890 1 katern 
 1991 1891 1 katern 
 1992 1892 1 katern 
 1993 1893 1 katern 
 1994 1894 1 katern 
 1995 1895 1 katern 
 1996 1896 1 katern 
 1997 1897 1 katern 
 1998 1898 1 katern 

 
 1999-2014 Vragenlijst ten behoeve van het Verslag over den landbouw, 1904 - 1919.  16 delen 

 1999 1904 1 katern 
 2000 1905 1 katern 
 2001 1906 1 katern 
 2002 1907 1 katern 
 2003 1908 1 katern 
 2004 1909 1 katern 
 2005 1910 1 katern 
 2006 1911 1 katern 
 2007 1912 1 katern 
 2008 1913 1 katern 
 2009 1914 1 katern 
 2010 1915 1 katern 
 2011 1916 1 katern 
 2012 1917 1 katern 
 2013 1918 1 katern 
 2014 1919 1 katern 

 

XI Arbeid 
N.B. Indicateur agentschap arbeidsbemiddeling 
 
 2015-2016 Indicateur van correspondentie ingekomen bij en uitgegaan van het Agentschap 

der Arbeidsbemiddeling, 1934 - 1941.  2 delen 
 2015 1934 - 1937 1 katern 
 2016 1938 - 1941 1 katern 

 

XII Maatschappelijke zorg 
N.B. Over aangelgenheden aangaande de maatschappelijke zorg zijn geen doorlopende series voorhanden. De andere stukken 
betreffende de bemoeinissen inzake maatschappelijke zorg zijn opgeborgen onder Hoofdstuk XII van deel III van deze Inventaris 
 

XIII Volksontwikkeling en -opvoeding 

 



A Schoolgeld-kohieren 

 
 2017-2110 Schoolgeld-kohieren, ook wel genoemd: staat van leerlingen, schoollijst, Lijst van 

geheven schoolgelden. (met eventuele suppletoire kohieren), 1862 - 1873, 1875 - 
1888, 1898 - 1904, 1908 - 1939.  13 omslagen, 17 katerns en 29 delen 

 2017 Dienstjaar, 1862 1 omslag 
 2018 Dienstjaar, 1863 1 omslag 
 2019 Dienstjaar, 1864 1 omslag 
 2020 Dienstjaar, 1865 1 omslag 
 2021 Dienstjaar, 1866 1 omslag 
 2022 Dienstjaar, 1867 1 omslag 
 2023 Dienstjaar, 1868 1 omslag 
 2024 Dienstjaar, 1869 1 omslag 
 2025 Dienstjaar, 1870 1 omslag 
 2026 Dienstjaar, 1871 1 omslag 
 2027 Dienstjaar, 1872 1 omslag 
 2028 Dienstjaar, 1873 2e halfjaar 1 omslag 
 2029 Dienstjaar, 1975 1 omslag 
 2030 Dienstjaar, 1876 1 katern 
 2031 Dienstjaar, 1877 1 katern 
 2032 Dienstjaar, 1878 1 katern 
 2033 Dienstjaar, 1879 1 katern 
 2034 Dienstjaar, 1880 1 katern 
 2035 Dienstjaar, 1881 1 katern 
 2036 Dienstjaar, 1882 1 katern 
 2037 Dienstjaar, 1883 1 katern 
 2038 Dienstjaar, 1884 1 katern 
 2039 Dienstjaar, 1885 1 katern 
 2040 Dienstjaar, 1886 1 katern 
 2041 Dienstjaar, 1887 1 katern 
 2042 Dienstjaar, 1888 1 katern 
 2043 Dienstjaar, 1898 1 katern 
 2044 Dienstjaar, 1899 1 katern 
 2045 Dienstjaar, 1900 1 katern 
 2046 Dienstjaar, 1901 1 katern 
 2047 Dienstjaar, 1902 1 deel 
 2048 Dienstjaar, 1903 1 deel 
 2049 Dienstjaar, 1904 1 deel 
 2050 Dienstjaar, 1908 1 deel 
 2051 Dienstjaar, 1909 1 deel 
 2052 Dienstjaar, 1910 1 deel 
 2053 Dienstjaar, 1911 1 deel 
 2054 Dienstjaar, 1912 1 deel 
 2055 Dienstjaar, 1913 1 deel 
 2056 Dienstjaar, 1914 1 deel 
 2057 Dienstjaar, 1915 1 deel 
 2058 Dienstjaar, 1916 1 deel 
 2059 Dienstjaar, 1917 1 deel 



 2060 Dienstjaar, 1918 1 deel 
 2061 Dienstjaar, 1919 (W.) 1 deel 
 2062 Dienstjaar, 1919 (J.) 1 deel 

N.B. Inde jaren1919 en 1920 zijn er 2 afzonderlijke schoolgeldlijsten voor de 
Wilhelminaschool (W.) en de Julianaschool(J.) 

 2063 Dienstjaar, 1920. (W.) 1 deel 
 2064 Dienstjaar, 1920 (J.) 1 deel 
 2065 Dienstjaar, 1922 1 deel 
 2066 Dienstjaar, 1922. S.K 1 deel 

N.B. Vanaf 1922 komen naast de thans als kohier aangeduide schoolgeldlijsten ook 
suppletoire kohieren voor, soms zelfs 2 of 3 suppletoire kohieren per jaar; voortaan 
aangeduid als S.K. 1. 2. of 3. 

 2067 Dienstjaar, 1923 1 deel 
 2068 Dienstjaar, 1923. S.K. 1 deel 
 2069 Dienstjaar, 1924 1 deel 
 2070 Dienstjaar, 1924. S.K. 1 deel 
 2071 Schooljaar, 1924/1925 1 deel 
 2072 Schooljaar, 1924/1925. S.K. 1 deel 

N.B. Ofschoon ook de kohieren van 1924/1925 en volgende jaren tot een bepaald 
Dienstjaar der rekening hebben behoord, zijn ze vanaf 124/1925 blijkbaar per 
schooljaar (ook wel heffingsjaar genoemd) samengesteld 

 2073 Schooljaar, 1925/1926 1 deel 
 2074 Schooljaar, 1925/1926. S.K. 1 deel 
 2075 Schooljaar, 1929/1927 1 deel 
 2076 Schooljaar, 1926/1927. S.K. 1 1 deel 
 2077 Schooljaar, 1926/1927. S.K. 2 1 deel 
 2078 Schooljaar, 1926/1927. S.K. 3 1 deel 
 2079 Schooljaar, 1927/1928 1 deel 
 2080 Schooljaar, 1927/1928. S.K. 1 deel 
 2081 Schooljaar, 1928/1929 1 deel 
 2082 Schooljaar, 1928/1929 S.K. 1 1 deel 
 2083 Schooljaar, 1928/1929. S.K. 2 1 deel 
 2084 Schooljaar, 1928/1929. S.K. 3 1 deel 
 2085 Schooljaar, 1929/1930 1 deel 
 2086 Schooljaar, 1929/1930. S.K. 1 deel 
 2087 Schooljaar, 1930/1931 1 deel 
 2088 Schooljaar, 1930/1931. S.K. 1 1 deel 
 2089 Schooljaar, 1930/1931. S.K. 2 1 deel 
 2090 Schooljaar, 1930/1931. S.K 3 1 deel 
 2091 Schooljaar, 1931/1932 1 deel 
 2092 Schooljaar, 1931/1932. S.K. 1 1 deel 
 2093 Schooljaar, 1931/1932. S.K. 2 1 deel 
 2094 Schooljaar, 1931/1932. S.K. 3 1 deel 
 2095 Schooljaar, 1932/1933 1 deel 
 2096 Schooljaar, 1932/1933. S.K. 1 1 deel 
 2097 Schooljaar, 1932/1933. S.K. 2 1 deel 
 2098 Schooljaar, 1932/1933. S.K. 3 1 deel 
 2099 Schooljaar, 1933/1934 1 deel 
 2100 Schooljaar, 1933/1934. S.K. 1 1 deel 
 2101 Schooljaar, 1933/1934. S.K. 2 1 deel 
 2102 Schooljaar, 1934/1935 1 deel 



 2103 Schooljaar, 1934/1935. S.K. 1 deel 
 2104 Schooljaar, 1935/1936 1 deel 
 2105 Schooljaar, 1935/1936. S.K 1 deel 
 2106 Schooljaar, 1936/1937 1 deel 
 2107 Schooljaar, 1937/1938 1 deel 
 2108 Schooljaar, 1937/1938. S.K 1 deel 
 2109 Schooljaar, 1938/1939 1 deel 
 2110 Schooljaar, 1938/1939. S.K 1 deel 

 

B Onderwijzend personeel (bundels) 

 
 2111-2163 Personele Bundels van onderwijzend personeel, verbonden aan de Openbare 

Lagere Scholen, 1834 - 1933.  50 omslagen en 3 stukken 
 2111 Bartels, J.J, onderwijzer, 1919 - 1921 1 katern 
 2112 Beckers, J.H, onderwijzer, 1910 - 1922 1 katern 
 2113 Benoodt, J.V.H, Onderwijzeres, 1922 - 1923 1 katern 
 2114 Borghans, J.A.H, Onderwijzer, later Hoofd, 1919 - 1927 1 katern 
 2115 Cleophas, F.A.H, Onderwijzer, 1919 - 1921 1 katern 
 2116 Cleophas, M.P.A.H, Onderwijzeres, 1919 - 1920 1 katern 
 2117 Crijns, M.H, Onderwijzer, 1918 1 katern 
 2118 Delsing, H.H, Onderwijzer, 1918 - 1924 1 katern 
 2119 Dols, J.W, Onderwijzer, 1882 1 stuk 
 2120 Dortu, J.P.J, Onderwijzer, 1899 1 stuk 
 2121 Es, R.A.H. van, Onderwijzer, 1922 1 katern 
 2122 Eijssen, A.J, Onderwijzeres, 1923 1 katern 
 2123 Frijns, N.M.J, Onderwijzer, 1919 - 1930 1 katern 
 2124 Habets, J.H, Onderwijzer, 1919 - 1924 1 katern 
 2125 Habets, L.J, Onderwijzer, hoofd der school, 1874 - 1876 1 katern 
 2126 Heggen, P.M, Onderwijzer, hoofd der school, 1919 - 1924 1 katern 
 2127 Helmerich, J.B, Onderwijzer, 1921 - 1922 1 katern 
 2128 Hermans, B.J, Onderwijzer, 1901 - 1933 1 katern 
 2129 Hermans, L.H, Onderwijzer, 1880 1 katern 
 2130 Hoedemakers, M.G, Onderwijzeres, 1913 - 1914 1 katern 
 2131 Houwers, M.J, Onderwijzer, 1891 - 1929 1 katern 
 2132 Huinen, J.W.H, Onderwijzer, 1924 1 katern 
 2133 Jacobs, M.C.H, Onderwijzeres, 1914 1 katern 
 2134 Janssen, F.P, Onderwijzer, hoofd, 1840 - 1866 1 katern 
 2135 Jeurissen, M.L.H, Onderwijzeres, 1917 - 1919 1 katern 
 2136 Kerckhofs, M.H.C, Onderwijzeres in hand werken, 1881 - 1919 1 katern 
 2137 Kusters, F.D.A.M, Onderwijzeres, 1919 - 1921 1 katern 
 2138 Lennards, A.J.M, Onderwijzeres, 1922 - 1924 1 katern 
 2139 Lumens, M.G, Onderwijzeres, 1924 1 katern 
 2140 Muylkens, J.W, Onderwijzer, 1927 - 1928 1 katern 
 2141 Muris, A.H.J, Onderwijzeres, 1918 - 1919 1 katern 
 2142 Olzheim, M.A.W, Onderwijzeres, 1925 - 1933 1 katern 
 2143 Pessers, J.A.Th, Onderwijzer, 1901 - 1933 1 katern 
 2144 Peters, J.H, Onderwijzer, 1908 - 1923 1 katern 
 2145 Philippens, M.M.J, Onderwijzer, hoofd, 1919 - 1933 1 katern 



 2146 Poppel, M.P. van, Onderwijzeres, 1920 - 1924 1 katern 
 2147 Servaas, L.H, Onderwijzer, 1920 - 1924 1 katern 
 2148 Sloun, A.E. van, Onderwijzeres, 1922 - 1924 1 katern 
 2149 Smeets, J.A.H, Onderwijzer, 1913 - 1921 1 katern 
 2150 Smeets, J.A.H, Onderwijzer, 1915 - 1927 1 katern 
 2151 Sneevliet-Schoenmakers, Mevr. M.H, Onderwijzeres, 1923 1 katern 
 2152 Snijder, G.B, Onderwijzer, 1928 - 1933 1 katern 
 2153 Snijders, P.J, Onderwijzer, 1884 1 stuk 
 2154 Stoffers, M.G.H, Onderwijzeres, 1920 - 1922 1 katern 
 2155 Tulp, J.M, Onderwijzeres, 1924 - 1925 1 katern 
 2156 Voncken, P.J.L, Onderwijzer, 1917 - 1922 1 katern 
 2157 Voncken, P.L, Onderwijzer, later hoofd, 1888 - 1924 1 katern 
 2158 Vroomen,J.W, Onderwijzer, 1927 1 katern 
 2159 Wanders, M.J,Onderwijzeres, 1914 1 katern 
 2160 Widdershoven, F, Onderwijzer, 1834 - 1839 1 katern 
 2161 Winkel, M.H.H. van de, Onderwijzeres, 1914 - 1922 1 katern 
 2162 Winter, J. de, Onderwijzeres, 1920 - 1921 1 katern 
 2163 Stukken betreffende onde4rwijzend personeel met name: Custers, 

Engelen, Dautzenberg en Geuskens, waarvan, niet met zekerheid is 
na te gaan of ze ooit als onderwijzer aan de Openbare Lagere 
school in functie zijn geweest of als zodanig zijn benoemd, 1844 - 
1885 1 katern 

 

XIV Landsverdediging 

 

A Militie-registers 

 
 2164-2167 Militie-Registers, inhoudende de z.g. Alfabetische Lijsten de Inschrijvingsregisters 

en de Lotingsregisters der Dienstplichtigen. Lichtingsjaren, 1859 - 1917.  4 banden 
N.B. De registers over de lichting 1862 ontbreken; over de lichtingen 1859 - 1861 en 1915 - 1917 
ontbreken de lotingsregisters. De alfabetische lijst over de lichting 1909 is foutievelijk ingebonden en 
bevindt zich tussen de registers der lichtingen van 1894 en 1895 in devoorafgaande band. De militie-
registers vanaf1918 - 1940 zijn in de oorlogsperiode van 1940 tot 1945door Duitse bezetters in beslag 
genomen envernietigd. In dit verband zijn losse stukken over dienstverplichtingen over deze periode, 
die in normale omstandighedenvernietigd mogen worden, zoveel mogelijk bewaard gebleven en in het 
hierna volgende deel geinventariseerd. 

 2164 Lichtingen, 1859 - 1870 1 katern 
 2165 Lichtingen, 1871 - 1883 1 katern 
 2166 Lichtingen, 1884 - 1899 1 katern 
 2167 Lichtingen, 1900 - 1917 1 katern 

 
 2168-2185 Verlofgangers- registers, ook genaamd Register van de manschappen der 

Nationale Militie die zich met verlof bevinden binnen de gemeente. Lichtingsjaren;, 
1870, 1872 - 1887, 1889 - 1927.  1 band en 17 delen 

 2168 Lichtingen, 1870 - 1910 1 band 
 2169 Lichting, 1911 1 katern 
 2170 Lichting, 1912 1 katern 
 2171 Lichting, 1913 1 katern 
 2172 Lichting, 1914 1 katern 
 2173 Lichting, 1915 1 katern 
 2174 Lichting, 1916 1 katern 



 2175 Lichting, 1917 1 katern 
 2176 Lichting, 1918 1 katern 
 2177 Lichting, 1919 1 katern 
 2178 Lichting, 1920 1 katern 
 2179 Lichting, 1921 1 katern 
 2180 Lichting, 1922 1 katern 
 2181 Lichting, 1923 1 katern 
 2182 Lichting, 1924 1 katern 
 2183 Lichting, 1925 1 katern 
 2184 Lichting, 1926 1 katern 
 2185 Lichting, 1927 1 katern 

 

B Landstorm-registers 

 
 2186-2211 Inschrijvingsregisters vermeldende de tot de Landstorm behorende 

Dienstplichtingen van wie zowel gewapende als ongewapende dienst kan worden 
gevorderd. Jaarklassen, 1896 - 1921.  26 delen 

 2186 Jaarklasse, 1896 1 katern 
 2187 Jaarklasse, 1897 1 katern 
 2188 Jaarklasse, 1898 1 katern 
 2189 Jaarklasse, 1899 1 katern 
 2190 Jaarklasse, 1900 1 katern 
 2191 Jaarklasse, 1901 1 katern 
 2192 Jaarklasse, 1902 1 katern 
 2193 Jaarklasse, 1903 1 katern 
 2194 Jaarklasse, 1904 1 katern 
 2195 Jaarklasse, 1905 1 katern 
 2196 Jaarklasse, 1906 1 katern 
 2197 Jaarklasse, 1907 1 katern 
 2198 Jaarklasse, 1908 1 katern 
 2199 Jaarklasse, 1909 1 katern 
 2200 Jaarklasse, 1910 1 katern 
 2201 Jaarklasse, 1911 1 katern 
 2202 Jaarklasse, 1912 1 katern 
 2203 Jaarklasse, 1913 1 katern 
 2204 Jaarklasse, 1914 1 katern 
 2205 Jaarklasse, 1915 1 katern 
 2206 Jaarklasse, 1916 1 katern 
 2207 Jaarklasse, 1917 1 katern 
 2208 Jaarklasse, 1918 1 katern 
 2209 Jaarklasse, 1919 1 katern 
 2210 Jaarklasse, 1920 1 katern 
 2211 Jaarklasse, 1921 1 katern 

 
 2212-2225 Inschrijvingsregister vermeldende de tot de Landstorm behorende Dienstplichtigen 

van wie geen andere dan ongewapende dienst kan worden gevorderd. 
Jaarklassen, 1909 - 1922.  14 delen 

 2212 Jaarklasse, 1909 1 katern 
 2213 Jaarklasse, 1910 1 katern 



 2214 Jaarklasse, 1911 1 katern 
 2215 Jaarklasse, 1912 1 katern 
 2216 Jaarklasse, 1913 1 katern 
 2217 Jaarklasse, 1914 1 katern 
 2218 Jaarklasse, 1915 1 katern 
 2219 Jaarklasse, 1916 1 katern 
 2220 Jaarklasse, 1917 1 katern 
 2221 Jaarklasse, 1918 1 katern 
 2222 Jaarklasse, 1919 1 katern 
 2223 Jaarklasse, 1920 1 katern 
 2224 Jaarklasse, 1921 1 katern 
 2225 Jaarklasse, 1922 1 katern 

 

XV Justitie 
N.B. Over Justitie-aangelegenheden bestaan slechts enkele bundels met losse stukken, waarvoor wij mogen verwijzen naar deel III, 
Hoofdstuk XV. 
 

III Stukken en seriën van bijzonder aard, 1800 - 1920 
N.B. Ook dit deel III der archieven is gerangschikt als vermeld in de noot voorafgaande aan deel II. Zie overigens voot de methode van 
ordening en de indeling van de inventaris onze Verantwoording der Ordening en Iventarisatie op pag. 49-53. 
 

I De administratieve organisatie 

 

I Het organisme 
N.B. Ofschoon in dit hoofdstuk uiteraard hoofdzakelijk stukken over het organisme der gemeente figureren, zullen daarnaast ook 
stukken voorkomen betreffende het organisme in het algemeen, de organen van Rijk en Provincie zoals b.v. over de verkiezingen van 
de Staten-Generaal en de Provinciale Staten e.d. 
 

A Instelling, ontwikkeling, opheffing 

 
 2226 Stukken betreffende adviezen ten aanzien van het ontwerp herziening der 

Gemeentewet, 1919.  1 omslag 
 
 2227 Missive van de Minister van Binnenlandse Zaken inhoudende de vaststelling van 

het wapen der gemeente, 1858 augustus 17.  1 omslag 
N.B. Een bij de missive behorende tekening van het wapen in kleuren is in de archieven niet 
aangetroffen. 

 
 2228 Tekening van het door de Hoge Raad van Adel in 1858 vastgestelde wapen der 

gemeente in heraldische kleuren, met daarnaast op gestelde verklaring, 1922.  1 stuk 
N.B. Dit stuk is indertijd ingelijst en hing jarenlang als schilderijtje op de secretarie en zal thans een 
plaats krijgen als wandversiering van de archiefbewaarplaats. In topografische atlas van gemeente 
Meulen. 

 
 2229 Stukken betreffende een grenswijziging tussen de gemeenten Hoensbroek 

enerzijds en Nuth anderzijds ter plaats van het kerkdorp Vaesrade, 1822.  1 omslag 
 
 2230 Stukken betreffende geschilpunten tussen de gemeenten Hoensbroek en Nuth 

aangaande het onderhou van de grensscheidende wegen, 1822, 1825 en 1866.  1 omslag 
 
 2231 Stukken betreffende eventuele grenswijzigingen van gemeenten in de Mijnstreek, 

1911 - 1919.  1 omslag 



 
 2232 Stukken betreffende de dreigende Annexatie van Zuid-Limburg door de Belgische 

staat en de daartegen ondernomen anti-Annexatie-betogingen, 1919.  1 omslag 
 

B Betrekkingen tot andere organen 

 
 2233 Missiven van de Commissarissen belast met het voorlopig bestuur der weder in 

bezit genomen landstreken in Limburg betreffende de overdracht van functies der 
civiele gezagsdragers en militaire commandanten, 1839.  1 omslag 

 
 2234 Stukken betreffende de overdracht van bepaalde bovoegdheden van het 

burgerlijke aan het militaire gezag in verband met de staat van oorlog of beleg, 
1915 - 1918.  1 omslag 

 
 2235 Stukken betreffende de finantiele verhouding tussen het Rijk en de Gemeente en 

de uitkeringen ingevolge de wet van 24 mei 1897, 1898 - 1919.  1 omslag 
 
 2236 Opgaven van maandelijke stortingen door de Rijksontvanger van aan de 

gemeente toekomende aandelen der opcenten op Rijksbelastingen, 1919.  1 omslag 
 
 2237 Berichten van de Dienst van Rijks schatkist omtrent maandelijkse betalingen aan 

de gemeente-ontvanger, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2238 Stukken betreffende de heffing van mijnrecht en de daarmee verband houdende 

uitkering van subsidie aan de gemeente, 1918 - 1919.  1 omslag 
 

C Privaatrechterlijke positie 

 
<RUB7>1 Eigendommen en bezit 
N.B. Voor de belangrijkste arciefstukken inzake eigendom der gemeente, de akten van aankoop van gronden e.d. mogen wij verwijzen 
naar Deel I. Sub. 14. 
 
 2239 Verklaring van het gemeentebestruur inzake de aankoop door de gemeente van 

een perceel grond afkomstig van J.H. Drummen, 1919 juni 13.  1 stuk 
 
 2240 Stukken betreffende de verkoop door de gemeente van grond, gelegen op de 

grens met de gemeente Nuth. Kadastraal bekend als gemeente Hoensbroek, 
sectie A. nr. 973, 1840 - 1844.  1 omslag 

 
 2241 Besluit van de College van Gedeputeerde Staten inhoudende de goedkeuring tot 

verkoop door de gemeente van eikenbomen staande langs de Heisterbergweg, ( 
met proces verbaal van waardering), 1911 december 15.  1 omslag 

 
 2242 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van gronden door het 

gemeentebestuur in verband met het vestigen van een Marechaussèe-kazerne 
aan de Flattenstraat, 1909 - 1910.  1 omslag 

 
 2243 Stukken betreffende het beschikbaar stellen door het gemeentebestuur van een 

perceel grond, kadastraal bekend als sectie A. nr. 240, gelegen aan de 
Amstenraderwegm alsmede de oprichting van en verhuring aan de Staat van een 
aldaar te vestigen kantoorgebouw met woning ten dienste van de Ontvanger der 
Directie Belastingen, standplaats Hoensbroek, 1911 - 1919.  1 omslag 

 
 2244 Stukken betreffende een geschil tussen het gemeentebestuur enerzijds en de heer 

Clemens Wenceslaus, Markies van en te Hoensbroek anderzijds inzake het 
eigendomsrecht van een buurtweg voerende langs Kasteel Hoensbroek, 1829 - 
1830.  1 omslag 

 



 2245 Stukken betreffende het geschil tussen het gemeentebestuur enerzijds en de heer 
Wijnand Driessen anderzijds inzake schending van eigendom van 
laatstgenoemde, alsmede inzake het hierover gevoerde rechtsgeding van het 
gemeentebestuur, 1885 - 1887.  1 omslag 

 
 2246 Stukken betreffende de door het gemeentebestuur te betalen schadevergoeding 

aan de heer Jos. Verhoorsen, voerman, Wiens paard werd gedood door een op de 
weg gevallen stroomdraad van het gemeentelijk electriciteitsnet, 1919.  1 omslag 

 
<RUB7>2 Financiën 
N.B. Begrotingen en Rekeningen. Voor de begrotingen en de memories van toelichting daarop, alsmede voor de rekeningen en de 
bijlagen daarvan, mogen wij verwijzen naar de doorlopende seriën van +- 1800 - 1940, opgenomen in deel II, Hoofdstuk I. Sub. B. De 
series correspondentie over begrotingen en rekeningen liepen niet door. Derhalve volgen hier slechts: a. decorrespondentie 
betreffende de begrotingen en de wijzigingen daarop over de dienstjaren 1808 - 1919; b. de correspondentie betreffende derekeningen 
over de dienstjaren 1821 - 1919. Voor de dienstjaren 1920 - 1940 mogen wij verwijzen naar deel IV van deze inventaris. 
 
<RUB8>a Begrotingen (Correspondentie) 
 
 2247-2314 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en uitgaven, 

alsmede inzake de wijzigingen in deze begrotingen en andere losse stukken 
dienaangaande, per dienstjaar samengevoegd, 1808, 1821 - 1823, 1827, 1829, 
1835, 1840, 1841, 1844, 1845, 1848, 1849, 1851, 1858, 1859, 1865 - 1867, 1869, 
1871 - 1903, 1905 - 1919.  43 omslagen en 25 stukken 

 2247 Dienstjaar, 1808 1 stuk 
 2248 Dienstjaar, 1821 1 stuk 
 2249 Dienstjaar, 1822 1 stuk 
 2250 Dienstjaar, 1823 1 stuk 
 2251 Dienstjaar, 1827 1 katern 
 2252 Dienstjaar, 1829 1 stuk 
 2253 Dienstjaar, 1835 1 stuk 
 2254 Dienstjaar, 1840 1 stuk 
 2255 Dienstjaar, 1841 1 stuk 
 2256 Dienstjaar, 1844 1 stuk 
 2257 Dienstjaar, 1845 1 stuk 
 2258 Dienstjaar, 1848 1 stuk 
 2259 Dienstjaar, 1849 1 stuk 
 2260 Dienstjaar, 1851 1 stuk 
 2261 Dienstjaar, 1858 1 stuk 
 2262 Dienstjaar, 1859 1 stuk 
 2263 Dienstjaar, 1865 1 stuk 
 2264 Dienstjaar, 1866 1 stuk 
 2265 Dienstjaar, 1867 1 stuk 
 2266 Dienstjaar, 1869 1 katern 
 2267 Dienstjaar, 1871 1 katern 
 2268 Dienstjaar, 1872 1 katern 
 2269 Dienstjaar, 1873 1 katern 
 2270 Dienstjaar, 1874 1 stuk 
 2271 Dienstjaar, 1875 1 stuk 
 2272 Dienstjaar, 1876 1 katern 
 2273 Dienstjaar, 1877 1 katern 
 2274 Dienstjaar, 1878 1 stuk 
 2275 Dienstjaar, 1879 1 katern 
 2276 Dienstjaar, 1880 1 katern 



 2277 Dienstjaar, 1881 1 katern 
 2278 Dienstjaar, 1882 1 katern 
 2279 Dienstjaar, 1883 1 katern 
 2280 Dienstjaar, 1884 1 katern 
 2281 Dienstjaar, 1885 1 katern 
 2282 Dienstjaar, 1886 1 katern 
 2283 Dienstjaar, 1887 1 katern 
 2284 Dienstjaar, 1888 1 katern 
 2285 Dienstjaar, 1889 1 katern 
 2286 Dienstjaar, 1890 1 katern 
 2287 Dienstjaar, 1891 1 katern 
 2288 Dienstjaar, 1892 1 stuk 
 2289 Dienstjaar, 1893 1 katern 
 2290 Dienstjaar, 1894 1 katern 
 2291 Dienstjaar, 1895 1 katern 
 2292 Dienstjaar, 1896 1 katern 
 2293 Dienstjaar, 1897 1 katern 
 2294 Dienstjaar, 1898 1 katern 
 2295 Dienstjaar, 1899 1 stuk 
 2296 Dienstjaar, 1900 1 katern 
 2297 Dienstjaar, 1901 1 katern 
 2298 Dienstjaar, 1902 1 stuk 
 2299 Dienstjaar, 1903 1 katern 
 2300 Dienstjaar, 1905 1 stuk 
 2301 Dienstjaar, 1906 1 katern 
 2302 Dienstjaar, 1907 1 katern 
 2303 Dienstjaar, 1908 1 katern 
 2304 Dienstjaar, 1909 1 katern 
 2305 Dienstjaar, 1910 1 katern 
 2306 Dienstjaar, 1911 1 katern 
 2307 Dienstjaar, 1912 1 katern 
 2308 Dienstjaar, 1913 1 katern 
 2309 Dienstjaar, 1914 1 katern 
 2310 Dienstjaar, 1915 1 katern 
 2311 Dienstjaar, 1916 1 katern 
 2312 Dienstjaar, 1917 1 katern 
 2313 Dienstjaar, 1918 1 katern 
 2314 Dienstjaar, 1919 1 katern 

 
<RUB8>b Rekeningen (Correspondentie) 
 
 2315-2376 Correspondentie en andere stukken betreffende de rekeningen van inkomsten en 

uitgaven, de controle daarop en de goedkeuring en terugzending daarvan door het 
College van gedeputeerde Statejn, 1821, 1826, 1842, 1844, 1845, 1847, 1854, 
1856, 1857, 1859 - 1861, 1864, 1865, 1867 - 1877, 1879 - 1883, 1886 - 1893, 
1895 - 1897,1899 - 1918.  28 stukken en 33 omslagen 

 2315 Dienstjaar, 1821 1 stuk 
 2316 Dienstjaar, 1826 1 stuk 
 2317 Dienstjaar, 1842 1 stuk 
 2318 Dienstjaar, 1844 1 stuk 



 2319 Dienstjaar, 1845 1 stuk 
 2320 Dienstjaar, 1847 1 stuk 
 2321 Dienstjaar, 1854 1 katern 
 2322 Dienstjaar, 1856 1 stuk 
 2323 Dienstjaar, 1857 1 stuk 
 2324 Dienstjaar, 1859 1 stuk 
 2325 Dienstjaar, 1860 1 stuk 
 2326 Dienstjaar, 1861 1 stuk 
 2327 Dienstjaar, 1864 1 stuk 
 2328 Dienstjaar, 1865 1 katern 
 2329 Dienstjaar, 1867 1 katern 
 2330 Dienstjaar, 1868 1 katern 
 2331 Dienstjaar, 1869 1 katern 
 2332 Dienstjaar, 1870 1 katern 
 2333 Dienstjaar, 1871 1 stuk 
 2334 Dienstjaar, 1872 1 katern 
 2335 Dienstjaar, 1873 1 stuk 
 2336 Dienstjaar, 1874 1 stuk 
 2337 Dienstjaar, 1875 1 stuk 
 2338 Dienstjaar, 1876 1 katern 
 2339 Dienstjaar, 1877 1 stuk 
 2340 Dienstjaar, 1879 1 stuk 
 2341 Dienstjaar, 1880 1 stuk 
 2342 Dienstjaar, 1881 1 stuk 
 2343 Dienstjaar, 1882 1 stuk 
 2344 Dienstjaar, 1883 1 stuk 
 2345 Dienstjaar, 1886 1 stuk 
 2346 Dienstjaar, 1887 1 katern 
 2347 Dienstjaar, 1888 1 katern 
 2348 Dienstjaar, 1889 1 stuk 
 2349 Dienstjaar, 1890 1 katern 
 2350 Dienstjaar, 1891 1 katern 
 2351 Dienstjaar, 1892 1 stuk 
 2352 Dienstjaar, 1893 1 katern 
 2353 Dienstjaar, 1895 1 katern 
 2354 Dienstjaar, 1896 1 katern 
 2355 Dienstjaar, 1897 1 katern 
 2356 Dienstjaar, 1899 1 katern 
 2357 Dienstjaar, 1900 1 katern 
 2358 Dienstjaar, 1901 1 stuk 
 2359 Dienstjaar, 1902 1 katern 
 2360 Dienstjaar, 1903 1 katern 
 2361 Dienstjaar, 1904 1 katern 
 2362 Dienstjaar, 1905 1 katern 
 2363 Dienstjaar, 1906 1 katern 
 2364 Dienstjaar, 1907 1 katern 
 2365 Dienstjaar, 1908 1 katern 
 2366 Dienstjaar, 1909 1 stuk 



 2367 Dienstjaar, 1910 1 katern 
 2368 Dienstjaar, 1911 1 katern 
 2369 Dienstjaar, 1912 1 katern 
 2370 Dienstjaar, 1913 1 katern 
 2371 Dienstjaar, 1914 1 katern 
 2372 Dienstjaar, 1915 1 katern 
 2373 Dienstjaar, 1916 1 katern 
 2374 Dienstjaar, 1917 1 katern 
 2375 Dienstjaar, 1918 1 stuk 
 2376 ? 1 katern 

 
<RUB8>c Financieel beheer 
 
 2377 Staat van vaste inkomsten der gemeente vanaf 1 januari 1926 waarin o.m. zijn 

opgenomen: de huur- en pachtopbrengsten, de inkomsten vanwege recognities en 
andere diverse ontvangsten, bijgehouden van, 1926 tot +- 1934.  1 deel 

 
 2378 Register van te beleggen gelden voor het herkrijgen van opgenomen 

waarborgsommen Lager Onderwijs, en andere gelden, o.m, inzake en belegde 
reserves van Electriciteit- en Gasbedrijven, verbetering van wegen, 
uitbreidingsplannen, brandweermaterieel, luchtbeschermingsdienst etc. 
Bijgehouden van, 1924 tot +- 1944.  1 deel 

 
<RUB8>d Schulden en geldleningen 
 
 2379 Raadbesluiten inzake het aangaan van geldleningen en daarop verkregen 

goedkeuringen van het College van Gedeputeerde Staten en andere 
correspondentie in deze, 1872 - 1919.  1 omslag 

 
 2380 Stukken betreffende geldleningen door het gemeentebestuur aangegaan met de 

Maatschappij voor Gemeente-Crediet, 1912 - 1916.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummers 863 - 869 met het daaronder in de N.B. vermelde aantekening 

 
 2381 Stukken betreffende de aflossing van de zogenaamde Limburgerse schulden en 

de verdeling daarvan over de Limburgse gemeenten, ontstaan door de in 1811 
gedurende de Franse Overheersing opgelegde Emprunt forcè van 12 millioen 
Francs, 1829 - 1840.  1 omslag 

 
 2382 Declaraties van onkosten door het Provinciaal Bestuur opgemaakt ten laste van 

het gemeentebestuur, inzake zegelrechten voor akten van de Burgerlijke Stand, 
het inbinden van de registers van de Burgerlijk Stand, abonnement op het 
Memoriaal Administratief en het Bulletin Officiel alsmede de kosten van onderhoud 
der bedelaars uit de gemeente opgenomen in het daartoe bestemde gesticht te 
reckheim (België), e.d, 1825 - 1938.  1 omslag 

 
 2383 Stukken van onderscheiden aard waarvan het verband met de archieven der 

gemeente onduidelijk is, doch die meredeelshandelen over schulden, oude 
rechten, geschillen en vonnissen inzake geld of onroeren goed, ten dele daterend 
uit de 18de eeuw en mogelijk in verband staan met de privaatrechtelijke positie der 
gemeente, 1731 - 1918.  1 omslag 

 
<RUB7>3 Gebouwen en hulpmiddelen voor de dienst 
 
 2384 Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van het gemeentehuis, in 

hoofdzaak processen-verbaal van aanbesteding, alsmede een afschrift van de 
alstoen opgemaakte stichtingsoorkonde, 1910 - 1918.  1 omslag 
N.B. Voor de verkoop van het oude gemeentehuis Annex oude school bij de Vogelstang mogen wij 
verwijzen naar de stukken aangaande de oprichting van de bewaarschool, Deel III, Hoofdstuk XIII, A. 
Sub. 2. 



 
 2385 Stukken betreffende de inrichting van het gemeentehuis, o.a.: het aanschaffen van 

een brandkast en het aanleggen van telefoon, 1919.  1 omslag 
 
 2386 Stukken betreffende de aankoop van bouwgrond, het aangaan van een geldlening, 

het verkrijgen van subsidie, de aanbesteding, de oprichting en de verzekering van 
de vijf ambtenaarswoningen aan de Wilhelminastraat, 1919.  1 omslag 

 

D Organen, instellingen, functionarissen 

 
<RUB7>1 Verkiezingen van Vertegenwoordigende Lichamen 
N.B. De kiezerslijsten zijn, voorzover nog aanwezig, ondergebracht in Deel II, Hoofdstuk II van deze inventaris 
 
 2387 Lijst van 27 stemgerechtigden in de gemeente met een supplementaire lijst van 15 

personen, waarbij achter elke naam vermeld zijn de bedragen die men betaald 
heeft aan: grondbelasting, personele belasting en aan patent-rechten, 1830 
october 26 en 27.  1 omslag 

 
 2388 Opgaven van de mannelijk inwoners der gemeente die ingevolge art. 10. 1e lid der 

Kieswet op de kiezerslijst mogen worden gebracht in verband met de in deze 
opgaven vermelde aanslagen in grondbelasting, personele belasting of 
inkomstenbelasting, 1892, 1894, 1897, 1902, 1904, 1906 - 1911, 1913 en 1916.  1 omslag 

 
 2389 Stukken betreffende verkiezingen van leden der Tweede Kamer van de Staten 

Generaal, 1918 juli 3.  1 omslag 
 
 2390 Stukken betreffende verkiezingen van leden der Provinciale Staten, 1909, 1913, 

1916 en 1919.  1 omslag 
 
 2391 Lijsten van candidaten voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 

1914 - 1919.  1 omslag 
 
 2392 Processen-verbaal van de zittingen der hoofdstembureaux tot vaststelling van de 

uitkomst der stemmingen voor de verkiezing van leden van de gemeentraad, 
1876, 1914 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB7>2 De gemeente- raad 
 
 2393 Reglementvan orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente 9met een 

later aangebrachte wijziging d.d. 15 october 1927), 1919 juli 9.  1 omslag 
 
 2394 Besluiten van de gemeenteraad tot toelating van nieuwe gekozen candidaten, met 

de daarbij behorende en gecontroleerde geloofsbrieven, 1916 - 1919.  1 omslag 
 
 2395 Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, hun ontslagname, de 

aanvulling van de raad met nieuwe leden volgens het oude Reglement op het 
bestuur ten platte lande, de eedsaflegging e.d. uitgaande van het Provinciaal 
bestuur, 1818 - 1889.  1 omslag 

 
 2396 Stukken betreffende het vaststellen van de presentie-gelden van de leden van de 

raad en de terzake genomen besluiten van het College van Gedeputeerde Staten, 
1876, 1901, 1916, 1918 en 1919.  1 omslag 

 
<RUB7>3 Het college van Burgermeester en Wethouders 
 
 2397 Reglement van orde voor de vergaderingen van Burgermeester en wethouders, 

(met wijziging d.d. 15 october 1927), 1919 juli 9.  1 omslag 
 
 2398 Stukken betreffende benoemingen van Wethouders, 1893 - 1918.  1 omslag 



 
 2399 Stukken betreffende het vaststellen der jaarwedde van Wethouders, 1877 - 1919.  1 omslag 
 
<RUB7>4 De functionarissen 
 
 2400 Missive van de onder-Prèfect van het Departement van de Nedermaas aangaande 

de te voteren uitgaven der gemeente ter gelegenheid der feestelijkheden bij de 
geboorte van de zoon van Napoleon, genaamd Z.M. de koning van Rome, 1811 
juni 6.  1 stuk 

 
 2401 Stukken betreffende het overlijden van Koing Willem III, 1890 november 23.  1 omslag 
 
 2402 Stukken betreffende de geboorte van H.K.H. Princes Juliana, 1909 april 30.  1 omslag 
 
 2403 Stukken betreffende een officieus bezoek aan Zuid-Limburg door H.M. Koningin 

Wilhelmina, 1913 juni 28.  1 omslag 
 
 2404 Missiven van de commissaris der Provincie aan de schout der gemeente met 

verzoek tot overlegging der processen-verbaal van installatie der wethouders, van 
de secretaris en de ontvanger, alsmede de legalisatie van hun handtekening, 1818 
- 1839.  1 omslag 

 
 2405 Proces-verbaal aangaande de verkiezing van burgermeester Leonard Joseph 

Cremers naar aanleiding van de ontslagname van de broer J.W. Cremers, 1833 
augustus 10.  1 stuk 

 
 2406 Besluit van de gemeenteraad waarbij de leden van de raadgezamelijk hun 

mandaat neerleggen als motie van wantrouwen in het beleid van burgermeester 
W.D. Horstmans. Zonder datum., (Circa 1887.  1 stuk 

 
 2407 Stukken betreffende de vaststelling der jaarwedden van functionarissen in het 

algemeen, zoals die van de burgermeesteren de secretaris, 1909 - 1919.  1 omslag 
 
 2408 Stukken betreffende de vaststelling van de jaarwedde van de burgermeester, 1866 

- 1919.  1 omslag 
 
 2409 Stukken betreffende de vaststeling der jaarwedde van de secretaris, 1866 - 1907.  1 omslag 
 
 2410 Stukken betreffende de vaststeling van de jaarwedde van de ontvanger, 1864 - 

1919.  1 omslag 
 
 2411 Instructie voor de gemeente-ontvanger. vastgesteld, 1916 augustus 29.  1 stuk 
 
 2412 Stukken betreffende de te stellen borgtocht i.v.m. de zekerheidsstelling van de 

rekenplichtige ontvanger, 1834 - 1908.  1 omslag 
 
 2413 Stukken betreffende de controle op kas en boeken van de ontvanger, 1912 - 1915. 

 1 omslag 
 
<RUB7>5 Ambtelijke Bestuurshandelingen 
N.B. De archiefstukken die de neerslag vormen van de ambtelijke bestuurshandeling, in het bijzonder: de registers van notulen, 
besluiten van de raad en het Cxollege van B. en W., alsmede de registers van Verordeningen en Bekendmakingen zijn ondergebracht 
in Deel I. van deze inventaris 
 
 2414 Verordeningen met daarbij behorende stukken, aanwijzende de nog geldende 

strafbedreigende verordeningen in de gemeente, 1847 - 1919.  1 omslag 
 

II Personeel 
N.B. Voor de doorlopende serièn over personeel, de registers betreffende ambtenaren in het algemeen en de serie personele bundels 
mogen wij verwijzen naar Deel II. Hoofdstuk II. Sub. C. van deze inventaris 



 
 2415 Stukken betreffende de salariëring van funtionarissen, ambtenaren ter secretarie 

en het overige personeel in het algemeen, 1915 - 1919.  1 omslag 
 
 2416 Brieven van de Provinciaal of de Districtscommissaris betreffende de aanstelling, 

de beëdiging en de kleding van de veldwachter ( en de nachtwacht, 1834 - 1846.  1 omslag 
 
 2417 Brieven van het Provinciaal Bestuur aangaande de vaststelling der jaarwedde van 

de kantonniers, 1912 - 1916.  1 omslag 
 
 2418 Besluiten van het College van Gedeputterde Staten en de Raad der gemeente 

aangaande het vaststellen der jaarwedde van de ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand, 1913 - 1919.  1 omslag 

 
 2419 Besluit van de raad tot vaststelling van de jaarwedde van de gemeente-opzichter, 

1918 december 5.  1 stuk 
 
 2420 Stukken betreffende aanstelling, ontslag en salariëring van het z.g. crisis-

personeel, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2421 Instuctie voor de gemeente-opzichter, tevens administrateur van het Gemeentelijk 

Waterleiding-bedrijf, 1916 augustus 29.  1 stuk 
 
 2422 Instructie voor de geneesheer belast met de armenpraktijk, 1919 maart 27.  1 stuk 
 
 2423 Instuctie voor de vroedvrouw belast met de armenpraktijk, 1919 maart 27.  1 stuk 
 
 2424 Regeling van de Kantonniersdienst op de wegen van proviciaal belang binnen de 

gemeente, 1892 - 1899.  1 omslag 
 
 2425 Berichten omtrent aanstelling en ontslag van arrondissementsen militie-

commissaris en van de  ontvanger van registratie en Domeinen, 1822 en 1836.  1 omslag 
 

II Taak der organen 

 

III Belastingen 
N.B. Voor de doorlopende seriën van kohieren en dergelijke registers, mogen wij verwijzen naar Deel II, Hoofdstuk III van deze 
inventaris. 
 

Belastingen in het algemeen 

 
 2426 Register van de kohieen voor de invordering der plaatselijke belastingen 

handelende over meerdere die hierna aan de orde komende soorten van 
plaatselijke belasting, alsmede de invordering van schoolgelden en bepaalde 
recognities. Aangelegd, 1926 en bijgehouden tot 1951/1952.  1 deel 

 
 2427 Register van in te vorderen en ingevorderde vervolgingskosten bij de invordering 

van plaatselijke balastingen Aangelegd, 1928 januari 28, bijgehouden over 1932 
en 1933.  1 deel 

 
 2428 Register van verzonden aanslagbiljetten voor buiten de gemeente wonende 

belastingplichtigen met aantekening van de verzonden vervolgingsstukken en de 
uitslag van de vervolging. Aangelegd, 1928 en bijgehouden tot 1953.  1 deel 

 
 2429 Stukken betreffende plaatselijke belastingen in het algemeen en/of over twee of 

meer soorten der hierna volgende belastingen, zijnde in hoofdzaak briefwisseling 



met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het College van Gedeputeerde 
Staten inzake de goedkeuring, der door gemeente ingevoerde belastingen, 1807 - 
1919.  1 omslag 

 
 2430 Dwangbevelen, akten van betekening en processen-verbaal van beslag in verband 

met de gerechtelijke invordering van plaatslijke belastingen, 1908 - 1919.  1 omslag 
 

A Directe belastingen 

 
<RUB7>1 Belasting wegens gebouwde en ongebouwde eigendom 
 
 2431-2433 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1886 - 1898, 1911 - 

1921.  3 delen 
 2431 1886 - 1898 1 deel 
 2432 1911 - 1919 1 deel 
 2433 1919 - 1921 1 deel 

 
 2434 Stukken betreffende de Grondbelasting en de gemeentelijke opcenten op de 

Grondbelasting, 1834 en 1866.  1 omslag 
 
 2435 Uitreksels uit de kadastrale leggers, inhoudende gegevens over de oppervlakte 

aan bouwland in bezit van bepaalde personen ter vaststelling der hen op te leggen 
grondbelasting, 1887 mei 14.  1 omslag 

 
<RUB7>2 Kadaster 
 
 2436 Stukken betreffende de opmetingen, de overschrijvingen en het bijhouden van het 

kadaster, 1822 - 1843.  1 omslag 
N.B. Voor het archief van het Kadaster mogen wij verwijzen naar de afzonderlijke inventaris hierna 
voorkomende onder de nummers 6577 - 6615 

 
<RUB7>3 Belastingen naar de uiterlijke staat 
 
 2437 Verordeningen op de heffing en op de invordering van opcenten op de hoofdsom 

der Personele belasting met bijhoudende stukken, 1852 - 1919.  1 omslag 
 
 2438 Stukken betreffende de personele belasting, de z.g. Personele omslag en de 

vrijstelling daarvan, 1822 - 1917.  1 omslag 
 
 2439 Verordeningen tot heffing ener belasting op toneelvoorstellingen, de andere 

openbare vermakelijkheden, als danspartijen e.d. met bijbehorende stukken, 1894 
- 1900.  1 omslag 

 
 2440 Verordeningen op de heffing en invordering van een belasting op muziek-

instrumenten, met bijbehorende stukken, 1912 - 1913.  1 omslag 
 
 2441 Verorderingen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

belasting op openbare vermakelijkheden, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2442 Verorderingen, met bijbehorende stukken, op de heffing en de invordering van een 

belasting op de honden, 1847 - 1919.  1 omslag 
 
 2443 Stukken betreffende de provinciale belasting op honden, 1889 - 1905.  1 omslag 
 
 2444 Stukken betreffende het heffen van een plaatselijke belasting op het inkomen van 

forensen, 1918 - 1921.  1 omslag 
 
<RUB7>4 Belastingen naar het inkomen en vermogen 



 
 2445 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van de 

hoofdelijke omslag, 1842 - 1918.  1 omslag 
 
 2446 Advies van het College van Gedeputeerde Staten inzake het raadsbesluit tot 

heffing van een buitengewone hoofdelijke omslag gedurende vijf jaar, noodzakelijk 
vanwege uitzonderlijke uitgaven, m.n.: verplegingskosten voor krankzinnigen en 
geldlening i.v.m. schoolbouw, 1854 augustus 18.  1 stuk 

 
 2447 Stukken betreffende de heffing van een buitengewone hoofdelijke omslag tot 

dekking der kosten der zogenaamde handdiensten, ( met enkele retroacta), 1886.  1 omslag 
N.B. Voor de heffing van hand- en spandiensten mogen wij overigens verwijzen naar de belastingen en 
natura hierna volgend sub. D. 

 
 2448 Andere stukken betreffende de heffing en invorderingen van de hoofdelijke 

omslag, in het bijzonder correspondentie over de goedkeuring van de betreffende 
kohieren, 1860 - 1919.  1 omslag 

 
 2449 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van de 

plaatselijke inkomstenbelasting, 1919 april 29.  1 omslag 
 
 2450 Stukken betreffende de benoeming van leden der commissie van aanslag voor de 

rijks-inkomstenbelasting met standplaats Sittard, en van leden der 
schattingscommissie voor de plaatselijke inkomstenbelasting, met bijbehorende 
stukken, 1916 - 1919.  1 omslag 

 
 2451 Opgaven, opgemaakt door de Rijksontvanger der successierechten, van de 

belastingschuldigen voorkomende in de aanslag-registers der vermogenbelasting, 
1905 - 1916.  1 omslag 

 
 2452 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de dividend- en tantieme- belasting, 1919 october 30.  1 omslag 
 
 2453 Stukken betreffende de aan de gemeente toekomende uitkering van de 

Oorlogswinstbelastingen, 1919.  1 omslag 
 

B Verbruiksbelastingen 

 
 2454 Stukken betreffende de aanslagen der gemeente in de rijksbelasting der 

zogenaamde admodiatie van accijnsen, o.a. op het gebruik van turf en steenkolen, 
1846 - 1848.  1 omslag 

 

C Rechten van registratie 

 
 2455 Stukken betreffende de rechten van registratie, het repertorium van geregistreede 

akten, de zegel- en legesgelden, e.d, 1827 - 1917.  1 omslag 
 
 2456 Memories van aangifte van nalatenschappen ingevolge de wet op de 

successierechten, 1847 - 1886.  1 omslag 
 

D Belastingen naar andere grondslagen 

 
 2457 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en de invordering van 

een belasting in natura n.l. de verplichting tot het leveren van hand- en 
spandiensten, 1853 - 1908.  1 omslag 

 



 2458 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 
vergunningsrecht tot verkoop van sterke drank in het klein, 1881, 1886 en 1919.  1 omslag 

 
 2459 Stukken betreffende de aanstelling en de beëdiging van de schatter der 

huurwaarde van de localiteiten waarvoor vergunningen tot verkoop van sterke 
drank in het klein zijn verleend, 1919.  1 omslag 

 
 2460 Stukken betreffende de verhoging van de vergunningsrechten voor de verkoop 

van sterke drank in het klein, de invordering daarvan en de protesten daartegen 
ingebracht, 1918 - 1919.  1 omslag 

 
 2461 Stukken betreffende de z.g. Patentbelasting op fabrieken en trafieken op het 

houden van logementen en het drijven van handel in enigerlei vorm, 1836 - 1946.  1 omslag 
 

IV Openbare orde 

 

Openbare orde 

 
 2462 Algemene Politie-verordening, met raadsbesluiten omtrent wijzigingen (d.d. 31 

januari en 13 februari 1903), 1902 augustus 28.  1 deel 
 

A Vijheid van woord en geschrift 

 
 2463 Stukken betreffende het plaatsen van een aanplakbord en het houden van 

openbare vergaderingen van politieke partijen, 1918 - 1919.  1 omslag 
 

B Wapenen en munitie 

 
 2464 Stukken betreffende de machtigingen tot het dragen en voorhanden hebben van 

een wapen, 1824 - 1919.  1 omslag 
 

C Toezicht op openbare grond 

 
 2465 Register van te betalen recognitiën in verband met rechten voor ingebruikgeving 

van openbare grond, het hebben van geleidingen in deze grond, e.d, 1918 - 1933.  1 deel 
 
 2466 Stukken betreffende het leggen van electrische kabels ten bate van Staatsmijnen 

in gemeentelijke wegen, 1909 - 1910.  1 omslag 
 
 2467 Verordeningen, met daarbij behorende stukken, inzake de heffing en invordering 

van staangelden bij gelegenheid van kermissen, markten, e.d. alsmede het 
plaatsen van woonwagens, 1862 - 1919.  1 omslag 

 
 2468 Correspondentie van en met de commissaris van het District Maastricht, inzake de 

verordening op het houden van openbare processies, 1825.  1 omslag 
 
 2469 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot venten, 1918 - 1919.  1 omslag 
 

D Politiemaatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen 

 
<RUB7>1 Burgerlijke stand 



N.B. Voor de registers van de BurgerlijkeStand mogen wij verwijzen naar de achter in deze inventaris volgende afzonderlijke inventaris 
van het Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. (Inventaris nrs. 6529 - 6576). 
 
 2470 Stukken betreffende het opzenden van duplikaten van de registers van de 

Burgerlijke Stand aan de rechtbank alsmede inzake de zegelkosten voor deze 
registers, 1831 - 1841.  1 omslag 

 
 2471 Verordeningen, met daarbij behorende stukken, op de heffing van leges en 

rechten wegens inlichtingen en uittreksels uit de registers van de Burgerlijke 
Stand, 1860 - 1919.  1 omslag 
N.B. Enkele dezer verordeningen handelen tevens en tegelijkertijd over andere leges ter secretarie 
m.n. op de bevolkingsregisters 

 
 2472 Stukken betreffende de afgifte van goboorte-akten en verklaringen omtrent 

geboorten, 1918.  1 omslag 
 
 2473 Stukken betreffende de formaliteiten inzake huwelijksvoltrekking, 

huwelijksafkondiging, verlof tot huwelijksvoltrekking na het vervullen van de 
militaire dienstplicht. e.d, 1836 - 1918.  1 omslag 

 
 2474 Stukken betreffende de sterfte-statistiek, de levenloos-aangegevenen, en inzake 

elders overleden inwoners, 1907 - 1916.  1 omslag 
 
<RUB7>2 Bevolking 
N.B. Voor de doorlopende seriën van bevolkingregisters, registers van ingekomen en vertrokken personen, attesten van verandering 
van woonplaats, e.d. mogen wij verwijzen naar Deel II, Hoofdstuk IV van deze inventaris. 
 
 2475 Alfabetisch gerangschikte register houdende de namen van circa 10.000 personen 

( vermoedelijk opgemaakt in verband met de bevolkingsboekhouding). Zonder 
datum, ( ca. 1920).  1 deel 

 
 2476 Schrijven van de kantonrechter aangaande de verplichting ingevolge het Burgerlijk 

Wetboek (artike 417), tot aangifte van het overlijden der ouders van minderjarige 
kinderen in verband met het aanstellen van voogden en tieziende voogden, 1842 
juli 14.  1 stuk 

 
 2477 Stukken betreffende de bevolkingsstatistiek in het algemeen, de loop der 

bevolking of de z.g. migratie-statistiek en andere stukken terzake van de aard der 
bevolking, 1834 - 1919.  1 omslag 

 
 2478 Inschrijvingsbiljetten en andere z.g. inventarislijsten ten dienste van de volkstelling, 

1880 januari 1.  1 omslag 
 
<RUB7>3 Nederlanderschap en ingezetenschap 
 
 2479 Register van kennisgevingen inzake de Wet op het Nederlanderschap en het 

ingezetenschap, 1895 - 1934.  1 deel 
 
 2480 Register van ingenomen bewijzen van Nederlanderschap, met alfabetisch-gewijze 

ingeschreven personen. Zonder datum, ( ca. 1919?).  1 deel 
 
 2481 Staten betreffende de door het gemeentebestuurontvangen kennisgevingen, 

bedoeld bij bepaalde artikelen der Wet van 12 december 1892 op het 
Nederlanderschap en het Ingezetenschap, 1898 - 1913.  1 omslag 

 
 2482-2503 Stukken betreffende de nationaliteit, in het bijzonder bewijzen van 

Nederlanderschap van bepaalde inwoners, o.a. verzoeken ter verkrijging van en 
berichten van toezending dezer bewijzen alsmede ingeleverde bewijzen van 
Nederlanderschap, 1880 - 1919.  19 omslagen en 3 stukken 
N.B. Deze stukken zijn gemakshalve alfabetisch geordend op naam van de aanvrager, e  per letter in 
een afzonderlijke omslag samengevoegd. 

 2482 Letter A 1 katern 



 2483 Letter B 1 katern 
 2484 Letter C 1 katern 
 2485 Letter D 1 katern 
 2486 Letter E 1 katern 
 2487 Letter F 1 katern 
 2488 Letter G 1 stuk 
 2489 Letter H 1 katern 
 2490 Letter J 1 katern 
 2491 Letter K 1 katern 
 2492 Letter L 1 katern 
 2493 Letter M 1 katern 
 2494 Letter N 1 katern 
 2495 Letter O 1 katern 
 2496 Letter P 1 katern 
 2497 Letter Q 1 stuk 
 2498 Letter R 1 katern 
 2499 Letter S 1 katern 
 2500 Letter T 1 katern 
 2501 Letter V 1 katern 
 2502 Letter W 1 katern 
 2503 Letter Z 1 stuk 

 
 2504 Voorschriften inzake het al dan niet uitreiken van buitenlandse paspoorten - en het 

verstrekken van bewijzen van Nederlanderschap, mede in verband met de Staat 
van oorlog en beleg, 1915 - 1919.  1 omslag 

 
 2505 Aanvraag-formulieren ter verkrijging van buitenlandse paspoorten, met 

aangehechte foto's, signalementen en nadere gegevens betreffende de aanvrager, 
1919.  1 pak 
N.B. De stukken zijn alfabetisch geordend op naam van de aanvragers, waarvan een lijst met 207 
namen is toegevoegd 

 
 2506 Aanvraagformulieren ter verkrijging van buitenlandse paspoorten alsvoren, en 

andere stukken betreffende paspoort-aanvragen en de uitreiking daarvan, 1916 - 
1919.  1 omslag 
N.B. In navolging van de wijze waarop de aanvraagformulieren in het voorgaande nummer geordend, is 
ook deze bundel thans in alfabetische volgorde op naam van de aanvrager gebracht. 

 
 2507 Ingeleverde, ingetrokken en/of vervallen buitenlandse paspoorten, nationaliteit-

bewijzen, sauf-Conduits of vrijgeleidebrieven, Personalausweis(en), alsmede 
enkele geboorteakten bwijzen van gedrag in verband met het verkrijgen van een 
paspoort. e.d, 1908 - 1920.  1 band 
N.B. Deze vanouds bestaande verzameling was alfabetisch geordend, zij bevat naast Nederlandse 
paspoorten ook allerhande nationaliteits papieren van de meest verscheidene buitenlanders. 

 
 2508 Stukken betreffende het geven van inlichtingen over bepaalde inwoners, bewijzen 

van onvermogen e.d, 1805 - 1848.  1 omslag 
 
 2509 Register van ingezetenen op wie lijfrenten gevestigd zijn en van de 

gepensioneerden aan wie attestatiën de vita werden afgegeven. Zonder datum, 
(bijgehouden van +- 1916 - 1924).  1 band 

 
 2510 Lijst Rijks-verzekerindsbank bevatten de namen van personen aan wie een 

invaliditeits-rente ingevolge de Invaliditeitswet of de Ouderdomswet is toegekend. ( 
zonder datum), aangelegd +-, 1917 en bijgehouden tot 1 mei 1941.  1 band 
N.B. Alfabetisch kaartsysteem dat aangetroffen werd bij de afdeling bevolking en derhalve hier 
geinventariseerd. 



 
 2511 Stukken betreffende het afgeven van attestatiën de vita, de daarmee verband 

houdende gagementen, en opgaven omtrent overleden gepensioneerden, 1918.  1 omslag 
 

E Politiemaatregelen ten opzichte van Vreemdelingen 

 
 2512 Stukken betreffende de uitvoering van het vreemdelingenreglement, maatregelen 

met betrekking tot vremmdelingen en buitenlanders in het algemeen, en in het 
bijzonder ten aanzien van de visitatie en eventueel uitzetting ervan, het uitreiken 
van paspoorten e.d. het registreren e.d. van deserteurs, Vluchtelingen en 
krijgsgevangenen, 1847 - 1919.  1 omslag 
N.B. Stukken handelende over finantiële bijstand en ondersteuning van buitenlanders, vluchtelingen 
e.d. zijn ondergebracht onder het Hoofdstuk XII B. 5. 

 
 2513 Register ter aantekenig van personen (in hoofdzaak buitenlanders) wier 

inschrijving niet bevorderd kan worden. Zonder datum, Aangelegd, 1928 en 
bijgehouden tot +- 1936.  1 deel 

 
 2514 Lijst van Vluchtelingen uit België; dienst 1915 waarin in een later stadium ook 

andere buitenlanders die zich in de gemeente gevestigd hebben, zijn 
ingeschreven. (Zonder datum) Bijgehouden van, 1915 tot +- 1917.  1 omslag 

 
 2515 Stukken betreffende naturalisatie en/of nationaliteit van Joseph Zillekens en 

kinderen, 1906 - 1907.  1 omslag 
 
 2516 Stukken betreffende de naturalisatie en/of nationaliteit van Johan Lodewijk Doven 

en kinderen, 1909 - 1911.  1 omslag 
 
 2517 Stukken betreffende de naturalisatie van Philippus Meers en kinderen, 1918 - 

1919.  1 omslag 
 

F Andere maatregelen ten opzichte van de openbare orde 

 
 2518 Stukken betreffende het toezicht op hotels, logementen, herbergen e.d, 1911 - 

1917.  1 omslag 
 
 2519 Verordening, met bijbehorende stukken, op het geven of het doen geven van voor 

het publiek toegangkelijke bioscopische voorstellingen, 1914 - 1915.  1 omslag 
N.B. Voor de Notulen der vergaderingen van de plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen 
mogen wij verwijzen naar Deel IV, Rubriek 11. 

 
 2520 Stukken betreffende de invoering en beeindiging van de z.g. Zomertijd, 1918 - 

1919.  1 omslag 
 
 2521 Stukken betreffende de oude schutterij, de bans van de burgerwacht, de 

nachtwacht en andere z.g. schiet-corpsen tot verhoging van 's Lands-weerkracht, 
1824 - 1831 en 1909.  1 omslag 

 
 2522 Stukken betreffende de nieuwe Burgerwacht opgericht ter ondersteuning van het 

wettig gezag bij de spanningen na de oorlog, 1914 - 1914, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2523 Stukken betreffende de assistentie van de Koninklijke Marèchaussèe ter 

beteugeling van ongeregeldheden, met name het schieten door Kapelaan van der 
Vorst op personen die burengerucht veroorzaakten voor de woning van de 
weduwe van burgermeester Slanghen in 1887, 1889.  1 omslag 

 



V Openbare zedelijkheid 

 

A Alcohol en andere verdovende middelen 
N.B. Voor de registers inzake Vergunningen en verloven verleend ingevolge de Drankwet, alsmede voor de series van vergunningen 
en verloven in deze verleend, mogen wij verwijzen naar de doorlopende series in deel II, Hoofdstuk V van deze Inventaris. 
 
 2524 Stukken betreffende de Drankbestrijding door het Zuid-Limburgse Drankweer 

Comitè e.d, 1917 - 1919.  1 omslag 
 
 2525 Stukken betreffende de regeling van de kleinhandel in sterke drank in het 

algemeen, met name lijsten en overzichten van vergunningen- en verlofhouders in 
deze, 1915 - 1919.  1 omslag 

 
 2526 Stukken betreffende het verlenen van z.g. logementvergunningen waarbij het 

verstrekken van sterke drank in het klein in bedoeld logement of hotel uitsluitend is 
toegestaan aan logeergasten, 1904 - 1918.  1 omslag 

 
 2527 Stukken inzake het voor de Nationale feestdagen ingestelde tapverbod (31 

augustus 1919), alsmede het vastgestelde sluitingsuur der lokaliteiten, 1919.  1 omslag 
 

B Bedelarij en landloperij 

 
 2528 Stukken betreffende de bestrijding van bedelarij en landloperij, het onderbrengen 

van bedelaars  in daartoe bestemde werkhuizen, o.a. te Reckheim, en/of in z.g. 
Kolonies o.m. te Ommerschans en Frederiksoord, alsmede betreffende kwesties 
over het domicilie van onderstand dezer bedelaars, 1827 - 1857.  1 omslag 

 
 2529 Circulaires uitgaande van de Armenraad betreffende de bestrijding van bedelarij 

met name op loondagen bij de uitgangspoorten der steenkolenmijnen, 1915 - 
1916.  1 omslag 

 

C Dierenbescherming 

 
 2530 Stukken betreffende de dierenbescherming in het algemeen; in het bijzonder 

betreffende de Vogelwet, het schieten van roofvogels en het bestrijden van ander 
schadelijk gedierte, 1906 - 1919.  1 omslag 

 

D Bestrijding der tuchteloosheid 

 
 2531 Stukken betreffende de bestrijding der tuchteloosheid in het algemeen, en in het 

bijzonder door middel van verordeningen op het bezoeken van herbergen en van 
bioscopen door jeugdige personen, 1917 - 1919.  1 omslag 

 

VI Openbare gezondheid 

 

A Volksgezondheid in het algemeen en uitoefening der geneeskunde 

 
 2532 Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en de pensionnering der leden 

van de Gezondheidscommissie, zetelend te Heerlen, 1903 - 1919.  1 omslag 
 



 2533 Begrotingen der ontvangsten en uitgaven met bijbehorende stukken, ( zoals .b.v. 
de memories van toelichting) van deze Gezondsheidscommissie. Dienstjaren, 
1904 - 1920.  1 omslag 

 
 2534 Rekeningen en verantwoording van ontvangsten en uitgaven met bijbehorende 

stukken der Gezondheidscommissie. Dienstjaren, 1904 - 1919.  1 omslag 
 
 2535 Register van (binnen de gemeente wonende) geneeskundigen, vroedvrouwen, 

apothekers enz. (zonder datum), volgens data van vestiging lopende over de 
periode van, 1911 - 1952.  1 deel 

 
 2536 Andere stukken betreffende de volksgezonheid in het algemeen, 

Gezondsheidcommissie, medische politie, geneeskundige en verloskundige hulp, 
e.d. 1 omslag, 1889 - 1920.  1 omslag 

 

B Toezicht op producten 

 
 2537 Rondschrijven van de Gezondheiscommissie inzake het oprichten van een 

provinciale keuringsdienst voor waren, 1915 november 8.  1 stuk 
 
 2538 Verordening, met bijbehorende stukken, op de handel in en de verkoop van melk, 

1919.  1 omslag 
 
 2539 Verordening, van bijbehorende stukken, op de heffing van keurloon voor 

slachtvee, vlees en spek, 1897 - 1898.  1 omslag 
 

C Besmettelijke ziekten, dooden en begraafplaatsen 

 
 2540 Stukken betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten in het algemeen, 

aangifte daarvan, inenting en ontsmetting, 1903 - 1919.  1 omslag 
 
 2541 Brieven van de districtscommissaris gericht aan de burgermeester inzake het 

nalaten van de opgave over koepok-inentingen, noodzakelijk in verband met het 
aanleggen van het register der vaccinaties, 1834.  1 omslag 

 
 2542 Besluit van de raad, met bijbehorende stukken, tot het aanleggen van een nieuwe 

algemene begraafplaats en de ankoop van de daartoe benodigde grond, 
kadastraal bekend als perceel sectie B. nr. 1265, 1909 - 1910.  1 omslag 

 
 2543 Bestek en tekeningen voor de bouw van een lijkenhuisje op de Algemene 

begraafplaats aan de Eikerweg. (Zonder datum), +- 1917.  1 omslag 
 
 2544 Andere stukken inzake begraafplaatsen en het begraven van lijken uit andere 

gemeenten, 1917 - 1919.  1 omslag 
 

D Lucht- en bodemhygiëne 
N.B. Voor de doorlopende serie der hinderwetsvergunningen mogen wij verwijzen naar Deel II, Hoofdstuk VI van deze inventaris. 
 
 2545 Besluit van Gedeputeerde Staten tot benoeming van een commissie ad hoc, 

zetelende ten raadhuize op 11 juli 1908, waarbij bezwaren kunnen worden 
ingebracht tegen de oprichting van een veldbrand-steenbakkerij ten behoeve van 
staatsmijn Emma op de percelen kadastraal bekend onder sectie A. nrs. 1223 - 
1226 en een gedeelte van de nrs. 1093, 1094 en 1893, 1908 juli 3.  1 stuk 

 



 2546 Stukken betreffende de voorgenomen plannen tot het maken van een gezamelijk 
uitbreidingsplan voor de gemeente Hoensbroek en enkele omliggende gemeenten, 
1912 - 1919.  1 omslag 

 
 2547 Besluit van de raad, met bijbehorende stukken, inzake een verordening tot het 

vaststellen van de rooilijnen voor de bouwing langs weg nr. 58. van de Staat der 
openbare wegen en voetpaden lopende van de Nieuwstraat naar de 
Kloosterstraat, 1913 - 1917.  1 omslag 

 

E Andere bemoeiingen inzake volksgezondheid 

 
<RUB7>1 Watervoorziening 
N.B. Voor het afzonderlijk archief van het Gemeentelijk Waterleiding-bedrijf, mogen wij verwijzen naar de betreffende Inventaris onder 
nrs. 6506-6527. 
 
 2548 stukken betreffende het aanleggen van een drinkwaterput in het gehucht 

Terschuren en het maken van een drinkwaterpomp voor gezamelijke rekening met 
de gemeente Voerendaal in het gehucht Ten Esschen, 1913 - 1919.  1 omslag 

 
 2549 Correspondentie met de adviezen van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening 

inzake de plannen tot aanleg van een Gemeentelijke Drinkwaterleiding, met 
bijbehorende tekeningen, 1919.  1 omslag 

 
 2550 Stukken betreffende de aanleg van het Gemeentelijke Waterleidingnet door het 

Algemeen Technisch Installatie Bureau A.T.I.B. te Heerlen, 1919.  1 omslag 
 
 2551 Stukken betreffende allerhande offerten van diverse firma's inzake levering van 

materialen voor de aanleg van het Gemeentelijk Waterleidingsnet, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2552 Stuken betreffende de levering van drinkwater door eventuele aansluiting op het 

waterleidingnet der gemeente Heerlen, en/of het uitsluitende leveren van water, 
alsmede het leveren van water door de Staatsmijnen in Limburg, 1915 - 1919.  1 omslag 

 
 2553 Beroepschrift aangeboden aan het gemeentebestuur vanwege de 

Woningvereniging Hoensbroek, met handtekeningen van de bewoners der 
bedoelde woningen, aandringend voor haar huizengroep, 1919 april 21.  1 stuk 

 
<RUB7>2 Volkshuisvesting 
 
 2554-2558 Verslagen van hetgeen is verricht met betrekking tot verbetering der 

Volkshuisvesting in de gemeente, 1913 - 1920.  5 delen 
 2554 Verslag, 1913 1 katern 
 2555 Verslag, 1914 1 katern 
 2556 Verslag, 1915 1 katern 
 2557 Verslag, 1917 1 katern 
 2558 Verslag, 1918 - 1920 1 katern 

 
 2559 Stukken betreffende de Volkshuisvesting in het algemeen, de wettelijke 

voorschriften daaromtrent, de woningstelling en betreffende andere aspecten 
waarvoor hierna geenafzonderlijke beschrijving noodzakelijk is te achten, 1913 - 
1919.  1 omslag 

 
 2560 Bouwverordening, met bijbehorende stukken, der gemeente, 1905 - 1907.  1 omslag 
 
 2561 Verordening op het bouwen en de bewoning, met bijbehorende stukken, 1913 - 

1914.  1 omslag 
 



 2562 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing van rechten wegens het 
verlenen van een bouwvergunning, 1919 april 7.  1 omslag 

 
 2563 Stukken betreffende bouwvergunningen in het algemeen, en het toezicht op het 

nakomen der bepalingen der bouwverordening, 1919.  1 omslag 
N.B. Voor de doorlopende serie van bouwvergunningen van ca. 1890 tot 1940, voorzover niet als 
retroacta opgenomen in de serie gevormd vanaf de invoering van het Registratuurstelsel op 1 januari 
1940 en berustend op het bureau van Publieke Werken, mogen wij verwijzen naar Deel II, Hoofdstuk VI 
van deze Inventaris 

 
 2564 Stukken betreffende wantoestanden in woningen, gevaarlijke toestand in verband 

met verzakkingen tengevolge van de mijnontginning, ergerlijk toestanden van 
bewoningin keten en tijdelijke onderkomens, 1910 - 1919.  1 omslag 

 
 2565 Stukken betreffende het onbewoonbaar verklaren van woningen, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2566 Stukken betreffende Rijksvoorschotten ter bevordering van de bouw van 

woningen, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2567 Statuten van de woningvereniging Hoensbroek Koninklijk goedgekeurd, 1912 mei 

2.  1 stuk 
 
 2568 Stukken betreffende de aanwijzing door de gemeente van Wethouder, M.P.H. 

Cremers, als bestuurslid van de Woningvereniging Hoensbroek, 1919.  1 omslag 
 
 2569 Stukken betreffendeRijksvoorschotten voor de bouw van arbeiderswoningen door 

de Woningvereniging Hoensbroek, 1912 - 1919.  1 omslag 
 
 2570 Tekeningen voor de bouw door de woningvereniging Hoensbroek van 

woningwetwoningen gesitueerd in de slak en genaamd de Eerste Stap en de z.g. 
Kloosterkolonie. Later genaamd Mariarade, 1912 - 1914.  1 omslag 
N.B. Zie ook Inventaris nr. 6030 A t/m 6030 F. (aanvulling) 

 
 2571 Stukken betreffende de huurcommissie, de uitvoering van de Huurcommissiewet 

en een klachtschrijven inzake het verhuren van woningen door de 
Woningvereniging Hoensbroek, 1917 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB7>3 Diergeneeskundig toezicht 
 
 2572 Stukken betreffende het personeel van de Veeartsenijkundige dienst, 1917 - 1918. 

 1 omslag 
 
 2573 Stukken betreffende besmettelijke verziekten in het algemeen en het bestrijden 

van Mond- en Klauwzeer in het bijzonder, 1890 - 1919.  1 omslag 
N.B. Bij deze omslag gevoegd een uit 1924 daterende Lijst van Mond- en Klauwzeer. 

 

VII Openbare veiligheid 

 
 2574 Stukken betreffende de bewaring, het vervoer en de invoer van ontvlambare en 

ontplofbare stoffen, 1909 - 1915.  1 omslag 
 
 2575 Stukken inzake de Veiligheidswet en de Arbeidsinspectie met betrekking tot de 

veiligheid in fabrieken en werkplaatsen, 1910 - 1919.  1 omslag 
 
 2576 Stukken betreffende de bestrijding van brand in het algemeen, het vegen van 

schoorstenen, de organisatie van de brandweer en het aanschaffen van 
brandblusmiddelen en brandspuiten, 1836 - 1919.  1 omslag 

 
 2577 Schrijven van de directie der Staatsmijnen in Limburg inzake optredende 

mijnscheuren in gemeentehuis en schoolgebouw, 1919 februari 14.  1 stuk 



 

VIII Waterstaat 

 
 2578 Reglement op de beken binnen de gemeente stromende, met name de Molenbeek 

en de Auvermoer, in het bijzonder vaststellende de dagen en uren waarop uit de 
Molenbeek mag worden afgetapt, de vaststelling der breedte dezer beken, het 
vegen er van, het planten van bomen en struiken en het hebben van andere 
voorwerpen aan- bij of in deze beken, opgemaakt bij nesluit van de Raad d.d, 
1825 september.  1 stuk 

 
 2579 Processen-verbaal, met bijbehorende stukken, inzake het plaatsen van een 

peilschaal en het opnemen der sluit- en waterwerken van de z.g. Broekmolen 
gelegen op de Molenbeek, 1854 en 1890.  1 omslag 

 
 2580 Processen-verbaal, met bijbehorende stukken, inzake het plaatsen van een 

peilschaal en het opnemen der sluis- en waterwerken van de z.g. 
Kathagendermolen gelgen op de Geleenbeek, 1854, 1884, 1890 en 1891.  1 omslag 

 
 2581 Stukken betreffende de aan Vrouwe Hortense Michiels van Kessenich verleende 

verguning tot gedeeltelijke verlegging van de Caumer- of Molenbeek bij haar 
perceel kadastraal bekend als sectie B. nr. 467, 1887.  1 omslag 

 
 2582 Stukken betreffende de door Gedeputeerde Staten aan de gemeente verleende 

vergunning tot het aanbrengen van sluizen en het maken van een afleiding van de 
Molenbeekk naar de Auvermoer, nabij de scheiding tussen de de percelen 
kadastraal bekend als sectie A. nrs. 391 en 392, 1891.  1 omslag 

 
 2583 Stukken betreffende de aan de Directie der Staatsmijnen in Limburg verleende 

vergunning tot het bouwen van een Spoorwegbrug over de Geleenbeek (elders 
genoemd Molenbeek), en de verlegging der waterlossing ter plaatse waar deze de 
grensscheidingvormt met de gemeente Nuth, 1908 november 7.  1 omslag 

 
 2584 Stukken betreffende de verlegging van de Geleenbeek ter plaatse van de door de 

Staatsspoorwegen aangelegde spoorbrug, gelegen sectie A. nrs. 806, 1307, 1440, 
1918.  1 omslag 

 
 2585 Overeenkomst tuusen de gemeente enerzijds en de directie der Staatsmijnen in 

Limburg anderzijds, waarbij laatstgenoemde parij gedeelten van waterlossingen in 
eigendom overneemt in verband met het lozen van mijnwater van staatsmijn 
Emma, dat via de waterloop van Kouvenrade en de Kriegersgatsvloedsgraaf 
gevoerd wordt naar de Molenbeek en Auvermoer, alsmede andere daarmede 
verband houdende stukken, 1907 - 1918.  1 omslag 

 
 2586 Schrijven der Provinciale Waterstaat inzake het bijwerken en wijzigen van de 

legger der waterlossingen, 1889 februari 28.  1 stuk 
N.B. Voor de leggers der waterlossingen en de schetsen mogen wij verwijzen naar Deel II, Hoofdstuk 
VIII van deze Inventaris. 

 
 2587 Processen-verbaal, bekendmakingen e.d. inzake de schouw en herschouw der 

waterlossingen; Geleenbeek, Molenbeek, Auvermoer, alsmede andere 
bemoeiïngen inzake het vegen en op breedte houden dezer beken, 1827 - 1919.  1 omslag 

 

IX Verkeer en vervoer 

 

A Verkeer en vervoer te land 

 



<RUB7>1 Zorg voor wegen en waterovergangen en het verkeer daarover 
 
<RUB8>a Zorg voor wegen 
 
<RUB9>a Aanleg van wegen 
N.B. Voor de akten van aankoop e.d. van grond en grondstroken ten bate van de aanleg, verbetering of verbreding van wegen, 
moegen wij verwijzen naar de serie akten, opgenomen in deel I, sub. 14, van deze inventaris. 
 
 2588-2595 Stukken betreffende de Kunstmatige verbetering en/of de z.g. aanleg van wegen 

van provinciale belang, gelegen binnen de gemeente en/of de grens vormende 
met andere omringende gemeenten, hierna nader aangeduid en opgesomd met 
vermelding van de nummers der tabel waaronder deze wegen zijn gekend, 1860 - 
1918.  8 omslagen 

 2588 Stukken betreffende de weg vanaf de provinciale weg te Vaesrade, 
voerende langs Terschuren en kasteel Hoenstbroek naar Terlinden 
en verder als grensvormende weg lopende van nabij Terlinden tot 
Ten Esschen. (nr. 24 der tabel), 1870 - 1889 1 katern 

 2589 Stukken betreffende de weggedeelten van de grensvormende weg 
leidende van Ten esschen tot nabij Terlinden (nr. 24 der tabel), en 
van nabij Terlinden rechtdoor lopende naar Brommelen,(nr. 75 der 
tabel), 1877 - 1892 1 katern 

 2590 Stukken betreffende de weg, vanaf de Rijksweg Heerlen-
Sittard,(Akerstraat), voerende langs de Kouvenderweg, 
Flatterstraat, Overbroekerstraat en Overbroekerweg tot de weg 
nabij Terlinden, (nr. 74 der tabel), 1864 - 1918 1 katern 

 2591 Stukken betreffende het weggedeelte voerende van nabij Terlinden 
naar de grens met Wijnandsrade te Brommelen, (nr. 75 der tabel), 
1870 - 1877 1 katern 

 2592 Stukken betreffende de Dorpstraat (nr. 196 der tabel) de verbinding 
vormende tussen de voornoemde wegen, (nrs. 24 en 74 der tabel), 
1860 - 1891 1 katern 

 2593 Stukken betreffende de verbindingsweg tussen de Overbroekstraat 
(nr. 74 der tabel) en de grensvormende weg (nr. 183 der tabel van 
Ten Esschen naar Heerlerheide, de zogenaamde Heerlerweg (nr. 
218 der tabel), 1893 - 1897 1 katern 

 2594 Schrijven van het Provinciaal Bestuur houdende afwijzing van het 
verzoek van hetgemeentebestuur om een nieuwe weg leidende van 
Station Hoensbroek naar Staatsmijn Emma las van provenciaal 
belang te verklaren, 1912 october 25 1 stuk 

 2595 Stukken over mèèr dan èèn der hiervoren genoemde wegen van 
provinciaal belang handelende, 1866 - 1896 1 katern 

 
<RUB9>b Verbetering van wegen 
 
 2596 Stukken betreffende de verbetering van de Akerstraat bij de ingang van Staatsmijn 

Emma (onderdeel van de Rijksweg Sittard-Heerlen) in het bijzonder betreffende de 
bestrating van dit weggedeelte, het aanleggen van trottoirs en het aanbrengen van 
riolering, 1917 - 1920.  1 omslag 
N.B. Blijkbaar is, wat trottoirs en riolering betreft, ook de verbetering van de Heisterberg hierin 
begrepen. 

 
 2597 Stukken betreffende de verbetering, in hoofdzaak de verbreding, van de 

Amstenraderweg en het aanpassen van de onderwerpelijke rooilijn van deze weg, 
1918 - 1919.  1 omslag 

 
 2598 Stukken betreffende de verbetering, in hoofdzaak verbreding, en aanpssing van de 

rooilijnen van de Buttingweg en de Eikenweg, met de daarbij behorende stukken 
inzake de aankoop van grondstroken, 1918 - 1922.  1 omslag 

 



 2599 Stukken betreffende de kunstmatige verbetering, verbreding en verharding ( 
samen met de gemeenten: Nuth Amstenrade en Schinnen) van de 
Hommerterweg, vanafde Krekelberg (onder Schinnen) tot aan de Rijksweg van 
Sittard naar Heerlen, (onder Hoensbroek) nabij Staatsmijn Emma, 1918 - 1919.  1 omslag 

 
 2600 Tekening betreffende de verbetering in hoofdzaak het aanbrengen van 

Straatgoten in een gedeelte van de Nieuwstraat (Flatterstraat) en van de 
Overbroekerweg, Zonder datum, (+- 1919).  1 stuk 

 
 2601 Besluit van het gemeentenbestuur tot gunning aan de Gebr. Vroomen en Fr. 

Diederen met het daarbij behorende Bestek en voorwaarden tot uitvoering van het 
leggen van stenen goten in de Dorpstraat, de Nieuwstraat en de 
Overbroekerstraat, alsmede het met klinkers bestraten van het Kerkpad op de 
Muisberg, 1918 mei 16.  1 omslag 

 
 2602 Besluit van het gemeentebestuur tot gunning aan W. Putsch van de uitvoering van 

240 m2 bestrating en verharding van de weg door Terschuren, 1919 februari 3.  1 stuk 
 
 2603 Besluit tot goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het raadsbesluit, met 

bijbehorende stukken, tot aankoop van stroken gornd in verband met de 
voorgenomen verbreding van: de Overbroekerstraat, de Flatterstraat, de 
Eikenweg, de Kerkpaden van de Akerstraat en van Terhoeve naar de kom en van 
het voetpad naar de Eikenweg, 1918 november 15.  1 omslag 

 
 2604 Besluit van Gedeputeerde Staten met daarbij behorende stukken, tot goedkeuring 

van het raadsbesluit tot aankoop van grondstroken in verband met de verbreding 
van: de Biesegats, de Kerkweg (vermoedelijk de latere Rietrastraat) en het 
kerkpad van Terhoeve, 1909 augustus 7.  1 omslag 

 
 2605 Andere stukken betreffende de verbetering, verharding e.d. van wegen en straten, 

1906 - 1919.  1 omslag 
 
<RUB9>c Onderhoud van wegen 
 
 2606 Stukken betreffende het onderhoud van wegen van provinciaal belang. (als 

bedoeld bij de nrs. 24, 74, 75, 196 en 218 der tabel), met in hoofdzaak de 
jaarlijkse opgave der kosten van onderhoud, 1873 - 1919.  1 omslag 

 
 2607 Stukken betreffende de regeling van de kantonniersdienst tot onderhoud der 

onderscheiden wegen van provinciaal belang in het vorige nummer bedoeld, 1845 
- 1892.  1 omslag 
N.B. In de stukken van dit nummer en van het voorafgaande inventaris-nummer worden als kantonniers 
(in chronologische volgorde) genoemd: Jan Pieter Crapels, Andries rutten, Hubert Vincken, Joseph 
Quaedackers, Pieter Wijnand Bremen en Pierre Diederen. 

 
 2608 Stukken betreffende het onderhoud van andere wegen en straten, het leveren 

daarvoor van sintels of koolasch en het herstel van verzakkingen in verband met 
de mijnontginningen, 1912 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB9>d Onttrekking van wegen en voetpaden aan het openbaar verkeer 
N.B. Zie ook inventaris nr. 4682 
 
 2609 Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit inzake de 

verkoop van het opgeheven gedeelte van de Kouvenraderweg, 1883 november 
30.  1 stuk 

 
 2610 Stukken betreffende de verlegging van een gedeelte van weg nr. 24 bij de hoeve 

Terlinden, de daarmede in verband staande ruiling van grondstroken alsmede de 
opheffing en onttrekking aan de Openbare dienst van het Brommeler-voetpad, 
1891.  1 omslag 

 



 2611 Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, ter goedkeuring van 
een raadsbesluit tot opheffing van verschillende over het kerkhof voerende 
voetpaden en de vervanging daarvan door nieuw voetpad leidende langd de 
hoofdingang der (oude) kerk, aansluitend enerzijds aan de Dorpstraat anderzijds 
aan het Kerkpad, 1892 october 28.  1 omslag 

 
 2612 Besluit van Gedeputeerde Staten ter goedkeuring van een raadsbesluit tot 

verlegging van een gedeelte van het voetpad voorkomende onder nr. 71 van de 
Staat der openbare wegen en voetpaden, oudtijds voerende van de Hermesweg 
over de percelen sectie A. nrs. 1339, 1348 en 1347, 1903 maart 13.  1 stuk 

 
 2613 Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van een raadsbesluit, met 

bijbehorende stukken, inzake de gedeeltelijke verlegging van het openbare 
voetpad, nr,. 59 van de Staat der wegen en voetpaden, voerende van de 
dorpstraat, via Muisberg en Slak naar Overbroek, een en ander vermoedelijk in 
verband met de bouw van de (nieuwe) kerk en de situering van het daarbij 
behorende kerkhof, 1906 juni 23.  1 omslag 

 
 2614 Besluit van Gedeputeerde Staten, met daarbij behorende stukken, tot goedkeuring 

van het raadsbesluit inzake de onttrekking aan de openbare dienst en verkoop van 
een gedeelte van voetpad nr. 49, genaamd: het kerkpad van de Akerstraat naar de 
Flatterstraat, 1908 juni 26.  1 omslag 

 
 2615 Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit inzake de 

verkoop van het aan de openbare dienst onttrokken gedeelte van de Biesegats, nr. 
17 van de Staat der openbare wegen en voetpaden, 1909 augustus 7.  1 stuk 

 
 2616 Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van 

het raadsbesluit inzake de onttrekking aan de openbare dienst en verkoop aan de 
directie der Staatsmijnen in Limburg van een gedeelte van de Oude Akerweg, nr. 1 
van de Staat van wegen en voetpaden, 1913 april 8.  1 omslag 

 
 2617 Stukken betreffende de gedeeltelijke verlegging van het voetpad van Overbroek 

via de Slak naar de Dorpstraat, nr. 59 van de Staat van wegen en voetpaden, 
vermoedelijk in verband met de bouw van de 1 e Stap door de Woningvereniging 
Hoensbroek, 1913.  1 omslag 

 
 2618 Stukken betreffende het verzoek van Mr. Ch. Baron de Bieberstein Rogalla 

Zowadsky, eigenaar van de hoeve Wijngaertshof, om onttrekking aan de openbare 
dienst van de voetpaden voerende door zijn boomgaard gelegen onder sectie B. 
nrs. 1381 en 1382, (vermoedelijk het Wijngaertshover-voetpad, 1915 augustus 7.  1 omslag 

 
 2619 Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van 

een raadsbesluit inzake de verkoop van een gedeelte van het aan de openbare 
dienst onttrokken Overbroeker-voetpad (nr. 59 van de Staat van wegen en 
voetpaden), 1918 october 25.  1 omslag 

 
 2620 Stukken betreffende de verkoop van aan de openbare dienst onttrokken gedeelten 

van wegen en voetpaden, waaruit niet blijkt over welke wegen of voetpaden het 
hier handelt, 1890 - 1899.  1 omslag 

 
<RUB9>e Andere onderwerpen betreffende zorg voor wegen 
 
 2621 Stukken betreffende aan de Rijksgraaf van en tot Hoensbroek verleende 

vergunning tot het planten van bomen langs weg (nr. 24 der tabel) vanaf de 
Auvermoer tot aan het gehucht de Sloort, 1891 - 1892.  1 omslag 

 
 2622 Stukken betreffende de vergunning tot het planten van bomen verleend aan de 

Rijksgraaf van en te Hoensbroek langs de enerzijds van de weg (nr. 24 der tabel) 
en een overeenkomst tussen het gemeentebestuur enerzijds en voornoemde 



Rijksgraaf anderzijds dat de bomen recht van deze weg voerende van de Sloort 
naar het kasteel aan de gemeente behoren en de bomen links van deze weg ( dus 
aan de kasteelzijde) eigendom zijn van de genoemde Rijksgraaf, 1908 - 1911.  1 omslag 

 
 2623 Stukken betreffende de verplichting tot het snoeien, afkappen en opscheren, 

eventueel rooien van bomen, hagen en struiken langs openbare wegen en 
voetpaden, in verband met de bruikbaarheid der breedten dezer wegen, 1902 - 
1918.  1 omslag 

 
 2624 Stukken betreffende het verkrijgen van vergunningen van het aanbrengen van 

werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of bij wegen, 
zoals buizen, duikers, kabels, geleidingen, viaducten e.d, 1882 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB8>b Zorg voor waterovergangen 
 
 2625 Stukken betreffende het geschil tussen de gemeenten Hoensbroek en Voerendaal 

over het gemeenschappelijk onderhouden van de brug bij kasteel Rivieren over de 
grensvormende Geleenbeek aldaar, 1819.  1 omslag 

 
 2626 Stukken betreffende het bouwen van een brug over de Geleenbeek te Brommelen 

voor gezamelijke rekening van de gemeente Hoensbroek en wijnandsrade en de 
latere vernieuwing dezer brug, 1825 en 1883.  1 omslag 

 
<RUB7>2 Toezicht op wegen en bruggen alsmede op het verkeer daarover 
 
<RUB8>a Toezicht op wegen en waterovergangen 
 
 2627 stukken betreffende het door het provinciaal Bestuur uitgeoefende toezicht op de 

toestand der buurtwegen waarin soms tegelijkertijd gewag wordt gemaakt van de 
reiniging der waterlossingen, 1822 - 1879.  1 omslag 

 
 2628 Stukken betreffende het opmaken van de z.g. Primitieve Staat en Kaart der 

Buurtwegen, de latere schets van wegen en voetpaden, de Staat of legger der 
openbare wegen en voetpaden en het toezicht vanwege het Provinciaal Bestuur 
op het geregeld bijwerken van vernoemde Staat, 1822 - 1910.  1 omslag 

 
 2629-2631 Fotocopien van de schetsen behorende bij de staat van openbare wegen en 

voetbaden. opgemaakt 16 october 1897. Zonder datum, +- 1920.  3 bladen 
 2629 Wegen en voetpaden in sectie A. (blad 3) 1 katern 
 2630 Wegen en voetpaden in sectie B 1 katern 
 2631 Wegen en voetpaden in sectie C.1 Voor de Staat van openbaare wegen en voetpaden alsmed

 
<RUB8>b Verkeersmaatregelen en voorschriften 
 
 2632 Stukken betreffende verkeersmaatregelen in het algemeen, het plaatsen van 

wegzijzers, het motor- en rijwielreg e.dlement, 1909 - 1919.  1 omslag 
 

B Verkeer en vervoer langs tram- en spoorwegen 

 
 2633 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van de spoorweg Sittard-Heerlen-'s 

Hertogenrade, het voteren van geldelijke bijdragen door het gemeentebestuur, het 
aangaan van een geldlening, het onteigenen van gronden mede in verband met 
het aanleggen van toegangswegen e.d, 1890 - 1913.  1 omslag 

 
 2634 Stukken betreffende de onteigening van gronden, mede gelegen onder deze 

gemeente, in verband met de uitbreiding van het Stationsemplacement in de 
spoorweg van sittard-Heerlen-'s Hertogenrade te Nuth, al waar de mijnspoorweg 



uitmondt van de Staatsmijn Emma bij Hoensbroek en Hendrik te Brunssum, 1917 - 
1918.  1 omslag 

 
 2635 Stukken betreffende een onteigening van gronden ter uitbreiding van het 

emplacement bij het Station Hoensbroek in de spoorweg Sittard-Heerlen-'s 
Hertogenrade o.m. in verband met de voorgenomen aanleg van een 
verbindingsbaan tussen genoemde spoorweg en de spoorlijn Heerlen-Valkenburg, 
1919.  1 omslag 

 
 2636 Stukken betreffende de voorgenomen onteigening van gronden ter verzekering 

van een ongestoorde exploitatie van de spoorweg Hoensbroek-Heerlerheide, 
1919.  1 omslag 

 
 2637 Besluit van het Ministerie van Watersstaat, met bijbehorende stukken, inzake het 

verlenen van vergunning aan het gemeentebestuur tot het aanleggen van een 
sterkstroomkabel onder de spoorweg Sittard- Heerlen in de overweg nabij het 
station bij K.M. paal 14.781, 1918 juni 12.  1 omslag 

 
 2638 Stukken betreffende de voorgenomen aanleg van de Stoomtram Sittard-Heerlen-

de Locht in aansluiting met de lijn Kerkrade-Simpelveld, 1881 - 1886.  1 omslag 
 
 2639 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van de electrische Tramweg Sittard-

Heerlen-de Locht, o.m. langs de Rijksweg Sittard-Heerlen, door de N.V. Limburgse 
Electrische Spoorweg Maatschappij, en in het bijzonder inzake deelname door het 
gemeentebestuur in het aandelen-kapitaal der vernoemde Maatschappij, 1911 - 
1919.  1 omslag 

 
 2640 Stukken bereffende verschillende plannen en de voorgenomen doch niet 

gerealiseerde aanleg van stroomtramwegen in Zuid-Limburg door het Zuid-
Limburgs Tramweg-Comitè en de N.V. Zuid-Limburgse Tramweg Maatschappij in 
oprichting, 1911 - 1918.  1 omslag 

 

C Posterijen en telecommunicatie 

 
 2641 Stukken betreffende de vestiging van een hulppostkantoor, de pogingen van het 

gemeentebestuur tot vestiging in de gemeente van een hoofdpost- en 
telegraafkantoor in Hoensbroek-dorp, doch voorlopig gevestigd aan de Akerstraat 
en genaamd Hoensbroek-Staatsmijn Emma, alsmede inzake kantorrhouders, 
brievengaarders en bestellers, 1909 - 1919.  1 omslag 

 
 2642 Stukken betefffende de vestiging, de exploitatie en inrichting van een 

hulptelegraaf- en telefoonkantoor alsmede de regelingen ten aanzien van de 
kantoorhouder en de bestellers, 1909 - 1919.  1 omslag 

 

X Economische aangelegenheden 

 

A Wettelijke eenheden en normalisatie 

 
 2643 Stukken betreffende voorschriften omtrent het ijken en herijken van maten en 

gewichten, in de z.g. Vacatieplaats Oirsbeek, 1822 - 1919.  1 omslag 
N.B. Uit een schrijven v.d. Commissaris der Konings uit 1822 blijkt dat het gemeentehuis te Oirsbeek 
toentertijd zetel was van het kanton waaronder Hoensbroek ressorteerde. 

 

B Geld en edele metalen 

 



 2644 Stukken betreffende voorschriften tot het beperken van het in omloop brengen van 
vreemde munten en het versmelten van pasmunt, 1907 - 1917.  1 omslag 

 

C Bodemproductie en dierenteelt 

 
<RUB7>1 Land en tuinbouw 
N.B. Voor de Verslagen en Vragenlijsten betreffende de landbouw mogen ver wij verwijzen naar Deel II, Hoofdstuk X van deze 
Inventaris 
 
 2645 Stukken betreffende de Landbouwverslagen en andere statistische opgaven 

inzake landbouw aangelegenheden, zoals gegevens over beteelde oppervlakte en 
over het verboouwen van beplaade producten, 1834 - 1919.  1 omslag 

 
 2646 Stukken betreffende de bestrijding van planten-ziekten en de wering van 

schadelijk gedierte en insecten, 1864 - 1918.  1 omslag 
 
 2647 Stukken beteffende de houtteelt in het algemeen, inzake de uitvoering der 

Noodboschwet en het vellen of kappen van hout, 1917 - 1919.  1 omslag 
 
<RUB7>2 Mijnwezen 
 
 2648 Stukken betreffende de onteigening ten name van de Staat van verschillende 

eigendommen, nodig voor het maken van werken en inrichtingen voor de 
Staatsmijn Emma alsmede van een mijnsproorweg tot verbinding van deze mijn 
met de spoorweg Sittard-Heerlen nabij het station Nuth, 1907 - 1909.  1 omslag 

 
 2649 Stukken betreffende de onteigeningsprocedure te behoeve van de aanleg der 

derde Staatsmijn (bedoelde is Staatsmijn Hendrik) alsmede de aanleg van een 
spoorweg lopende van Staatsmijn Emma naar Staatsmijn Hendrik en de 
daarmede verband houdende uitbreiding van het spoorwegemplacement van 
Staatsmijn Emma, 1910 - 1913.  1 omslag 

 
 2650 Stukken betreffende de verbreding van de mijnspoor, voerende van Staatsmijn 

Emma naar de spoorweg Sittard-Heerlen bij station Nuth, 1914.  1 omslag 
 
 2651 Stukken betreffende voorgenomen onteigeningen ten behoeve van de 

Staatsmijnen: Wilhelmina, Emma en Hendrik in het algemeen, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2652 Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, inzake de 

goedkeuring  van het raadsbesluit tot verkoop ten behoeve van de verbreding van 
de mijnspoorweg voerende van Staatsmijn Emma naar het station Nuth, der 
navolgende gedeelten van waterlossingen, wegen en voetpaden: Molenbeek, 
Schurenvoetpad, Pastoorkuilenweg, Hommerterpad en Amstenraderweg, 1915 
februari 26.  1 omslag 

 
 2653 Proces-verbaal, met daarbij behorende stukken, inzake de afpaling van het 

ontginningsveld der verleende mijnconcessies, genaamd: Voorwaarts, gelegen 
binnen de gemeenten Hoensbroek, Klimmen en Wijnandsrade, 1878 april 8.  1 omslag 
N.B. Dit concessie-gebied werd o.m. bepaald door punt B. zijnde de ronde toren van kasteel 
Hoensbroek en grenspaal B.N. 2 geplaatst op cde Klinkertweg aldaar. 

 
 2654 Proces-verbaal, met daarbij behorende stukken, inzake de afpaling van het 

ontginningsveld der verleende mijnconcessie, genaamd de Noordster, gelegen 
binnen de gemeenten Hoensbroek, Voerendaal en Klimmen, 1878 october 30.  1 omslag 
N.B. Dit concessiegebied werd o.m. bepaald door de grenspaal B.N. 2 geplaatst langs het voetpad van 
Lotbroek naar Overbeek tussen de percelen sectie C. nrs. 1191 en 1377. 

 
 2655 Proces-verbaal, met daarbij behorende stukken, inzake de afpaling van het 

ontginningsveld der verleende mijnconcessie, genaamd Prins Frederik, gelegen 
binnen de gemeente Hoenstbroek, Heerlen en Voerendaal, 1897 januari 15.  1 omslag 



N.B. Dit concessiegebied werd o.m. bepaald door de grenspaal A.N. 1, geplaatst langs de 
Overbroekerweg op perseel sectie C. nr. 1635. 

 
 2656 Begeleidend schrijven van Gedeputeerde Staten der toezending van een 

uitgevaardigde publicatie inzake het verlenen van een mijnconcessie onder de 
benaming Oranje Nassau gelegen o.m. binnen de gemeente Hoensbroek, 1893 
juni 2.  1 stuk 
N.B. De publicatie zelf is blijkbaar verloren gegaan. 

 
 2657 Publicatie uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten inzake de aanvrage om 

concessie tot ontginning van steenkolen in het ontginningsveld genaamd Batavia 
o.m. gelegen onder de gemeente Hoensbroek, 1898 juni 3.  1 omslag 
N.B. De bedoelde concessie wordt in het noorden bepaald door een lijn lopende van de Naanhof bij 
Vaesrade naar de Amstenraderweg en in het zuiden lopende langs de ronde toren van kasteel 
Hoensbroek in de richting van een voetpad Heerlen-Voerendaal. 

 
 2658 Publicatie uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten inzake de aanvrage om 

concessie tot ontginning van steenkolen in het ontginningsveld genaamd 
Nederland o.m. gelegen onder de gemeente Hoensbroek, 1898 juni 1.  1 omslag 
N.B. De bedoelde concessie wordt .o.m. begrensd door een lijn lopende van de weg Nuth-Vaesrade-
Amstenrade naar de ronde toren van kasteel Hoensbroek en vandaar naar Brommelen onder 
Wijnandsrade. 

 
 2659 Stukken betreffende de aanvrage en afwijzing inzake de concessie tot ontginning 

van bruinkolen in het ontginningsveld, genaamd de Bouwberg, gelegen onder de 
gemeente Schinveld en Brunssum, 1918.  1 omslag 

 
<RUB7>3 Dierenteelt 
 
 2660 Stukken betreffende de uitvoering der Paardenwet, de paardenfokkerij en de 

Rijkskeuring van hengsten, 1905 - 1919.  1 omslag 
 
 2661 Stukken, in hoofdzaak uitgaande van de Provinciale Commissie ter bevordering 

van Rijkswege van de Veefakkerij in Limburg, inzake de keuring, de hoofdkeuring, 
nakeuring en premiekeuring van sprindstieren, 1906 - 1919.  1 omslag 

 

D Industrie en handel 

 
<RUB7>1 Electriciteits-voorziening 
 
 2662 Stukken betreffende het Gemeentelijk Electriciteitsnet in het algemeen, zoals: de 

in verband met de oprichting uitgebrachte rapporten, ter zake genomen besluiten 
van de gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten, het aangaan van een 
geldlening, het beschikbaarstellen van stroom door de Stroomverkoop 
Maatschappij, het beheer, en een motie van de vertegenwoordigers der gemeente 
gericht aan Provinciale Staten betreffende de Stroomverkoop Maatschappij, 1912 - 
1919.  1 omslag 

 
 2663 Processen-verbaal van aanbesteding van transformatorhuisjes met poort en 

omheining ten bate van het Gemeentelijk Electriciteitsnet, 1920 - 1922.  1 omslag 
 
 2664 Stukken betreffende een overeenkomst tussen de gemeente Hoensbroek en Nuth, 

inzake de aansluiting van de buurtschap Vaesrade aan het Electrisch net der 
gemeente Nuth, 1917.  1 omslag 
N.B. Voor het overige op het gebied van de Electriciteitsvoorziening mogen wij verwijzen naar de 
afzonderlijke Inventaris van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf inventarisnummers 6428 - 6476. 

 
<RUB7>2 Handel 
 
<RUB8>a Markten en kermissen 
 



 2665 Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, ter goedkeuring van 
het raadsbesluit inzake de instelling van een weekmarkt voor eieren, boter, 
groenten en fruit, 1917 october 30.  1 omslag 

 
 2666 Stukken betreffende de voorgenomen aankoop van grond voor de aanleg van een 

maktterrein, tegenover de schietroede of Vogelstang, een plan ter zake waarvan 
een raadsbesluit achtewraf moest worden ingetrokken, 1918 - 1919.  1 omslag 

 
 2667 Stukken betreffende de verordening tot heffing van staangelden op de 

marktplaats, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2668 Stukken betreffende de verordening op de heffing en invordering van staangeld op 

het marktterrein bij gelegenheid van kermissen, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2669 Staten van namen van kermis-exploitanten met de door hen betaalde staangelden, 

alsmede hun verzoeken om een staanplaats voor hun kramen, draaimolens, 
luchtschommels e.d, 1889 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB8>b Maatregelen inzake handel en nijverheid 
 
 2670 Stukken betreffende de vaststelling van een reglement op de z.g. broodzetting ook 

wel aangehaald als verordening nopens de hoedanigheid en het gewicht van door 
verkoop bestemd brood, 1846 - 1854.  1 omslag 

 
 2671 Bericht en raad van de Commissaris van het District Maastricht inzake het verzoek 

om subsidie van kapelaan Hilkens ter voortzetting van de door hem gestichte 
Strohoedenfabriek, 1841 juni 30.  1 omslag 

 
 2672 Verzoek van W.J. Claessens aan het gemeentebestuur om vergunning tot 

inrichting van een leerlooierij op zijn eigendom gelegen in der Overweide, 1841 
november 6.  1 stuk 

 
 2673 Stukken betreffende de opgave voor het Provinciaal Verslag, over de Nijverheid, 

met een staat van in de gemeente gevestigde Fabrieken en Werkplaatsen, 1917.  1 omslag 
 
<RUB8>c "Distributie" van goederen 
 
 2674 Algemene Plaatselijke Distributie-regeling, met bijbehorende stukken en 

wijzigingen, houdende bepalingen omtrent de distributie in oorlogs- en crisistijd 
van alle daarvoor in aanmerking komende goederen, met uitzondering van brood 
en meel, 1917 - 1918.  1 omslag 

 
 2675 Plaatselijk Distributie-regeling van rogge, tarwe, gerst, haver, bonen en het daaruit 

vervaardigde meel, 1917 juni 21.  1 stuk 
 
 2676 Verordening op het malen, bakken, voederen en vervoeren van rogge, 

bijbehorende stukken, 1915 maart 10.  1 omslag 
 
 2677 Plaatselijke regeling voor de levering van brood en meel binden de gemeente, 

afkomstig uit andere gemeenten, 1917 mei 25.  1 stuk 
 
 2678 Overeenkomst tussen J.J.C. Ament, regeringscommissaris belast met de 

Rijksgraanverzameling in Limburg enerzijds en Baltus Peters-Akkermans 
molenaar te Hoensbroek anderzijds, inzake de inzameling, bewaring en aflevering 
van granen in het District Hoensbroek-Wijnandsrade, 1919 juli 29.  1 stuk 

 
 2679 Politie-rapport inzake de inbeslagneming van de roggeoogst 1917 bij de 

landbouwer N.J. Joosten, met bijbehorende stukken over de finantiële afwikkeling 
van de dorstkosten en andere werkzaamhden, 1917 - 1919.  1 omslag 

 



 2680 Stukken betreffende de veetelling, het vorderen van vee en vlees in verband met 
de vleesvoorziening ingevolge de Distributiewet, 1919.  1 omslag 

 
 2681 Besluit van het gemeentebestuur tot vaststelling van de Controle-regeling op de 

distributie van consumptie-melk, 1917 october 13.  1 stuk 
 
 2682 Stukken betreffende de veiligstelling van andere schaarse goederen in het kader 

der Distributiewet zoals de regeling inzake de uitvoer van levensmiddelen naar 
Duitsland door Nederlandse arbeiders, der turf- en steenkoolvoorziening, de extra 
inspanning tot verbouw van meedere voedingsgewassen, de inzameling van eikels 
en beukenoten e.d, 1917 - 1919.  1 omslag 

 
 2683 Stukken betreffende de aanstelling, het verlof en ontslag van J.A.H. Smeets als 

leider van het Distributie-bedrijf, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2684 Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot f 20.000 in verband 

met het nadelig saldo van het Gemeentelijk Graanbedrijf, 1919.  1 omslag 
 
 2685 Accountantsrapporten, met bijbehorende correspondentie en andere stukken, de 

controle op kas en boeken waarbij een groot tekort wordt geconstateerd en de 
daarop volgende liquidatie van het Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf en het 
Gemeentelijk Graanbedrijf, 1918 - 1920.  1 omslag 
N.B. Zie ook: de afzonderlijke inventaris van het Levenmiddelenbedrijf, opgenomen achter in deze 
inventaris. 

 

E Bank en kredietwezen 

 
 2686 Stukken betreffende Spaar- en Leenbanken, de Pandhuiswet en in het bijzonder 

betreffende de Crediet-verlening aan de kleine middenstander, 1917 - 1919.  1 omslag 
 

F Jacht en visserij 

 
 2687 Stukken betreffende de uitvoering der Jacht- en Visserijwetten alsmede de afgifte 

van jachtakten, 1822 - 1919.  1 omslag 
 

XI Arbeid 

 

A Verhouding werknemer tot werkgever 

 
 2688 Stukken betreffende de naleving van de Arbeidswet in het algemeen, alsmede de 

controle daarop door middel van het indienen van arbeidslijsten en de afgifte van 
arbeidskaarten, 1909 - 1919.  1 omslag 

 

B Vrouwen- en kinderarbeid 

 
 2689 Publicatie aangaande het inwerking treden van het Koninklijk Besluit inzake de 

Vrije zaterdagmiddag voor jeugdige personen en vrouwen met een schrijven 
omtrent overtreding van de Wet op Kinderarbeid, 1908 - 1919.  1 omslag 

 

C Werkloosheid 

 



 2690 Stukken betreffende de werklossheidzorg, de arbeidsbemiddeling voor 
werkzoekenden, tewerkstelling in Duitsland en andere bemoeilingen daaromtrent, 
1913 - 1919.  1 omslag 

 

D Bemoeiingen met bepaalde groepen 

 
 2691 Stukken betreffende de uitvoering van de Landarbeiderswet en de werkverruiming 

en arbeidsbemiddeling voor o.a. gedemobiliseerden, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2692 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de Verordening op de 

Winkelsluiting, 1919.  1 omslag 
 

E Arbeidersbelangen 

 
 2693 Stukken betreffende regelingen van de arbeidsuur, de werktijden, schafttijden, 

zondag-arbeid, achturige werkdat e.d, 1909 - 1919.  1 omslag 
 
 2694 Stukken betreffende het toezicht vanwege de Arbeidsinspectie en het Rijkstoezicht 

op fabrieken en werkplaatsen in Verband met het naleven der 
veiligheidsvoorschriften, 1911 - 1918.  1 omslag 

 
 2695 Stukken betreffende de Rijkssubsidie voor en het organiseren van cursussen in 

eerste Hulp bij Bedrijfsongevallen, in het bijzonder voor mijnarbeiders, 1910 - 
1915.  1 omslag 

 

F Arbeidsbemiddeling 

 
 2696 Verordening voor het correspondentschap der arbeidsbemiddeling in de 

gemeente, 1919 augustus 8.  1 stuk 
 
 2697 Instructie voor de correspondent der arbeidsbemiddeling in de gemeente, 1919 

augustus 28.  1 stuk 
N.B. Voor de indicateur der correspondentie van het Agentschap der Arbeidsbemiddeling mogen wij 
verwijzen naar Deel II hoofdstuk XI van deze inventaris. 

 
 2698 Stukken betreffende de samenstelling en de benoeming van leden der Commissie 

van toezicht op het gemeentelijk correspondentschap der arbeidsbemiddeling, 
1919.  1 omslag 

 

XII Maatschappelijke zorg 

 

A Maatschappelijke steun in het algemeen 

 
 2699 Missive van de Commissaris der Konings, houdende aansporing om ingevolge het 

Memoriaal Administratief nr. 83. van 12 mei 1840, nr. 6, over de gaan tot het 
vormen van een plaatselijke commissie ter inzameling van gelden, vermoedelijk 
ten bate van een fonds van bijzondere noden, 1840 augustus 6.  1 stuk 

 
 2700 Stukken betreffende de Maatschappelijke steun verleend door het Koninklijk 

Nationaal Steuncomitè en het daaronder opererende Plaatselijk Steuncomitè, 
1915 - 1919.  1 omslag 

 



 2701 Stukken betreffende de oprichting van en de medewerking aan de Armenraad van 
Heerlen en omstreken, 1914 - 1919.  1 omslag 

 
 2702 Begrotingen, memories van toeligting, rekeningen en verantwoordig, quotisatie 

van kosten, met bijbehorende stukken, van de Armenraad  van Heerlen en 
omstreken, 1915 - 1921.  1 omslag 

 
 2703 Adviezen e.d. van de Armenraad van Heerlen en omstreken inzake het Armwezen 

in het algemeen en bij bepaalde vraagstukken in zake maatschappelijke steun in 
het bijzonder, 1915 - 1919.  1 omslag 

 
 2704 Stukken betreffende de organisatie van comitès ter inzamelingen van gelden bij 

algemene rampen veroorzaakt door onweders, hagelslag, pestepidemiën, 
vulkaanuitbarstingen e.d, 1845 - 1919.  1 omslag 

 
 2705 Aanschrijvingen vanwege het Privinciaal Bestuur inzake hulpverlening aan de 

behoeftige slachtoffers van branden in de gemeente, 1827 augustus 20 en 1854 
september 21.  1 omslag 

 

B Maatschappelijke steun aan hulpbehoevenden 

 
<RUB7>1 Steun aan hulpbehoevenden in het algemeen 
 
 2706 Stukken betreffende de statistiek inzake de bedeling van hulpbehoevenden door 

het gemeentebestuur rechtstreeks alsmede de lijsten van de ter plaatse bestaande 
instellingen van weldadigheid bedoeld bij artikel 2 der Armenwet, met name het 
Burgerlijk Armbestuur en het Parochieel of Kerkelijk Armbestuur, 1898 - 1917.  1 omslag 

 
 2707 Andere stukken betreffende statistieken en verslagen aangaande de uitvoering en 

de werking der Armwet, 1895 - 1919.  1 omslag 
 
<RUB7>2 Steun aan zieken, gewonden en kraamvrouwen 
 
 2708 Verordening regelende de Genees- Heel- en Verloskundige Armenverzorging in 

de gemeente, 1919 maart 27.  1 stuk 
 
 2709 Missive van de Commissaris des Konings aandringende op betaling door de 

gemeente van een bijdrage in de jaarwedde van de Districts Geneesheer, Heel- 
en Vroedmeester, 1825 juli 29.  1 stuk 

 
 2710 Andere stukken betreffende de Genees- Heel- en Verloskundige Armenverzorging, 

1918 - 1919.  1 omslag 
 
 2711 Stukken betreffende de aanstelling van z.g. district-vroedvrouwen ten plattelande 

en de gezamelijke subsidiëring door de gemeenten: Hoensbroek, Amstenrade 
wonende vroedvrouw A.M.E. Extra, 1827 - 1892.  1 omslag 

 
 2712 Stukken betreffende de maatschappelijke steun door de gemeente verleend aan 

verpleegden in ziekenhuizen, 1863 - 1919.  1 omslag 
 
 2713 Stukken betreffende de oprichting en subsidiëring van de vereniging der 

Nederlandse Hervormde Wijkverpleging in de Mijnstreek, 1919.  1 omslag 
 
<RUB7>3 Steun aan krankzinnigen 
 
 2714 Register van voor rekening der gemeente verpleegd wordende krankzinnigen; 

volgens oudste datum van opname aangelegd op 10 november 1919 en 
bijgehouden tot 15 februari 1939, 1919 - 1939.  1 deel 

 



 2715 Stukken betreffende de zorg voor behoeftige krankzinnigen in het algemeen, en de 
verplegingskosten in gestichten dezer geesteszieken in het bijzonder, 1866 - 1919. 
 1 omslag 
N.B. Deze stukken worden niet vernietigd omdat zij handelen over een periode die nauwkeurig aansluit 
aan de periode waarover het voorafgaande register van 1919 - 1939 handelt. 

 
<RUB7>4 Steun aan behoeftigen of armlastigen (Burgerlijk armbestuur) 
 
 2716 Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur in zijn oorspronkelijke vorm vastgesteld 

door raadbesluit van 1913 augustus 26, met aangebrachte en/of aangehechte 
wijzigingen, uit:, 1921, 1925, 1928, 1931, 1934, 1938 en 1943 mei 6.  1 band 

 
 2717 Stukken betreffende de samenstelling en aanvulling van het Burgerlijk Armbestuur, 

lijsten met candidaten, ledenlijsten, benoemingen en ontslagen, 1834 - 1919.  1 omslag 
 
 2718 Stukken betreffebde de benoeming, eedsaflegging, borgtocht en ontslag van 

ontvangers van het Burgerlijk Armbestuur, 1834 - 1849.  1 omslag 
 
 2719-2731 Begrotingen der ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur over 

Dienstjaren, 1831, 1852, 1855, 1908 - 1910, 1912 - 1919.  1 omslag en 12 stukken 
 2719 Dienstjaar, 1831 1 katern 
 2720 Dienstjaar, 1852. (in duplo) 1 omslag 
 2721 Dienstjaar, 1855. (in duplo) 1 katern 
 2722 Dienstjaar, 1908 1 katern 
 2723 Dienstjaar, 1909 1 katern 
 2724 Dienstjaar, 1910 1 katern 
 2725 Dienstjaar, 1912 1 katern 
 2726 Dienstjaar, 1913 1 katern 
 2727 Dienstjaar, 1914 1 katern 
 2728 Dienstjaar, 1915 1 katern 
 2729 Dienstjaar, 1916 1 katern 
 2730 Dienstjaar, 1917 1 katern 
 2731 Dienstjaar, 1919 1 katern 

 
 2732-2759 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Amrbestuur en/of 

bijbehorende stukken over dienstjaren:, 1829,1830, 1834, 1837, 1838, 1841 - 
1846, 1848, 1849, 1851 - 1854, 1876, 1908, 1910 - 1918.  16 omslagen en 12 stukken 
N.B. In sommige gevallen zijn bij de rekening van een bepaald dienstjaar gevoegd, als bijlagen: de 
algemene Staat van inkomsten en van achterstallige baten of van oninbare posten en dergelijke. 
Indeze gevallen zijn zij met de rekening in èèn omslag verenigd en als zodanis als omslag aangeduid. 
Is er alleen de rekening aanwezig dan is deze eenheid als stuk aangeduid. In enkele gevallen is er per 
dienstjaar slechts een z.g. bedelingslijst aanwezig. 

 2732 Dienstjaar, 1829 1 stuk 
 2733 Dienstjaar, 1830 1 katern 
 2734 Dienstjaar, 1834 1 stuk 
 2735 Dienstjaar, 1837 1 stuk 
 2736 Dienstjaar, 1838 1 stuk 
 2737 Dienstjaar, 1841 1 stuk 
 2738 Dienstjaar, 1842 1 stuk 
 2739 Dienstjaar, 1843 1 katern 
 2740 Dienstjaar, 1844 1 stuk 
 2741 Dienstjaar, 1845 1 katern 
 2742 Dienstjaar, 1846 1 katern 
 2743 Dienstjaar, 1848 1 stuk 
 2744 Dienstjaar, 1849 1 stuk 



 2745 Dienstjaar, 1851 1 stuk 
 2746 Dienstjaar, 1852 1 katern 
 2747 Dienstjaar, 1853 1 stuk 
 2748 Dienstjaar, 1854 1 stuk 
 2749 Dienstjaar, 1876 1 katern 
 2750 Dienstjaar, 1908 1 katern 
 2751 Dienstjaar, 1910 1 katern 
 2752 Dienstjaar, 1911 1 katern 
 2753 Dienstjaar, 1912 1 katern 
 2754 Dienstjaar, 1913 1 katern 
 2755 Dienstjaar, 1914 1 katern 
 2756 Dienstjaar, 1915 1 katern 
 2757 Dienstjaar, 1916 1 katern 
 2758 Dienstjaar, 1917 1 katern 
 2759 Dienstjaar, 1918 1 katern 

 
 2760 Stukken betreffende controle op en goedkeuring vanwege het Provinciaal Bestuur 

op de begrotingen en rekeningen van het Burgerlijk Amrbestuur, 1841 - 1847.  1 omslag 
 
 2761 Besluit van de gemeenteraad ter goedkeuring van een deliberatie van het 

Burgerlijk Armbestuur, met bijbehorende stukken, inhoudende een opdracht aan 
J.A.P. Ritzen, Secretaris der commissie belast met het onderzoek van het beheer 
van het Centraal Bureau van Weldadigheid in het Kanton Oirsbeek in verband met 
een aldaar nog aanwezig kapitaal groot 13.890 Luikse gulden, dat alsnog tussen 
de plaatselijke Armbesturen zou moeten worden verdeeld, 1834 maart 21.  1 omslag 

 
 2762 Stukken betreffende de eigendommen en het kapitaal van het Burgerlijk 

Armbestuur en het beheer daarvan, alsmede machtiging tot het aannemen van 
dotaties en tot het beleggen en/of aflossen van gelden, 1839 - 1914.  1 omslag 

 
 2763 Deurwaarders-exploit, met bijlagen, betekend ten huize van Egidius Slanghen, als 

burgermeester, gedaagde in de rechtzaak tussen de gemeente en het Burgerlijk 
Armbestuur te Maastricht, waarbij gedaagde veroordeeld wordt tot betaling van de 
gerechtskosten en tot terugbetaling aan genoemd Armbestuur van de som van 
970,38 gulden uitgegeven ter verpleging van armlastigen wier domicilie van 
onderstand de gemeente Hoensbroek blijkt te zijn, 1871 november 24.  1 omslag 

 
 2764 Stukken betreffende geschillen met andere gemeenten en/of Armbesturen inzake 

terugbetaling door het gemeentebestuur van voorgeschoten kosten ter alimentatie 
of ter verpleging van armlastingen en ziekenwier domicilie van onderstaand de 
gemeente blijkt te zijn, 1825 - 1885.  1 omslag 
N.B. Archiefstukken betreffende de kosten van onderstand van in bedelaarskolonies opgenomen 
armlastingen zijn opgeborgen onder het daartoe bestemde Hoofdstuk Openbare Zedelijkheid, Deel III 
Hoofdstuk V, van deze Inventaris 

 
 2765 Besluiten van de gemeenteraad, met bijbehorende stukken, tot subsidiëring van 

het Burgerlijk Armbestuur, 1918 - 1919.  1 omslag 
 
<RUB7>5 Steun aan andere categoriën van hulpbehoevenden 
 
 2766 Stukken betreffende de verpleging in daartoe geeigende inrichtingen van 

buitenechtelijke niet erkende kinderen en van jeugdigen die onder voogdij zijn 
gesteld wegens hun onttrekking aan het oudelijk gezag, 1918 - 1919.  1 omslag 

 
 2767 Stukken betreffende de opvang en de steun aan Belgische vluchtelingen, 1917 - 

1919.  1 omslag 
 



 2768 Stukken betreffende de ondersteuning verleend aan Duitse gezinnen die armlastig 
zijn geworden doordat de kostwinner tot Duitse krijgsdienst is opgeroepen, 1914 - 
1919.  1 omslag 

 
 2769 Stukken betreffende de onderstand verleend aan Franse vluchtelingen, 1918.  1 omslag 
 
 2770 Stukken betreffende de ondersteuning van vluchtelingen van andere dan de 

hiervoren genoemde nationaliteitsen, alsmede over vluchtelingen, 
krijgsgevangenen, deserteurs en dergelijke armlastige vreemdelingen, 1914 - 
1919.  1 omslag 

 
 2771 Stukken betreffende maatschappelijke steun aan dienstplichtige kostwinners, 

gedemobiliseerden, alsmede aangaande Collecten ten behoeve van het fonds ter 
aanmoediging van de gewapende dienst, 1914 - 1919.  1 omslag 

 

C Verzekering en voorzorg 

 
 2772 Stukken betreffende sociale verzekeringen in het algemeen, alsmede betreffende 

de uitvoering van de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet, de Beroepswet en de 
Ouderdomsverzekering, 1913 - 1919.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventaris nrs. 2509 en 2510. 

 
 2773 Stukken betreffende de werkloosheidsverzekering, de toetsreding tot de regeling 

vervat in het Werkloosheidsbesluit 1917 het subsidiëren van werklozenkassen e.d, 
1917 - 1919.  1 omslag 

 

XIII Volksontwikkeling en -opvoediing, religie 

 

A Onderwijs 

 
<RUB7>1 Lager onderwijs 
N.B. Voorzover aanwezig zijn voor archiefstukken handelend over Bijzonder Lager Onderwijs geen afzonderlijke afdelingen gevormd, 
omdat in de periode 1800 - 1920 nog praktisch geen bijzonder onderwijs bestond 
 
<RUB8>a Onderwijzend personeel 
N.B. Voor de serie personele bundels van de afzonderlijke leerkrachten, doorlopende over de beide perioden (van 1800 - 1919 en van 
1920 - 1940) mogen wij verwijzen naar Deel II, Hoofdstuk XIII van deze inventaris. De hierna aan te treffen archiefstukken handelen 
dus over personele aangelegenheden in het algemeen of in elk geval betreffende meerdere leerkrachten tegelijkertijd. 
 
 2774 Stukken betreffende de regeling tot het aanstellen van leerkrachten in het 

algemeen, de formatie van het wettelijk voorgeschreven personeelsbestand, de 
aanvulling van vacatures, het uitbreiden van het aantal leerkrachten, hun 
sollicitatie en benoeming, alsmede de Rijksvergoedingen in deze maatgevend, 
1875 - 1919.  1 omslag 

 
 2775 Stukken betreffende de oprichting, en de benoeming van het eertste Hoofd, van 

school II, n.l. de Julianaschool te Overbroek en diens voordracht tot benoeming 
van vier leerkrachten, 1919.  1 omslag 

 
 2776 Stukken betreffende het naderhand weer ingetrokken besluit van de Raad, waarbij 

deze zich had voorgenomen om het Hoofd der School I, (de Wilhelminaschool in 
de Nieuwstraat), te benoemen tot Hoofd der School II, (de Julianaschool te 
Overbroek), 1919.  1 omslag 

 
 2777 Register bevatttende gegevens voor de berekening der jaarwedden van 

schoolhoofden en onderwijzers van bijstand van School I enII, aangelegd 1919, 
1919 - 1929.  1 deel 



 
 2778 Stukkenbetreffende de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van raadsbesluiten 

tot regeling van de jaarwedden van het Hoofd der School en het onderwijzend 
personeel, 1880 - 1902.  1 omslag 

 
 2779-2782 Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot vaststellin van verordeningen, 

regelende de jaarwedde van het Hoofd van het verder onderwijzend personeel der 
Openbare Lagere School, 1908 - 1918.  4 omslagen 

 2779 Verordening d.d, 1908 october 23 1 katern 
 2780 Verordening d.d, 1913 februari 17 1 katern 
 2781 Verordening d.d, 1917 augustus 18 1 katern 
 2782 Verordening d.d, 1918 juli 15 1 katern 

 
 2783 Verordening, met bijbehorende stukken, tot regeling van de wijze van uitbetaling 

der jaarwedde van de onderwijzers van de Openbare Lagere Scholen alsmede 
van de inhouding dier jaarwedden bij verlof tot afwezigheid, 1919 september 29.  1 omslag 

 
 2784 Nominatieve opgave van het aan de Openbare Lagere School in functie zijnde 

onderwijzend personeel, 1908 - 1919.  1 omslag 
N.B. Voor het jaar 1919 is toegevoegd een tabel betreffende het onderwijzend personeel aan de 
Bijzondere Lagere School van de Vereniging St. Jansschool. 

 
 2785 Staten aanwijzende de sommen door het Rijk overeenkomstig artikel 48 der Wet 

tot regeling van het Lager Onderwijs bij voorschot aan de gemeente verschuldigd 
als bijdrage voor de onderwijzers, 1906 - 1919.  1 omslag 

 
 2786 Staten aanwijzende de sommen door het Rijk verschuldigd overeenkomstig artikel 

48 der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs, 1903 - 1918.  1 omslag 
 
 2787 Andere stukken betreffende de vaststelling en uitbetaling der Jaarwedden van het 

onderwijzend personeel der Openbare Lagere School, 1838 - 1919.  1 omslag 
 
 2788 Stukken betreffende de bijzondere tegemoetkoming aan onderwijzers geregeld bij 

de z.g. duurtetoeslag en/of duurtebijslag, 1917 - 1919.  1 omslag 
 
 2789 Opgave betreffende de jaarwedden voor het onderwijzend personeel verbonden 

aan de Bijzondere Lagere School, met een afzonderlijke staat voor elk der 
leerkrachten, alsmede een overzicht van het geldende leerplan, opgemaakt bij de 
oprichter dezer school, staande onder het bestuur der Vereniging St. Janschool, 
1919.  1 omslag 

 
 2790 Lijsten der vanwege de leerkrachten aan de Openbare Lagere Scholen geïnde 

bijdragen voor eigen- weduwe- en wezenpensioen, 1906 - 1919.  1 omslag 
 
 2791 Andere stukken betreffende de pensioensregeling van leerkrachten bij het Lager 

Onderwijs, de pensioenbijdragen, alsmede de uitvoering van de Weduwewet 1905 
en het Weduwen- en Wezenfonds, 1872 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB8>b Organisatie van onderwijs en school 
 
 2792 Raadsbesluit tot vaststelling van een verordening op de Openbare Lagere School, 

1867 mei 11.  1 stuk 
 
 2793 Stukken inzake de geleidelijke invoering van de artikelen 24 en 26 der Wet van 17 

augustus 1878 inhoudende het vermeerderen van het aantal leerkrachten, het 
aanstellen van hulponderwijzers, de vermindering van het aantal leerlingen per 
klasse, alsmede de geleidelijke verhoging van de vaste jaarwedden, 1879 - 1886.  1 omslag 

 



 2794 Besluit van Gedeputeerde Staten ter goedkeuring van het Raadsbesluit d.d. 17 
december 1904 aangaande de leeftijd waarop kinderen tot de Openbare Lagere 
School kunnen worden laten toegelaten, 1905 januari 27.  1 stuk 

 
 2795 Stukken betreffende de toelating van leerlingen uit de gehuchten Veasrade, 

Kathagen en Schurenberg, voorzover behorende tot deze gemeente, tot de 
Openbare Lagere School te Vaesrade ressorterende onder de gemeente Nuth, 
1918.  1 omslag 
N.B. Voor andere stukken betreffende toelating van leerlingen uit de ene gemeente op scholen van 
andere naburige gemeenten mogen wij verwijzen naar de hierna volgende omslag met stukken over de 
onderwijs-statistiek. 

 
 2796-2799 Raadsbesluitingen, met bijbehorende stukken, ter vaststelling van verordeningen 

op de heffing van schoolgelden, 1859 - 1914.  3 omslagen en 1 stuk 
 2796 Verordening,d.d, 1859 februari 1 1 stuk 
 2797 Verordening,d.d, 1890 juni 13 1 katern 
 2798 Verordening,d.d, 1899 october 13 1 katern 
 2799 Verordening,d.d, 1912 juli 14 1 katern 

 
 2800 Andere stukken betreffende de heffing, de invordering en de opbrengst van 

schoolgelden, 1890 - 1919.  1 omslag 
N.B. Voor de kohieren van schoolgelden mogen wij verwijzen naar de doorlopende serie over de 
perioden van 1800 - 1919 en van 1920 - 1940 opgenomen in Deel II Hoofdstuk XIII van deze inventaris. 

 
 2801 Stukken betreffende de tegemoetkoming in de gewone kosten van  het lager 

onderwijs door middel van Rijksbijdragen of subsidies, 1860 - 1919.  1 omslag 
 
 2802 Stukken betreffende werkplannen, lesroosters, leerstof, vrijstelling en bepaalde 

vakken, vacantie-regeling, sluiting van scholen in verband met bepaalde 
omstandigheden, alsmede het splitsen van klassen terzake het overschrijden van 
het maximum aantal leerlingen per klasse, 1889 - 1919.  1 omslag 

 
 2803 Lijsten van schoolgaande kinderen met vermelding van het aantal per maand, 

1861 - 1862.  1 omslag 
 
 2804-2819 Lijsten der schoolgaande kinderen boven de zes en beneden de zwaalf jaren, 

1880, 1883 - 1889, 1891, 1893 - 1895, 1897 - 1900.  16 katernen 
N.B. De lijsten zijn telkens opgemaakt op 1 januari van een bepaald schooljaar, zodat b.v. de lijst van 
1-1-1880 handelt over het schooljaar 1879/1880 

 2804 Lijst, 1880 1 katern 
 2805 Lijst, 1883 1 katern 
 2806 Lijst, 1884 1 katern 
 2807 Lijst, 1885 1 katern 
 2808 Lijst, 1886 1 katern 
 2809 Lijst, 1887 1 katern 
 2810 Lijst, 1888 1 katern 
 2811 Lijst, 1889 1 katern 
 2812 Lijst, 1891 1 katern 
 2813 Lijst, 1893 1 katern 
 2814 Lijst, 1894 1 katern 
 2815 Lijst, 1895 1 katern 
 2816 Lijst, 1897 1 katern 
 2817 Lijst, 1898 1 katern 
 2818 Lijst, 1899 1 katern 
 2819 Lijst, 1900 1 katern 

 



 2820 Lijsten der zich in de gemeente bevindende kinderen boven de zes en beneden de 
twaalf jaren, 1886 januari 1 en 1887 januari 1.  1 omslag 
N.B. Bij vergelijking met de lijst van schoolgaande kinderen in 1886 blijkt dat van de 184 kinderen er 
143 de school bezoeken. 

 
 2821 Stukken betreffende de statistiek van het Lager Onderwijs in het algemeen, het 

aantal leerlingen per school, het schoolverzuim, alsmede het toelaten van 
leerlingen van de ene gemeente op scholen van andere gemeenten, 1887 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB8>c Toezicht op onderwijs en studiebevordering 
 
 2822 Stukken betreffende het Rijksschooltoezicht, de benoeming van schoolopzieners 

en inspecteurs alsmede de oprichting en samenstelling van de plaatselijke 
commissie van toezicht op het Lager Onderwijs, 1881 - 1919.  1 omslag 

 
 2823 Stukken betreffende de ingevolge de leerplichtwet ingestelde Plaatselijke 

Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1902 - 1919.  1 omslag 
N.B. Voor stukken betreffende studiebeurzen zij verwezen naar de hierna volgende afdelingen over 
andere categorien van onderwijs. 

 
<RUB8>d Schoolgebwouen en inrichting daarvan 
N.B. Zie ook inventaris nr. 1830 
 
<RUB9>a Schoolgebouwen 
 
 2824 Stukken betreffende de voorgenomen plannen tot oprichting van een 

schoolgebouw met onderwijzerswoning, welk plan achteraf niet werd verwezenlijk, 
1830 - 1847.  1 omslag 
N.B. Het plan hierboven bedoeld werd blijkens de archiefstukken reeds opgemaakt in 1828. Toen in 
1845 eindelijk tot verwezenlijking zou worden overgegaan, bleek de raad verdeeld over de plaats waar 
de nieuwe school zou worden gebouwd; n.l. ofwel op de plek waar het oude schoollokaal stond, zijnde 
in feite de onderwijzingswoning (gelegen in de Kouvenderstraat of op het kruispunt van Dorpstraat en 
Kloosterstraat), danwelk op een nieuwe plaats die wordt aangeduid als op de hoogte achter de kerk. 
Naast de onenigheid over de plaats kelderde het plan naar onze mening vooral wegens gebrek aan 
geldmiddelen. 

 
 2825 Stukken betreffende de verbouwing tot een nieuw schoollokaal van de vroegere 

onderwijzerswoning, 1850.  1 omslag 
N.B. Het nog resterende gedeelte der archiefstukken geeft geen absoluut uitsluitsel over de plaats. Wij 
moeten echter aan de hand van bepaalde aanwijzingen aannemen, dat het hier handelt over het 
gebouw gelegen ter linker zijde van het punt waar de Kloosterstraat uitmondde in de dorpstraat, welk 
schoolgebouw, na het tot stond komen van de nieuwe school in 1870 door de gemeente werd bestemd 
tot kapelanie. 

 
 2826 Besluit van Gedeputeerde Staten ter goedkeuring van een raadsbesluit, d.d. 11 

februari 1871, waaarbij het oude schoolgebouw gelegen sectie C. perceelnrs. 
1654, 1655 en 1688 kosteloos wordt afgestaan aan de kerkfabriek om er een 
kapelanie te vestigen, 1871 februari 23.  1 stuk 

 
 2827 Stukken betreffende de subsidiëring, aanbesteding en oprichting van een nieuw 

schoolgebouw met onderwijzerswoning, alsmede de aankoop van daartoe 
benodigd grond, gelegen achter den Hekberg en kadastraal bekend als sectie A. 
perceel nr. 267 (gedeeltelijk), 1870 - 1871.  1 omslag 
N.B. Het betreft hier de school welke gelegen heeft aan de Vogelstang bij het kruispunt van Dorpstraat-
Kouvenderstraat en Amstenraderweg. Na de opening van de moderne school in de Nieuwstraat in 
1911 werd het gebouw bestemd tot Bewaarschool. Bij het tot stand komen van het Bijzonder Onderwijs 
verrees er later het scholencomplex van de St. Janschool. 

 
 2828 Stukken betreffende de aanbesteding met bestek en voorwaarden, de oprichting 

en oplevering van de Openbare School later genaamd Wilhelmina School, met 
onderwijzerswoning en het gemeentehuis, alsmede de aankoop van de hiervoor 
benodigde grond, kadastraal bekend als sectie B. perceelnrs. 1254 en 1467, 
genaamd Komerd en gelegen aan de Flattenstraat (later Nieuwstraat), 1909 - 
1914.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventaris nr. 2384 



 
 2829 Stukken betreffende de aanbesteding met tekening, bestek en voorwaarden en de 

bouw van twee schoollokalen aansluitende aan de bestaande school aan de 
Nieuwstraat, 1913 - 1917.  1 omslag 

 
 2830 Stukken betreffende het onderhoud van het schoolgebouw aan de Nieuwstraat, 

het repareren van mijnscheuren op kosten der Staatsmijnen in Limburg, de 
aanbesteding van het buitenverfwerk en het witten der lokalen, alsmede de 
assurantie tegen brandschade e.d, 1918 - 1919.  1 omslag 

 
 2831 Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein te Overbroek, kadastraal 

bekend als sectie C. nrs. 1549 en 1550, aanvankelijk bestemd voor de bouw van 
een houten noodschool doch uiteindelijk in gebruik genomen voor de bouw van 
school II de z.g. Julianaschool, 1917 - 1919.  1 omslag 

 
 2832 Stukken betreffende de voorgenomen plannen tot het oprichten van een houten 

noodschool op het daartoe aangekochte terrein; een plan dat achteraf niet is 
verwezenlijkt en vervangen door de bouw van de school die in het hierna volgende 
nummer aan de orde komt, 1917 - 1918.  1 omslag 

 
 2833 Stukken betreffende de planning met tekeningen bestek en voorwaarden, de 

aanbesteding, de bouw en de subsidiëring van de z.g. Julianaschool met 
onderwijzerswoning aan de Overbroek, 1918 - 1920.  1 omslag 

 
 2834 Stukken betreffende de ingebruikneming en de officiele opening en inzegening van 

de Julianaschool, alsmede de onthulling van de aangebrachte gedenksteen, 1919 
september 1.  1 omslag 

 
 2835 Stuken betreffende de huur en inrichting van hulp-schoollokalen, zoals de ruimten 

van de oude parochie-kerk en lokalen in het pand Widdershoven in verband met 
plaatsgebrek in de Openbare Lagere School Wilhelmina aan de Nieuwstraat, 1917 
- 1919.  1 omslag 

 
 2836 Stukken betreffende de voorgenomen plannen tot uitbreiding en officiele oprichting 

van een derde school voor Lager Onderwijs, n.l. de z.g St. Janschool voor 
Bijzonder Onderwijs, staande onder het Bestuur der Vereniging St. Janschool aan 
de Hoofdstraat gelegen, sectie C. nrs. 266 en 2035, 1918 - 1919.  1 omslag 

 
<RUB9>b Inrichting, meubilering, verwarming etc. 
 
 2837 Schrijven van de onderwijs-inspectie inzake de vergunning tot het aanschaffen, en 

het indienen van de betreffende declaratie door het gemeentebestuur, van een 
leesmachine voor de Openbare Lagere School, 1843 augustus 26.  1 stuk 

 
 2838 Stukken betreffende de aanbesteding en levering van schoolmeubelen zoals, 

schoolbanken, borden, muziekplankjes, letterkasten, maten, gewichten, 
telmachine en een z.g. ventilatiekachel voor de nieuwe school (aan de Vogelstang, 
1873 - 1874.  1 omslag 

 
 2839 Bestek en voorwaarden, met daarbij behorende stuken en tekening, aangaande 

de levering van nieuwe schoolboeken alsmede het vernieuwen van de vloer van 
de Openbare Lagere School aan de Vogelstang, 1883 october 8.  1 omslag 

 
 2840 Raadsbesluit, met de daarbij behorende stukken, inzake de aanbesteding en 

vergunning van de aanleg der centrale verwarming bij de bouw van school I de 
z.g. Wilhelminaschool, 1911 april 11.  1 omslag 

 
 2841 Proces-verbaal van aanbesteding en gunning inzake de levering van 

schoolmeibelen bij de bouw van school I de Wilhelminaschool, 1910 december 19. 
 1 stuk 



 
 2842 Proces-verbaal vaan aanbesteding, met daarbij behorende bestek en 

voorwaarden alsmede andere stukken, inzake de levering en plaatsing van 
schoolmeubelen bij gelegenheid van de uitbreiding der Wilhelminaschool, 1915 
november 12.  1 omslag 

 
 2843 Stukken betreffende aanbesteding en levering van schoolmeubelen ter inrichting 

van de noodschoollokalen, toen de Openbare Lagere School I geen voldoende 
ruimte had voor het opvangen van leerplichtigen, 1917 - 1918.  1 omslag 

 
 2844 Proces-verbaal van aanbesteding en gunning, met de darbij behorende stukken, 

inzake de aanleg van electrische verlichting bij de inrichting van school II de z.g. 
Julianaschool aan het Overbroek, 1919 augustus 9.  1 omslag 

 
 2845 Stukken betreffende de aanbesteding in de levering van schoolmeubelen en 

verwarming bij de bouw en inrichting van school II de z.g. Julianaschool, 1918 - 
1921.  1 omslag 
N.B. Hierbij zijn tevens opgenomen de stukken inzake het geschil tussen het gemeentebstuur en een in 
staat van faillissement verkerend bedrijf dat aanvankelijk de houten noodschool met meubilering zou 
leveren. 

 
<RUB7>2 Andere soorten dan lager onderwijs 
 
 2846 Stukken betreffende de overdracht door het gemeentebestuur van de oude school 

met onderwijzerswoning en gemeentehuis met inboedel en terreinen, groot ca. 15 
are en 60 c.a. gelegen sectie A. perceelnr. 1720, aan het R.K. Kerkbestuur van St. 
Jan Evanglist onder voorwaarde dat laatstgenoemd bestuur zich verplicht in 
voormeld gebouw een bewaarschool te vestigen, 1911 - 1912.  1 omslag 

 
 2847 Stukken betreffende het onderwijs aan de bewaarschool staande onder het 

bestuur der Vereniging St. Janschool, 1917 - 1919.  1 omslag 
 
 2848 Stukken betreffende het herhalingsonderwijs in het algemeen, en in het bijzonder 

de aan de Wilhelminaschool en de Julianaschool gegeven cursussen 
herhalingsonderwijs, met leerplannen, regeling lesuren en schooltijden alsmede de 
tijdelijke benoeming van leerkrachten, 1917 - 1919.  1 omslag 

 
 2849 Opgaven de staten omtrent de cursussen voor herhalinsonderwijs met vermelding 

van de aangestelde leerkrachten en de onderwezen vakken, 1917 - 1919.  1 omslag 
 
 2850 Stukken betreffende de bevordering van het landbouw-onderwijs in het algemeen, 

alsmede in het bijzonder betreffende toekening van studiebeurzen ten behoeve 
van leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Sittard, 1907 - 1919.  1 omslag 

 
 2851 Stukken betreffende de subsidiëring door het gemeentebestuur van de 

Ambachtschool voor Heerlen en omstreken, 1919.  1 omslag 
 
 2852 Stukken betreffende de bevordering em subsidiëring van het tekenonderwijs in het 

algemeen, alsmede de inrichting van de R.K. Patronaats-tekenschool gevestigd in 
de oude kerk, 1914 - 1919.  1 omslag 

 
 2853 Brieven, in hoofdzaak afkomstig van het Provinciaal Bestuur, gericht aan de 

burgemeester die te samen met de pastoor, bestuurders of collateurs zijn van de 
Beurzenstichting Adriaen Weustenraedt gevestigd te Hoensbroek, welke beurs 
bestemd is tot bevordering tot de studie in de humaniora en derhalve het hoger 
onderwijs moet dienen, 1833 - 1848.  1 omslag 

 
 2854 Vervallen! Toegevoegd aan het archief van de Beurzenstichting zie  archief, 1948 - 

1981.  omslag 
 



B Culturele ontwikkeling en religie 

 
 2855 Lijst van gebouwen of lokalen bestemd tot uitoefening van de openbare eredienst 

en tot schollen binnen het arrondissement Maastricht, ingevolge resolutie van 16 
september 1875, vermeidende de kerken en scholen binnen de gemeente. Zonder 
datum; bijgehouden, +- 1915 - 1933.  1 deel 

 
 2856 Verordening tot het waren van inbreuken op natuurschoon afgekondigd in het 

Provinciaal Blad nr. 19 van 1919, met begeleidend schrijven, 1919 februari 22.  1 omslag 
 
 2857 Aanplakbiljet vermeldende het programma van een Muziekfeest te geven door het 

Fanfare-gezelschap St. Caecilia te Hoensbroek, 1897 juni 29.  1 stuk 
 
 2858 Register van de inde gemeente wonende Gedecoreerden, 1912 - 1947.  1 deel 
 
 2859 Stukken betreffende het otezicht door het Provinciaal Bestuur uitgeoefend op het 

beheer dder eigendommen van de kerkfabriek alhier, met name het verpachten 
van goederen, het beleggen van gelden, het aflossen van kapitalen en renten, 
1824 - 1846.  1 omslag 

 
 2860 Stukken betreffende de z.g. traktementen of gratificatien van vikarissen of 

kapelaans en de pensioenen van vroegers geestelijken, 1819 - 1893.  1 omslag 
 
 2861 Stukken betreffende de uitbetaling van pensioen aan de gewezen kloosterzuster, 

Maria Gertudis Custers, i.v.m. de confiscatie van de goederen van betreffend 
klooster in de Franse Revolutie, 1822.  1 omslag 

 
 2862 Stukken betreffende de overdracht door het gemeentebestuur aan de kerkfabriek 

van het oude schoollokaal met tuin bestemd tot kapelanie en de autorisatie tot het 
aanvaarden van deze schenking door het Provinciaal Bestuur, 1870 - 1871.  1 omslag 

 
 2863 Stukken betreffende het onderhoud van de oude pastorie (1822) en de 

subsidiëring door het Rijk van de bouw der nieuwe pastorie, 1822 - 1880.  1 omslag 
 
 2864 Stukken inzake het geschil over de eigendom van toren en klokken der oude kerk 

en de restauratie van de monumentale oude kerk, 1882 - 1910.  1 omslag 
 
 2865 Stukken betreffende de subsidiëring van de bouw der nieuwe kerk, 1900 - 1911.  1 omslag 
 
 2866 Stukken betreffende de subsidiëring door het Provinciaal Bestuur van de 

omheining rond het kerkhof, waarbij de aanwezige haag vervangen wordt door 
een muur, 1861 - 1862.  1 omslag 

 
 2867 Stukken betreffende de subsidiëring in het algemeen verleend aan het R.K. 

Kerkbestuur en rectoraten, alsmede aan de hervormde Gemeente en aan de 
geestelijke bedienaren der diverse kerkgenootschappen, 1900 - 1919.  1 omslag 

 

XIV Landsverdediging 

 

A Landsverdediging in het algemeen 

 
 2868 Stukken betreffende de Landsverdediging in het algemeen en / of tegelijkertijd 

handelden over meer dan èèn der onderwerpen (Militie, Landweer, Landstorme.d.) 
genoemd in de navolgende onderverdelingen, 1834 - 1919.  1 omslag 

 



B Militie 

 
 2869 Stukken betreffende de Militie in het algemeen, aslmede stukken handelend over 

Militie-plichtigen van verscheidene lichtingen tegelijkertijd, 1822 - 1918.  1 omslag 
 
 2870-2888 Stukken betreffende Militie-plichtigen van de hierbij nader aangeduide lichting of 

lichtingen, 1815 - 1834, 1871 - 1902, 1904 - 1916, 1918.  17 omslagen en 2 stukken 
N.B. De stukken in deze serie bijeengebracht zijn geordend per lichting. de vermelde jaartallen zijn de 
lichtingsjaren, die niet steeds corresponderen met de datering der stukken. Slechts indien op een stuk 
geenlichtingsjaar is vermeld, wordt de datum van het stuk maatgevend. De stukken over de lichtingen 
van vòòr 1900 zijn in 2 omslagen bijeengevoegd omdat het aantal stukken zeer gering is. 

 2870 Lichtingen, 1815 - 1834 1 katern 
 2871 Lichtingen, 1871 - 1899 1 katern 
 2872 Lichting, 1900 1 katern 
 2873 Lichting, 1901 1 katern 
 2874 Lichting, 1902 1 stuk 
 2875 Lichting, 1904 1 katern 
 2876 Lichting, 1905 1 katern 
 2877 Lichting, 1906 1 katern 
 2878 Lichting, 1907 1 katern 
 2879 Lichting, 1908 1 katern 
 2880 Lichting, 1909 1 katern 
 2881 Lichting, 1910 1 katern 
 2882 Lichting, 1911 1 katern 
 2883 Lichting, 1912 1 katern 
 2884 Lichting, 1913 1 katern 
 2885 Lichting, 1914 1 katern 
 2886 Lichting, 1915 1 katern 
 2887 Lichting, 1918 1 katern 
 2888 nakijken 1 katern 

 
 2889 Stukken handelende over Militie-plichting van diverse lichtingen in èènzelfde 

archiefstuk, 1884 - 1917.  1 omslag 
 

C Landweer 

 
 2890 Stukken betreffende de Landweer in het algemeen, 1909 - 1912.  1 omslag 
 
 2891-2903 Stukken betreffende de Landweer-plichtigen van de hierbij nader aangeduide 

lichting en jaarklasse, 1896 (1904) - 1911 (1919).  9 omslagen en 4 stukken 
N.B. De stukken in deze serie zijn eveneens geordend per lichtingsjaar. De hierna genoemde jaartallen 
hebben dus geen betrekking op de datering der stukken, maar op het jaar der lichting. De Militie-
plichtige of Milicien ging na 8 jaar normaliter over naar de Landweer, (jaarsklasse 1908). Daar in de 
stukken meestal wel de lichting (1900) maar niet altijd de jaarklasse (1908) wordt vermeld, zijn in deze 
serie de stukken geordend per (Militie) lichtingsjaar en niet per (Landweer) jaarklasse, ofschoon de 
jaarklasse tussen haakjes wordt vermeld. 

 2891 Lichting, 1896 (1904) 1 stuk 
 2892 Lichting, 1898 (1906) 1 katern 
 2893 Lichting, 1899 (1907) 1 katern 
 2894 Lichting, 1900 (1908) 1 katern 
 2895 Lichting, 1901 (1909) 1 katern 
 2896 Lichting, 1902 (1910) 1 katern 
 2897 Lichting, 1903 (1911) 1 katern 



 2898 Lichting, 1904 (1912) 1 katern 
 2899 Lichting, 1905 (1913) 1 katern 
 2900 Lichting, 1906 (1914) 1 katern 
 2901 Lichting, 1907 (1915) 1 stuk 
 2902 Lichting, 1910 (1918) 1 stuk 
 2903 Lichting, 1911 (1919) 1 stuk 

 
 2904 Stukken betreffende Landweerplichtigen, tegelijkertijd in èèn stuk handelende over 

meer dan èèn lichting of over Landweerplichtigen waarvan het lichtingsjaar 
(jaarklasse) niet is aangegeven, 1900 - 1916.  1 omslag 

 

D Landstorm 

 
 2905 Stukken betreffende de Landstorm in het algemeen, en/of handelende over 

meerdere Landstorm-lichtigen tegelijkertijd, 1914 - 1915.  1 omslag 
 
 2906 Staten, opgaven en andere stukken betreffende anfzonderlijke 

Landstormplichtigen, 1905 - 1916.  1 omslag 
 

E "Rustende" Schutterij 

 
 2907 Algemene rol van de manschappen, welke in het jaar 1899 in de termen vallen om 

opgeroepen te worden tot inlijving bij de Rustende Schutterij, 1899 augustus 1.  1 deel 
 
 2908 Bijzondere rol van de manschappen welke in het jaar 1899 van de Algemene rol 

zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de Rustende Schutterij, 1899 
augustus 10.  1 deel 

 
 2909-2910 Inschrijvings-register voor de Rustende Schutterij, 1899 en 1900.  2 katerns 

 2909 1899 1 katern 
 2910 1900 1 katern 

 
 2911-2912 Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen voor de Rustende Schutterij, 1899 en 

1900.  2 katerns 
 2911 1899 1 katern 
 2912 1900 1 katern 

 

F Vrijwilligers 

 
 2913 Stukken betreffende vrijwilligers bij de Marine en het Nederlands-Indische leger, 

1872 - 1913.  1 omslag 
 

G Kostwinners-vergoedingen van dienstplichtigen 

 
 2914 Stukken betreffende vergoedingen wegens kostwinnerschap van 

Militie0Landweer-Landstorm-plichtigen, 1905 - 1919.  1 omslag 
 

H Militaire vorderingen 

 



 2915 Stukken betreffende militaire vorderingen door Franse troepen in 1807, door 
Saksische troepen in 1815 en de afwikkeling van de betaling dezer Leveranties, 
1807 - 1827.  1 omslag 

 
 2916 Stukken betreffende de leverantie en de betaling van militaire verordeningen door 

de Belgische troepen in de vorm van levensmiddelen, drank en fourage, 1830 - 
1832.  1 omslag 

 
 2917 Stukken betreffende de militaire vorderingen, de levering en de betaling daarvan, 

door Belgische troepen, in de vorm van het ter beschikking stellen van paarden en 
karren met voerlieden voor militaire transporten, 1830 - 1832.  1 omslag 

 
 2918 Stukken betreffende de militaire vorderingen door Belgische troepen zowel in de 

vorm van leveringen en levenmiddelen en fourage alsmede ook het beschibaar 
stellen van paarden en bespannen voertuigen voor militair transport, 1831.  1 omslag 

 
 2919 Stukken betreffende de militaire vordering van wol voor het Nederlandse leger in 

het algemeen, lijsten van leveraars van bedoelde wolwachten en de betaling 
daarvan alsmede staten van in de gemeente aanwezige schapen en lammeren, 
1915 - 1917.  1 omslag 

 

I Militaire inkwartiering 

 
 2920 Statistische opgave van het aantal manschappen en paarden waarvoor 

inkwartiering zou kunnen worden verzorgd in de gemeente alsmede een lijst van 
aanwezige voorraden aan: graan, aardappelen, koeien, schapen, varkens e.d, 
1832 september 17.  1 stuk 

 
 2921 Lijsten bevattende de namen der inwoners welke voor het verlenen van militaire 

inkwartiering en het onderhoud van krijgsvolk in aanmerking komen, met 
bijbehorende stukken, 1872 - 1893.  1 omslag 

 
 2922 Opgave betreffende de percelen waarin inkwartieren van krijgsvolk kan plaats 

hebben, alsmede een lijst van de wijzigingen daarin aangebracht, 1914.  1 omslag 
 
 2923 Stukken betreffende de inkwatieren van soldaat-commiezen en de daarvoor 

geldende vergoedingsregeling, 1919.  1 omslag 
 

XV Justitie 

 
 2924 Stukken betreffende organieke en administratieve maatregelen van het justitie-

apparaat, 1827 - 1844.  1 omslag 
 
 2925 Rapporten, processen-verbaal, medelingen en inrichtigen uitgegaan van of 

ingekomen bij de burgemeester als hulpofficier van justitie, aangaande misdrijven 
en overtredingen, 1827 - 1872.  1 omslag 

 
 2926 Staten van inlichtingen, dagvaardigingen e.d. ingekomen bij of uitgegaan van de 

burgemeester als hulpofficier van justitie, 1912 - 1918.  1 omslag 
 

IV Stukken en seriën van bijzonder aard, 1920 - 1940 

 
 2927 Overzicht of schema van het Alfabetische Rubriekenstelsel met de doorlopende 

volgnummers en de benamingen der rubrieken, 1920 - 1940.  1 omslag 
 



1 Ambtenarenwet 

 

A Ambtenarenwet (algemeen dossier) 

 
 2928-2933 Stuken betreffende de toepassing van de Amtenarenwet in het algemeen, zoals: 

ambtenaren-reglementen, verordeningen en instructies, arbeidsovereenkomsten, 
rechtstoestand, vereniging van ambtenaren, politie en werklieden, verboden 
verenigingen, ontslag wegens revolutionaire gezindheid, het dragen van insines. 
alsmede stukken betreffende de samenstelling van: commissies van 
georganiseerd overleg in ambtenaarszaken, scheidsgerechten e.d, 1933 - 1938.  6 omslagen 

 2928 1933 (129) 1 katern 
 2929 1934 (52) 1 katern 
 2930 1935 (191) 1 katern 
 2931 1936 (202) 1 katern 
 2932 1937 (256) 1 katern 
 2933 1938 (228) 1 katern 

 

B Commissie Georganiseerd Overleg 

 
 2934-2936 Stukken betreffende de verordening, regelende her georganseerd overleg in 

ambtenaarszaken in het algemeen, alsmede in hoofdzaak stukken betreffende de 
benoeming van leden en/of vertegenwoordigers in deze commissie van bonden, 
ledenlijsten dezer bonden e.d, 1937 - 1939.  3 omslagen 
N.B. Voor stukken over deze commissie van de voorafgaande jaren 1933 - 1936 zij verwezen naar de 
hieraan voorafgaande serie Algemene Dossiers, sub 1. A. 

 2934 1937 (227) 1 katern 
 2935 1938 (320) 1 katern 
 2936 1939 (270) 1 katern 

 

C Scheidsgerechten 

 
 2937 Stukken betreffende de samenstelling van de scheidsgerechten voor ambtenaren 

en werklieden der gemeente, alsmede de benoeming van leden in deze, 1938 
(450).  1 omslag 
N.B. Voor stukken over de scheidsgerechten van voorafgaande jaren zij verwezen naar de hieraan 
voorafgaande serie: Algemene Dossiers sub. 1. A. 

 

D Andere aangelegenheden inzake de ambtenarenwet 

 
 2938 Stukken betreffende de uitvoering van het Capitulanten-reglement 1935, de 

benoeming van capitulanten vooral bij de gemeente-politie, de wijziging van de 
verordening regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de bezoldiging en 
de rechtstoestand voor ambtenaren, politie en werklieden i.v.m. bedoelde 
capitulanten, 1936 (415).  1 omslag 

 
 2939 Stukken betreffende de personeelsbezetting in het algemeen, met een overzicht 

van de bezetting, het aantal functionarissen, ambtenaren e.d. met vermelding van 
hun rang zowel voor de afdeling Secretarie alswel voor Publieke Werken, 
Burgerlijk Armbestuur en Bedrijven, 1938 (543).  1 omslag 

 



2 Arbeidsbemiddelingswet 
N.B. Zie ook: 3. Arbeidswet. (R. 3.) 
 

A Samenwerkingsverband 

 
 2940 Schrijven van het gemeentebestuur van Heerlen om te komen tot samenwerking 

op het gebied der plaatselijke arbeidsbemiddeling tuusen de gemeenten: 
Hoensbroek, Brunssum, Schaesberg, Voerendaal en Heerlen, 1932 december 9 
(416).  1 stuk 

 

B Commissie van toezicht op agentschap 

 
 2941-2942 Stukken betreffende de samenstelling en de benoeming van leden der Commissie 

van toezicht op het Agentschap der Arbeidsbemiddeling, 1938 - 1939.  2 omslagen 
N.B. Voor vroegere jaren zij verwezen naar: 3. Arbeidswet (R. 3). sub. C. 

 2941 1938(363) 1 katern 
 2942 1939 (539) 1 katern 

 

C Agentschap arbeidsbemiddeling 

 
 2943-2947 Stukken betreffende de arbeidsbemiddeling in het algemeen, alsmede in het 

bijzonder en in hoofdzaak over de aanstelling van de plaatselijke agent der 
arbeidsbemiddeling, zijn salariering, zijn ontslag, e.d, 1933, 1934, 1938, 1939.  5 omslagen 
N.B. Voor voorafgaande jaren zij verwezen naar: 3 Arbeidswet (R. 3). sub. C. 

 2943 1933 (314) 1 katern 
 2944 1933 (332) 1 katern 
 2945 1934 (214) 1 katern 
 2946 1938 (475) 1 katern 
 2947 1939 (568) 1 katern 

 

3 Arbeidswet 
N.B. Zie ook: 2. Arbeidsbemiddelingswet. (R. 2b.) 
 

A Arbeidsovereenkomsten 

 
 2948-2951 Stukken betreffende tussen het gemeentebestuur als werkgeefster enerzijds en 

arbeiders in dienst der gemeente anderzijds aangegane arbeidsovereenkomsten, 
1926, 1928 - 1930.  4 omslagen 
N.B. In het dossier 1926 komen ook oudere arbeidsovereenkomsten voor uit de jaren 1922 - 1925. 

 2948 1926 (123) 1 katern 
 2949 1928 (226) 1 katern 
 2950 1929 (117) 1 katern 
 2951 1930 (199) 1 katern 

 

B Collectieve arbeidscontracten 

 
 2952 Stukken betreffende de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het bouwbedrijf 

gelden voor de Mijnstreek, 1929 (218).  1 omslag 
 



C Arbeidsbemiddeling 
N.B. Zie ook: 2. Arbeidsbemiddelingswet. (R. 2b.) 
 
 2953 Stukken betreffende de Commissie van toezicht op het Agentschap der 

Arbeidsbemiddeling, haar huishoudelijk reglement, de benoeming van leden en/of 
vertegenwoordigers dezer commissie alsmede de verordening voor het 
agentschap en de instructie voor de Agent der Arbeidsbemiddeling in de 
gemeente, 1933 (269).  1 omslag 

 
 2954-2957 Stukken betreffende de uitvoering van de Arbeidsbemiddeling in het algemeen, 

alsmede in hoofdzaak en in het bijzonder over het Agentschap en de Agent der 
Arbeidsbemiddeling, verslag over de toestand en verrichtingen, subsidie en 
rijksbijdrage in de salariering van de correspondent. e.d, 1929, 1930, 1933, 1938. 4 omslagen 

 2954 1929 (128) 1 katern 
 2955 1930 (147) 1 katern 
 2956 1933 (183) 1 katern 
 2957 1938 (72) 1 katern 

 
 2958 Stukken betreffende de aanwijzing ingevolge art 94. 3e lid der Arbeitswet 1919 

van Chr. Maas en P. Maas als bestuurders van de Houtzagerij der Gebr. Maas te 
Overbroek, 1923 (339).  1 omslag 

 

4 Archieven 

 
 2959-2962 Stukken betreffende de uitvoering der Archiefwet in het algemeen, de 

gemeentelijke zorg voor haar archief, ministerële en provinciale voorschriften dien 
aangaande, alsmede stukken over de door de Inspecteur der gemeentearchieven 
in Limburg uitgebrachte inspectie-rapporten, de veilige opberging der archieven in 
oorlogstijd e.d, 1923, 1929, 1934, 1939.  4 omslagen 

 2959 1923 (253) 1 katern 
 2960 1929 (217) 1 katern 
 2961 1934 (424) 1 katern 
 2962 1939 (566) 1 katern 

 
 2963 Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aan merking komende stukken in 

de gemeentearchieven, dagtekenende van na 1850, vastgesteld door de 
betreffende ministeries, 1936 februari 29 en april 15.  1 katern 

 
 2964 Machtiging door Burgemeester en Wethouders verleend aan J.Th.H. de Win, 

archivaris belast met de ordening en inventarisatie der gemeentearchieven, om de 
daarvoor in aanmerking komende bescheiden uit het archief der gemeente tot 
1940 te vernietigen, 1968 september 10.  1 omslag 

 
 2965 Lijsten van te vernietigen dossiers met archiefstukken uit de periode 1920 - 1939, 

1e serie, behorende bij het proces-verbaal van vernietiging van archiefstukken uit 
de jaren 1920 tot 1947, waartoe door Burgemeester en Wethouders machtiging 
werd verleend aan de secretaris, 1958 maart 17.  1 omslag 

 
 2966 Lijsten van te vernietigen dossiers met archiefstukken uit de periode 1920 - 1939, 

2e serie, behorende bij het proces-verbaal van vernietiging der archiefstukken 
waartoe door Burgemeester en Wethouders machtiging is verleend aan de 
secretaris omslag 

 
 2967 Afschrift van het schrijven van de Algemeen Rijksarchivaris waarin deze, gehoord 

de Provinciale Inspecteur der archieven in Limburg, machtiging verleent inzake de 
incidentele vernietiging van archiefsbescheiden waarbij de name zijn bedoeld de 



bijlagen der gemeenterekening die normaliter eerst na een periode van 40 jaren 
mogen worden vernietigd, alsmede de normaliter van vernietiging uitgezonderde 
bevelschriften tot betaling betrekking hebbende op de uitvoering van openbare 
werken, gebouwen en eigendommen over de periode van 1921 - 1958, met 
bijbehorende machtiging voor de heer J.Th.H. de Win, 1969 juli 29.  1 omslag 

 

5 Armwezen 

 

A Armwezen (algemeen dossier) 

 
 2969-2986 Stukken betreffende het Armwezen in het algemeen, de uitvoering en toepassing 

van de Armenwet, statistieken en jaarverslagen, lijsten van instellingen van 
weldadigheid, verleende susidies alsmede o.a. begrotingen en rekeningen van de 
Armenraad, salariering van de secretaris van het Burgerlijk Armbestuur met 
daarnaast hoofdzakelijk stukken oover maatschappelijke steun in menigerlei vorm 
verleend aan behoeftigen, hulpbehoevenden, zieken, werklozen, voogdijkinderen 
e.d, 1926 - 1935.  14 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze algemene dossiers zoals uit de omschrijving blijkt, aanvankelijk ook 
stukken werden opgeborgen die vooral na 1935 in afzonderlijk dossiers, hierna volgende, werden 
verzameld. 

 2986 1926 (124) 1 katern 
 2969 1927 (143) 1 katern 
 2970 1928 (67) 1 katern 
 2971 1929 (53) 1 katern 
 2972 1930 (122). (1e halfjaar) 1 katern 
 2973 1930 (122). (2e halfjaar) 1 katern 
 2974 1931 (66). ( 1e halfjaar) 1 katern 
 2975 1931 (66). (2ehalfjaar) 1 katern 
 2976 1932 (90). (1e halfjaar) 1 katern 
 2977 1932 (90). (2e halfjaar) 1 katern 
 2978 1933 (67). (1ehalfjaar) 1 katern 
 2979 1933 (67). (2e halfjaar) 1 katern 
 2980 1934 (90) 1 katern 
 2981 1935 (123) 1 katern 

 

B Statistiek van het armwezen 

 
 2982-2985 Stukken betreffende statistische opgaven inzake het Armwezen in het algemeen, 

alsmede opgaven over de bedeling van armen door het gemeentebestuur 
rechtstreeks in het bijzonder, 1922, 1923, 1924, 1927.  4 omslagen 

 2982 1922 (243) 1 katern 
 2983 1923 (80) 1 katern 
 2984 1924 (174) 1 katern 
 2985 1927 (259) 1 katern 

 

C Uitvoering Armenwet 

 
 2986-2992 Stukken betreffende de uitvoering en toepassing der Armenwet in het algemeen, 

alsmede het ingevolge art 3 dezer wet op de Lijst van Instellingen van 
Weldadigheid brengen van bepaalde Verenigingen, de toepassing van art 40 



dezer wet in verband staande met het bepalen van het domicilie van onderstand 
van behoeftigen - en - in de jaaromslag 1939 tevens stukken over de Armenraad, 
begroting en rekening Armenraad, het personeel en secretaris van het Burgerlijk 
Armbestuur, statistische gegevens e.d, 1924, 1927, 1932, 1934, 1935, 1938, 
1939.  7 omslagen 

 2986 1924 (199) 1 katern 
 2987 1927 (171) 1 katern 
 2988 1932 (406) 1 katern 
 2989 1934 (101) 1 katern 
 2990 1935 (210) 1 katern 
 2991 1938 (125) 1 katern 
 2992 1939 (92) 1 katern 

 

D Armenraad voor Heerlen en omstreken 

 

1 Samenwerking en afscheiding 

 
 2993-2995 Stukken betreffende de Armenraad in het algemeen, de vertegenwoordiging van 

instellingen in deze raad, door de raad uitgebracht adviezen over de werkwijze van 
het Burgerlijk Armstuur, de plaatselijke subsidie aan deze raad en de uiteindelijke 
afscheiding der gemeente van deze Armenraad voor Heerlen en omstreken, 1925, 
1931, 1932.  3 omslagen 

 2993 1925 (34) 1 katern 
 2994 1931 (289) 1 katern 
 2995 1932 (281) 1 katern 

 

2 Begrotingen en rekeningen van deze raad 

 
 2996-2999 Begrotingen van inkomsten en uitgaven van de Armenraad voor Heerlen en 

omstreken, met toelichtingen en andere daarbij behorende stukken en bijlagen 
over de dienstjaren, 1922 - 1926, 1921 - 1923, 1925.  4 omslagen 

 2996 1921 (420) 1 katern 
 2997 1922 (359) 1 katern 
 2998 1923 (310) 1 katern 
 2999 1925 (264) 1 katern 

 
 3000-3004 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Armenraad voor Heerlen en 

omstreken, met bijlagen en mededelingen omtrent de goedkeuring der rekeningen 
door de gemeente lopende over de dienstjaren, 1921 - 1925.  5 omslagen 

 3000 1921 (421) 1 katern 
 3001 1922 (358) 1 katern 
 3002 1923 (283) 1 katern 
 3003 1924 (250) 1 katern 
 3004 1925 (245) 1 katern 

 

E Burgerlijk armbestuur 

 



a Organisme van het armbestuur 

 
<RUB7>1 Reglement 
 
 3005-3011 Stukken betreffende het reglement van het Burgerlijk Armbestuur, besluiten met 

daarbij behorende stukken en bijlagen inzake wijzigingen van dit reglement, 1925 - 
1928, 1930, 1934, 1938.  7 omslagen 
N.B. In het jaardossier 1925 bevinden zich bovendien een aantal stukken inzake de benoeming van 
leden van dit bestuur. 

 3005 1925 (226) 1 katern 
 3006 1926 (253) 1 katern 
 3007 1927 (381) 1 katern 
 3008 1928 (84) 1 katern 
 3009 1930 (327) 1 katern 
 3010 1934 (283) 1 katern 
 3011 1938 (453) 1 katern 

 
<RUB7>2 Samenstelling bestuur 
 
 3012-3026 Stukken betreffende de samenstelling en uitbreiding van het Burgerlijk 

Armbestuur, de benoeming, herbenoeming en ontslagname van voorzitter, 
secretaris-penningmeester en leden van dit Armbestuur, 1922 - 1924, 1926- 1930, 
1932 - 1934, 1936 - 1939.  15 omslagen 

 3012 1922 (374) 1 katern 
 3013 1923 (297) 1 katern 
 3014 1924 (138) 1 katern 
 3015 1926 (165) 1 katern 
 3016 1927 (353) 1 katern 
 3017 1928 (352) 1 katern 
 3018 1929 (171) 1 katern 
 3019 1930 (331) 1 katern 
 3020 1932 (356) 1 katern 
 3021 1933 (333) 1 katern 
 3022 1934 (273) 1 katern 
 3023 1936 (410) 1 katern 
 3024 1937 (451) 1 katern 
 3025 1938 (398) 1 katern 
 3026 1939 (500) 1 katern 

 
<RUB7>3 Functionarissen, personeel en huisvesting 
 
 3027-3030 Stukken betreffende de jaarwedde of vergoeding van de vorrzitter en/of secretaris-

penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur, 1921, 1925, 1929, 1930.  4 omslagen 
 3027 1921 (477) 1 katern 
 3028 1925 (96) 1 katern 
 3029 1929 (206) 1 katern 
 3030 1930 (165) 1 katern 

 
 3031-3037 Stukken betreffende benoeming, ontslagname, bedreiging met ontslag, 

vervangiing e.d. van de secretaris-penningmeester, de door hem te stellen 
borgtocht, controle op kas en boeken, alsmede het aanstellen van tijdelijk 
personeel en hun vergoedingen en de met een en ander verband houdende 



wijzigingen in het reglement van het Burgerlijk Armbestuur, 1929, 1931 - 1934, 
1938.  7 omslagen 

 3031 1929 (293) 1 katern 
 3032 1931 (351) 1 katern 
 3033 1932 (375) 1 katern 
 3034 1933 (373) 1 katern 
 3035 1934 (137) 1 katern 
 3036 1938 (559) 1 katern 
 3037 1938 (570) 1 katern 

 
 3038 Instructie voor de controleur in dienst van het Burgerlijk Armbestuur, bij de 

uitvoering der steunregeling voor werklozen, met bijbehorende stukken, 
vastgesteld door B. en W. bij besluit van:, 1934 april 8 (268).  1 omslag 

 
 3039 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van ruimte voor de vergaderingen van 

het Burgerlijk Armbestuur, 1927 (370).  1 omslag 
 
<RUB7>4 Begrotingen 
 
 3040-3041 Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur met 

wijzigingen en bijbehorende stukken over de dienstjaren 1936, 1938 en 1939, 
1935 - 1939.  2 omslagen 

 3040 1936 (437) 1 katern 
N.B. Uitsluitend model! Geen begroting 

 3041 1939 en 1939 (106) 1 katern 
N.B. 1938 enkel begrotingswijziging 

 
<RUB7>5 Rekeningen 
 
 3042-3063 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur, soms met 

bijlagen, rapporten en andere bijbehorende stukken over de dienstjaren 1919 - 
1938, 1920, 1922 - 1939.  22 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat evenals bij de serie begrotingen de hierna afzonderlijk genoemde dossier-jaren 
niet kloppen met de dienstjaren waarover de rekeningen lopen. De rekening 1919 b.v. is opgemaakt en 
goedgekeurd in 1920 en bevindt zich dus in het jaardossier 1920. Ook is het mogelijk dat in b.v. 1935 
twee jaardossiers zijn gevormd met stukken over twee verschillende dienstjaren. Er zijn dus ook 
jaardossiers mogelijk waarin geen rekening is opgeborgen doch alleen correspondentie daarover en 
dat de rekening zelf in een volgend jaardossier te vinden is omdat ze door bijzondere omstandigheden 
eerst later is afgelegd. Hieronder zijn echter alleen aangegeven de voorhanden zijnde jaardossiers met 
het betreffende dossiernummer. 

 3042 1920 (362) 1 katern 
 3043 1922 (179) 1 katern 
 3044 1923 (223) 1 katern 
 3045 1924 (176) 1 katern 
 3046 1925 (238) 1 katern 
 3047 1926 (203) 1 katern 
 3048 1927 (318) 1 katern 
 3049 1928 (392) 1 katern 
 3050 1929 (296) 1 katern 
 3051 1930 (273) 1 katern 
 3052 1931 (273) 1 katern 
 3053 1923 (327) 1 katern 
 3054 1933 (224) 1 katern 
 3055 1933 (310) 1 katern 
 3056 1934 (100) 1 katern 
 3057 1934 (363) 1 katern 



 3058 1935 (234) 1 katern 
 3059 1935 (409) 1 katern 
 3060 1936 (322) 1 katern 
 3061 1937 (99) 1 katern 
 3062 1938 (101) 1 katern 
 3063 1939 (107) 1 katern 

N.B. Rekening boekjaar 1938 en 1939. 1938 - 1947 
 
<RUB7>6 Andere financiële aangelegenheden 
 
 3064-3070 Stukken betreffende het verstrekken van susidie door het gemeentebestuur en de 

verhoging dezer susidie, 1922, 1926 - 1931.  7 omslagen 
N.B. in het jaardossie van 1928 zijn eveneens opgenomen stukken inzake verhoging van salaris 
personeel en inzake de afscheiding van het Burgerlijk Armbestuur van de Armenraad 

 3064 1922 (426) 1 katern 
 3065 1926 (246) 1 katern 
 3066 1927 (176) 1 katern 
 3067 1928 (347) 1 katern 
 3068 1929 (236) 1 katern 
 3069 1930 (327) 1 katern 
 3070 1931 (287) 1 katern 

 
 3071-3076 Stukken betreffende de aflossing van kapitalen, het beleggen van gelden en het 

vestigen of aflossen van hypotheken door het Burgerlijk Armbestuur, 1925, 1926, 
1928, 1933, 1939.  5 omslagen en 1 stuk 

 3071 1925 (91) 1 katern 
 3072 1926 (235) 1 stuk 
 3073 1926 (137) 1 katern 
 3074 1928 (297) 1 katern 
 3075 1933 (289) 1 katern 
 3076 1939 (376) 1 katern 

 

b Taken van het armbestuur 

 
<RUB7>1 Ondersteuning van hulpbehoevenden 
 
 3077-3086 Stukken betreffende de ondersteuning door het Burgerlijk Armbestuur van 

hulpbehoevenden, armlastigen en andere categoriën in allerlei vormen, 1920, 
1921, 1923 - 1927, 1934 - 1935.  8 omslagen en 2 stukken 

 3077 1920 (152) 1 katern 
 3078 1921 (360) 1 stuk 
 3079 1923 (272) 1 katern 
 3080 1924 (220) 1 katern 
 3081 1925 (95) 1 katern 
 3082 1925 (218) 1 katern 
 3083 1926 (297) 1 stuk 
 3084 1927 (210) 1 katern 
 3085 1934 (90) 1 katern 
 3086 1935 (491) 1 katern 

 
<RUB7>2 Verpleging en andere medische zorg 
 



 3087-3100 Stukken betreffende de medische zorg in het algemeen, de benoeming en 
bezoldiging van de geneesheer belast met de armenpraktijk ( en de doodschouw) 
alsmede en in hoofdzaak betreffende de verpleging van armlastigen in 
ziekenhuizen, sanatoria en andere instellingen komende ten koste van het 
Burgerlijk Armbestuur, 1920, 1922, 1924, 1925, 1928, 1929, 1932, 1934 - 1936, 
1939.  12 omslagen en 2 stukken 

 3087 1920 (435) 1 katern 
 3088 1922 (324) 1 katern 
 3089 1924 (289) 1 katern 
 3090 1925 (292) 1 katern 
 3091 1925 (292) 1 katern 
 3092 1928 (350) 1 katern 
 3093 1929 (54) 1 katern 
 3094 1932 (99) 1 stuk 
 3095 1934 (403) 1 stuk 
 3096 1934 (405) 1 katern 
 3097 1934 (416) 1 katern 
 3098 1935 (330) 1 katern 
 3099 1936 (308) 1 katern 
 3100 1939 (454) 1 katern 

 
<RUB7>3 Huisvesting van hulpbehoevenden 
 
 3101-3103 Stukken betreffende de huisvesting van armlastigen, hulpbehoevenden en ouden 

van dagen door het Burgerlijk Armbestuur onder meer in noodwoningen, 1933, 
1935.  2 omslagen en 1 stuk 

 3101 1933 (339) 1 stuk 
 3102 1933 (375) 1 katern 
 3103 1935 (257) 1 katern 

 
<RUB7>4 Uitkering van kerstgaven 
 
 3104-3108 Stukken betreffende de extra uitkering in de vorm van kerstgaven aan armlastigen, 

werklozen en andere min-vermogenden, 1931 - 1933, 1935, 1936.  5 omslagen 
 3104 1931 (390) 1 katern 
 3105 1932 (409) 1 katern 
 3106 1933 (384) 1 katern 
 3107 1935 (480) 1 katern 
 3108 1936 (513) 1 katern 

 
<RUB7>5 Repatriëring van vreemdelingen 
 
 3109-3110 Stukken betreffende de ondersteuning verleend aan armlastige vreemdelingen, in 

het bijzonder i.v.m. reiskosten, paspoortkosten e.d. bij repatriëring en uitgeleiding 
van deze vreemdelingen, 1932, 1939.  2 omslagen 

 3109 1932 (347) 1 katern 
 3110 1939 (121) 1 katern 

 

6 Begraafplaatsen 

 
 3111 Stukken betreffende de aanleg van de bijzondere begraafplaats of kerkhof ten 

bate van de kerk van Onze Lieve Vrouwe Boodschap (Rectoraat Hoensbroek-
Station) gelegen op perceel sectie C. nr. 3244, 1930 (205).  1 omslag 



 
 3112 Stukken betreffende de aanleg van de bijzondere begraafplaats of kerkhof ten 

bate van de St. Josephkerk te Hoensbroek-Passart. gelegen op de percelen sectie 
B. nrs. 96, 99, 100 en 106, 1930 (369).  1 omslag 

 
 3113-3115 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van de bijzondere begraafplaats of 

kerkhof ten bate van de kerk van St. Jan-Evangelist te Hoensbroek-Dorp, gelegen 
op de percelen sectieC. nrs. 219, 277, 1072, 2123 en 2225, 1934 - 1935.  2 omslagen 

 3114 1934 (340) 1 katern 
 3115 1935 (374) 1 katern 

 

7 Begroting der gemeente 
N.B. De benaming van deze Rubriek: begroting der gemeente zou doen verwachten dat in de hierna volgende serie de begrotingen van 
inkomsten en uitgaven der gemeente zijn opgenomen. Dit is echter niet het geval, daar de begrotingen zelf afzonderlijk werden 
opgeborgen. Hierna volgen per dienstjaar in een eerste reeks de correspondentie e.d. over de oorspronkelijke begrotingen en 
daaropvolgend in een tweede reeks de correspondentie e.d. over de aanvulling en/of wijziging der begrotingen per dienstjaar. Voor de 
begrotingen zelf en de memories van toeligtingen daarop mogen wij verwijzen naar de doorlopende serie van 1800 - 1940 opgeborgen 
in Deel II, Hoofdstuk I van deze inventaris. 
 

A Begrotingen (Correspondentie) 

 
 3115-3151 Stukken betreffende de begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente in 

het algemeen, alsmede de afzonderlijke begrotingen van de gemeentelijke 
bedrijven en instellingen, de correspondentie inzake: het aanbieden aan 
Gedeputeerde Staten, de controle en de goedkeuring vanwege uit College, 
alsmede meer incidenteel; ontwerp-begrotingen, memories van toelichting, 
uittreksels uit notulen met algemene beschouwingen in de Raad naar voren 
gebracht naar aanleiding van de begrotingen, bekendmakingen inzake het ter 
inzage leggen ervan e.d. over de dienstjaren 1921 - 1939, 1920 - 1939 
(1940/1941).  28 omslagen en 9 pakken 
N.B. De stukken zijn per dienstjaar vaak verdeeld over meerdere jaardossiers. Daar de jaardossiers 
maatgevend moesten blijven voor de volgende in een bepaalde rubriek volgen de dossiers elkaar in die 
volgorde op. Gemakshalve hebben wij het dienstjaar der begroting tussen haakjes achter het 
jaardossier toegevoegd. 

 3115 1920 (29). (dienstjaar 1920) 1 katern 
 3116 1920 (509). (dienstjaar 1921) 1 katern 
 3117 1921 (59). (dienstjaar1921) 1 katern 
 3118 1921 (479). (dienstjaar 1922 1 katern 
 3119 1922 (435). (dienstjaar 1923) 1 katern 
 3120 1923 (302). (dienstjaar 1924) 1 katern 
 3121 1924 (278). (dienstjaar 1925) 1 katern 
 3122 1925 (279). (dienstjaar 1926) 1 katern 
 3123 1926 (272). (dienstjaar 1927) 1 katern 
 3124 1927 (367). (dienstjaar 1928) 1 katern 
 3125 1928 (167). (dienstjaar 1928) 1 katern 
 3126 1928 (334). (dienstjaar 1929) 1 katern 
 3127 1929 (299). (dienstjaar 1930) 1 katern 
 3128 1930 (285). (dienstjaar 1931) 1 katern 
 3129 1931 (307). (dienstjaar 1932) 1 katern 
 3130 1932 (81). (dienstjaar 1932) 1 katern 
 3131 1932 (353). (dienstjaar 1933) 1 katern 
 3132 1933 (104). (dienstjaar 1933) 1 katern 
 3133 1933 (345). (dienstjaar 1934) 1 katern 
 3134 1934 (187). 1e halfjaar. (dienstjaar 1934) 1 katern 



 3135 1934 (187). 2e halfjaar. (dienstjaar 1934) 1 katern 
 3136 1934 (359). (dienstjaar 1935) 1 katern 
 3137 1935 (145). (dienstjaar 1934) 

 1 katern 
 3138 1935 (82). 1e halfjaar. (dienstjaar 1935) 1 katern 
 3139 1935 (82). 2e halfjaar. (dienstjaar 1935 1 pak 
 3140 1935 (408). (dienstjaar 1936) 1 pak 
 3141 1936 (55). (dienstjaar 1935 1 katern 
 3142 1936 (76). (dienstjaar 1936) 1 pak 
 3143 1936 (408). (dienstjaar 1937) 1 pak 
 3144 1937 (303). (dienstjaar 1935 1 katern 
 3145 1937 (219). (dienstjaar 1936) 1 katern 
 3146 1937 (182). dienstjaar 1937 1 pak 
 3147 1937 (306). (dienstjaar 1938 1 pak 
 3148 1938 (273). (dienstjaar 1937) 1 pak 
 3149 1938 (180). (dienstjaar 1938 1 pak 
 3150 1939 (173). (dienstjaar 1938 1 katern 
 3151 1938 - 1941 (?). (dienstjaar 1939 1 pak 

N.B. Het laatstgenoemde jaardossier handelende over de begroting van het 
dienstjaar 1939 heeft geen jaardossier-volgnummer en is vermoedelijk achteraf 
gevormd. Bij die gelegenheid zijn vermoedelijk ook stukken uit 1940 en 1941 
handelend over de begroting 1939 er aan toegevoegd. Tevens is aan het dossier 
vastgehecht de verzameling met stukken over de wijziging dezer begroting 

 

B Wijzigingen van begrotingen (Correspondentie) 

 
 3152-3188 Stukken betreffende de wijzigingen en/of aanvullingen der begrotingen van 

inkomsten en uitgaven der gemeente, de begrotingswijziging en de memorie van 
toelichting daarop en de raadsbesluiten tezake,de wijzigingen der begroting voor 
de afzonderlijke gemeentebedrijven, alsmede de correspondentie omtrent 
aanbieding, controle en goedkeuring door Gedeputeerde Staten en andere daarbij 
behorende stukken, over de dienstjaren 1919 - 1939, 1920 - 1928, 1930 - 1939. 37 omslagen 
N.B. Zie opmerkingen bij de serie Begrotingen Rubriek 7, sub. A. hieraan voorafgaande. 

 3152 1920 (69). (dienstjaar 1919) 1 katern 
 3153 1920 (203). (dienstjaar 1919) 1 katern 
 3154 1920 (222). (dienstjaar 1920) 1 katern 
 3155 1921 (141). (dienstjaar 1920) 1 katern 
 3156 1921 (179). (dienstjaar 1921) 1 katern 
 3157 1922 (312). (dienstjaar 1921) 1 katern 
 3158 1922 (313). (dienstjaar 1922) 1 katern 
 3159 1923 (244). (dienstjaar 1923) 1 katern 
 3160 1924 (273). (dienstjaar 1923) 1 katern 
 3161 1924 (227). (dienstjaar 1923) 1 katern 
 3162 1924 (298). (dienstjaar 1924) 1 katern 
 3163 1925 (147). (dienstjaar 1924) 1 katern 
 3164 1926 (239). (dienstjaar 1925) 1 katern 
 3165 1927 (297). (dienstjaar 1926) 1 katern 
 3166 1927 (378). (dienstjaar 1927) 1 katern 
 3167 1928 (253). (dienstjaar 1927) 1 katern 
 3168 1928 (325). (dienstjaar 1928) 1 katern 
 3169 1930 (206). (dienstjaar 1929) 1 katern 



 3170 1930 (207). (dienstjaar 1930) 1 katern 
 3171 1931 (154). (dienstjaar 1930) 1 katern 
 3172 1932 (313). (dienstjaar 1931) 1 katern 
 3173 1932 (228). (dienstjaar 1932) 1 katern 
 3174 1933 (190). (dienstjaar 1932) 1 katern 
 3175 1933 (309). (dienstjaar 1933) 1 katern 
 3176 1934 (188). (dienstjaar 1933) 1 katern 
 3177 1934 (329). (dienstjaar 1934) 1 katern 
 3178 1935 (195). (dienstjaar 1934) 1 katern 
 3179 1935 (292). (dienstjaar 1935) 1 katern 
 3180 1936 (156). 1e halfjaar. (dienstjaar 1935) 1 katern 
 3181 1936 (156). 2e halfjaar. (dienstjaar 1935) 1 katern 
 3182 1936 (363). (dienstjaar 1936) 1 katern 
 3183 1937 (372). (dienstjaar 1936) 1 katern 
 3184 1937 (262). (dienstjaar 1937) 1 katern 
 3185 1938 (324). (dienstjaar 1937) 1 katern 
 3186 1938 (353). (dienstjaar 1938) 1 katern 
 3187 1939 (268). (dienstjaar 1938) 1 katern 
 3188 1940/1941 (?). (dienstjaar 1939) 1 katern 

N.B. Voor wijziging begroting dienstjaar 1939 mogen wij verwijzen naar dossier 
begroting 1939. Rubriek 7, sub A. 

 

8 Belastingen, geheven door de gemeente 

 

A Plaatselijke belastingen in het algemeen 

 

1 Algemeen dossier 

 
 3189-3193 Stukken betreffende belastingen in het algemeen verzameld in de zogenaamde 

Algemene Dossiers, waarin in principe zijn opgenomen stukken welke handelen 
over meer dan een soort belasting en over belastingsaangelegenheden waarvoor 
althans aanvankelijk geen afzonderlijke dossiers zijn aangelegd; zoals; opheffing 
van ontvangerskantoren ten plattelande, het opmaken van belastings-
verordeningen, gerechtelijke vervolging en personen die de Hondenbelasting 
ontduiken, geheimhouding belastingaangifte de plaatselijke deurwaarder der 
belastingen, de opgave van genoten jaarwedde van ambtenaren en personeel der 
gemeente, alsmede die belasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen, 
wegen- riool- vermakelijkheidsbelasting, recognitie-gelden en legesksten, 
schoolgelden, belasting op dode hand, couponbelasting, motorrijtuigenbelasting 
e.d, 1928, 1929, 1932, 1934, 1935.  5 omslagen 
N.B. zoals reeds gesuggereerd zullen soortgelijke stukken, vooral in de latere jaren, in de hierna 
volgende afzonderlijke dossiers over bepaalde belastingen te vinden zijn. 

 3189 1928 (85) 1 katern 
 3190 1929 (95) 1 katern 
 3191 1932 (140) 1 katern 
 3192 1934 (224) 1 katern 
 3193 1935 (161) 1 katern 

 



2 Invordering en teruggave 

 
 3194 Stukken betreffende de invordering van belasting en het oninbaar verklaren van 

bepaalde plaatselijke belasting-bedragen, 1938 (301).  1 omslag 
 
 3195-3196 Registers van in te vorderen en ingevorderde vervolgingskosten, hetzij bij 

dwangbevel of bij loonbeslag, met bijbehorende stukken, 1928, 1932.  2 omslagen 
 3195 1928 (111) 1 katern 
 3196 1932 (364) 1 katern 

 
 3197 Bekendmaking en andere stukken inzake teruggave van te veel betaalde 

belasting, 1922 (344).  1 omslag 
 

3 Andere zaken betreffende belasting in het algemeen 

 
 3198 Richtlijnen uitgegaan van Gedeputeerde Staten inzake de tijdige vaststelling van 

plaatselijke belasting-verordeningen of wijzigingen daarvan, 1924 october 24 
(286).  1 stuk 

 
 3199-3200 Stukken betreffende de verruiming van de z.g. Plaatselijke belastinggebieden in 

het bijzonder handelende over de statistiek terzake, 1923, 1924.  2 omslagen 
 3199 1923 (112) 1 katern 
 3200 1924 (111) 1 katern 

 

B Directe belastingen 

 

1 Straatbelasting 

 
 3201-3212 Stukken betreffende de Staatbelasting in het algemeen, de verordening op de 

heffing en op de invordering deze belasting en de wijzigingen daarop, memories 
van toelichtingen, de afkondiging daarvan, de aanbieding aan en de goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten, alsmede stukken inzake de Trottoirbelasting en 
Rioolbelasting, aanslagen inzake deze belasting en daartegen ingediende 
bezwaarschriften, 1921, 1922, 1925, 1926, 1929, 1930, 1932, 1935, 1936, 1938, 
1939.  12 omslagen 

 3201 1921 (391) 1 katern 
 3202 1922 (212) 1 katern 
 3203 1925 (276) 1 katern 
 3204 1926 (169) 1 katern 
 3205 1929 (354) 1 katern 
 3206 1930 (216) 1 katern 
 3207 1932 (277) 1 katern 
 3208 1935 (486) 1 katern 
 3209 1936 (203) 1 katern 
 3210 1938 (179) 1 katern 
 3211 1938 (438) 1 katern 
 3212 1939 (301) 1 katern 

 



2 Vermakelijkheidsbelasting 

 
 3213-3223 Stukken betreffende de verordening op de heffing de onvordering van de belasting 

op openbare vermakelijkheden, wijzigingen daarop, goedkeuring ervan door het 
hoger gezag, waaronder mede begrepen zijn de belasting op toneelvoorstellingen, 
muziekuitvoeringen, bioscoop-voorstellingen, kermis- en circusuitvoeringen. e.d, 
1920, 1922, 1926, 1928 - 1930, 1932, 1934 - 1936.  11 omslagen 

 3213 1920 (101) 1 katern 
 3214 1922 (68) 1 katern 
 3215 1926 (176) 1 katern 
 3216 1928 (92) 1 katern 
 3217 1928 (299) 1 katern 
 3218 1929 (203) 1 katern 
 3219 1930 (269) 1 katern 
 3220 1923 (54) 1 katern 
 3221 1934 (433) 1 katern 
 3222 1935 (443) 1 katern 
 3223 1936 (223) 1 katern 

 

3 Hondenbelasting 

 
 3224-3229 Stukken betreffende de verordening opde heffing en invordering der belasting op 

de honden, de goedkeuring dezer verordening van hogerhand en het aanmaken 
van z.g. hondenpenningen, 1920 - 1922, 1938 - 1939.  6 omslagen 

 3224 1920 (141) 1 katern 
 3225 1921 (445) 1 katern 
 3226 1922 (193) 1 katern 
 3227 1938 (439) 1 katern 
 3228 1938 (511) 1 katern 
 3229 1939 (291) 1 katern 

 

4 Forensenbelasting 

 
 3230-3238 Stukken betreffende de argumentatie tot invoering ener Forensenbelasting, met 

plattegronden en landkaarten aangegeven de siteuring van Staatsmijn Emma 
t.o.v. Hoensbroek-grens, rekwesten ingediend bij de Staten Generaal en het 
betreffende Ministerie, opgaven van forensen, lijsten van aangeslagenen, 
bezwaarschriften e.d, 1922, 1924 - 1928, 1930.  9 omslagen 

 3230 1922 (112) 1 katern 
 3231 1924 (90) 1 katern 
 3232 1925 (25) 1 katern 
 3233 1925/1926 (?) 1 katern 

N.B. Hierbij ingesloten een Lijst van de door het gemeentebestuur aan de Inspecteur 
der Directe Belastingen opgegeven forensen, personen dus die ofschoon elders 
wonende, in Hoensbroek werkzaam zijn, met voor elk dezer 214 personen een 
afzonderlijk door de betrokkene ondertekend formulier. 

 3234 1926 (200) 1 katern 
 3235 1927 (45) 1 katern 
 3236 1927 (60) 1 katern 
 3237 1928 (356) 1 katern 
 3238 1930 (72) 1 katern 



 

5 Inkomstenbelasting 

 
 3239-3251 Stukken betreffende de Inkomstenbelastring in het algemeen, de heffing der 

gemeentelijke belasting door het Rijk rechtstreeks, de verordening op de heffing 
en de onvordering van een plaatselijke belasting naar het inkomen en daarop 
aangebrachte wijzigingen, de vaststelling van het z.g. Vermenigvuldigingscijfer, 
het percentage of de oncenten plaatselijk te heffen, 1922 - 1930.  13 omslagen 

 3239 1922 (192) 1 katern 
 3240 1923 (213) 1 katern 
 3241 1923 (242) 1 katern 
 3242 1924 (140) 1 katern 
 3243 1925 (199) 1 katern 
 3244 1926 (194) 1 katern 
 3245 1926 (251) 1 katern 
 3246 1927 (120) 1 katern 
 3247 1927 (303) 1 katern 
 3248 1928 (271) 1 katern 
 3249 1929 (191) 1 katern 
 3250 1930 (254) 1 katern 
 3251 1930 (310) 1 katern 

 
 3252 Besluit tot wijziging van de cerordening op de heffing van een hoofdelijk omslag in 

de gemmente met goedkeuring van hogerhand en andere bijbehorende stukken, 
1921 april 18 (256).  1 omslag 

 

C Andere belastingen 

 

1 Omzetbelasting 

 
 3253 Stukken betreffende de door de Electriciteits- en Gasbedrijven der gemeente door 

te berekenen Omzetbelasting, daar sinds 9 augustus 1934 niet meer in producent 
van electriciteit en gas doch de distribuant ervan de omzet-belasting heft, de 
bezwaarschriften hiertegen ingediend bij de Inspectie der Accijnzen en andere 
bijbehorende stukken, 1934 (251).  1 omslag 

 

2 Leges-heffing 

 
 3254-3260 Stukken betreffende het heffen van verschillende soorten van leges in het 

algemeen, de verordening op de heffing en/of op de invordering van leges ter 
secretarie, het bureau van de Burgerlijke Stand  en van het Bevolkingsregister, 
mer daarop aangebrachte verwijzingen b.v. de toevoeging leges bij inzage van 
hogerhand, alsmede inzake het afgeven van ventvergunning, jachtakten, en 
rechten geheven i.v.m. ontheffingen ingevolge verbod tot het maken van muziek, 
dansen e.d, 1920, 1921, 1923, 1924, 1930, 1936, 1937.  7 omslagen 

 3254 1920 (97) 1 katern 
 3255 1921 (196) 1 katern 
 3256 1923 (110) 1 katern 
 3257 1924 (143) 1 katern 



 3258 1930 (368) 1 katern 
 3259 1936 (403) 1 katern 
 3260 1937 (426) 1 katern 

 

3 Schoolgeld-heffing 

 
 3261-3270 Stukken betreffende de heffing van schoolgeld in het algemeen en in hoofdzaak 

de verordening op heffing en invordering van schoolgelden en de wijzigingen 
daarop, de bekendmaking daarvan de goedkeuring van hogerhand met 
bijbehorende stukken, de aangelegde, maatstaven voor de heffing van schoolgeld 
of school-regeling, 1922, 1923, 1931, 1933 - 1938.  10 omslagen 

 3261 1922 (69) 1 katern 
 3262 1923 (292) 1 katern 
 3263 1931 (313) 1 katern 
 3264 1933 (342) 1 katern 
 3265 1934 (226) 1 katern 
 3266 1935 (180) 1 katern 
 3267 1936 (372) 1 katern 
 3268 1937 (361) 1 katern 
 3269 1938 (311) 1 katern 
 3270 1938 (375) 1 katern 

 

4 Marktgeld-heffing 

 
 3271-3274 Stukken betreffende de heffing van marktgelden in het algemeen, en iin hoofdzaak 

aangaande verordeningen op de heffing en invordering van marktgelden, 
bekendmaking, goedkeuring van hogerhand, wijzigingen, rapporten over aantal 
marktlooplieden, notulen van de raad terzake, memorie van toelichting, alsmede in 
het dossier van 1922 stukken betreffende de aankoop van het terrein dat als markt 
zal dienen, 1922, 1929, 1938.  4 omslagen 

 3271 1922 (132). (aankoop marktterrein) 1 katern 
 3272 1922 (370) 1 katern 
 3273 1929 (204) 1 katern 
 3274 1938 (245) 1 katern 

 

5 Bedrijfsbelasting 

 
 3275-3284 Stukken betreffende Bedrijfsbelasting in het algemeen, en in hoofdzaak verband 

houdende met de Verordening op de heffing en invordering van de Zakelijke 
belasting op het bedrijf, de daarop aangebrachte wijzigingen, de bekendmaking, 
de goedkeuring ervan van hogerhand, aanslage in deze voor bepaalde bedragen, 
bezwaarschriften daartegen o.a. van de Directie der Staatsmijnen in Limburg, de 
Oranje-Nassau-Mijnen, de Constructie-Werkplaats Limburg, e.a, 1929, 1930, 
1932, 1934, 1936 - 1939.  10 omslagen 

 3275 1929 (149) 1 katern 
 3276 1930 (138) 1 katern 
 3277 1932 (83) 1 katern 
 3278 1934 (58) 1 katern 
 3279 1936 (362) 1 katern 
 3280 1937 (192) 1 katern 



 3281 1938 (168) 1 katern 
 3282 1938 (437) 1 katern 
 3283 1939 (218) 1 katern 
 3284 1939 (290) 1 katern 

 

6 Andere heffingen 

 
 3285 Stukken betreffende het heffen van precario-rechten wegens het hebben van 

radio-distributie-leidingen onder of boven openbare gemeente grond, 1938 (544).  1 omslag 
 
 3286 Stukken betreffende een verzoek van de groep Nederland van het Algemeen 

Nederlands Verbond een belasting te willen heffen op opschriften in vreemde 
talen, welk verzoek door het gemeentebestuur voor kennisgeving werd 
aangenomen, 1938 (509).  1 omslag 

 

9 Belastingen geheven door het Rijk 

 

A Directe belastingen 
N.B. Bij het onderhavige rubriekenstelsel is een afzonderlijke plaats met een aparte rubriek ingeruimd voor de Rijksbelastingen waarbij 
de gemeente slechts een bemiddelde taak heeft. Er zijn enkele belastingssoorten die zowel in deze rubriek als in de voorgaande 
rubriek voorkomen, waarnaar wij hierbij in het algemeen menen te moeten verwijzen. Ofschoon wij ook hier de aangebrachte indeling 
niet ten volle kunnen begrijpen, zijn wij aan de gegeven indeling gebonden ook al is deze in dit geval misschien minder consequent 
toegepast. 
 

1 Grondbelasting 

 
 3287-3290 Stukken betreffende de Grondbelasting in het algemeen, het opnemen van 

veranderingen aangebracht in gebouwde en ongebouwde eigendommen, het 
meten schatten en herschatten van eigendommen i.v.m. de aanslagen der 
grondbelasting, bezwaarschriften en reclames daartegen ingebracht, het heffen 
van opcenten op deze belasting e.d, 1920, 1922, 1927, 1928.  4 omslagen 

 3287 1920 (120) 1 katern 
 3288 1922 (211) 1 katern 
 3289 1927 (238) 1 katern 
 3290 1928 (395) 1 katern 

 

2 Personele belasting 

 
 3291-3299 Stukken betreffende de Personele Belasting in het algemeen, en in hoofdzaak 

aangaande de verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de 
hoofdsom dezer belasting, memories van toelichting, bekendmaking, goedkeuring 
van hogerhand en andere bijbehorende stukken, alsmede aangaande de klasse-
indeling en de herclassificatie der gemeenten i.v.m. belasting e.d, 1920, 1921, 
1924, 1926, 1928, 1935, 1936.  9 omslagen 

 3291 1920 (129) 1 katern 
 3292 1921 (162) 1 katern 
 3293 1921 (442) 1 katern 
 3294 1924 (188) 1 katern 
 3295 1926 (259) 1 katern 
 3296 1928 (131) 1 katern 



 3297 1928 (249) 1 katern 
 3298 1935 (86) 1 katern 
 3299 1936 (201) 1 katern 

 

3 Woonforensen-belasting 

 
 3300 Stukken betreffende het bijzondere aspect ten aanzien van de Woonforensen-

belasting in de gemeente met uitvoerige briefwisseling en rekwesten gericht aan 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en andere beslissende instanties waarin 
de aandacht wordt gevestigd op de uitzonderlijke positie van Hoensbroek als 
mijngemeente met situatie-tekeningen van de ligging van Staatsmijn Emma op de 
grens met de gemeente Heerlen, 1928 (242).  1 omslag 

 

4 Inkomstenbelasting 

 
 3301 Stukken betreffende de benoeming van leden der schattingscommissie voor de 

Inkomstenbelasting in de gemeente en in het bijzonder de hiertegen ingebrachte 
bezwaarschriften, 1927 (232).  1 omslag 

 

5 Dividend- en Tantièmebelasting 

 
 3302-3303 Stukken betreffende de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom 

der Dividend- en Tantième Belasting, met staten van verdeling der opbrengsten 
tuusen Rijk en gemeenten, 1920 - 1922.  2 omslagen 

 3302 1920 (191) 1 katern 
 3303 1922 (130) 1 katern 

 

6 Gemeentefonds-belasting 

 
 3304-3310 Stukken betreffende de Gemeentefonds-Belasting in het algemeen, en meer in het 

bijzonder aangaande de verordeningen tot heffing en invordering van opcenten op 
de hoofdsom dezer belasting en de verordening betreffende de classificatie der 
gemeente i.v.m. deze belasting en de daarop aangebrachte wijzigingen, 
bekendmaking, goedkeuring van hogerhand en andere daartoe behorende 
stukken, 1933 - 1939.  7 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat in de jaardossiers van 1933 en 1934 stukken zijn opgenom,en die tegelijkertijd 
handelen zowel over opcenten op de Gemeentefonds Belasting alswel over opcenten op de Personele 
Belasting. 

 3304 1933 (343) 1 katern 
 3305 1934 (284) 1 katern 
 3306 1935 (200) 1 katern 
 3307 1936 (292) 1 katern 
 3308 1937 (210) 1 katern 
 3309 1938 (312) 1 katern 
 3310 1939 (363) 1 katern 

 

B Andere rijksbelastingen en -heffingen 

 



1 Invoerrechten en Accijnzen 

 
 3311 Bericht omtrent de benoeming tot buitengewoon Commies der invoerrechten en 

accijnzen van twee agenten der Gemeentepolitie, 1928 april 18 (278).  1 stuk 
 

2 Omzetbelasting 

 
 3312-3315 Stukken betreffende de Omzetbelasting in het bijzonder ten aanzien van de door 

de Gemeente-bedrijven gedistribueerde electrische stroom en gas ten behoeve 
van: industriële-, bemalings- en landbouwdoeleinden, met staten van de bedrijven 
waarin deze stroom en dit gas is geleverd, 1936 - 1939.  4 omslagen 

 3312 1936 (287) 1 katern 
 3313 1937 (240) 1 katern 
 3314 1938 (365) 1 katern 
 3315 1939 (395) 1 katern 

 

3 Oorlogswinstbelasting 

 
 3316-3317 Stukken betreffende de uitkering aan de gemeente van de opbrengst uit de 

Oorlogswinstbelasting en de daarbij behorende Staten van berekening der 
opbrengst van de Rijksinkomstenbelasting, 1920 - 1921.  2 omslagen 

 3316 1920 (179) 1 katern 
 3317 1921 (21) 1 katern 

 

4 Dode-hand-Belasting 

 
 3318 Stukken betreffende de invoering van de z.g. Belasting van de Doode Hand, 

waarbij in hoofdzaak gedacht is aan stichtingen zonder commercieel doel als: 
Woningvereningen, Kerkbesturen en Schoolbesturen, 1935 (203).  1 omslag 

 

5 Warenwet-rechten 

 
 3319-3321 Staten van verzonden aanslagbiljetten ter invordering door de gemeente-

ontvanger van de rechten geheven ingevolge van de Hoenbroekse bedrijven die 
zijn aangeslagen, 1937 - 1939.  3 omslagen 

 3319 1937 (?) 1 katern 
 3320 1938 (?) 1 katern 
 3321 1939 (?) 1 katern 

 

10 Bevolking 

 

A Boekhouding 

 
 3322-3335 Stukken betreffende bevolkingscontrole, verslagen van het onderzoek, bedoeld in 

art. 111 van het besluit bevolkingsboekhouding, correspondentie over de 
uitvoering van (gezins) persoonskaarten en mededelingen inzake inschrijving van 
echtscheidingen, 1923, 1925, 1927, 1930 - 1939.  14 omslagen 

 3322 1923 (287) 1 katern 



 3323 1925 (267) 1 katern 
 3324 1927 (20) 1 katern 
 3325 1930 (25) 1 katern 
 3326 1931 (6) 1 katern 
 3327 1932 (1) 1 katern 
 3328 1933 (1) 1 katern 
 3329 1934 (1) 1 katern 
 3330 1935 (1) 1 katern 
 3331 1936 (1) 1 katern 
 3332 1937 (1) 1 katern 
 3333 1938 (1) 1 katern 
 3334 1939 (1) 1 katern 
 3335 1939 (2) 1 katern 

 

B Statistiek der Bevolking 

 
 3336-3352 Stukken betreffende het bevolkingscijfer en de verschillende nationaliteiten, 1920, 

1923 - 1926, 1928 - 1939.  17 omslagen 
 3336 1920 (137) 1 katern 
 3337 1923 (185) 1 katern 
 3338 1924 (81) 1 katern 
 3339 1925 (103) 1 katern 
 3340 1926 (8) 1 katern 
 3341 1928 (16) 1 katern 
 3342 1929 (24) 1 katern 
 3343 1930 (22) 1 katern 
 3344 1931 (9) 1 katern 
 3345 1932 (2) 1 katern 
 3346 1933 (2) 1 katern 
 3347 1934 (2) 1 katern 
 3348 1935 (2) 1 katern 
 3349 1936 (2) 1 katern 
 3350 1937 (2) 1 katern 
 3351 1938 (2) 1 katern 
 3352 1939 (3) 1 katern 

 
 3353 Register van aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verzonden 

persoonskaarten van overledenen, 1939 februari 2 - 1934 october 9.  1 deel 
 
 3354 Stukken betreffende het onderzoek naar de sociaal-hygiënische toestanden in 

Zuid- Limburg, in verband met de statistiek der kindersterfte, 1923 (230).  1 omslag 
 

C Andere bevolkings-aspecten 

 
 3355-3356 Stukken betreffende de Elfde tienjaarlijkse Volkstelling in het algemeen, met staten 

onderscheidelijk vermeldende de diverse kerkgenootschappen en de 
nationaliteiten, 1931 - 1933.  2 omslagen 

 3355 1931 (3) 1 katern 
 3356 1933 (32) 1 katern 



 
 3357-3358 Stukken betreffende her verzoek van Dr. Frans Jacob Leufkens te Heerlen om in 

het verblijfsregister dezer gemeente te worden ingeschreven onder de navolgende 
titels: Dr. Jur. Franz Jakobus Leufkens von Merkstein zu Dammerscheid, Graaf 
van het Rijk van Castilië tot Geleen - Schinnen - Dammerscheid - Amstenrade - 
Wachtendonk - Merkstein en Hoensbroek, 1932 - 1933.  2 omslagen 
N.B. Na correspondentie met en advies van het Ministerie van Justitie en de Hoge Raad van Adel is dit 
verzoek van de zich noemende Vorst van Geleen afgewezen. 

 3357 1932 (396) 1 katern 
 3358 1933 (182) 1 katern 

 
 3359 Stukken betreffende de toepassing van het Vestigings-verdrag met Duitsland in 

verband met de in de gemeente verblijvende Duitsers, 1932 (315).  1 omslag 
 
 3360 Stukken betreffende de overbevolking hoofdzakelijk tengevolge van het opnemen 

van kostgangers in de huizen van de woningvereiging Hoensbroek en in die der 
Staatsmijnen in Limburg, met staten en lijsten der bedoelde adressen, 1927 (387).  1 omslag 

 

11 Bioscoopwet 

 

A Verordening 

 
 3361-3362 Stukken betreffende de vaststelling der Verordening als bedoeld en art. 3, lid 2 der 

Bioscoopwet alsmede inzake de controle op de naleving der bepalingen dezer 
verordening, 1928, 1935.  2 omslagen 

 3361 1928 (351) 1 katern 
 3362 1935 (329) 1 katern 

 

B Commissie van toezicht 

 
 3363-3369 Stukken betreffende de samenstelling van de plaatselijke Commissie van toezicht 

op de Bioscopen, de benoeming van leden dezer Commissie en hun beëdiging, 
1930, 1932 - 1934, 1937 - 1939.  7 omslagen 

 3363 1930 (144) 1 katern 
 3364 1932 (401) 1 katern 
 3365 1933 (246) 1 katern 
 3366 1934 (262) 1 katern 
 3367 1937 (518) 1 katern 
 3368 1938 (529) 1 katern 
 3369 1939 (520) 1 katern 

 
 3370 Register van Notulen der Vergaderingen van de plaatselijke Commissie van 

toezicht op de Bioscopen in de gemeente, 1928 maart 28 - 1938 mei 10.  1 deel 
 

C Kindervoorstellingen 

 
  Stukken betreffende het overleg inzake het geven van kindervoorstellingen in de 

bioscopen binnen deze gemeente, 1939 (347).  1 omslag 
 



12 Brandwezen 

 
 3372-3389 Stukken betreffende het brandwezen in het algemeen, zowel het organisme als de 

werkzaamheden van de Brandweer omvattende, zoals: de Verordening tot 
regeling van de Brandweer, instructies en voorschriften voor commandant en 
personeel, jaarverslagen, begrotingen van kosten, benoemingen tot commandant, 
brandmeester en brandweerman, arbeidsovereenkomsten van en verzekeringen 
tegen ongevallen van het personeel, alsmede het aanschaffen van een 
motorbrandspuit en ander materiaal, het opstellen van brandkranen, rapporten 
over hulpverlening en bluswerk, de toetreding tot de Limburgse Brandweerbond, 
het organiseren van cursussen, het houden van oefeningen e.d, 1924 - 1936, 
1938, 1939.  18 omslagen 

 3372 1924 (168) 1 katern 
 3373 1924 (236) 1 katern 
 3374 1925 (127) 1 katern 
 3375 1926 (121) 1 katern 
 3376 1927 (102) 1 katern 
 3377 1928 (88) 1 katern 
 3378 1929 (70) 1 katern 
 3379 1930 (101) 1 katern 
 3380 1931 (57) 1 katern 
 3381 1932 (129) 1 katern 
 3382 1933 (135) 1 katern 
 3383 1934 (99) 1 katern 
 3384 1934 (254) 1 katern 
 3385 1935 (128) 1 katern 
 3386 1935 (262) 1 katern 
 3387 1936 (184) 1 katern 
 3388 1938 (90) 1 katern 
 3389 1939 (70) 1 katern 

 

13 Burgemeester, wethouders en commissies 

 

A Burgemeester en Wethouders 

 
 3390-3391 Stukken betreffende wijziging en aanvulling van het Reglement van orde voor de 

Vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1933, 1938.  2 omslagen 
 3390 1933 (218) 1 katern 
 3391 1938 (177) 1 katern 

 
 3392 Stukken betreffende de benoeming en installatie van Burgemeester J.H. Martin en 

de daarbij plaats gehad hebbende feestelijkheden, 1934 (297).  1 omslag 
 
 3393 Stukken betreffende het restaureren en inrichten van de ambtswoning van de 

burgemeester, aanbesteding en gunning voor de verbouwing, de aanleg van 
centrale verwarming e.d, 1934 (300).  1 omslag 

 
 3394 Bericht omtrent toestemming tot het nemen van verlof door de burgemeester, 

1937 (453).  1 stuk 
 
 3395-3401 Stukken betreffende de benoeming, ontslag, jaarwedde, ziekte van de Wethouders 

(c.q. loco-burgemeester) en vervangers, 1926 - 1928, 1932, 1933, 1935, 1939.  7 omslagen 



 3395 1926 (240) 1 katern 
 3396 1927 (342) 1 katern 
 3397 1928 (411) 1 katern 
 3398 1932 (338) 1 katern 
 3399 1933 (340) 1 katern 
 3400 1935 (429) 1 katern 
 3401 1939 (508) 1 katern 

 

B Commissies van bijstand 

 
 3402-3416 Stukken betreffende de Commissie van Bijstand, met name: voor: 1. Onderwijs en 

Financiën, 2. Openbare Werken en Bedrijven, 3. Sociale Aangelegenheden, in het 
algemeen, de benoeming van voorzitter en leden voor elk dezer commissies, de 
aanwijzing van ambtenaren als fungerende secretarissen, alsmede de convocaties 
ter vergadering met agenda en de rapporten over het verhandelde in elk der 
vergaderingen der afzonderlijke commissie, 1925 - 1939.  15 omslagen 

 3402 1925 (32) 1 katern 
 3403 1926 (159) 1 katern 
 3404 1927 (121) 1 katern 
 3405 1928 (76) 1 katern 
 3406 1929 (199) 1 katern 
 3407 1930 (158) 1 katern 
 3408 1931 (183) 1 katern 
 3409 1932 (186) 1 katern 
 3410 1933 (98) 1 katern 
 3411 1934 (117) 1 katern 
 3412 1935 (110) 1 katern 
 3413 1936 (165) 1 katern 
 3414 1937 (259) 1 katern 
 3415 1938 (284) 1 katern 
 3416 1939 (155) 1 katern 

 

C Andere commissies 

 
 3417-3423 Stukken betreffende de Centrale Commissies van Overleg voor 

Ambtrenaarszaken en die voor Werkliedenzaken, de benoeming van leden en/of 
vertegenwoordigers in deze commissies, reglement van orde en verordening ter 
zake, convocaties met agenda der vergadering, verslagen van het verhandelde ter 
vergadering, zoals: Instructies, rangenstelsel, arbeidsovereenkomsten, 
verzekering e.d. van het personeel, 1927, 1928, 1932 - 1936.  7 omslagen 

 3417 1927 (133) 1 katern 
 3418 1928 (414) 1 katern 
 3419 1932 (312) 1 katern 
 3420 1933 (203) 1 katern 
 3421 1934 (134) 1 katern 
 3422 1935 (174) 1 katern 
 3423 1936 (270) 1 katern 

 



 3424 Stukken betreffende de (sub)Commissie voor Werkverschaffing en haar 
vergaderingen in hoofdzaak aangaande  de in werkverschaffing uit te voeren 
verbetering der beken, 1932 (185).  1 omslag 

 
 3425 Quitantie voor ontvangst van vergoeding voor werkzaamheden door de secretaris 

van de Commissie tot wering van scholverzuim, 1938 (361).  1 stuk 
 
 3426 Verzoek van de gezamelijke Jeugdverenigingen aan het gemeentebestuur tot 

oprichting van een comitè E.H.B.O. en Luchtbescherming en het organiseren van 
cursussen ter zake, 1939 (574).  1 stuk 

 

14 Burgerlijke Stand 

 
 3427-3432 Stukken betreffende de Burgerlijke Stand in het algemeen, de voorschriften en de 

aanstelling van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, alsmede uittreksels uit 
akten van de Burgerlijke Stand, kantmeldingen, naamwijziging, wettiging en 
kinderen, huwelijks-toestemming en -dispensatie, 1920, 1928, 1932, 1935, 1937, 
1938.  5 omslagen en 1 stuk 

 3427 1920 (20) 1 stuk 
 3428 1928 (410) 1 katern 
 3429 1932 (289) 1 katern 
 3430 1935 (192) 1 katern 
 3431 1937 (452) 1 katern 
 3432 1938 (198) 1 katern 

N.B. Voor de registers van de Burgerlijke Stand mogen wij verwijzen naar het 
afzonderlijke Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijk Stand. (Inventaris nummers 
6529 - 6576). 

 

15 Comptabiliteit en financiën 

 

A Comptabiliteit der gemeente 

 
 3433-3436 Stukken betreffende de comptabiliteit der gemeente in het algemeen, haar 

finantiele positie en crediet-waardigheid, met staten van haar bezittingen en rente-
gevende onroerende goederen, overzichten van jaarlijkse inkomsten e.d., alsmede 
andere zeer gevarieerde archiefstukken die verband houden met inkomsten der 
gemeente, 1933 - 1935, 1939.  4 omslagen 
N.B. In deze omslagen is de verscheidenheid van onderwerpen zo groot dat wij de indruk krijgen dat 
hier zijn ondergebracht stukken die men Varia Comptabiliteit zou kunnen noemen. Er zijn bovendien 
stukken in opgeborgen die ook wel in een of meerdere van de hierna volgende onderverdelingen 
voorkomen. 

 3433 1933 (52) 1 katern 
 3434 1934 (59) 1 katern 
 3435 1935 (87) 1 katern 
 3436 1939 (209) 1 katern 

 

B Financiele verhouding Rijk-Gemeente 

 

1 Financiële verhouding in het algemeen 

 



 3437-3455 Stukken betreffende de finantiële verhouding tussen het Rijk en de Gemeente in 
het algemeen, wetsvoorstellen en voorschriften terzake, herziening der wetten op 
dit punt in verband met crisis-periode en de armlastigheid der gemeente, 
overzichten van allerhand inkomsten en uitgaven der gemeente ter adstructie van 
haar finantieel beheer en het veilig stellen van haar door het Rijk uit te keren 
bedragen, e.d, 1920, 1922, 1926 - 1939.  19 omslagen 

 3437 1920 (570) 1 katern 
 3438 1922 (293) 1 katern 
 3439 1926 (285) 1 katern 
 3440 1927 (404) 1 katern 
 3441 1928 (138) 1 katern 
 3442 1929 (88) 1 katern 
 3443 1930 (80). (1e halfjaar) 1 katern 
 3444 1930 (80). (2e halfjaar) 1 katern 
 3445 1930 (80). (bijlagen) 1 katern 
 3446 1931 (70) 1 katern 
 3447 1932 (170). (1e halfjaar) 1 katern 
 3448 1932 (170). (2e halfjaar) 1 katern 
 3449 1933 (147) 1 katern 
 3450 1934 (253) 1 katern 
 3451 1935 (256) 1 katern 
 3452 1936 (74) 1 katern 
 3453 1937 (344) 1 katern 
 3454 1938 (351) 1 katern 
 3455 1939 (163) 1 katern 

 

2 Verrekening tussen Rijk en Gemeente 

 
 3456-3461 Stukken betreffende de verrekening van verordeningen en schulden tussen het 

Rijk en de Gemeente oof wel Rekening Courant genoemd dit t.a.z.. de Bank van 
Nederlandse Gemeenten als aangewezen geldschieter, of Rijksrekening, 1925 - 
1929.  6 omslagen 

 3456 1925 (184) 1 katern 
 3457 1925 (200) 1 katern 
 3458 1926 (56) 1 katern 
 3459 1927 (57) 1 katern 
 3460 1928 (99) 1 katern 
 3461 1929 (93) 1 katern 

 

3 Uitkeringen en toelagen door het Rijk 

 
 3462-3477 Stukken betreffende de uitkeringen door het Rijk aan de gemeente ingevolge  art. 

122a (later art 147) van de Gemeentewet, alsmede die volgens art. 10 der Wet 
van 24 mei 1897. (St. bl. 156), 1920, 1923 - 1935.  15 omslagen 1 stuk 

 3462 1920 (41) 1 katern 
 3463 1923 (250) 1 katern 
 3464 1924 (147) 1 katern 
 3465 1925 (133) 1 katern 
 3466 1926 (75) 1 katern 



 3467 1927 (150) 1 katern 
 3468 1928 (134) 1 stuk 
 3469 1929 (379) 1 katern 
 3470 1929 (159) 1 katern 
 3471 1930 (250) 1 katern 
 3472 1930 (296) 1 katern 
 3473 1931 (296) 1 katern 
 3474 1932 (247) 1 katern 
 3475 1933 (159) 1 katern 
 3476 1934 (383) 

 1 katern 
 3477 1935 (319) 1 katern 

 
 3478-3485 Stukken betreffende uitkeringen door het Rijk ingevolge art. 1 - 9bis der Wet van 

24 mei 1897 en/of art. 1 - 6 der Wet van 12 november 1921. (nooduitkering) 
handelende in hoofdzaak over de z.g. Rijksuitkering aantal inwoners, 1922 - 1929. 7 omslagen en 1 stuk

 3478 1922 (151) 1 katern 
 3479 1923 (158) 1 katern 
 3480 1924 (135) 1 katern 
 3481 1925 (239) 1 katern 
 3482 1926 (247) 1 katern 
 3483 1927 (321) 1 katern 
 3484 1928 (330) 1 katern 
 3485 1929 (313) 1 stuk 

 
 3486-3505 Stukken betreffende een ontwerp van wet, en de Wet tot heffing van Mijnrecht, 

wijzigingen in deze wet, alsmede de positie der gemeente als mijngemeente, de 
uitkeringen van de opbrengst van het recht op de mijnen en de daarop ontvangen 
voorschotten door de gemeente, 1920 - 1939.  20 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat aanvankelijk de jaardossiers van 1920 tot 1924 waren ondergebracht bij de 
Rubriek 12 en 13 (Belastingen). Wij hebben gemeend deze serie als èèn geheel te moeten 
beschouwen en derhalve zijn ze in deze rubriek bijeen gevoegd. 

 3486 1920 (94) 1 katern 
 3487 1921 (136) 1 katern 
 3488 1922 (171) 1 katern 
 3489 1923 (188) 1 katern 
 3490 1924 (113) 1 katern 
 3491 1925 (153) 1 katern 
 3492 1926 (231) 1 katern 
 3493 1927 (179) 1 katern 
 3494 1928 (86) 1 katern 
 3495 1929 (133) 1 katern 
 3496 1930 (130) 1 katern 
 3497 1931 (181) 1 katern 
 3498 1932 (216) 1 katern 
 3499 1933 (250) 1 katern 
 3500 1934 (215) 1 katern 
 3501 1935 (147) 1 katern 
 3502 1936 (284) 1 katern 
 3503 1937 (329) 1 katern 
 3504 1938 (328) 1 katern 



 3505 1939 (355) 1 katern 
 

C Schulden, rekeningen en geldbelegging 

 

1 Statistiek Gemeente-schuld en Finantiën 

 
 3506-3523 Stukken betreffende periodieke overzichten en statistieken der gemeentebestuur 

en finantiën alsmede vanaf 1935 inzake steun noodlijdende gemeenten, 1926 - 
1939.  18 omslagen 

 3506 1926 (120) 1 katern 
 3507 1927 (142) 1 katern 
 3508 1928 (166) 1 katern 
 3509 1929 (52) 1 katern 
 3510 1930 (61) 1 katern 
 3511 1931 (55) 1 katern 
 3512 1932 (62) 1 katern 
 3513 1933 (56) 1 katern 
 3514 1934 (53) 1 katern 
 3515 1935 (55) 1 katern 
 3516 1935 (124) 1 katern 
 3517 1936 (158) 1 katern 
 3518 1936 (176) 1 katern 
 3519 1937 (211) 1 katern 
 3520 1937 (234) 1 katern 
 3521 1938 (194) 1 katern 
 3522 1938 (329) 1 katern 
 3523 1939 (234) 1 katern 

 

2 Geldleningen 

 
 3524-3549 Stukken betreffende geldleningen in het algemeen, het aangaan der afzonderlijke 

geldleningen, kasgeldleningen en tijdelijke leningen, de aflossing en/of conversie 
dezer geldleningen met de daarbij behorende besluiten van de Raad en de 
goedkeuringen van hogerhand, alsmede inzake de Rijkssteun bij het aangaan van 
leningen mede in verband met de finantiële verhouding tussen Rijk en Gemeente, 
1920 - 1928, 1932 - 1934, 1937, 1939.  26 omslagen 
N.B. Dat er in bepaalde jaren meerdere dossiers zijn gevormd, houdt soms verband met het 
aangaan/aflossen van afzonderlijke leningen. ten einde een compleet overzicht te verkrijgen te lieve u 
ook Inv.nrs. 863-8669 en 2379-2383 te raad plegen, alsmede de daarbij vermelde N.B.'s 

 3524 1920 (293) 1 katern 
 3525 1920 (342) 1 katern 
 3526 1921 (230) 1 katern 
 3527 1921 (320) 1 katern 
 3528 1921 (355) 1 katern 
 3529 1921 (453) 1 katern 
 3530 1921 (484) 1 katern 
 3531 1922 (306) 1 katern 
 3532 1923 (64) 1 katern 
 3533 1924 (112) 1 katern 



 3534 1925 (243) 1 katern 
 3535 1925 (258) 1 katern 
 3536 1926 (211) 1 katern 
 3537 1926 (255) 1 katern 
 3538 1926 (295) 

 1 katern 
 3539 1927 (311) 1 katern 
 3540 1928 (346) 1 katern 
 3541 1931 (96) 1 katern 
 3542 1931 (200) 1 katern 
 3543 1931 (285) 1 katern 
 3544 1932 (408) 1 katern 
 3545 1933 (99) 

 1 katern 
 3546 1934 (138) 1 katern 
 3547 1934 (366) 1 katern 
 3548 1937 (248) 1 katern 
 3549 1939 (359) 1 katern 

 

3 Beleggingen, aandelen en rekening courant 

 
 3550-3555 Stukken betreffende het beleggen van gemeentegelden in het algemeen, alsmede 

het beleggen van bepaalde afzonderlijk bestemde sommen, b.v. 
waarborgsommen, het beleggen in de vorm van het kopen van aandelen met 
name van de N.V. Bank van Nederlandse Gemeenten e.d, 1922, 1923, 1926, 
1928, 1938.  6 omslagen 

 3550 1922 (120) 1 katern 
 3551 1923 (43) 1 katern 
 3552 1926 (197) 1 katern 
 3553 1928 (98) 1 katern 
 3554 1928 (275) 1 katern 
 3555 1938 (397) 1 katern 

 
 3556-3557 Stukken betreffende de Rekening-Courant der gemeente met de N.V. Bank voor 

Nederlandse Gemeenten, 1933 - 1934.  2 omslagen 
 3556 1933 (84) 1 katern 
 3557 1934 (150) 1 katern 

 

D Andere dossiers inzake comptabiliteit 

 

Procedures 

 
 3558-3560 Stukken betreffende de procedure door de gemeente gevoerd met de Staat der 

Nederlanden aangaande het geschil over levering door de Afdeling Distributie van 
Rijkskleding te Rotterdam, 1921, 1922, 1924.  3 omslagen 

 3558 1921 (228) 1 katern 
 3559 1922 (80) 1 katern 
 3560 1924 (4) 1 katern 

 



 3561-3563 Stukken betreffende de hangende procedure inzake het geschil van de gemeente 
met het Rijks-Centraal Administratie-kantoor van de Distributie van 
Levensmiddelen, het nadelig saldo van het Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf 
en in verband daarmede de z.g. Inhouding van Distributie-schuld, 1921, 1923, 
1924.  3 omslagen 

 3561 1921 (33) 1 katern 
 3562 1923 (34) 1 katern 
 3563 1924 (19) 1 katern 

 
 3564-3568 Stukken betreffende de procedure der gemeente met de Heerlener Bank N.V. 

aangaande een door de oud-burgemeester aangegane geldlening en het nadelig 
saldo der Rekening-Courant, t.b.v. het Gemeentelijk Levensmiddelenbdrijf, 1920, 
1922 - 1924.  5 omslagen 

 3564 1920 (88) 1 katern 
 3565 1920 (173) 1 katern 
 3566 1922 (155) 1 katern 
 3567 1923 (342) 1 katern 
 3568 1924 (14) 1 katern 

 
 3569-3573 Stukken betreffende de door de gemeente gevoerde prcedure contra de heer 

J.L.H. Cloots, als Directeur (leider) van het Gemeentelijk Graanbedrijf, in verband 
met het door laatstgenoemde gevoerde beheer, alsmede diens, overigens niet 
ingewilligd, verzoek om bewijs van eervol ontslag, 1924, 1925, 1927 - 1929.  5 omslagen 

 3569 1924 (63) 1 katern 
 3570 1925 (53) 1 katern 
 3571 1927 (117) 1 katern 
 3572 1928 (262) 1 katern 
 3573 1929 (158) 1 katern 

 

Personeels-beleid en aanverwante zaken 

 
 3574-3578 Stukken betreffende de salaris-regeling van ambtenaren en personeel in het 

algemeen, zoals jaarwedde-verordening, rangenstelsel, bezetting, kortingswet, 
toekenning extra maandsalaris e.d. (i.v.m. de verantwoording daarvan met 
betrekking tot de comptabiliteit), 1920 - 1922, 1933, 1935.  5 omslagen 

 3574 1920 (32) 1 katern 
 3575 1921 (413) 1 katern 
 3576 1922 (201) 1 katern 
 3577 1933 (307) 1 katern 
 3578 1935 (288) 1 katern 

 
 3579-3583 Stukken betreffende de vaststelling van de jaarwedden van de funtionarissen, de 

burgemeester, secretaris en ontvanger, de Rijksbijdragen daarin en dergelijke, 
1920, 1921, 1923.  5 omslagen 

 3579 1920 (132) 1 katern 
 3580 1920 (189) 1 katern 
 3581 1921 (324) 1 katern 
 3582 1923 (97) 1 katern 
 3583 1923 (124) 1 katern 

 
 3584 Stukken betreffende de verhoging der jaarwedde van de Ambtenaar van 

Burgerlijke Stand, 1920 (183).  1 omslag 
 



 3585 Verzoek van de Vroedvrouw om een jaarlijkse bijlage in verband met de grote 
uitgebreidheid van haar rayon, 1920 (539).  1 stuk 

 
 3586 Stukken betreffende de jaarwedde van de bevolkingsagent tevens deurwaarder 

der plaatselijk belastingen, 1921 (374).  1 omslag 
 
 3587-3589 Stukken betreffende verhoging van jaarwedden voor het onderwijzend personeel, 

o.m. in verband met het geven van onderwijs buiten schooluren en ingevolge art 
26 septies van de Lager Onderwijswet, 1920 - 1921.  3 omslagen 

 3587 1920 (287) 1 katern 
 3588 1920 (415) 1 katern 
 3589 1921 (384) 1 katern 

 
 3590-3592 Stukken betreffende het toekennen van kleding- en rijwiel-toelagen aan politie-

personeel, recherche en gemeente-bode, 1920 - 1922.  3 omslagen 
 3590 1920 (573) 1 katern 
 3591 1921 (383) 1 katern 
 3592 1922 (386) 1 katern 

 
 3593 Stukken betreffende de wijziging der jaarwedde-verordening voor Gemeente-

werklieden, 1921 (471).  1 omslag 
 
 3594-3599 Stukken betreffende de zekerheidsstelling van rekenplichtige ambtenaren, zoals 

de gemeente-ontvanger, de boekhouder der bedrijven, het administratief Hoofd 
van het Waterleidingbedrijf, contracten betreffende kasopnamen door 
deskundigen, fraudeverzekering van gemeentegelden i.v.m. 
Kostwinnersvergoedingen e.d, 1922, 1924, 1931, 1939.  6 omslagen 

 3594 1922 (260) 1 katern 
 3595 1924 (137) 1 katern 
 3596 1931 (230) 1 katern 
 3597 1931 (284) 1 katern 
 3598 1939 (213) 1 katern 
 3599 1939 (253) 1 katern 

 
 3600 Stukken betreffende de classificantie der gemeente ingevolge het 

Bezoldigingsbesluit, 1922 (396).  1 omslag 
 

Varia:inkomen en uitgaven 

 
 3601-3604 Stukken betreffende deelname door de gemeente in de Industriebank in Limburg 

N.V., crediet en steunverlening aan industriën door het gemeentebestuur en het 
verstrekken van bedrijfskapitaal aan de N.V. Constructie-Werkplaats Limburg, 
1932, 1933, 1935, 1938.  4 omslagen 

 3601 1932 (418) 1 katern 
 3602 1933 (374) 1 katern 
 3603 1935 (225) 1 katern 
 3604 1938 (542) 1 katern 

 
 3605-3607 Stukken betreffende deelname door de gemeente in de stichting 

Borgstellingsfonds voor de Mijnstreek door een jaarlijkse bijdrage ter zake, 1936, 
1937, 1939.  3 omslagen 

 3605 1936 (367) 1 katern 
 3606 1937 (284) 1 katern 
 3607 1939 (513) 1 katern 



 
 3608-3611 Stukken betreffende door het gemeentebestuur bij het Rijk ingediende declaraties 

inzake oefeningesgelden, verstrekking materieel en munitie en andere kosten van 
de Burgerwacht, 1920, 1925 - 1927.  4 omslagen 

 3608 1920 (164) 1 katern 
 3609 1925 (115) 1 katern 
 3610 1926 (147) 1 katern 
 3611 1927 (163) 1 katern 

 
 3612 Declaraties met bijbehorende stukken door het gemeentebestuur ingediend bij het 

Rijk i.v.m. voeding en ligging van gevangenen, 1925 (42).  1 omslag 
 
 3613-3615 Stukken betreffende aankoop van grond en bomen door het gemeentebestuur van 

L. Cloots, Wed. Curvers en Wed. Quadackers, 1920 - 1921.  3 omslagen 
 3613 1920 (113) 1 katern 
 3614 1920 (377) 1 katern 
 3615 1921 (235) 1 katern 

 
 3616-3617 Stukken betreffende bemoeienissen van het gemeentebestuur met de 

faillissementen van M.P.H. Cremers en J.J. Willems-Dols, 1934, 1935.  2 omslagen 
 3616 1934 (133) 1 katern 
 3617 1935 (404) 1 katern 

 
 3618-3620 Stukken betreffende door de gemeente aan de Stroomverkoopmaatschappij en 

het Electriciteitsbedrijf verstrekte gelden met begroting van dit bedrijf, 1920. 2 omslagen en 1 stuk 
 3618 1920 (208) 1 stuk 
 3619 1920 (508) 1 katern 
 3620 1920 (517) 1 katern 

 
 3621-3622 Stukken betreffende de begrotingspost schoolbehoeften en de uitkering van 

provinciale subsidie aan de tekenschool, 1920.  2 omslagen 
 3621 1920 (219) 1 katern 
 3622 1920 (266) 1 katern 

 
 3623 Stukken betreffende vergoeding van telegraaf- en telefoonkosten 1918, 1920 

(419).  1 omslag 
 
 3624 Stukken betreffende schadevergoeding aan S.J. Vincken i.v.m. geleden 

renteverlies door aankoop en verkoop van grond bij de bouw van het 
Rijksontvangerskantoor, 1920 (420).  1 omslag 

 
 3625 Stukken betreffende de aflossing van Militievergoedingen door het Rijk aan de 

gemeente voorgeschoten, 1921 (379).  1 omslag 
 
 3626 Stukken betreffende de uitkering door de gemeente aan de Zuid-Limburgse 

Distributie-vereniging, 1927 (202).  1 omslag 
 
 3627 Stukken betreffende de afwikkeling van het Koninklijk Nationaal Steuncomitè, 

afdeling Hoensbroek en de afwijzing door de Raad van verdere subsidiëring, 1921 
(157).  1 omslag 

 
 3628-3633 Stukken betreffende de retributies voor diensten aan derden door de gemeente 

verleend, de bataling van ventvergunningen en Lijsten van verschuldigde precario-
rechten, 1920, 1922, 1932, 1935, 1938, 1939.  6 omslagen 

 3628 1920 (115) 1 katern 
 3629 1922 (210) 1 katern 



 3630 1932 (387) 1 katern 
 3631 1935 (305) 1 katern 
 3632 1938 (?) 1 katern 
 3633 1939 (?) 1 katern 

 
 3634-3635 Stukken betreffende de uit de geraamde begrotingen van inkomsten en uitgaven 

der gemeente uitgestoten bedragen, hoofdzakelijk verband houdende met kosten 
werkverschaffing en steun aan werklozen, 1936, 1939.  1 omslag en 1 stuk 

 3634 1936 (59) 1 omslag 
 3635 1939 (514) 1 stuk 

 
 3636-3637 Stukken betreffende de aan de gemeente toekomende bijdragen der Staatsmijnen 

in de vorm van subsidie wegens buitengewone kosten alsmede de deelneming 
van de gemeente in het Fonds van Sociale Instellingen der Staatsmijnen, 1920, 
1921.  2 omslagen 

 3636 1920 (181) 1 katern 
 3637 3637 (72) 1 katern 

 
 3638 Stukken betreffende het onderzoek naar bezuinigingsmaatregelen op het gebied 

van gemeentelijk zelfbestuur, 1933 (317).  1 omslag 
 
 3639 Stukken betreffende de machtiging door de Raad tot het verrichten van 

Burgerrechtelijke handelingen doorhet college van Burgemeester en Wethouders, 
1927 (357).  1 omslag 

 
 3640 Stukken betreffende het aangaan van een dading met de gemeente Heerlen 

inzake de verrekening van wederzijdse verordeningen, in hoofdzaak over 
onderwijskwesties, 1936 (321).  1 omslag 

 
 3641 Stukken betreffende de aanwijzing als takken van dienst der gemeentelijke 

Electriciteits- en Gasbedrijven, 1931 (360).  1 omslag 
 
 3642 Schrijven van het Ministerie van Finantiën tot aanwijzing van de geneesmundigen: 

S.L. Mekel en F.C.A.  de Wever, bedoeld in art 75 der Pensioenwet, 1922 (341).  1 stuk 
 
 3643 Staat der berekening van het verschil bedoeld in art 9 bis, lid 1, der Wet van 24 

mei 1897 (met wijzigingen) tot regeling van het Lager Onderwijs, 1921 (90).  1 stuk 
 
 3644 Stukken betreffende de onderlinge samenwerking met de gemeenten Heerlen en 

Brunssum op het gebied van scholenbouw en onderwijs in het algemeen, 1922 
(286).  1 omslag 

 
 3645 Stukken betreffende de verzekering tegen inbraak en schade aan de brandkast 

ten kantore van de gemeenteontvanger, 1921 (316).  1 omslag 
 
 3646 Stukken betreffende de verhoging der contractprijzen overeengekomen met de 

Maatschappij tot verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg, 
1922 (343).  1 omslag 

 
 3647 Verzoek van de ambtenaren, huurders van gemeentelijke woningen, verschoond 

te mogen blijven van de keuringskosten der electrische huisinstallaties, 1920 
(583).  1 stuk 

 
 3648 Stukken betreffende de verjaring van de vordering wegens aanleg van electrische 

geleidingen waarvoor ten dele geen opdracht blijkt gegeven te zijn, 1922 (280).  1 omslag 
 
 3649 Stukken betreffende de aanbieding van een geschenk bij de inrichting van het 

nieuwe gouvernementsgebouw te Maastricht, waarop de Raad negatief heeft 
beslist, 1936 (418).  1 omslag 



 
 3650 Stukken betreffende de regeling met de Spaarbank St. Pancratius te Heerlen 

betreffende de doorhaling van de hypotheek staande op het door H.J. Hanssen 
aan de gemeente verkochte perseel aan de Ridder Hoenstraat, sectie C. nr. 2868, 
1938 (456).  1 omslag 

 
 3651 Stukken betreffende de vergoeding aan het Rijk verschuldigd in verband met het 

innen der opcenten op Grondbelasting en Personele Belasting, 1920 (283).  1 omslag 
 

16 Drankwet 

 

A Drankwet in het algemeen 
N.B. Ten aanzien van deze rubriek zij opgemerkt: 
a. Dat doorlopende series van vergunningen en verloven, alsmede de betreffende registers zijn opgeborgen in Deel II, Hoofdstuk V, 
van deze inventaris. 
b. Dat stukken uit de periode 1920 - 1940 over nog van kracht zijnde vergunningen en verloven begrijpelijker wijze als retroacta kunnen 
zijn gevoegd bij de nog lopende dossiers van het vanaf 1 januari 1940 vigerende registratuurstelsel 
 
 3652 Stukken betreffende de uitvoering van de Drankwet in het algemeen, de 

drankbestrijding, veroordeling ingevolge de Drankwet, bijzondere vergunningen of 
verloven verleend bij bepaalde festiviteiten, fancy-fairs e.d. van verenigingen, en 
andere stukken waarvoor geen afzonderlijke dossiers in de hierna volgende 
afdelingen zijn gevormd, 1935 (77).  1 omslag 

 

B Verordeningen inzake de Drankwet 

 
 3653 Verordening houdende eisen waaraan een lokaliteit waar alcoholhoudende, 

andere dan sterke drank wordt verkocht, moet voldoen, met bijbehorende stukken, 
1920 juni 30 (284).  1 omslag 

 
 3654 Verordening betreffende het verlenen van verloven A in deze gemeente, met 

bijbehorende stukken, 1932 juli 1 (316).  1 omslag 
 
 3655 Verordeningen a) regelende het heffen van vergunningsrecht voor de verkoop van 

sterke drank in het klein alsmede op de invordering van dit vergunningsrecht; b) 
regelende het heffen van verlofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische 
drank in het klein, alsmede op de invordering van dit verlofsrecht, met 
bijbehorende stukken, 1932 juli 1 (310).  1 omslag 

 
 3656 Besluit tot wijziging van de Verordening regelende het heffen van 

vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein, met afkondiging, 
1935 november 1 (?).  1 omslag 

 

C Vergunningen en verloven 

 
 3657 Verzoek van Aug. Eijssen-Janssen, hotelhouder, om vergunning tot wijziging van 

de lokaliteit bestemd tot verkoop van sterke drank in het klein, met bijbehorende 
stukken, 1920 (300).  1 omslag 

 
 3658 Raadsbesluit tot benoeming van J.H. Tonnaer als schatter en herschatter van de 

vergunnings-lokaliteiten, met bijbehorend bericht aan benoemde, 1921 februari 25 
(171).  1 omslag 

 
 3659-3660 Stukken betreffende de weigering tot het verlenen van verloven aan J.H. Curvers 

wegens het niet voldoen van de eisen aan verlofslokaliteiten gesteld alsmede het 



intrekken van het verleende verlof aan A. Borkman wegens feitelijkheden die 
gevaar opleveren voor de Openbare zedelijkheid, 1928, 1934.  2 omslagen 

 3659 1928 (394) 1 katern 
 3660 1934 (289) 1 katern 

 
 3661 Stukken betreffende het heffen van vergunningsrechten, tot verkoop van sterke 

drank in het klein in het algemeen, alsmede adviezen met betrekking tot de 
schatting van de huurwaarde der localiteiten waarvoor een dergelijk vergunning is 
verleend, opgemaakt door de daartoe aangestelde gemeentelijke schatter, 1921 
(151).  1 omslag 

 
 3662 1932 (265).  1 omslag 
 

D Statistiek der Drankwet 

 
 3663-3667 Stukken betreffende de statistiek der Drankwet bedoeld in de art. 35 en 51 dezer 

wet, 1923, 1933 - 1935, 1938.  5 omslagen 
 3663 1923 (205) 1 katern 
 3664 1933 (292) 1 katern 
 3665 1934 (293) 1 katern 
 3666 1935 (355) 1 katern 
 3667 1938 (422) 1 katern 

 

17 Electriciteitsbedrijf 
N.B. Opgemerkt zij dat in het algemeen de begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Bedrijven opgenomen zij in 
de gemeentelijke begrotingen en rekeningen. ( Deel II, Hoofdstuk I) en/of in de correspondentie (met bijlagen) aangaande begrotingen 
1920 - 1940. ( Deel IV, Rubriek 7). De hierna volgende incomplete serie bestaat vermoedelijk uit een restant duplicaten. 
 

A "Algemeen Dossier" 

 
 3668-3685 Stukken betreffende het Electriciteitsbedrijf in het algemeen, alsmede in principe 

andere stukken waarvoor gèèn afzonderlijke jaardossiers met stukken van 
bijzondere aard (hierna volgend in de onderafdelingen dezer rubriek) zijn gevormd, 
1925 - 1939.  18 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij, dat aanvankelijk tot +- 1935 in deze Algemene Dossiers stukken zijn opgenomen 
van bijzondere aard, waarvoor eerst later, vermoedelijk naar gelang dit noodzakelijk werd geacht, 
afzonderlijke reeksen jaardossiers werden aangelegd. Voor al deze gevallen, te veel om ze allen op te 
noemen of er naar te verwijzen, raadplege men indien nodig deze reeks Algemene Dossiers. 

 3668 1925 (222) 1 katern 
 3669 1926 (97) 1 katern 
 3670 1927 (141) 1 katern 
 3671 1928 (142) 1 katern 
 3672 1929 (110) 1 katern 
 3673 1930 (168) 1 katern 
 3674 1931 (69) 1 katern 
 3675 1932 (95). (1e halfjaar) 1 katern 
 3676 1932 (95). (2e halfjaar) 1 katern 
 3677 1933 (136). (1e halfjaar) 1 katern 
 3678 1933 (136). (2e halfjaar) 1 katern 
 3679 1934 (79). (1e halfjaar) 1 katern 
 3680 1934 (79). (2 halfjaar) 1 katern 
 3681 1935 (81) 1 katern 



 3682 1936 (126) 1 katern 
 3683 1937 (151) 1 katern 
 3684 1938 (182) 1 katern 
 3685 1939 (286) 1 katern 

 

B Beheer en financiën 

 
 3686-3695 Verordeningen op het beheer van het Electriciteitsbedrijf, overeenkomsten 

betreffende dit beheer met de Stroomverkoop Maatschappij en/of aangaande het 
later ingevoerde eigen beheer, de over de overname in eigen beheer ingewonnen 
adviezen e.d., alsmede de daarmede in verband staande besluiten tot wijzigingen 
van de verordening op het beheer van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf tevens 
en gezamelijk van het Gemeentelijk Gasbedrijf, 1920, 1922 - 1924, 1932, 1935, 
1936, 1938.  10 omslagen 

 3686 1920 (79) 1 katern 
 3687 1920 (532) 1 katern 
 3688 1922 (7) 1 katern 
 3689 1923 (240) 1 katern 
 3690 1924 (171) 1 katern 
 3691 1932 (329) 

 1 katern 
 3692 1935 (204) 1 katern 
 3693 1935 (485) 1 katern 
 3694 1936 (164) 1 katern 
 3695 1938 (468) 1 katern 

 
 3696-3698 Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het Gemeentelijk Electricsiteitsbedrijf, 

met bijbehorende stukken over 1922 - 1924, 1921 - 1923.  3 omslagen 
 3696 1921 (439) 1 katern 
 3697 1922 (406) 1 katern 
 3698 1923 (312) 1 katern 

 
 3699-3706 Stukken betreffende de Rekening van inkomsten en uitgaven, Winst- en 

Verliesrekening van het Electriciteitsbedrijf (met balansen), 1924 - 1930, 1932.  8 omslagen 
 3699 1924 (103) 1 katern 
 3700 1925 (100) 1 katern 
 3701 1926 (136) 1 katern 
 3702 1927 (106) 1 katern 
 3703 1928 (202) 1 katern 
 3704 1929 (189) 1 katern 
 3705 1930 (184) 1 katern 
 3706 1932 (217) 1 katern 

 
 3707-3708 Stukken betreffende de Rekening-Courant en machtiging aan de kassier van het 

bedrijf ten deze, 1925 - 1926.  2 omslagen 
 3707 1925 (187) 1 katern 
 3708 1926 (138) 1 katern 

 

C Directie en Personeel 

 



 3709-3715 Stukken betreffende de aanstelling, benoeming en ontslag van: leider, chef en 
technisch hoofd van het Electriciteitsbedrijf. (Later technisch hoofd der bedrijven), 
1920, 1925, 1932 - 1934, 1937, 1939.  7 omslagen 

 3709 1920 (147) 1 katern 
 3710 1925 (221) 1 katern 
 3711 1932 (393) 1 katern 
 3712 1933 (127) 1 katern 
 3713 1934 (225) 1 katern 
 3714 1937 (368) 1 katern 
 3715 1939 (405) 1 katern 

 
 3716-3722 Stukken betreffende het lager personeel van het electriciteitsbedrijf, zoals de 

benoeming van monteurs electriciens (incidenteel van monteurs en fitters die voor 
het Gasbedrijf werkzaam zijn) alsmede inzake vergoedingen aan het personeel 
voor het verrichten van wachtdiensten, 1923, 1933, 1937 - 1939.  5 omslagen en 2 stukken 

 3716 1923 (113) 1 katern 
 3717 1933 (225) 1 stuk 
 3718 1937 (253) 1 katern 
 3719 1937 (371) 1 katern 
 3720 1937 (488) 1 stuk 
 3721 1938 (392) 1 katern 
 3722 1939 (408) 1 katern 

 

D Tarieven en contracten 

 
 3723-3756 Stukken betreffende de tarieven voor de levering van stroom in het algemeen 

zowel door de Stroomverkoop-Maatschappij en de PLEM aan de gemeente, 
alswel in een later stadium (vanaf ca. 1933) door het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf aan derden, met de betreffende verordeningen, 
overeenkomsten, voorwaarden omtrent tarieven, bedrijven, winkels, bioscopen, 
kermisinrichtingen, alswel voor huishoudelijke doeleinden, 1920, 1921, 1924 - 
1929, 1931 - 1934, 1936 - 1939.  33 omslagen en 1 stuk 
N.B. Sommige jaardossiers 1937 en 1939 hebben wij moeten splitsen in meerdere omslagen wegens 
de aanwezigheid daarin van volumineuze en straatsgewijze opgemaakte lijsten van verbruikers. 

 3723 1920 (86) 1 katern 
 3724 1920 (578) 1 katern 
 3725 1921 (73) 1 katern 
 3726 1924 (15) 1 katern 
 3727 1924 (280) 1 katern 
 3728 1925 (248) 1 katern 
 3729 1926 (289) 1 katern 
 3730 1927 (386) 1 katern 
 3731 1928 (161) 1 katern 
 3732 1929 (163) 1 stuk 
 3733 1929 (127) 1 katern 
 3734 1929 (323) 1 katern 
 3735 1931 (240) 1 katern 
 3736 1932 (164) 1 katern 
 3737 1933 (338) 1 katern 
 3738 1934 (390) 1 katern 
 3739 1936 (281) 1 katern 



 3740 1936 (531) 1 katern 
 3741 1937 (174). (nrs. 1- 18) 1 katern 
 3742 1937 (174). (nrs. 19 - 24) 1 katern 
 3743 1937 (270) 1 katern 
 3744 1938 (345) 1 katern 
 3745 1939 (207). (nrs. 1 - 8) 1 katern 
 3746 1939 (207). (nr. 9 vastrecht voor huishoudelijke doeleinden) 1 katern 
 3747 1939 (207). (nr. 9b vastrecht voor zakelijke doeleinden) 1 katern 
 3748 1939 (207). (nrs. 10 - 19) 1 katern 
 3749 1939 (207). (nrs. 27 - 85) 1 katern 
 3750 1939 (207). (nrs. 123 - 199) 1 katern 
 3751 1939 (207). (nrs. 201 - 242) 1 katern 
 3752 1939 (207). (nrs. 264 - 300) 1 katern 
 3753 1939 (207). (nrs. 301 - 380) 1 katern 
 3754 1939 (207). (nrs. 381 - 440) 1 katern 
 3755 1939 (381) 1 katern 
 3756 1939 (570) 1 katern 

 
 3757-3792 Stukken betreffende contracten en overeenkomsten inzake de levering van 

electrische stroom aan en door de gemeente, in hoofdzaak en in het bijzonder aan 
bepaalde grotere bedrijven; fabrieken, werkplaatsen, bioscopen en andere 
instellingen als; kerken, patronaatsgebouwen, woningvereniging Hoensbroek, 
gezellenhuizen, Waterleiding-Maatschappij, Telefooncentrale en andere z.g. groot-
verbruikers, 1921, 1922, 1924 - 1930, 1935 - 1939.  35 omslagen en 1 stuk 

 3757 1921 (414) 1 katern 
 3758 1922 (429) 1 katern 
 3759 1924 (172) 1 katern 
 3760 1925 (51) 1 katern 
 3761 1925 (104) 1 katern 
 3762 1925 (266) 1 katern 
 3763 1926 (64) 1 katern 
 3764 1926 (91) 1 katern 
 3765 1926 (267) 1 katern 
 3766 1927 (140) 1 katern 
 3767 1928 (191) 1 katern 
 3768 1929 (356) 1 katern 
 3769 1930 (76) 1 katern 
 3770 1935 (278) 1 stuk 
 3771 1935 (341) 1 katern 
 3772 1936 (116) 1 katern 
 3773 1936 (125) 1 katern 
 3774 1936 (131) 1 katern 
 3775 1936 (227) 1 katern 
 3776 1936 (300) 1 katern 
 3777 1936 (347) 1 katern 
 3778 1936 (449) 1 katern 
 3779 1937 (144) 1 katern 
 3780 1937 (216) 1 katern 
 3781 1937 (349) 1 katern 



 3782 1937 (387) 1 katern 
 3783 1937 (468) 1 katern 
 3784 1937 (479) 1 katern 
 3785 1937 (480) 1 katern 
 3786 1937 (503) 1 katern 
 3787 1937 (510) 1 katern 
 3788 1938 (186) 1 katern 
 3789 1938 (377) 1 katern 
 3790 1938 (489) 1 katern 
 3791 1939 (193) 1 katern 
 3792 1939 (388) 1 katern 

 

E Electrische netten en - huisinstallaties 

 

1 Vergunningen en verordeningen 

 
 3793-3795 Stukken betreffende aan de Staatsmijnen in Limburg verleende vergunningen tot 

het leggen van laag- en hoogspanningskabels in en langs bepaalde gemeentelijke 
wegen, alsmede de aanleg van eentelefoonkabel in de Hommerterweg, 1921, 
1923, 1924.  3 omslagen 

 3793 1921 (167) 1 katern 
 3794 1923 (193) 1 katern 
 3795 1924 (149) 1 katern 

 
 3796-3807 Verordeningen op en voorwaarden waaronder aansluiting van huisinstallaties van 

het electrisch geleidingsnet kan plaatsvinden, voorschriften omtrent installatie van 
huisaansluitingen, wijzigingen daarop en andere bijbehorende stukken, alsmede 
stukken betreffende het hiermede  in verband staande instituut van erkende 
installateurs, 1924 - 1926, 1929 - 1931, 1933, 1934.  12 omslagen 

 3796 1924 (251) 1 katern 
 3797 1925 (139) 1 katern 
 3798 1926 (98) 1 katern 
 3799 1929 (289) 1 katern 
 3800 1929 (344) 1 katern 
 3801 1930 (107) 1 katern 
 3802 1930 (363) 1 katern 
 3803 1931 (330) 1 katern 
 3804 1933 (249) 1 katern 
 3805 1933 (254) 1 katern 
 3806 1934 (147) 1 katern 
 3807 1934 (193) 1 katern 

 

2 Aanleg en uitbreiding geleidingsnet enb aansluitingen 
N.B. Hieronder volgen drie series, welke inhoudelijk verschillen doordat in de eerste serie dossiers/stukken voorkomen die betrekking 
hebben op de aanleg en uitbreiding etc. van het electrische geleidingsnet alswel op de aanleg en uitbreidingen van de huisinstallaties, 
terwijl in de tweede serie dossiers uitsluitend stukken zijn opgenomen over het electrisch geleidingsnet en de derde serie uitsluitend 
stukken bevat over huisinstallaties. 
 
 3808-3824 Stukken betreffende de aanleg, de uitbreiding e.d. van het Electrisch geleidingsnet 

en de huisaansluitingen in het algemeen; zoals overeenkomsten omtrent de 



levering van electrische stroom door de Stroomverkoop-Maatschappij, de 
voorwaarden omtrent de aanleg van kabels e.d., de kostenramingen, de 
processen-verbaal van aanbesteding en overeenkomsten omtrent de aanleg en 
uitbreiding der electrische van bepaalde gehuchten, straten, woninggroepen van 
de Woningvereniging Hoensbroek en/of huisaansluitingen voor afzonderlijke 
instellingen, bedrijven en gebouwen, alsmede openbare straatverlichting, 
marktverlichting, het plaatsen van transformator-huisjes en de aankoop daartoe 
van grond, aanschaffing van materiaal e.d, 1921 - 1935.  17 omslagen 
N.B. Zie ook de hierna volgende serie, waarin stukken over de jaren 1936 - 1939 zijn opgenomen. 

 3808 1921 (261) 1 katern 
 3809 1922 (165) 1 katern 
 3810 1923 (212) 1 katern 
 3811 1924 (47) 1 katern 
 3812 1925 (11). (1e halfjaar) 1 katern 
 3813 1925 (11). (2e halfjaar) 1 katern 
 3814 1926 (52) 1 katern 
 3815 1927 (135) 1 katern 
 3816 1927 (175) 1 katern 
 3817 1928 (168) 1 katern 
 3818 1929 (181) 1 katern 
 3819 1930 (57) 1 katern 
 3820 1931 (80) 1 katern 
 3821 1932 (120) 1 katern 
 3822 1933 (163) 1 katern 
 3823 1934 (94) 1 katern 
 3824 1935 (72) 1 katern 

 
 3825-3849 Stukken betreffende de uitbreiding van het electrisch geleidingsnet, de overname 

van het der Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij, de bouw van 
transformatorhuisjes en de aankoop van de daartoe benodigde grond, het 
ombouwen van het net i.v.m. de aanleg van de tramweg  langs de Akerstraat, 
processen-verbaal van aanbesteding voor aanleg, uitbreiding en/of wijziging van 
het net, vergunningen aan de Stroomverkoop-Maatschappij verleend tot het 
leggen van kabels in gemeentelijke en/of provinciale wegen, de overname door de 
Woningvereniging Hoensbroek van een bepaald gedeelte van het Electrisch  net 
en de terugname daarvan, de wijziging der tarieven van deze vereniging, alsmede 
vele daarbij behorende tekeningen over aanleg en uitbreidingen van het net, 1920 
- 1939.  24 omslagen en 1 stuk 

 3825 1920 (393) 1 katern 
 3826 1921 (13) 1 katern 
 3827 1922 (13) 1 katern 
 3828 1922 (372) 1 katern 
 3829 1923 (40) 1 katern 
 3830 1923 (57) 1 katern 
 3831 1923 (67) 1 katern 
 3832 1923 (122) 1 katern 
 3833 1924 (87) 1 katern 
 3834 1924 (209) 1 katern 
 3835 1926 (293) 1 katern 
 3836 1927 (111) 1 katern 
 3837 1927 (220) 1 katern 
 3838 1927 (376) 1 katern 



 3839 1928 (187) 1 katern 
 3840 1929 (201) 1 katern 
 3841 1936 (236) 1 katern 
 3842 1936 (414) 1 katern 
 3843 1937 (148) 1 katern 
 3844 1937 (425) 1 katern 
 3845 1937 (432) 1 katern 
 3846 1938 (189) 1 katern 
 3847 1938 (307) 1 katern 
 3848 1939 (313) 1 katern 
 3849 1939 (391) 1 katern 

 
 3850-3855 Stukken betreffende de aansluiting aan het electrisch net van huisaansluitingen 

van bepaalde percelen, in hoofdzaak inzzake de sterkstroom levering voor 
bepaalde bedrijven en instellingen en de daarmede in verband staande versterking 
van transformatoren, 1920, 1925.  6 omslagen 

 3850 1920 (272) 1 katern 
 3851 1920 (297) 1 katern 
 3852 1920 (489) 1 katern 
 3853 1920 (548) 1 katern 
 3854 1920 (557) 1 katern 
 3855 1925 (294) 1 katern 

 

F Andere aangelegenheden inzake het electriciteitsbedrijf 

 
 3856-3867 Stukken betreffende de verlichting van straten en pleinen in het algemeen, het 

aanbrengen van bepaalde lichtpunten in het bijzonder, kosten berekeningen 
daaromtrent, het in- en uitschakelen der nachtverlichting, alsmede betreffende 
storingen en vernielingen, 1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1627, 1930, 1935 - 
1937, 1939.  11 omslagen en 1 stuk 

 3856 1920 (204) 1 katern 
 3857 1921 (50) 1 katern 
 3858 1921 (159) 1 katern 
 3859 1923 (277) 1 katern 
 3860 1924 (238) 1 katern 
 3861 1926 (261) 1 katern 
 3862 1927 (154) 1 katern 
 3863 1930 (212) 1 katern 
 3864 1935 (277) 1 katern 
 3865 1936 (183) 1 katern 
 3866 1937 (170) 1 katern 
 3867 1939 (248) 1 katern 

 
 3868 Stukken betreffende de verlichting van het bureau Publieke Werken en de 

aangrenzende woning, 1921 (246).  1 omslag 
 
 3869 Advies van het Electrificatie-Bureau der Vereiging van Nederlandse Gemeenten, 

inzake de herziening van de Factor voor de maandelijkse berekeningen der 
maximale belasting van het electrisch net, 1929 (89).  1 omslag 

 
 3870-3872 Stukken betreffende de vaststelling van de maximale belasting van het electrisch 

net en de daarmee in verband staande kosten-berekening, het meten daarvan op 



bepaalde zwaar belaste punten en op bepaalde tijdstippen, o.a. als gevolg van 
kermisverlichtingen en sterkstroomgeleidingen voor bepaalde bedrijven, 1937 - 
1939.  3 omslagen 

 3870 1937 (281) 1 katern 
 3871 1938 (209) 1 katern 
 3872 1939 (305) 1 katern 

 
 3873-3876 Tabellen van af- en overschrijvingen op waarde-bezittingen van het Gemeentelijk 

Electriciteitsbedrijf, alsmede incidenteel van het Gasbedrijf, met bijbehorende 
stukken, 1936 - 1939.  4 omslagen 

 3873 1936 (515) 1 katern 
 3874 1937 (272) 1 katern 
 3875 1938 (386) 1 katern 
 3876 1939 (567) 1 katern 

 
 3877-3879 Stukken betreffende exploitatie-rapporten en steekproeven, magazijn-controle op 

het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf ( en Gasbedrijf), 1934 - 1936.  3 omslagen 
 3877 1934 (316) 1 katern 
 3878 1935 (125) 1 katern 
 3879 1936 (329) 1 katern 

 
 3880 Stukken betreffende de afrekening en voldoening van zegelrechten der kwitanties 

bij betaling van stroom- en gasrekeningen, 1939 (410).  1 omslag 
 
 3881 Verzoekschriften van P. Koene, controleur van het Electriciteitsbedrijf, om 

ontheffing van de bepaling der maandelijkse opname der stroommeter, 1920 
(376).  1 stuk 

 
 3882-3883 Stukken betreffende het houden van toezicht op de electriciteits-meters en de 

daartoe aangestelde Commissie van Toezicht, 1938, 1939.  1 omslag en 1 stuk 
 3882 1938 (564) 1 omslag 
 3883 1939 (433) 1 stuk 

 
 3884-3885 Verzoekschriften vanwege bepaalde bedrijven omtrent tariefverlaging voor 

stroomlevering, mede in verband met het niet normaal functioneren van hun bedrijf 
door oorlogsomstandigheden of anderzins, 1920, 1924.  2 omslagen 
N.B. In het jaardossier 1920 zijn als retracta opgenomen stukken over stroom-levering-contracten door 
bepaalde houtzagerijen uit het jaar 1915. 

 3884 1920 (269) 1 katern 
 3885 1924 (290) 1 katern 

 
 3886-3888 Stukken betreffende door het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf aan C. Veeken en 

L. Cloots terugbetaald kosten i.v.m. de verzwaring van een transfomator, 
respectievelijk de uitbreiding van het electrisch net, ten nutte van hun bedrijven, 
1924, 1925, 1927.  3 omslagen 

 3886 1924 (291) 1 katern 
 3887 1925 (108) 1 katern 
 3888 1927 (136) 1 katern 

 
 3889 Stukken betreffende de terugbetaling door het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 

van waarborgsommen gestort bij aansluitingen aan het electrisch net, 1939 (278).  1 omslag 
 
 3890 Stukken betreffende frauduleuse stroomafname ten nadele van het Gemeentelijk 

Electriciteitsbedrijf, 1935 (279).  1 omslag 
 



 3891 Schrijven van Burgemeester en Wethouders aan het Technisch Hoofd van het 
Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf in verband met het geconstateerde stroomverlies 
en de hiertegen te nemen maatregelen, 1938 (317).  1 stuk 

 
 3892-3893 Stukken betreffende wanbetalingen door afnemers van electrisch stroom en de 

daarmede in verband staande boeten en stroomafsluitingen, 1921, 1938.  2 omslagen 
 3892 1921 (353) 1 katern 
 3893 1938 (337) 1 katern 

 
 3894 Stukken betreffende de wijzigingen aan te brengen in de sterkstroom-geleidingen 

van het electriciteits-net welke niet voldoen aan de voorschriften ten aanzien van 
het kruisen met telegraaf- en telefoonkabels, 1921 (381).  1 omslag 

 
 3895 Stukken betreffende de aanbesteding en gunning van het verfwerk uit te voeren 

aan de lichtmasten e.d. van het electrisch geleidingsnet, 1924 (219).  1 omslag 
 
 3896 Overeenkomst tussen het gemeentebestuur en het Electro-Technisch Bureau P. 

koene, inzake de aanbesteding van onderhoudswerken aan het electrisch 
geleidingsnet, met bijbehorende stukken, 1926 (150).  1 omslag 

 
 3897-3900 Stukken betreffende rekeningen en verrekeningen met de Stroomverkoop-

Maatschappij inzake strooomlevering, alsmede aankoop en bruikleen van 
materialen, gereedschappen, meters, sperklokken e.d, 1924, 1926, 1928.  4 omslagen 

 3897 1924 (121) 1 katern 
 3898 1924 (156) 1 katern 
 3899 1926 (117) 1 katern 
 3900 1928 (324) 1 katern 

 
 3901 Stukken betreffende de toetreding van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf als lid 

tot de Vereinging van Stroom-Distributie-Bedrijven (V.S.D.B.) in Nederland, 1933 
(391).  1 omslag 

 
 3902 Stukken betreffende onderhandelingen van het gemeentebestuur met o.a. de 

katholieke Radiobond in het Bisdom Roermond inzake het oprichten van een 
Radio-Distributie-Centrale, 1933 (264).  1 omslag 

 

18 Gasbedrijf 

 

A Gasvoorziening in het algemeen 

 
 3903-3914 Stukken betreffende de gasvoorziening in het algemeen, zoals, de plannen om te 

komen tot een centrale gasvoorziening in Zuid-Limburg, huishoudelijke 
reglementen, verordeningen, statuten, samenwerking met andere Gemeente-
bedrijven, begrotingen in verband met uitbreidingen, overeenkomsten met 
afnemers, vergunningen ingevolge de Hinderwet, het toebrengen van schade aan 
installaties, bestellingen van apparaten, het ijken van meters, gaslekken, 1921, 
1922, 1930 - 1939.  12 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat aanvankelijk in deze Algemene Dossiers stukken zijn opgenomen van 
bijzondere aard, waarvoor eerst later, vermoedelijk naar gelang noodzakelijk werd geacht, afzonderlijke 
jaardossiers werden aangelegd. Voor al deze gevallen, te veel om ze alee op te noemen of er naar te 
verwijzen, raadplege men indien nodig deze reeks. Algemene Dossiers. 

 3903 1921 (397) 1 katern 
 3904 1922 (317) 1 katern 
 3905 1930 (87) 1 katern 
 3906 1931 (166) 1 katern 



 3907 1932 (101) 1 katern 
 3908 1933 (103) 1 katern 
 3909 1934 (153) 1 katern 
 3910 1935 (69) 1 katern 
 3911 1936 (218) 1 katern 
 3912 1937 (319) 1 katern 
 3913 1938 (225) 1 katern 
 3914 1939 (421) 1 katern 

 

B Organisme van het Gasbedrijf 

 

1 Personeel 

 
 3915-3918 Stukken betreffende benoeming en ontslag van; technisch hoofd, kassier en 

pllatsvervangend boekhouder van het Gasbedrijf, 1927, 1928, 1937.  4 omslagen 
 3915 1927 (365) 1 katern 

N.B. Voor instructie zie Rubriek 80 
 3916 1927 (366) 1 katern 
 3917 1928 (376) 1 katern 
 3918 1937 (460) 1 katern 

 
 3919-3921 Stukken betreffende de benoeming van een fitter en een geldophaler, alsmede 

stukken betreffende de erkenning van gasfitters, 1927, 1936.  3 omslagen 
 3919 1927 (192) 1 katern 
 3920 1927 (327) 1 katern 
 3921 1936 (331) 1 katern 

 
  Stukken betreffende de inrichting van het grootboek van het Gasbedrijf, 1927 

(373).  1 omslag 
 

2 Gasleidingen en andere werken 

 
 3923-3929 Stukken betreffende het leggen van een gastransportleiding door de Staatmijnen 

in gemeentegrond, het leggen van leidingen t.b.v. woningaansluitingen, de bouw 
en het onderhoud van een magazijn, het schilderen van de gashouder en 
afschrijvingen op de bezittingen, 1927, 1929, 1930, 1938, 1939.  7 omslagen 

 3923 1927 (271) 1 katern 
 3924 1929 (154) 1 katern 
 3925 1930 (366) 1 katern 
 3926 1938 (205) 1 katern 
 3927 1938 (427) 1 katern 
 3928 1938 (538) 1 katern 
 3929 1939 (460) 1 katern 

 

C Tarieven en leveringen 

 
 3930-3934 Stukken betreffende de tarieven voor de levering van gas in het algemeen, en 

stukken betreffende de prijs van de kolen der Staatsmijn Emma, dit in verband met 
de levering van gas door deze mijn, 1935, 1937 - 1939.  5 omslagen 



 3930 1935 (490) 1 katern 
 3931 1937 (296) 1 katern 
 3932 1938 (391) 1 katern 
 3933 1939 (225) 1 katern 
 3934 1939 (438) 1 katern 

 
 3935-3937 Stukken betreffende de levering van gas aan de politiepost Heisterberg en 

meisjesschool, kerk, patronaat, en klooster te Overbroek, alsemede betreffende de 
levering van gas t.b.v. noodverlichting, 1932, 1936, 1939.  3 omslagen 

 3935 1932 (421) 1 katern 
 3936 1936 (463) 1 katern 
 3937 1939 (212) 1 katern 

 

D Diversen 

 
 3938-3942 Stukken betreffende exploitatie-rapporten, magazijncontrole en steekproeven op 

het Gemeentelijk Gasbedrijf (en Electriciteitsbedrijf) en gasverlies veroorzaakt 
door mijnschade, 1929, 1932 - 1934.  5 omslagen 

 3938 1929 (278) 1 katern 
 3939 1932 (133) 1 katern 
 3940 1932 (420) 1 katern 
 3941 1933 (392) 1 katern 
 3942 1934 (315) 1 katern 

 

19 Gemeentewerken (eigendommen) 

 

A Gemeentewerken en - eigendommen in het algemeen 

 

1 "Algemeen dossier" 

 
 3943-3951 Stukken betreffende Gemeente-werken en-eigendommen in het algemeen, z.g. 

Algemeen Dossier, rapporten van de Commissie van bijstand voor Openbare 
Werken en Bedrijven, de schattingen van gemeente-eigendommen in verband met 
verzekeringen tegen risco, staten van polissen ten deze, het optreden van 
mijnschade aan gemeentelijke gebouwen, beschadigingen, vernielingen en 
diefstal van eigendom, 1928, 1930 - 1935, 1937, 1938.  9 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze serie opmerkelijk veel staten zijn opgenomen van veranderingen in 
eigendom naar Burgerlijk Recht die feitelijk in de hierna volgende serie thuis horen. Tevens zijn er 
aanvankelijk in opgenomen stukken over onderwerpen waarvoor laterafzonderlijke jaardossiers zijn 
gevormd. Zie ook inventaris nummer 4288. 

 3943 1928 (113) 1 katern 
 3944 1930 (66) 1 katern 
 3945 1931 (71) 1 katern 
 3946 1932 (266) 1 katern 
 3947 1933 (164) 1 katern 
 3948 1934 (195) 1 katern 
 3949 1935 (152) 1 katern 
 3950 1937 (315) 1 katern 
 3951 1938 (190) 1 katern 



 

2 Staten en Statistieken 

 
 3952-3959 Opgaven van de Veranderingen in de Staat van eigendommen naar Burgerlijke 

Recht met bijbehorende stukken, 1920 - 1922, 1927, 1929, 1935 - 1937. 7 omslagen en 1 stuk 
N.B. Voor de in deze serie onbrekende jaardossiers zij verwezen naar de voorafgaande serie; 
Algemene Dossiers, waarin deze staten veelvuldig voorkomen. In deze serie zijn incidenteel ook 
stukken opgenomen over andere onderwerpen b.v. betreffende brandverzekering van eigendommen. 

 3952 1920 (123) 1 katern 
 3953 1921 (441) 1 katern 
 3954 1922 (450) 1 katern 
 3955 1927 (76) 1 katern 
 3956 1929 (190) 1 stuk 
 3957 1935 (447) 1 katern 
 3958 1936 (523) 1 katern 
 3959 1937 (317) 1 katern 

 

B Publieke gebouwen en gemeente-woningen 

 

1 Oprichting, inrichting en onderhoud 

 
 3960-3963 Stukken betreffende verbouwing, inrichting, onderhoud, schilderwerk, centrale 

verwarming van het gemeentehuis (annex Wilhelminaschool), afsluiting en 
hekwerk rondom het raadhuistorentje, met daarbij behorende aanbestedingen e.d, 
1923, 1938, 1939.  4 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat b.v. bij de aanbesteding van schilderwerk soms ook andere gemeentelijke 
gebouwen zijn. 

 3960 1923 (280) 1 katern 
 3961 1938 (366) 1 katern 
 3962 1938 (515) 1 katern 
 3963 1939 (449) 1 katern 

 
 3964-3965 Stukken betreffende het onderhoud van de ambtswoning van de burgemeester 

(Wilhelminastraat 6), de verhuring en inrichting van deze voormalige ambtswoning 
als bureau voor gemeentelijke diensten, 1935, 1936.  2 omslagen 

 3964 1935 (218) 1 katern 
 3965 1936 (499) 1 katern 

 
 3966-3968 Stukken betreffende de oprichting, verbouwing, inrichting, onderhoud en verhuur 

door de gemeeente van kantoor en woning van de Rijksontvanger der Directie 
Belastingen etc. (met retoacta uit 1919), 1920, 1921, 1927.  3 omslagen 

 3966 1920 (58) 1 katern 
 3967 1921 (236) 1 katern 
 3968 1927 (346) 1 katern 

 
 3969-3972 Stukken betreffende de inrichitng, uitbreiding en verplaatsing van het Bureau 

Publieke Werken (annex Politiebureau)op Wilhelminastraat 10; de voorgenomen 
verplaatsing van de woning van het schoolhoofd (Nieuwstraat) alsmede de 
oprichting der magazijnen (met dienstwoning) van het Gemeentelijk Gasbedrijf aan 
de Amstenraderweg, 1920, 1924, 1926, 1927.  1 stuk en 3 omslagen 

 3969 1920 (505) 1 stuk 
 3970 1924 (161) 1 katern 



 3971 1926 (294) 1 katern 
 3972 1927 (293) 1 katern 

 
 3973-3975 Stukken betreffende verbouwing, onderhoud, verfwerk e.d. van scholen, woning 

schoolhoofd e.d, 1920, 1923, 1924.  3 omslagen 
 3973 1920 (18) 1 katern 
 3974 1923 (296) 1 katern 
 3975 1924 (48) 1 katern 

 
 3976 Stukken betreffende de oprichting en de verhuur van ambtenaarswoning aan de 

Wilhelminastraat, 1921 (5).  1 omslag 
 
 3977 Stukken betreffende de oprichting door het gemeentebestuur van vier houten 

noodwoningen aan de Wilhelminastraat en de pachtovereenkomst aangaande het 
daartoe benodigde terrein, 1924 (96).  1 omslag 

 

2 Verzekering tegen risico's 

 
 3978 Register van door het gemeentebestuur verzekerde gebouwen enwerken, zoals 

het gemeentehuis, de politiepost, de brandweerkazerne, de kantoren van de 
Rijksontvanger, Publieke Werken en Burgerlijk Armbestuur, de scholen, de 
ambtenaren-woning en andere gebouwen, magazijnen van Publieke Werken en 
Bedrijven, gashouder, geleidingen e.d. opgemaakt+-, 1939.  1 deel 

 
 3979-3991 Stukken betreffende de door het gemeentebestuur afgesloten verzekeringen tegen 

allerhand risico's in het algemeen, alsmede in het bijzonder de verzekeringen en 
gemeenteeigendommen o.a. tegen brand- en stormschade, tegen inbraak, fraude, 
diefstal, wettelijke aansprakelijkheid, molest-risico, glasverzekeringen e.d, 1921, 
1925, 1930, 1931, 1933 - 1939.  13 omslagen 
N.B. Naast de hierboven genoemde verzekeringen van gemeentelijke eigendommen waarover deze 
rubriek feitelijk handelt, zijn in deze jaardossiers ook stukkenopgenomen over de verzekering van o.a. 
het brandweerpersoneel, ongevallen-verzekering van personeel, inzittendeverzekeringen bij vervoer 
per motorrijtuig e.d. 

 3979 1921 (237) 1 katern 
 3980 1925 (190) 1 katern 
 3981 1930 (125) 1 katern 
 3982 1931 (202) 1 katern 
 3983 1933 (215) 1 katern 
 3984 1934 (184) 1 katern 
 3985 1935 (206) 1 katern 
 3986 1936 (78) 1 katern 
 3987 1937 (206) 1 katern 
 3988 1938 (161) 1 katern 
 3989 1938 (287) 1 katern 
 3990 1939 (358) 1 katern 
 3991 1939 (521) 1 katern 

 

C Verkrijging en Verlies van Eigendom 
N.B. Opgemerkt zij dat men de voornaamste archiefstukken ten aanzien van de gemeente-eigendommen n.l. de akten van aankoop, 
verkoop, ruil, met de darbij behorende bijalgen, correspondentie e.d. in de hierna volgende jaardossiers niet zal aantreffen, omdat men 
deze belangrijke archiefstukken heeft geseponeerd en afzonderlijk opgeborgen. Gemakshalve verwijzen wij hier naar het z.g. Zwarte 
Register waarin bedoelde akten van 1850 tot 1940 zijn opgenomen, en in deze inventaris te vinden in Deel I groep 14. 
 



1 Aankoop 

 
 3992-3998 Stukken betreffende de aankoop door het gemeentebestuur van grond, 

grondstroken e.d. voor diverse gemeentelijke doeleinden o.a. Marktterrein, 
Hekberg, en Marechausèe-kazerne, met veelal daarbij behorende raadsbesluiten, 
goedkeuring daarvan van hogerhand en andere daarbij behorende stukken, 1921, 
1923, 1928, 1929, 1932, 1938.  7 omslagen 

 3992 1921 (451) 1 katern 
 3993 1923 (169) 1 katern 
 3994 1928 (259) 1 katern 
 3995 1928 (277) 1 katern 
 3996 1929 (205) 1 katern 
 3997 1932 (205) 1 katern 
 3998 1938 (384) 1 katern 

 

2 Verkoop 

 
 3999-4010 Stukken betreffende de verkoop door het gemeentebestuur van percelen grond, 

grondstroken en -kavels, gedeelten van buurtwegen en voetpaden aan diverse 
instanties, instellingen, verenigingen en personen, met ter zake genomen 
raadsbesluiten, goedkeuring daarvan van hogerhand, plattegrond-tekeningen en 
kadastrale aanduidingen, 1925, 1928, 1931 - 1935, 1939.  12 omslagen 

 3999 1925 (287) 1 katern 
 4000 1928 (292) 1 katern 
 4001 1931 (388) 1 katern 
 4002 1932 (183) 1 katern 
 4003 1933 (177) 1 katern 
 4004 1933 (234) 1 katern 
 4005 1933 (287) 1 katern 
 4006 1934 (258) 1 katern 
 4007 1934 (372) 

 1 katern 
 4008 1934 (423) 1 katern 
 4009 1935 (291) 1 katern 
 4010 1939 (353) 1 katern 

 
 4011-4012 Stukken betreffende de verkoop door het gemeentebestuur van grond en 

woningen gelegen sectie C. nr. 3264 aan de Firma Lennaerts van den Asdonk en 
(voor een kleiner gedeelte van genoemde perseel) aan J.P.H. Orbons, 1934, 
1935.  2 omslagen 

 4011 1934 (130) 1 katern 
 4012 1935 (175) 1 katern 

 

3 Ruiling 

 
 4013-4019 Stukken betreffende de door het gemeentebestuur aangegane transactie tot ruiling 

van grond, grondstroken, gedeelten van voetpaden e.d. met diverse instellingen 
en personen, raadsbesluitingen daaromtrent een goedkeuringen daartoe van 
hogerhand, alsmede stukken inzake aan de gemeente opgelegde boete wegens 
verzuim van registratieplicht, de verbetering van ruilovereenkomsten, soms 



uitvoerige situatie-schetsen en andere bijbehorende stukken, 1920, 1922, 1931, 
1934, 1936, 1938.  7 omslagen 

 4013 1920 (268) 1 katern 
 4014 1922 (200) 1 katern 
 4015 1931 (160) 1 katern 
 4016 1934 (238) 1 katern 
 4017 1936 (356) 1 katern 
 4018 1938 (378) 1 katern 
 4019 1938 (537) 1 katern 

 

4 Zakelijke en andere rechten 

 
 4020-4022 Stukken betreffende overeenkomsten door het gemeentebestuur met 

Rijksinstanties inzake ruiling van grondstroken, in bruikleen afstaan van grond o.a. 
in verband met het plaatsen van een hekwerk langs de Marechaussèe-kazerne, 
1921, 1924, 1927.  2 omslagen en 1 stuk 

 4020 1921 (174) 1 katern 
 4021 1924 (285) 1 katern 
 4022 1927 (371) 1 katern 

 
 4023 Stukken betreffende de overdracht aan het gemeentebestuur van de wegen 

leidende naar het Station der Staatsspoorwegen, n.l. de Stationsstraat voerende 
naar de Losweg van genoemd Station, 1924 (282).  1 omslag 

 
 4024 Stukken betreffende het vermeend eigendomsrecht der gemeente op een gedeelte 

van perceel sectie B. nr. 1565 aan de Eikenweg, hetgeen door een abuis van de 
landmeter als gemeentegrond was aangemerkt, en bij redres aan N.J. Joosten 
werd toegewezen, 1928 (363).  1 omslag 

 
 4025 Stukken betreffende het kosteloos afstaan van een grondstrook aan de gemeente 

door W. Renia i.v.m. het plaatsen van een afrasteringsmuurtje langs perceel sectie 
A. nr. 2312 aan de Kastanjelaan 206, 1928 (387).  1 omslag 

 
 4026 Stukken betreffende het wederrechtelijk oprichten van een huis op een gedeelte 

van het aan de gemeente toebehorende doch opgeheven Kerkvoetpad van 
Overbroek naar Hoensbroek en de daarmede in verband staande 
ruilovereenkomst met de bouwer/eigenaar Pol en Weustenraad, aan de Ridder 
Hoenstraat, 1937 (498).  1 omslag 

 
 4027-4032 Stukken betreffende het verhuizen en in huurkoop afstaan van 

ambtenaarswoningen, de woning van de Rijksontvanger, de ambtswoning van de 
burgemeester  en andere gemeentelijk woningen, 1923, 1931, 1933 - 1935.  6 omslagen 

 4027 1923 (1) 1 katern 
 4028 1923 (234) 1 katern 
 4029 1931 (188) 1 katern 
 4030 1933 (311) 1 katern 
 4031 1934 (165) 1 katern 
 4032 1935 (270) 1 katern 

 

D Leggen van kabels en buisleidingen 

 



1 Leggen van kabels en buisleidingen 

 
 4033-4036 Stukken betreffende door of vanwege het gemeentebestuur aan derden verleende 

vergunningen tot het leggen en hebben van kabels en buisleidingen in straten, 
wegen en bruggen, in hoofdzaak ten nutte van de Stroomverkoop Maatschappij de 
telefoon- en telegraaf-dienst en de Waterleiding Maatschappij, 1932, 1937, 1939. 4 omslagen 

 4033 1932 (340) 1 katern 
 4034 1937 (267) 1 katern 
 4035 1937 (298) 1 katern 
 4036 1939 (300) 1 katern 

 

2 Aanbestedingen 

 
 4037-4054 Stukken betreffende aanbestedingen van gemeente-werken in het algemeen, 

voorschriften, arbitrage-kwesties en borgstellingen hieromtrent, alsmede in het 
bijzonder de periodieke aanbesteding, inschrijving en gunning tot het vervoer van 
vrachten als: kiezel, grind en zand en ander verhardingsmateriaal tot onderhoud 
van wegen en tot levering van dit materiaal en werktuigen, alsook de aanbesteding 
en overeenkomsten met voerlieden tot het ophalen van as en vuilinis, en tenslotte 
de aanbestedingen omtrent het onderhoud, verven, behangen, schoonhouden e.d. 
van gemeentelijke gebouwen zoals; Raadhuis, Bureau Publieke werken, 
Politiepost, scholen en de z.g. premie woningen der gemeente, 1920, 1927, 1928, 
1932 - 1939.  18 omslagen 

 4037 1920 (455) 1 katern 
 4038 1927 (394) 1 katern 
 4039 1928 (413) 1 katern 
 4040 1932 (119) 1 katern 
 4041 1932 (138) 1 katern 
 4042 1932 (352) 1 katern 
 4043 1933 (133) 1 katern 
 4044 1934 (139) 1 katern 
 4045 1935 (111) 1 katern 
 4046 1936 (86) 1 katern 
 4047 1936 (428) 1 katern 
 4048 1937 (271) 1 katern 
 4049 1937 (318) 1 katern 
 4050 1938 (210) 1 katern 
 4051 1938 (220) 1 katern 
 4052 1939 (229) 1 katern 
 4053 1939 (285) 1 katern 
 4054 1939 (317) 1 katern 

 

3 Diversen 

 
 4055 Schrijven van de gemeente-architect inzake het ontwerp voor het Plein 

Hoofdstraat met name het plaatsen van een hekwerk rondom het kruis bij de 
viersprong van wegen: Hoofdstraat, Amstenraderweg, Kouvenderstraat en 
Nieuwstraat, 1923 (191).  1 stuk 

 
 4056 Stukken betreffende het onderhoud van monumentale gebouwen, in het bijzonder 

het oud kerkje aan de Markt aangaande, 1924 (228).  1 omslag 



 
 4057 Stukken betreffende de grensbepaling ten aanzien van de kwestieuse Wijenweg, 

vormende de grens tussen de gemeente Hoensbroek enerzijds en de gemeenten 
Nuth en Amstenrade anderzijds, 1925 (262).  1 omslag 

 
 4058 Verzoek vanwege P. Cremers, grondeigenaar, tot opheffing van het voetpad, 

voorkomende onder nr. 60 van de Staat van openbare wegen en voetpaden, 
voerende langs en tussen zijn percelen grond sectie C. nrs. 3182 en 3183, en 584 
en 3194, 1928 (294).  1 stuk 

 
 4059 Stukken betreffende de aanbesteding en het vervaardigen voor rekening van de 

gemeente van een verplaatsbare muziek-kiosk, 1929 (198).  1 omslag 
 
 4060 Stukken betreffende het plaatsen van een afrastering met afsluitboom in de 

gemeentegroeve aan de Hekberg, 1939 (264).  1 omslag 
 
 4061 Stukken betreffende het rooien van een doornen hang en het in de plaats daarvan 

aanbrengen van een afscheiding met cementpalen en -platen tussen de Algemene 
Begraafplaats en het aangrenzende perceel van Th. v.h. Hoofd, 1939 (432).  1 omslag 

 

20 Gezondheidswezen 

 

A Gezondheidscommissie 

 
 4062-4065 Rekeningen en begrotingen der Gezondheidscommissie zetelende te Heerlen, met 

bijbehorende stukken over de dienstjaren 1923 - 1928, 1924 - 1927.  4 omslagen 
 4062 1924 (161) 1 katern 
 4063 1925 (175) 1 katern 
 4064 1926 (222) 1 katern 
 4065 1927 (290) 1 katern 

 

B Geneeskundigen in dienst der gemeente 

 
 4066-4069 Stukken betreffende benoeming, ontslagname van de regelingen omtrent de 

gemeenteartsen belast met de armenpraktijk en de vaccinatie, het schoolartsen-
instituut alsmede met de geneeskundige behandeling van het gemeentepersoneel 
en diens gezinnen, 1920, 1926.  3 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat 2 dezer jaardossiers per abuis het foutieve oude rubrieknummer 35 dragen 
inplaats van 36. 

 4066 1920 (433) 1 stuk 
 4067 1920 (434) 1 katern 
 4068 1920 (373) 1 katern 
 4069 1926 (245) 1 katern 

 

21 Hinderwet 

 
 4070-4087 Stukken betreffende de Hinderwet, ten aanzien van inrichtingen welke gevaar, 

schade of hinder kunnen veroorzaken, de verontreiniging van openbare wateren 
door afvalwater van fabrieken, in het algemeen, alsmede in hoofdzaak en in het 
bijzonder vergunningen afgegeven ingevolge de Hinderwet voor Bakkerijen 
Slagerijen, Graanmolens, Steenovens, en andere bedrijven in verband met het in 



bedrijf hebben van motoren, benzine-bewaarplaatsen en -pompen, 1920, 1922 - 
1924, 1931.  18 omslagen 

 4070 1920 (10) 1 katern 
 4071 1920 (31) 1 katern 
 4072 1920 (53) 1 katern 
 4073 1920 (71) 1 katern 
 4074 1920 (491) 1 katern 
 4075 1922 (188) 1 katern 
 4076 1923 (267) 1 katern 
 4077 1923 (269) 1 katern 
 4078 1923 (309) 1 katern 
 4079 1923 (314) 1 katern 
 4080 1923 (325) 1 katern 
 4081 1923 (333) 1 katern 
 4082 1923 (356) 1 katern 
 4083 1923 (368) 1 katern 
 4084 1924 (75) 1 katern 
 4085 1924 (160) 1 katern 
 4086 1924 (225) 1 katern 
 4087 1931 (243) 1 katern 

 

22 Huurcommissie 

 
 4088 Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de hoorcommissie, 

alsmede enkele van deze commissie voorgelegde gevallen, 1920 (200).  1 omslag 
 

23 Invaliditeitswet 

 
 4089-4092 Stukken betreffende de uitvoering van de Invaliditeitswet, (Ongevallenwet en 

Ouderdomswet) in het algemeen, alsmede in het bijzonder inzake de toepassing 
dezer wetten op het gemeentepersoneel, 1920, 1921, 1926, 1928.  4 omslagen 

 4089 1920 (211) 1 katern 
 4090 1921 (377) 1 katern 
 4091 1926 (224) 1 katern 
 4092 1928 (319) 1 katern 

 

24 Justitie en Politie 

 

A Algemene Politie-Verordening 

 
 4093-4098 Stukken betreffende de samenstelling, bekendmaking en wijzigingen der 

Algemene Politie-Verordening, met darbij behorende stukken, als: raadsbesluiten, 
goedkeuringen van hogerhand, ingewonnen adviezen, alsmede incidenteel 
stukken handelende over de uitvoering van een bepaling der verordening, 1927, 
1931, 1933 - 1936.  6 omslagen 

 4093 1927 (285) 1 katern 
 4094 1931 (304) 1 katern 
 4095 1933 (297) 1 katern 



 4096 1934 (166) 1 katern 
 4097 1935 (177) 1 katern 
 4098 1936 (282) 1 katern 

 
 4099-4101 Stukken betreffende de toepassing en uitvoering van de Algemene Politie-

verordening als zodanig, alsmede het toezicht op de handhaving van daarin 
gestelde verboden en regelinge, het verlenen van bepaalde vergunningen en 
ontheffingen, in het bijzonder aangaande het hebben of aanbrengen van 
lichtreclame, uithangborden, uitstalkasten, radio-antennes, het onrechtmatig 
storten van vuilinis e.d. het aanbrengen  van een visafslag, het oprichten van een 
kegelbaan en de daarmede in verband staande wijziging van de verodening, 1927, 
1931, 1934.  3 omslagen 

 4099 1927 (195) 1 katern 
 4100 1931 (115) 1 katern 
 4101 1934 (398) 1 katern 

 

B Organisme van het politie-apparaat 

 

1 Personeel 

 
<RUB7>a Verordeningen, reglementen, instructies 
 
 4102-4111 Stukken betreffende de verordening regelende de rangen, aantal, samenstelling, 

eisen van benoembaarheid en bezoldiging van de gemeente-politie, de z.g. 
Rechtstoestandverordening en het Reglement van de gemeente-politie, Instructies 
voor politiepersoneel en veldwachter, alsmede de uitvoering dezer regelingen met 
daarbij behorende stukken zoals raadsbesluiten, goedkeuringen van hogerhand 
e.d, 1923, 1932, 1935 - 1939.  10 omslagen 

 4102 1923 (78) 1 katern 
 4103 1932 (383) 1 katern 
 4104 1935 (414) 1 katern 
 4105 1936 (152) 1 katern 
 4106 1936 (378) 1 katern 
 4107 1937 (412) 1 katern 
 4108 1937 (414) 1 katern 
 4109 1938 (405) 1 katern 
 4110 1938 (449) 1 katern 
 4111 1939 (250) 1 katern 

 
<RUB7>b Benoeming, bevordering, ontslag 
 
 4112-4114 Stukken betreffende de benoeming, ontslag en rang-vaststelling van de Inspecteur 

van Politie en de Adjunct-inspecteur-titulair, 1934, 1936, 1939.  3 omslagen 
 4112 1934 (419) 1 katern 
 4113 1936 (507) 1 katern 
 4114 1939 (350) 1 katern 

 
 4115-4132 Stukken betreffende benoeming, eedaflegging, ontslag van politie-personeel, de 

aanstelling of de bevordering tot agent, hoofdagent, rechercheur, schrijver, de 
uitbreiding van het corps en incidenteel de aanvulling met onbezoldigde (Rijks) 
veldwachters, 1921, 1923, 1926, 1929, 1932, 1934 - 1939.  14 omslagen en 4 stukken 

 4115 1921 (344) 1 katern 



 4116 1923 (219) 1 katern 
 4117 1923 (282) 1 katern 
 4118 1926 (192) 1 katern 
 4119 1929 (312) 1 katern 
 4120 1932 (238) 1 stuk 
 4121 1934 (173) 1 katern 
 4122 1934 (332) 1 katern 
 4123 1935 (430) 1 katern 
 4124 1936 (296) 1 katern 
 4125 1936 (426) 1 stuk 
 4126 1937 (310) 1 katern 
 4127 1938 (343) 1 katern 
 4128 1938 (357) 1 katern 
 4129 1938 (517) 1 stuk 
 4130 1939 (346) 1 katern 
 4131 1939 (356) 1 stuk 
 4132 1939 (357) 1 katern 

 
<RUB7>c Verzekering, kleding en diversen 
 
 4133-4136 Stukken betreffende de verzekering van het politie-personeel tegen ziekte, 

ongevallen en invaliditeit, met polissen en andere bijbehorende stukken, 1929, 
1932, 1935, 1937.  4 omslagen 

 4133 1939 (144) 1 katern 
 4134 1932 (121) 1 katern 
 4135 1935 (70) 1 katern 
 4136 1937 (163) 1 katern 

 
 4137 Verzoek om inrichtingen omtrent de kleding (o.a. motorjekkers) van het politie-

personeel, 1926 (122.  1 stuk 
 
 4138-4140 Stukken betreffende de reordanisatie van het politie-korps, de verdeling in 

afdelingen, de aanwijzing van afzonderlijke werkzaamheden en partieel daarmede 
verband houdende jaarwedderegeling, 1927, 1931, 1935.  3 omslagen 

 4138 1927 (304) 1 katern 
 4139 1931 (229) 1 katern 
 4140 1935 (98) 1 katern 

 
 4141-4147 Stukken betreffende de benoeming, aanstelling, ontslag e.d. van buitengewone 

en/of onbezoldigde Gemeente- en Rijksveldwachters en de hen toebedeelde 
commissie (=opdracht), 1920, 1921, 1922, 1925, 1928, 1935.  7 omslagen 

 4141 1920 (339) 1 katern 
 4142 1920 (443) 1 katern 
 4143 1921 (470) 1 katern 
 4144 1922 (161) 1 katern 
 4145 1925 (275) 1 katern 
 4146 1928 (132) 1 katern 
 4147 1935 (143) 1 katern 

 

2 Politie-posten en arrestanten 

 



 4148-4150 Stukken betreffende de vestiging in inrichting van afzonderlijke politie-posten aan 
Akerstraat en Heisterberg, 1924, 1926, 1927.  3 omslagen 

 4148 1924 (299) 1 katern 
 4149 1926 (223) 1 katern 
 4150 1927 (284) 1 katern 

 
 4151-4153 Stukken betreffende de bouw, verbouw en inrichting van arrestantenlokalen en/of 

politiecellen, 1934, 1935, 1939.  3 omslagen 
 4151 1934 (325) 1 katern 
 4152 1935 (242) 1 katern 
 4153 1939 (551) 1 katern 

 
 4154-4167 Declaraties vanwege de gemeente inzake voorgeschoten gelden voor ligging en 

voeding van arrestanten alsmede van uit te leiden vreemdelingen en nachtleger 
voor voogdij-kinderen e.d. over de jaren 1925 - 1939, 1926 - 1931, 1933 - 1939. 14 omslagen 
N.B. Enkele jaardossiers zijn zonder volgnummer gebleven. 

 4154 1926 (135) 1 katern 
 4155 1927 (123) 1 katern 
 4156 1928 (?) 1 katern 
 4157 1929 (?) 1 katern 
 4158 1930 (?) 1 katern 
 4159 1931 (?) 1 katern 
 4160 1933 (?) 1 katern 
 4161 1934 (255) 1 katern 
 4162 1935 (231) 1 katern 
 4163 1936 (324) 1 katern 
 4164 1937 (316) 1 katern 
 4165 1938 (281) 1 katern 
 4166 1939 (?) 1 katern 
 4167 1940 (418) 1 katern 

 
 4168 Stukken betreffende het vervoer per afzonderlijk rijtuig van een gavengene, 1932 

(417).  1 omslag 
 

C Uitvoering van politie-taken 

 
 4169-4171 Politie-rapporten, processen-verbaal, ontvangen inlichtingen over verscheidene 

soorten van misdrijven en overtredingen, alsmede het verstrekken van inlichtingen 
over verdachte personen, vreemdelingen en politieke activiteiten, 1927 - 1937.  3 omslagen 
N.B. Twee dezer verslagen en de daarin verzamelde stukken dragen niet de daargaans gebruikelijke 
rubriek- en volgnummers. Bovendien lopen deze dossiers over meerdere jaren. 

 4169 1927 1935 (?) 1 katern 
 4170 1935 - 1937 (?) 1 katern 
 4171 1935 (201) 1 katern 

 
 4172-4174 Stukken betreffende het politioneel toezicht op vreemdelingen, de toepassing van 

het Vreemdelingen-reglement, de repatriëring of uitwijzing van vreemdelingen, de 
ondersteuning van behoeftige Duitsers (door het Burgerlijk Armbestuur), 
arbeidsvergunningen e.d, 1936, 1939.  3 omslagen 

 4172 1936 (127) 1 katern 
 4173 1936 (174) 1 katern 
 4174 1939 (468) 1 katern 

 



 4175 Correspondentie betreffende de verwijzing naar de burgerlijke rechter van H.L. 
Engelen inzake de vernietiging van een koopakte, 1927 (336).  1 omslag 

 
 4176 Stukken betreffende de invoering van identiteitskaarten, 1928 (344).  1 omslag 
 
 4177 Rondschrijven van Burgemeester en Wethouders aan de houders van Drankwet-

vergunningen inzake het tapverboden/of herbergsluiting op loondagen van 
mijnwerkers der staatmijn Emma, 1930 (95).  1 stuk 

 
 4178 Stukken betreffende de vaststelling van de begrenzing van de kom der gemeente 

in verband met het invoeren van een maximumsnelheid voor motorvoertuigen, de 
vergunning tot het plaatsen van de betrekkelijke waarschuwingsborden e.d, 1930 
(257).  1 omslag 

 
 4179 Stukken betreffende Justitie van Politie (Algemeen Dossier) ter zake van o.m. 

cursussen voor veldwachter, verzoeken om gratie, hasardspelen, declaraties van 
onkosten der politie e.d, 1934 (149).  1 omslag 

 
 4180 Stukken betreffende de aanleg van een parkeerterrein naast de politie-post 

gelegen aan de Heisterberg op een perceel dat eigendom is van het 
Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen in Limburg, 1934 (304).  1 omslag 

 
 4181-4182 Stukken betreffende de heroprichting van de schutterij St. Sebastianus, het 

verzoek om een vergunning tot het houden van een optocht en gewapende 
deelname aan processie en kerkgang, een en ander onder insluiting van het 
Reglement behorende bij de statuten dezer schutterij, 1937, 1938.  2 omslagen 

 4181 1937 (520) 1 katern 
 4182 1938 (87) 1 katern 

 
 4183 Stukken betreffende het kamperen in het algemeen, alsmede in het bijzonder 

aangaande het invoeren van de z.g. Kampeerkaart, 1938 (380).  1 omslag 
 
 4184 Stukken betreffende de Algemene Vorderingswet in verband met de 

Landverdediging en de uitzondering daarbij van monumantale kerkklokken, 1939 
(406).  1 omslag 

 
 4185 Rondschrijven van het Ministerie van Economische Zaken betreffende de 

toepassing van het verbod tot autorijden op zondag, 1939 (538).  1 stuk 
 

25 Kadaster 

 
 4186 Stukken betreffende het aanbrengen van wijzigingen in de Kadastrale Leggers in 

verband met overname door de gemeente van de wegen en pleinen der 
Woningvereniging Hoensbroek, alsmede de hernieuwing en splitsing van het 
kadastrale plan sectie B. in twee bladen, 1928 (354).  1 omslag 
N.B. Voor de kadastrale leggers en kaarten zij verwezen naar de afzonderlijke inventaris van het 
Kadastraal Archief, achter in deze inventaris. (nrs. 6577-6615). 

 

26 Kamer van Koophandel 

 
 4187 Stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zuid-

Limburgse Mijnstreek, in het bijzonder in verband met het deelnemen van de 
burgemeester aan vergaderingen inzake maatregelen ter bevordering van 
nevenindustriëen in de Mijnstreek, 1928 (333).  1 omslag 

 



27 Keuringsdienst 

 

A Warenkeuring 

 
 4188-4196 Stukken betreffende de toepassing en uitvoering van de Warenwet in het 

algemeen, waaronder mede begrepen het afzonderlijke Broodbesluit en 
Melkbesluit, de verordeningen, besluiten en regelingen omtrent de warenkeuring, 
de toetreding tot de Warenkeuringsdienst te Maastricht, de commissie van advies 
ter zake, benoeming en instructie voor directeur en personeel, de begrotingen en 
rekeningen van deze dienst, uitgebrachte rapporten, bekendmakingen van 
overtredingen en publicatie van vonnissen, het aanvragen van vergunningen en 
geleide-biljetten van melkslijters, het aanstellen van deskundigen op het gebied 
van melkkeuringen en te betalen retributies ter zake, 1920, 1922, 1925, 1928, 
1929, 1932, 1936, 1937.  9 omslagen 

 4188 1920 (123a) 1 katern 
 4189 1922 (92) 1 katern 
 4190 1925 (143) 1 katern 
 4191 1928 (69) 1 katern 
 4192 (1929 (138) 1 katern 
 4193 1932 (234) 1 katern 
 4194 1936 (278) 1 katern 
 4195 1937 (71) 1 katern 
 4196 1937 (207) 1 katern 

 

B Vleeskeuring 

 

1 Vleeskeuringsdienst 

 
 4197-4210 Stukken betreffende de toepassing en uitvoering van de Vleeskeuringswet in het 

algemeen, alsmede in het bijzonder en in hoofdzaak: de instelling en organisatie 
van een keuringsdienst voor vee en vlees, de toetreding tot de 
gemeenschappelijke Keuringsdienst Kring-Brunssum, de op hjet punt van vee en 
vleeskeuring vastgestelde verordeningen en regelingen, begrotingen en memories 
van toelichting van deze dienst, de samenstelling van de commissie van advies ter 
zake, benoeming, salariëring, instructies voor de keuringsveearts, de 
keurmeesters, het schoon houden van de lokalen door een poetsvrouw, de 
vaststellling van keurlonen en retributies, de heffing en invordering daarvan, het 
toezicht op slagerijen, slachtplaatsen, noodslachtplaatsen, alsmede 
voorbereidende besprekingen om te komen tot het oprchten van een z.g. 
Destructor en het bouwen van een slachthuis, 1920, 1922, 1923, 1925, 1926, 
1928, 1931 - 1935, 1937, 1939.  14 omslagen 

 4197 1920 (145) 1 katern 
 4198 1922 (22) 1 katern 
 4199 1923 (38) 1 katern 
 4200 1923 (68) 1 katern 
 4201 1925 (159) 1 katern 
 4202 1926 (119) 1 katern 
 4203 1928 (214) 1 katern 
 4204 1931 (124) 1 katern 
 4205 1932 (105) 1 katern 



 4206 1933 (180) 1 katern 
 4207 1934 (102) 1 katern 
 4208 1935 (271) 1 katern 
 4209 1937 (462) 1 katern 
 4210 1939 (83) 1 katern 

 

2 Slachthuis en Destructor 

 
 4211-4212 Stukken betreffende de oprichting van een Centrale Slachtplaats of Slachthuis 

voor de Keuringskring-Brunssum en het hiertegen aanvankelijk gerezen verzet der 
slagers, 1926, 1927.  2 omslagen 

 4211 1926 (237) 1 katern 
 4212 1927 (194) 1 katern 

 
 4213-4217 Stukken betreffende de vernietiging of destructie van afgekeurd vee of vlees, 

alsmede in het bijzonder de plannen tot deelname van de gemeente in de 
gemeenschappenlijke regeling inzake de stichting en exploitatie van een 
destructor-bedrijf voor Zuid-Limburg en de uiteindelijke aansluiting bij de N.C.B.-
destructor van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond te Son, 1935 - 1939. 5 omslagen 

 4213 1935 (151) 1 katern 
 4214 1936 (68) 1 katern 
 4215 1937 (382) 1 katern 
 4216 1938 (313) 1 katern 
 4217 1939 (497) 1 katern 

 

28 Kieswezen 

 

A Verkiezingen in het algemeen 

 
 4218 Stukken betreffende het opmaken van de kiezerlijst in kaartvorm(Algemeen 

Dossier, 1933 (237).  1 omslag 
 
 4219-4228 Stukken betreffende de verdeling der gemeente in stemdistricten, de aanwijzing 

der stemlokalen, de benoeming van leden der stembureaux, de presentiegelden 
voor stembureau-leden, met de dienaangaande verordeningen en besluiten, 1920, 
1924, 1925, 1933 - 1937, 1939.  9 omslagen en 1 stuk 

 4219 1920 (202) 1 katern 
 4220 1924 (262) 1 katern 
 4221 1925 (141) 1 katern 
 4222 1925 (196) 1 katern 
 4223 1933 (243) 1 katern 
 4224 1934 (427) 1 katern 
 4225 1935 (205) 1 katern 
 4226 1936 (510) 1 stuk 
 4227 1937 (243) 1 katern 
 4228 1939 (390) 1 katern 

 

B Verkiezing van Raad, Provinciale Staten en Tweede Kamer 

 



1 Verkiezing van de Raad 

 
 4229-4236 Stukken betreffende de verkiezingen voor de gemeenteraad in het algemeen, 

alsmede de afzonderlijke benoemingen en bepaalde leden van de raad, met de 
processen-verbaal van de zittingen van het hoofdstembureau, de besluiten van het 
Centraal Stembureau, de inzending en goedkeuring der geloofsbrieven, de 
toelating tot de raad, 1927, 1931, 1932, 1934, 1935.  8 omslagen 

 4229 1927 (203) 1 katern 
 4230 1931 (123) 1 katern 
 4231 1932 (318) 1 katern 
 4232 1932 (414) 1 katern 
 4233 1934 (345) 1 katern 
 4234 1934 (394) 1 katern 
 4235 1935 (325) 1 katern 
 4236 1935 (383) 1 katern 

 

2 Verkiezing van de Provinciale Staten 

 
 4237-4238 Stukken betreffende de verkiezing van leden der Provinciale Staten met in 

hoofdzaak de Processen-verbaal van de zittingen der stembureaux en de 
vergelijkende uitslagen met vroegere verkiezingen t.a.v. de deelnemende partijen, 
1931, 1935.  2 omslagen 

 4237 1931 (22) 1 katern 
 4238 1935 (23) 1 katern 

 

3 Verkiezing van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

 
 4239-4242 Stukken betreffende de verkiezingen van leden der Tweede Kamer der Staten 

Generaal in het algemeen, de processen-verbaal van de zittingen der 
stembureaux met de verkiezingsuitslagen en vergelijkende overzichten met 
vroegere uitslagen per partij alsmede de inrchting der stemlokalen, 1925, 1929, 
1933, 1937.  4 omslagen 

 4239 1925 (166) 1 katern 
 4240 1929 (27) 1 katern 
 4241 1933 (20) 1 katern 
 4242 1937 (26) 1 katern 

 

C Kiezers-statistieken en diversen 

 
 4243-4255 Stukken betreffende statistieken in het algemeen, het aantal kiesgerechtigden, 

onderscheidelij voor de : Raad, de Staten en de Kamer met daarbij behorende 
lijsten der tellingen, 1926 - 1938.  13 omslagen 

 4243 1926 (25) 1 katern 
 4244 1927 (27) 1 katern 
 4245 1928 (33) 1 katern 
 4246 1929 (34) 1 katern 
 4247 1930 (31) 1 katern 
 4248 1931 (27) 1 katern 
 4249 1932 (30) 1 katern 



 4250 1933 (29) 1 katern 
 4251 1934 (32) 1 katern 
 4252 1935 (33) 1 katern 
 4253 1936 (31) 1 katern 
 4254 1937 (36) 1 katern 
 4255 1938 (27) 1 katern 

 
 4256 Verzoeken van Alcohol-bestrijdende instanties tot sluiting der herbergen bij 

gemeenteraads-verkiezingen met een afwijzend besluit van de raad ter zake, 1923 
(157).  1 omslag 

 

29 Koninklijk Huis 

 
 4257-4259 Stukken betreffende de herdenking en feestviering in verband met gebeurtenissen 

in en rond het Koniklijk Huis, zoals het 40 jarig Regerings-jubileum van Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina, Koninginne-Verjaardag en Blijde Gebeurtenissen in 
het Koninklijk Huis; alsmede ter zake van activiteiten van het plaatselijk Oranje-
comitè, 1938, 1939.  2 omslagen en 1 stuk 

 4257 1938 (339) 1 katern 
 4258 1939 (466) 1 katern 
 4259 1939 (507) 1 katern 

 

30 Krankzinnigen-wezen 

 
 4260-4272 Stukken betreffende het Krankzinnigen-wezen in het algemeen, de bijdragen in de 

verplegingskosten van armlastige krankzinnigen door de gemeente, de provincie 
en het Rijk in meer algemene zin, alsmede stukken der zake van de 
verplegingskosten van bepaalde krankzinnigen en de bijdragen van particuliere 
zijde in hun verplegingskosten, de adviezen ter zake van de Armenraad e.d, 1922, 
1926, 1927, 1929 - 1932, 1934, 1935, 1938.  12 omslagen en 1 stuk 

 4260 1922 (384) 1 stuk 
 4261 1926 (171) 1 katern 
 4262 1927 (80) 1 katern 
 4263 1927 (368) 1 katern 
 4264 1929 (349) 1 katern 
 4265 1930 (59) 1 katern 
 4266 1931 (59) 1 katern 
 4267 1931 (61) 1 katern 
 4268 1931 (93) 1 katern 
 4269 1932 (53) 1 katern 
 4270 1934 (401) 1 katern 
 4271 1935 (312) 1 katern 
 4272 1938 (381a) 1 katern 

 

31 Lager onderwijs 

 

A "Algemeen Dossier" 

 



 4273-4276 Stukken betreffende diverse aangelegenheden van het onderwijs verzameld in 
een z.g. Algemeen Dossier, 1927 - 1929, 1931.  4 omslagen 
N.B. Wij hebben de indruk dat men in deze Algemene Dossiers aanvankelijk heeft willen 
samenbrengen al dat soort stukken van zeer verscheiden aard, waarvoor geen afzonderlijke 
jaardossiers werden gevormd, hetgeen niet wil zeggen dat er vaak stukken in worden aangetroffen die 
evengoed en soms consequenter in de hierna volgende onderafdelingen hadden gepast. De variatie 
van de hier bijeengebrachte stukken is zo uitgebreid dat het bijna onmogelijk zou zijn ze allen op te 
sommen of te benoemen. 

 4273 1927 (96) 1 katern 
 4274 1928 (63) 1 katern 
 4275 1929 (114) 1 katern 
 4276 1931 (84) 1 katern 

 

B Personeel in het algemeen 
N.B. Hierbij zijn ondergebracht stukken over schoolhoofden en ander onderwijzend personeel zowel voor het Openbaar alswel voor het 
Bijzonder Onderwijs. 
 

1 Benoeming, ontslag, vacature e.d. 

 
 4277-4304 Stukken betreffende de benoeming het ontslag en andere regelingen aangaande 

schoolhoofden, onderwijze4nd personeel, volontairs, e.d., alsmede oproepingen 
bij vacatures, sollicitatiestukken, getuigschriften en aanbevelingen, adviezen van 
inspecteurs, het opmakken van voordrachten, maatregelen bij vacatures, bij 
vertrek of overplaatsing van personeel van het Openbaar naar het Bijzonder 
Onderwijs, de schorsing van leerkrachten en/of de ontzegging van toegang 
wegens wangedrag (dossier 1921 Geheim/2) het wonen van het personeel binnen 
de standplaats e.d, 1920 - 1936.  27 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat vanaf ca. 1920 soms afzonderlijke dossiers zijn aangelegd voor Openbaar en 
Bijzonder Onderwijs en dat nadat het Openbaar Onderwijs praktisch opgehouden had te bestaan 
(vanaf ca. 1930) geen jaardossiers meer voorhanden zijn. 

 4277 1920 (159) 1 katern 
 4278 1921 (G.2) 1 katern 
 4279 1921 (363) 1 katern 
 4280 1921 (432) 1 katern 
 4281 1922 (57) 1 katern 
 4282 1922 (66) 1 katern 
 4283 1922 (383) 1 katern 
 4284 1922 (409) 1 katern 
 4285 1922 (417) 1 katern 
 4286 1923 (11) 1 katern 
 4287 1923 (194) 1 katern 
 4288 1923 (252) 1 katern 
 4289 1923 (338) 1 katern 
 4290 1924 (62) 1 katern 
 4291 1924 (77) 1 katern 
 4292 1924 (97) 1 katern 
 4293 1924 (130) 1 katern 
 4294 1924 (201) 1 katern 
 4295 1924 (204) 1 stuk 
 4296 1925 (1) 1 katern 
 4297 1925 (181) 1 katern 
 4298 1926 (114) 1 katern 



 4299 1926 (177) 1 katern 
 4300 1927 (295) 1 katern 
 4301 1927 (355) 1 katern 
 4302 1928 (406) 1 katern 
 4303 1929 (305) 1 katern 
 4304 1936 (455) 1 katern 

 

2 Salariëring, wachtgeld, pensioen e.d. 

 
 4305-4339 Stukken betreffende de jaarwedden, de wachtgelden, de pensioenen en andere 

rechtstoestand-regelingen van schoolhoofden en onderwijzend personeel, de 
verordeningen tot vaststellingen en uitbetalingen der jaarwedden in algemene zin: 
als besluiten en regelingen voor bepaalde onderwijskrachten in het bijzonder, 
alsmede stukken over de Rijksvoorschotten op de jaarwedden, de classificatie der 
gemeente ter zake, de straten van verandering in de personeelsbezetting, tijdelijke 
crisis-kortingen, duurte-toeslagen, pensioenregelingen, geinde en terugbetaalde 
pensioenbijdragen, pensioen-aanvragen en hiermede verband houdend 
geneeskundig onderzoek, lijsten van wachtgelders, huurovereenkomsten en 
vaststelling der huurwaarde van woningen voor schoolhoofden en 
onderwijzerswoningen, 1920 - 1935.  34 omslagen en 1 stuk 

 4305 1920 (47) 1 katern 
 4306 1920 (52) 1 katern 
 4307 1920 (61) 1 katern 
 4308 1920 (74) 1 katern 
 4309 1920 (85) 1 katern 
 4310 1920 (114) 1 katern 
 4311 1920 (584) 1 katern 
 4312 1920 (591) 1 katern 
 4313 1921 (95) 1 katern 
 4314 1921 (96) 1 katern 
 4315 1921 (154) 1 katern 
 4316 1921 (250) 1 katern 
 4317 1922 (12) 1 katern 
 4318 1922 (113 1 stuk 
 4319 1923 (55) 1 katern 
 4320 1924 (60) 1 katern 
 4321 1924 (170) 1 katern 
 4322 1925 (40) 1 katern 
 4323 1925 (56) 1 katern 
 4324 1925 (135) 1 katern 
 4325 1926 (115) 1 katern 
 4326 1927 (91) 1 katern 
 4327 1928 (233) 1 katern 
 4328 1929 (269) 1 katern 
 4329 1930 (108) 1 katern 
 4330 1930 (112) 1 katern 
 4331 1931 (54) 1 katern 
 4332 1931 (244) 1 katern 
 4333 1931 (368) 1 katern 
 4334 1932 (211) 1 katern 



 4335 1933 (111) 1 katern 
 4336 1933 (142) 1 katern 
 4337 1933 (205) 1 katern 
 4338 1934 (263) 1 katern 
 4339 1935 (475) 1 katern 

 

C Stichting, bouw en inrichting van scholen 

 

1 Bewaarscholen 

 
 4340-4352 Stukken betreffende het bewaarschool-onderwijs in het algemeen, doch in 

hoofdzaak en in het bijzonder inzake de stichting, de bouw of verbouw en 
inrichting van bewaarscholen in verschillende wijken, het in bruikleen afstaan van 
leslokalen door scholen voor Lager Onderwijs buiten de gemeente (en 
omgekeerd), handtekeningen-actie van ouders om bewaarschool-bouw in hun wijk 
te bevorderen alsmede de met de oprichting in verband staande begrotingen van 
kosten, financiering, plannen en tekeningen, 1923, 1925 - 1928, 1930 - 1933, 
1935, 1936, 1938, 1939.  13 omslagen 

 4340 1923 (143) 1 katern 
 4341 1925 (24) 1 katern 
 4342 1926 (195) 1 katern 
 4343 1927 (161) 1 katern 
 4344 1928 (181) 1 katern 
 4345 1930 (334) 1 katern 
 4346 1931 (384) 1 katern 
 4347 1932 (324) 1 katern 
 4348 1933 (214) 1 katern 
 4349 1935 (484) 1 katern 
 4350 1936 (251) 1 katern 
 4351 1938 (336) 1 katern 
 4352 1939 (333) 1 katern 

 

2 Scholen voor Openbaar Onderwijs 

 
 4353-4363 Stukken betreffende de bouw, verbouwing, onderhoud, inrichting en opheffing van 

Openbare Lagere Scholen, de besluiten tot aankoop van grond en het aangaan 
van geldleningen, de subsidiërinf in de kosten, de begroting, bestek, tekeningen, 
aanbesteding en gunning voor de bouw, het onderhoud en het schoonhouden van 
gebouw en lokalen, het aanschaffen van schoolbehoeften en leermiddelen en de 
verkoop daarvan in verband met de opheffing van de Openbare School wegens 
het geringe aantal van leerlingen, 1920 - 1922, 1924, 1926, 1930, 1932, 1933, 
1937.  11 omslagen 

 4353 1920 (109) 1 katern 
 4354 1921 (304) 1 katern 
 4355 1921 (354) 1 katern 
 4356 1922 (425) 1 katern 
 4357 1924 (136) 1 katern 
 4358 1924 (218) 1 katern 
 4359 1926 (277) 1 katern 



 4360 1930 (354) 1 katern 
 4361 1932 (331) 1 katern 
 4362 1933 (168) 1 katern 
 4363 1937 (395) 1 katern 

 

3 Scholen voor Bijzonder Onderwijs 

 
 4364-4390 Stukken betreffende de stichting en oprichting,  de bouw, verbouw, nieuwbouw, 

uitbreiding, onderhoud, inrichting van scholen voor Bijzonder Onderwijs, met 
begrotingen, plannen, bestekken, tekeningen, aanbesteding en gunning voor de 
bouw, alsmede de aankoop van gronden, het aangaan van geldleningen, het 
beschikbaar stellen van gelden en het toekennen van subsidies ter zake, de 
overdracht van openbare scholen aan het bijzonderonderwijs, het beschikbaar 
stellen van leslokalen en gymnastiekzalen aan andere schoolgemeenschappen, 
de aanschaffingen van leermiddelen, het aanbrengen van centrale verwarming en 
gasverbruik-overeenkomsten, het schoonhouden van lokalen, de 
brandverzekering der gebouwen, 1920 - 1928, 1930 - 1936, 1938. 25 omslagen en 2 stukken 

 4364 1921 (352) 1 stuk 
 4365 1921 (401) 1 katern 
 4366 1922 (330) 1 katern 
 4367 1922 (424) 1 katern 
 4368 1923 (111) 1 katern 
 4369 1924 (296) 1 stuk 
 4370 1925 (177) 1 katern 
 4371 1926 (175) 1 katern 
 4372 1927 (96) 1 katern 
 4373 1927 (344) 1 katern 
 4374 1928 (336) 1 katern 
 4375 1928 (343) 1 katern 
 4376 1930 (292) 1 katern 
 4377 1930 (293) 1 katern 
 4378 1930 (332) 1 katern 
 4379 1930 (370) 1 katern 
 4380 1931 (111) 1 katern 
 4381 1931 (267) 1 katern 
 4382 1932 (157) 1 katern 
 4383 1933 (175) 1 katern 
 4384 1933 (260) 1 katern 
 4385 1933 (352) 1 katern 
 4386 1934 (182) 1 katern 
 4387 1934 (413) 1 katern 
 4388 1935 (362) 1 katern 
 4389 1936 (185) 1 katern 
 4390 1938 (238) 1 katern 

 

D Rijksvergoedingen en - subsidies 
N.B. De hierna volgende series met jaardossiers over de diverse categoriën van vergoedingen en subsidies waren en zijn geordend, 
beschreven en benoemd naar de artikelen van de Lager Onderwijswet die in bepaalde dossiers aan de orde zijn. Ofschoon wij ervan 
overtuigd zijn dat deze aanduiding de meest nauwkeurig zal zijn, geeft zij geen directe aanduiding overde behandelde onderwerpen, 
weshalve wij getracht hebben de hoofdzaken daarvan met een paar steekwoorden alsnog nader te omschrijven. 



 
 4391-4401 Stukken betreffende de Rijksvergoedingen ingevolge art. 56 der Lager 

Onderwijswet 1920; in hoofdzaak handelend over de bezoldiging van 
onderwijzend personeel en wachtgelders naar rato van het aantal leerlingen, 1922 
- 1931.  11 omslagen 

 4391 1922 (86) 1 katern 
 4392 1922 (164) 1 katern 
 4393 1923 (59) 1 katern 
 4394 1924 (53) 1 katern 
 4395 1925 (99) 1 katern 
 4396 1926 (102) 1 katern 
 4397 1927 (88) 1 katern 
 4398 1928 (53) 1 katern 
 4399 1929 (51) 1 katern 
 4400 1930 (111) 1 katern 
 4401 1931 (53) 1 katern 

 
 4402-4403 Stukken betreffende de buitengewone susidie ingevolge art. 68 van der Lager 

Onderwijswet 1920, in verband met de oprichting va nieuwe scholen of de 
uitbreiding daarvan, 1922, 1930.  2 omslagen 

 4402 1922 (252) 1 katern 
 4403 1930 (304) 1 katern 

 
 4404-4409 Stukken betreffende de vergoedingen ingevolge art 72 van de Lager Onderwijswet 

1920,  verband houdende met het aanschaffen van leermiddelen en de verdere 
inrichting der lokalen, 1928, 1936 - 1939.  6 omslagen 

 4404 1928 (327) 1 katern 
 4405 1936 (432) 1 katern 
 4406 1937 (312) 1 katern 
 4407 1938 (250) 1 katern 
 4408 1938 (504) 1 katern 
 4409 1939 (386) 1 katern 

 
 4410-4416 Stukken betreffende de vergoedingen die ingevolge art. 86. van Lager 

Onderwijswet 1920 behoren te worden uitgekeerd wegens schoolbezoek door 
leerlingen buiten de woongemeenten, 1924 - 1930.  7 omslagen 

 4410 1924 (266) 1 katern 
 4411 1925 (68) 1 katern 
 4412 1921 (83) 1 katern 
 4413 1927 (81) 1 katern 
 4414 1928 (129) 1 katern 
 4415 1929 (97) 1 katern 
 4416 1930 (193) 1 katern 

 
 4417-4424 Stukken betreffende de Rijksvergoedingen ingevolge art. 97 van de Lager 

Onderwijswet, met betrekking tot de jaarwedden van het onderwijzend personeel 
der Bijzondere Scholen, 1922, 1923, 1925 - 1930.  7 omslagen en 1 stuk 

 4417 1922 (278) 1 katern 
 4418 1923 (214) 1 stuk 
 4419 1925 (186) 1 katern 
 4420 1926 (233) 1 katern 
 4421 1927 (56) 1 katern 



 4422 1928 (244) 1 katern 
 4423 1929 (116) 1 katern 
 4424 1930 (142) 1 katern 

 
 4425-4432 Stukken betreffende de Rijksvergoedingen ingevolge art. 101 (juncto 102 en 103) 

der Lager Onderwijswet, in hoofdzaak handelend over de bouw, uitbreiding, 
inrichting, onderhoud e.d. van scholen voor het Bijzonder Onderwijs, 1923 - 1927, 
1929, 1930.  8 omslagen 

 4425 1923 (19) 1 katern 
 4426 1924 (6) 1 katern 
 4427 1925 (13) 1 katern 
 4428 1925 (311) 1 katern 
 4429 1926 (101) 1 katern 
 4430 1927 (206) 1 katern 
 4431 1929 (98) 1 katern 
 4432 1930 (62) 1 katern 

 
 4433-4438 Stukken betreffende bergoedingen uit te keren aan andere gemeenten ingevolge 

art. 104 (juncto 101) van de Lager Onderwijswet 1920, handelend in hoofdzaak 
over leerlingen die buiten de woongemeente aan een bepaalde instelling en/of een 
bepaald soort onderwijs genoten hebben, 1924, 1925, 1927 - 1930.  6 omslagen 

 4433 1924 (131) 1 katern 
 4434 1925 (145) 1 katern 
 4435 1927 (69) 1 katern 
 4436 1928 (101) 1 katern 
 4437 1929 (69) 1 katern 
 4438 1930 (103) 1 katern 

 
 4439-4450 Stukken betreffende vergoedingen en uitkeringen ingevolge art. 205 (juncto art. 

86) van de Lager Onderwijswet 1920, handelend zowel over terugbetaling van 
schoolgelden aan andere gemeenten voor buiten de woongemeente 
schoolgaande kinderen alsmede over de buitengewone susidies voor het stichten 
van scholen, 1920, 1921, 1923 - 1930, 1936, 1937.  11 omslagen en 1 stuk 

 4439 1920 (535) 1 stuk 
 4440 1921 (448) 1 katern 
 4441 1923 (182) 1 katern 
 4442 1924 (30) 1 katern 
 4443 1925 (63) 1 katern 
 4444 1926 (89) 1 katern 
 4445 1927 (95) 1 katern 
 4446 1928 (128) 1 katern 
 4447 1929 (96) 1 katern 
 4448 1930 (105) 1 katern 
 4449 1936 (425) 1 katern 
 4450 1937 (370) 1 katern 

 

E Statistieken en diversen 

 
 4451-4465 Stukken betreffende de statistiek van het onderwijs in het algemeen, alsmede in 

hoofdzaak en in het bijzonder, overzichten, staten, lijsten en opgaven  over 
onderwijzend personeel en leerlingen, maandstaten van mutatien in het personeel,  
het aantal leerlingen op de normale dagscholen en op avondscholen, het 



schoolgaan in andere gemeenten, overzichten van onderwijs-uitgaven e.d, 1920, 
1922 - 1929.  15 omslagen 

 4451 1920 (84) 1 katern 
 4452 1920 (87) 1 katern 
 4453 1920 (580) 1 katern 
 4454 1922 (124) 1 katern 
 4455 1922 (172) 1 katern 
 4456 1922 (291) 1 katern 
 4457 1923 (82) 1 katern 
 4458 1923 (149) 1 katern 
 4459 1923 (222) 1 katern 
 4460 1924 (150) 1 katern 
 4461 1925 (167) 1 katern 
 4462 1926 (193) 1 katern 
 4463 1927 (243) 1 katern 
 4464 1928 (263) 1 katern 
 4465 1929 (250) 1 katern 

 
 4466-4470 Staten van Specificatie der aanwijsbare kosten van het Lager Onderwijs als 

bodoeld in art. 122a en 147 der Gemeentewet in verband met de gervraagde 
tegemoetkomingen der gemeenten Heerlen en Brunssum, 1925, 1926.  5 omslagen 

 4466 1925 (Heerlen) 1 katern 
 4467 1926 (Brunssum) 1 katern 
 4468 1926 (Heerlen) 1 katern 
 4469 1926 (Brunssum) 1 katern 
 4470 1926 (Heerlen) 1 katern 

 
 4471 Register van de door de gemeente ontvangen waarborgsommen als bedoeld in de 

Lager Onderwijswet 1920, 1922 - 1932.  1 deel 
 
 4472-4474 Stukken betreffende de berekening, de vaststelling uitbetaling en belegging der 

waarborgsommen als bedoeld in de Lager Onderwijswet 1920, 1923, 1926, 1933. 3 omslagen 
 4472 1923/1931 1 katern 
 4473 1926 (67) 1 katern 
 4474 1933 (244) 1 katern 

 
 4475-4480 Stukken betreffende de heffing van schoolgelden in het algemeen, de heffing van 

schoolgelden voor kinderen die buiten hun woongemeente ter school gaan en de 
gemeenschappelijke regeling dienaangaande tussen de gemeente en de 
gemeenten Heerlen en Amstenrade, 1924, 1925, 1928, 1932 - 1934.  6 omslagen 

 4475 1924 (288) 1 katern 
 4476 1925 (80) 1 katern 
 4477 Dit nummer staat niet in het boek 1 katern 
 4478 1932 (350) 1 katern 
 4479 1933 (126) 1 katern 
 4480 1934 (280) 1 katern 

 
 4481-4487 Stukken betreffende her Rijksschooltoezicht, de plaatselijke commissie van 

toezicht, de z.g. schoolcommissie, de staatscommissie inzake de wijziging van de 
Lager Onderwijswet, de salariëring van de secretaris der Commissie tot wering 
van schoolverzuim en het aanstellen van schoolartsen, 1922 - 1924, 1926 - 1928, 
1935.  5 omslagen en 2 stukken 

 4481 1922 (88) 1 katern 



 4482 1923 (135) 1 katern 
 4483 1924 (237) 1 stuk 
 4484 1926 (281) 1 katern 
 4485 1927 (184) 1 katern 
 4486 1928 (207) 1 stuk 
 4487 1935 (436) 1 katern 

 
 4488-4496 Stukken betreffende leerplan en lesrooster van het Lager Onderwijs, de aanvang 

en de sluiting van het schooljaar, de uitbreiding der school met een zevende 
leerjaar en het geven van Vervolg-onderwijs en Uitgebreid Lager Onderwijs, de 
vrijstelling in het geven van onderwijs in lichamelijke oefening e.d, 1921 - 1924, 
1928, 1930.  9 omslagen 

 4488 1921 (166) 1 katern 
 4489 1921 (438) 1 katern 
 4490 1922 (275) 1 katern 
 4491 1922 (338) 1 katern 
 4492 1922 (416) 1 katern 
 4493 1923 (289) 1 katern 
 4494 1924 (272) 1 katern 
 4495 1928 (403) 1 katern 
 4496 1930 (353) 1 katern 

 
 4497 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van een schoollokaal voor het geven 

van onderwijs in de Poolse taal, met de lijsten van leerlingen die voor dit onderwijs 
in aanmerking komen, 1928 (331.  1 omslag 

 
 4498 Stukken betreffende een verzoek om vergoeding van reiskosten voor een leerling 

die Buitengewoon Lager Onderwijs wenst te volgen in Heerlen en de daarop 
genomen negatieve beslissing, 1938 (389).  1 omslag 

 
 4499 Stukken betreffende melkvoorziening en schoolvoeding aan kinderen, 1939 (546).  1 omslag 
 
 4500 Stukken betreffende het meningsverschil over het in gebruik geven van een 

schoollokaal aan de gemeente-architect, 1920 (166).  1 omslag 
 

32 Landbouw 

 
 4501-4507 Stukken betreffende de landbouw in het algemeen, alsmede stukken betreffende 

de Landbouwverslagen, tellingen, commissies, noodmaatregelen, Uitvoering 
Landarbeiderswet, uitvoering Crisis-Varkenswet, 1923, 1930, 1932 - 1934, 1938. 7 omslagen 

 4501 1923 (288) 1 katern 
 4502 1930 (136) 1 katern 
 4503 1932 (166) 1 katern 
 4504 1932 (351) 1 katern 
 4505 1933 (253) 1 katern 
 4506 1934 (358) 1 katern 
 4507 1938 (126) 1 katern 

 

33 Leerplichtwet 

 
 4508 Stukken betreffende de benoemingen van leden van de Commissie tot wering van 

schoolverzuim, 1924 (297).  1 omslag 



 

34 Levensmiddelenbedrijf 

 
 4509-4518 Stukken betreffende het Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf, in hoofdzaak 

handelend over de door de gemeente gevoerde procedures met de Staat der 
Nederlanden, de Heerlener Bank en andere procedures inzake het beheer van het 
Graanbedrijf en diens leider, de dècharge ter zake van de oud-burgemeester en 
andere zaken betreffende bedoelde Distributie-bedrijven, 1920 - 1923, 1926.  10 omslagen 

 4509 1920 (88) 1 katern 
 4510 1920 (105) 1 katern 
 4511 1920 (452) 1 katern 
 4512 1921 (169) 1 katern 
 4513 1921 (214) 1 katern 
 4514 1922 (174) 1 katern 
 4515 1922 (229) 1 katern 
 4516 1923 (28) 1 katern 
 4517 1923 (29) 1 katern 
 4518 1926 (54) 1 katern 

 

35 Loterijwet 

 
 4519 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning tot het opstellen van een 

rad van avontuur tijdens de zomerkermis, 1938 (447).  1 omslag 
 

36 Luchtbeschermingsdienst en luchtvaart 
N.B. Onder deze rubriek zijn merkwaardigerwijze tevens opgenomen enkeleomslagen welke handelen over de tot-stand-komingvan 
een luchtvaart-terrein. 
 
 4520-4524 Stukken betreffende de luchtbescherming in het algemeen, alsmede richtlijnen, 

instructies voor het hoofd en het personeel en de recrutering van personeel, 1933, 
1934, 1937 - 1939.  5 omslagen 

 4520 1933 (364) 1 katern 
 4521 1934 (244) 1 katern 
 4522 1937 (299) 1 katern 
 4523 1938 (362) 1 katern 
 4524 1939 (224) 1 katern 

 
 4525-4530 Stukken betreffende de aanleg van een Luchtvaart-terrein in Zuid-Limburg, 1932 - 

1934, 1936, 1938, 1939.  4 omslagen en 2 stukken 
 4525 1932 (319) 1 katern 
 4526 1933 (268) 1 katern 
 4527 1934 (351) 1 katern 
 4528 1936 (186) 1 stuk 
 4529 1938 (550) 1 stuk 
 4530 1939 (445a) 1 katern 

 

37 Marktwezen 
N.B. In deze rubirek zijn tevens begrepen de Kermis-aangelegenheden. 
 



 4531-4546 Stukken betreffende het marktwezen in het algemeen, de besluiten en 
vergunningen van hogerhand tot het instellen in een z.g. Vrije Weekmarkt, het 
hiertegen gerezen verzet van de gemeente Amstenrade, de instelling e 
nafschaffing van de afzonderlijke groentemarkt, het vaststellen van marktdagen, 
alsmede inzake de aanleg, uitbreiding en verbetering van het marktterrein, de 
regelingen omtrent het plaatsen van kramen, tenten en andere opstallen op de 
markt, markttarieven, de verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden, het aanschaffen en verhuren van marktkramen door de gemeente, 
de benoeming van marktmeester en plaatsvervangeren het innen van 
achterstallige marktgelden, 1922, 1924, 1926 - 1929, 1931 - 1933, 1936, 1937, 
1939.  14 omslagen en 2 stukken 

 4531 1922 (218) 1 katern 
 4532 1922 (456) 1 stuk 
 4533 1924 (241) 1 katern 
 4534 1926 (113) 1 katern 
 4535 1927 (199) 1 katern 
 4536 1928 (151) 1 katern 
 4537 1929 (175) 1 katern 
 4538 1931 (169) 1 katern 
 4539 1931 (165) 1 katern 
 4540 1932 (371) 1 katern 
 4541 1933 (109) 1 katern 
 4542 1936 (440) 1 katern 
 4543 1936 (486) 1 katern 
 4544 1937 (493) 1 katern 
 4545 1939 (448) 1 katern 
 4546 1939 (499) 1 stuk 

 
 4547-4563 Stukken betreffende het houden van kermissen in het algemeen en het opstellen 

van kermistenten en -toestellen op het marktteirrein, het, overigens niet 
ingewilligde, verzoek tot aanschaffing van de najaarskermis, de verpachting van 
standplaatsen aan kermisexploitanten voorjaars- en najaars kermissen 
afzonderlijk, lijsten van standplaatsen en het optellen van een rad van avontuur 
waarvan de opbrengst voor een liefdadig doel is bestemd, 1924, 1925, 1927 - 
1932, 1934, 1936, 1939.  15 omslagen en 2 stukken 

 4547 1924 (284) 1 stuk 
 4548 1925 (172) 1 katern 
 4549 1927 (13) 1 katern 
 4550 1927 (32) 1 katern 
 4551 1928 (13) 1 katern 
 4552 1928 (35) 1 katern 
 4553 1929 (9) 1 katern 
 4554 1930 (32) 1 stuk 
 4555 1930 (32) 1 katern 
 4556 1931 (2) 1 katern 
 4557 1931 (32) 1 katern 
 4558 1932 (18) 1 katern 
 4559 1932 (31) 1 katern 
 4560 1934 (219) 1 katern 
 4561 1936 (20) 1 katern 
 4562 1936 (36) 1 katern 
 4563 1939 (440) 1 katern 



 

38 Middelbaar onderwijs 
N.B. Zie ook rubriek Nijverheidsonderwijs (R. 69a) waarin feitelijk bepaalde stukken thans voorkomende in deze rubriek hadden moeten 
worden opgeborgen. 
 
 4564-4570 Stukken betreffende het Middelbaar Onderwijs in het algemeen, het volgen van 

Middelbaar Onderwijs door leerlingen buiten de gemeente, de 
Volkshuishoudschool en de z.g. Patronaats-tenkenschool gevestigd binnen de 
gemeente, het volgen van Nijverheidsonderwijs te Heerlen alsmede betreffende de 
vestiging van z.g. Buitenlandse scholen, 1921 - 1924, 1930, 1938.  7 omslagen 

 4564 1921 (27) 1 katern 
 4565 1922 (247) 1 katern 
 4566 1923 (215) 1 katern 
 4567 1924 (194) 1 katern 
 4568 1930 (336) 1 katern 
 4569 1930 (337) 1 katern 
 4570 1938 (569) 1 katern 

 

39 Middelen van vervoer 

 
 4571-4577 Stukken betreffende de openbare middelen van vervoer in het algemeen en de 

uitvoering der Wet Openbare Vervoersmiddelen, alsmede in het bijzonder het 
toezicht op autobusdiensten en taxibedrijven, conssesies tot het onderhouden van 
lijndiensten, dienstregelingen, stopplaatsen en standplaatsen voor autobussen en 
taxi's, keuringen ter zake, vaststelling van tarieven, het reglement autovervoer-
personen. e.d, 1929 - 1934, 1939.  7 omslagen 

 4571 1929 (64) 1 katern 
 4572 1930 (131) 1 katern 
 4573 1931 (122) 1 katern 
 4574 1932 (82) 1 katern 
 4575 1933 (83) 1 katern 
 4576 1934 (145) 1 katern 
 4577 1939 (249) 1 katern 

 
 4578-4587 Stukken betreffende het verkeerswezen in het algemeen, de uitvoering der Motor- 

en Rijwielwet en andere verkeersverordeningen en reglementen in verband met de 
verkeersveiligheid, verkeerswaarnemingen, cursussen Veilig-Verkeer, alsmede in 
het bijzonder het aanbrengen van verkeersborden  en wegbewijzering, het 
opbergen daarvan in verband met de Staat van Beleg, het nemen van andere 
verkeermaatregelen i.v.m. oorlogsgevaar, het aanleggen van oversteekplaatsen, 
verkeerslichten, parkeerplaatsen, rijwielpaden alsmede het afsluiten van wegen en 
straten in verband met het houden van wieler-wedstrijdene e.d, 1930, 1933, 1934, 
1936, 1937, 1939.  9 omslagen en 1 stuk 

 4578 1930 (132) 1 katern 
 4579 1933 (114) 1 katern 
 4580 1934 (236) 1 katern 
 4581 1936 (170) 1 katern 
 4582 1937 (230) 1 katern 
 4583 1937 (350) 1 katern 
 4584 1939 (365) 1 katern 
 4585 1939 (532) 1 katern 
 4586 1939 (533) 1 katern 



 4587 1939 (576) 1 stuk 
 

40 Militiewet 
N.B. De archieven over de Militiewet en de Landsverdediging uit deze periode van 1920 tot 1940 zijn verdwenen door inbeslagname en 
vernietiging door de Duitse Bezetting in de oorlog 1940 - 1945. Zie onze aantekeningen dienaangaande bij de inleiding van Deel III, 
Hoofdstuk XIV van deze inventaris. 
 
 4588 Stukken betreffende de herdenking der mobilisatie in 1914, 1924 (232).  1 omslag 
 
 4589 Verzoek om ziekenverlof voor een mobiliseerde dat werd afgewezen, 1939 (562).  1 omslag 
 

41 Nederlanderschap 

 
 4590-4612 Stukken betreffende de uitvoering der Wet op het Nederlanderschap en het 

Ingezetenschap, van 12 december 1892, in het algemeen, alsmede verzoeken om 
naturalisatie, het herkrijgen van het Nederlanderschap en het verlies van het 
Nederlanderschap van bepaalde personen, 1920, 1922, 1923, 1926, - 1939. 21 omslagen en 2 stukken 

 4590 1920 (246) 1 katern 
 4591 1922 (91) 1 katern 
 4592 1923 (35) 1 katern 
 4593 1926 (81) 1 katern 
 4594 1927 (325) 1 katern 
 4595 1928 (62) 1 katern 
 4596 1928 (192) 1 katern 
 4597 1929 (118) 1 katern 
 4598 1930 (58) 1 katern 
 4599 1931 (62) 1 katern 
 4600 1932 (73) 1 katern 
 4601 1933 (252) 1 stuk 
 4602 1934 (56) 1 katern 
 4603 1934 (258) 1 katern 
 4604 1935 (54) 1 katern 
 4605 1936 (83) 1 katern 
 4606 1936 (168) 1 katern 
 4607 1938 (157) 1 stuk 
 4608 1937 (257) 1 katern 
 4609 1938 (173) 1 katern 
 4610 1938 (370) 1 katern 
 4611 1939 (159) 1 katern 
 4612 1939 (204) 1 katern 

 
 4527-4626 Verzoeken om bewijzen vaqn Nederlanderschap, de toezending en uitreiking 

daarvan, alsmede het  uitreiken van paspoorten aan bepaalde personen, 
1920,1921, 1924 - 1937, 1939.  17 omslagen en 1 stuk 

 4613 1920 (11) 1 katern 
 4614 1921 (11) 1 katern 
 4615 1924 (1) 1 katern 
 4616 1925 (19) 1 katern 
 4617 1926 (1) 1 katern 
 4618 1927 (5) 1 katern 



 4619 1928 (2) 1 katern 
 4620 1929 (2) 1 katern 
 4621 1930 (2) 1 katern 
 4622 1931 (17) 1 katern 
 4623 1932 (3) 1 katern 
 4624 1933 (3) 1 katern 
 4625 1933 (134) 1 katern 
 4626 1934 (3) 1 katern 
 4527 1935 (3) 1 katern 
 4528 1936 (3) 1 katern 
 4529 1937 (3) 1 katern 
 4530 1939 (4) 1 stuk 

 

42 Nijverheids-onderwijs 

 
 4631-4635 Stukken betreffende het Nijverheids-Onderwijs in het algemeen (Algemeen 

dossier), de Nijverheids-Onderwijswet, subsidie-regeling en verantwoording, 
uitkeringen aan andere gemeenten ter zake, 1929 - 1933.  5 omslagen 

 4631 1929 (209) 1 katern 
 4632 1930 (176) 1 katern 
 4633 1931 (68) 1 katern 
 4634 1932 (161) 1 katern 
 4635 1933 (241) 1 katern 

 
 4636-4640 Stukken betreffende de vergoedingen en uitkeringen ontvangen ingevolge art. 25, 

lid 4, van de Nijverheidsonderwiswet, en uitkeringen van en aan andere 
gemeenten in deze, 1925, 1927 - 1930.  5 omslagen 

 4636 1925 (78) 1 katern 
 4637 1927 (172) 1 katern 
 4638 1928 (171) 1 katern 
 4639 1929 (115) 1 katern 
 4640 1930 (91) 1 katern 

 
 4641-4645 Stukken betreffende de Volkshuishoudschool (St. Jans-school), schoolbouw, -

uitbreiding, rekening, begroting, susidie e.d, 1923 - 1925, 1927, 1928.  5 omslagen 
 4641 1923 (141) 

 1 katern 
 4642 1924 (175) 1 katern 
 4643 1925 (155) 1 katern 
 4644 1927 (183) 1 katern 
 4645 1928 (169) 1 katern 

 
 4646-4647 Stukken betreffende de Patronaats-Tekenschool, in het bijzonder in zake 

subsidiëring, begroting, rekening en veraantwoording, 1925, 1928.  2 omslagen 
 4646 1925 (126) 1 katern 
 4647 1928 (377) 1 katern 

 

43 Ongevallenwet 

 



 4648-4666 Stukken betreffende de verzekering van ambtenaren, Politiepersoneel, 
brandweerlieden, werklieden der gemeente en in werkverschaffing; tegen  
ongevallen, invaliditeit, ziekte en buitengewoon risico, risico-overdrachten en 
ziektegeld-verzekering, polissen en -premies o.m. van de Onderlinge 
Risicivereniging der Nederlandse Gemeenten: Centraal Beheer en Wetresico, 
schadeaangiften van ongevallen, beroepzaken  en samenstelling van de Raad van 
Beroep, in deze aangelegenheden, 1921, 1923 - 1926, 1930 - 1939.  18 omslagen en 1 stuk 

 4648 1921 (424) 1 stuk 
 4649 1921 (460) 1 katern 
 4650 1923 (130) 1 katern 
 4651 1924 (34) 1 katern 
 4652 1924 (248) 1 katern 
 4653 1925 (130) 1 katern 
 4654 1926 (87) 1 katern 
 4655 1930 (355) 1 katern 
 4656 1931 (172) 1 katern 
 4657 1932 (204) 1 katern 
 4658 1933 (276) 1 katern 
 4659 1934 (249) 1 katern 
 4660 1935 (104) 1 katern 
 4661 1936 (77) 1 katern 
 4662 1936 (500) 1 katern 
 4663 1937 (84) 1 katern 
 4664 1938 (88) 1 katern 
 4665 1939 (68) 1 katern 
 4666 1939 (99) 1 katern 

 
 4667-4676 Stukken betreffende aanvrage en uitkering van bijlagen op de Ongevallenrente, 

toeslagen op pensioenen door het Koninklijk Nationaal Steuncomitè, lijsten van 
rentetrekkers krachtens de Ongevallenwet en de toepassing van Ongevallenwet 
en Invaliditeitswet, 1924 - 1928, 1930 - 1934.  10 omslagen 

 4667 1924 (74) 1 katern 
 4668 1925 (28) 1 katern 
 4669 1926 (141) 1 katern 
 4670 1927 (83) 1 katern 
 4671 1928 (121) 1 katern 
 4672 1930 (65) 1 katern 
 4673 1931 (159) 1 katern 
 4674 1932 (209) 1 katern 
 4675 1933 (186) 1 katern 
 4676 1934 (69) 1 katern 

 

44 Onteigening 

 

A Onteigening t.b.v. Staatsmijnen in Limburg 

 
 4677-4682 Stukken betreffende onteigening ten behoeve van bovengrondse werken der 

Staatsmijnen in Limburg en de Oranje-Nassau-Mijnen in het algemeen, 
inhoofdzaak  en in het bijzonder t.a.v. de Staatsmijnen Emma en Hendrik, alsmede 
de aanleg van de mijnspoorweg ter verbinding van deze Staatsmijnenmet de 



Staatsmijn Maurits en de opheffing van voetpaden i.v.m. uitbreiding van Oranje-
Nassau TV in het gehucht Koumen, 1920, 1921, 1926, 1927, 1936, 1938. 10 omslagen en 2 stukken 

 4677 1920 (321) 1 katern 
 4678 1921 (122) 1 katern 
 4679 1926 (234) 1 katern 
 4680 1927 (228) 1 katern 
 4680a 1930 1 katern 
 4680b 1931 1 stuk 
 4680c 1933 1 katern 
 4680d 1934 1 katern 
 4680e 1935 1 katern 
 4681 1936 (135) 1 katern 
 4681a 1937 1 stuk 
 4682 1938 (309) 1 katern 

 

B Onteigening t.b.v. Spoorwegen 

 
 4683-4689 Stukken betreffende onteigening ten behoeve van de aanleg en uitbreiding van 

spoorwegen, stationsemplacementen in Hoensbroek en Nuth, de plannen voor 
een spoorweg van Hoenstbroek naar Heerlerheide en de overbrugging der 
spoorlijn Sittard-Herzogenrade bij Terlinden, 1920 - 1922, 1924, 1925.  7 omslagen 

 4683 1920 (63) 1 katern 
 4684 1920 (409) 1 katern 
 4685 1921 (101) 1 katern 
 4686 1921 (262) 1 katern 
 4687 1922 (102) 1 katern 
 4688 1924 (189) 1 katern 
 4689 1925 (257) 1 katern 

 

C Andere onteigeningen 

 
 4690 Stukken betreffende een klachtschrijving in verband met onteigeningen ten bate 

van de bruinkool-ontginning Carisborg, 1924 (247).  1 omslag 
 
 4691 Stukken betreffende onteigeningen in verband met de aanleg van de Rijksweg 

Geleen-Heerlen (Nr. 76 van het Rijkswegenplan) binnen de gemeente, 1938 (333). 
 1 omslag 

 

45 Pensioen en gepensioneerden 

 

A Pensioenen in het algemeen 

 
 4692-4707 Stukken betreffende de uitvoering van de Pensioenswet in het algemeen 

(Algemeen Dossier) alsmede stukken van bijzondere aard zoals de uitbetaling van 
penioenen aan oud-gemeente-ambtenaren alsook z.g. gagementen aan oud-
militairen en koloniale ambtenaren, de aanwijzing van geneeskundigen ingevolge 
de Burgerlijk Pensioenwet, i.v.m. keuring van  ambtenaren ter zake van invaliditeit, 
de opgave van aanstelling van ambtenaren en ander personeel i.v.m. 
pensioerechten, afgifte en attestatien de vita van gepensioneerden en van 



overleden pensioentrekkenden en andere stukken over pensioens-
aangelegenheden waarvoor geen afzonderlijke dossiers zijn gevormd, 1920 - 
1927, 1929, 1930, 1934 - 1936.  15 omslagen en 1 stuk 
N.B. Aanvankelijk zijn in de Agemene Dossiers incidenteel ook stukken opgenomen over de regeling 
van pensioenbijdragen en de vaststelling der pensioengrondslagen waarvoor later afzonderlijke 
dossiers zijn gevormd. 

 4692 1920 (42) 1 katern 
 4693 1921 (74) 1 katern 
 4694 1921 (430) 1 katern 
 4695 1922 (93) 1 katern 
 4696 1922 (415) 1 katern 
 4697 1923 (77) 1 katern 
 4698 1924 (22) 1 katern 
 4699 1925 (87) 1 katern 
 4700 1926 (92) 1 katern 
 4701 1926 (167) 1 katern 
 4702 1927 (319) 1 katern 
 4703 1929 (42) 1 katern 
 4704 1930 (34) 1 stuk 
 4705 1934 (344) 1 katern 
 4706 1935 (188) 1 katern 
 4707 1936 (221) 1 katern 

 

B Pensioenen van ambtenaren en Personeel in het algemeen 
N.B. Incidenteel zijn aanvankelijk stukken over ambtenaren - vooral oud-ambtenaren - opgenomen in de hieraan voorafgaande afdeling 
A. van deze rubriek. Anderzijds zijn in den beginne vooral in deze serie Pensioenen van ambtenaren en personeel in het algemeen ook 
wel eens stukken opgenomen die men zou verwachten aan te treffen in de afdelingen C. en D. van deze rubriek. 
 

1 Pensioen-grondslagen 

 
 4708-4727 Stukken betreffende het vaststellen van de pensioengrondslagen van 

functionarissen, ambtenaren, politie-personeel en ander personeel en werklieden 
der gemeente, in het bijzonder en in hoofdzaak besluiten tot benoeming, 
bevordering en ontslag, vaststelling en verhoging van jaarwedden en 
emolumenten van afzonderlijke ambtenaren of personeelsleden, alswel periodieke 
opgaven aangaande mutaties in het personeelbestand en/of jaarwedde-
wijzigingen, inkoop van dienstjaren en andere soortelijke stukken, alsmede - en dit 
geldt vooral voor het jaardossier 1920 (315) - afzonderlijke bundels met retroacta, 
aangaande benoemingsbesluiten en dergelijke uit de jaren voorafgaande aan 
1920 voor ieder personeels-lid afzonderlijk aangelegd 20 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat in tegenstelling met de verwachting, gewekt door de opschriften  der 
jaardossiers benoemd met Pensioensgrondslagen, ook stukken zijn opgenomen over de storting van 
Pensioensbijdragen waarover hierna een afzonderlijke serie dossiers is volgende. 

 4708 1920 (351) 1 katern 
 4709 1921 (67) 1 katern 
 4710 1922 (184) 1 katern 
 4711 1923 (126) 1 katern 
 4712 1923 (128) 1 katern 
 4713 1924 (88) 1 katern 
 4714 1925 (118) 1 katern 
 4715 1926 (68) 1 katern 
 4716 1927 (116) 1 katern 



 4717 1928 (170) 1 katern 
 4718 1929 (86) 1 katern 
 4719 1931 (191) 1 katern 
 4720 1932 (80) 1 katern 
 4721 1933 (105) 1 katern 
 4722 1934 (151) 1 katern 
 4723 1935 (99) 1 katern 
 4724 1936 (87) 1 katern 
 4725 1937 (208) 1 katern 
 4726 1938 (262) 1 katern 
 4727 1939 (156) 1 katern 

 

2 Pensioen-bijdragen 
N.B. Opgemerkt zij dat deze aanvankelijk gevormde serie, met jaardossiers over de storting van Pensioenbijdragen, sinds 1923 niet is 
gecontinueerd. Zij zijn vanaf laatstgenoemd jaar blijkbaar opgenomen in de hieraan voorafgaande serie Pensioengrondslagen. 
 
 4728-4732 Stukken betreffende de dioor ambtenaren en personeel der gemeente te betalen 

pensioensbijdragen in het algemeen, zowel afzonderlijke stukken over de storting 
dezer bijdragen door een bepaalde periode ingehouden bijdragen van het gehele 
personeel of bepaalde categorien van ambtenaren, politie-personeel e.d, 1920 - 
1922.  5 omslagen 
N.B. Incidenteel komen in deze serie ook stukken voor over Pensioensgrondslagen die feitelijk in de 
voorafgaande serie thuishoren 

 4728 1920 (350) 1 katern 
 4729 1920 (372) 1 katern 
 4730 1921 (359) 1 katern 
 4731 1922 (303) 1 katern 
 4732 1922 (363) 1 katern 

 

C Pensioenen personeel waterleidingbedrijf 

 
 4733-4738 Stukken betreffende de regeling der pensioenen, de pensioensgrondslagen en 

pensioensbijdragen van het personeel  dat ten laste van de gemeente in dienst is 
van de Waterleiding-Maatschappij voor Zuid-Limburg en/of het Gemeentelijk 
Waterleidingbedrijf en de daarmede in verband staande besluiten tot benoeming, 
ontslag, jaarwedde-regeling, inkoop van diensttijd, staten van mutaties e.d, 1927 - 
1932.  6 omslagen 

 4733 1927 (198) 1 katern 
 4734 1928 (135) 1 katern 
 4735 1929 (169) 1 katern 
 4736 1930 (213) 1 katern 
 4737 1931 (150) 1 katern 
 4738 1932 (96) 1 katern 

 

D Pensioenen onderwijzend personeel 

 
 4739-4755 Stukken betreffende de pensioenen, de pensioensgrondslagenen de 

pensioensbijdragen van het onderwijzend personeel, met zowel stukken over 
bepaalde onderwijskrachten afzonderlijk, alswel staten van mutatie van het 
personeel in dienst van de gemeente, inkoop pensioen-diensttijd, geneeskundig 



onderzoek in verband met invaliditeitspensioen e.d, 1921 - 1929, 1931, 1932, 
1935, 1936, 1939.  16 omslagen en 1 stuk 

 4739 1921 (128) 1 katern 
 4740 1922 (85) 1 katern 
 4741 1922 (131) 1 katern 
 4742 1923 (127) 1 katern 
 4743 1923 (129) 1 katern 
 4744 1924 (59) 1 katern 
 4745 1925 (87) 1 stuk 
 4746 1925 (97) 1 katern 
 4747 1926 (71) 1 katern 
 4748 1927 (97) 1 katern 
 4749 1928 (83) 1 katern 
 4750 1929 (55) 1 katern 
 4751 1931 (373) 1 katern 
 4752 1932 (135) 1 katern 
 4753 1935 (360) 1 katern 
 4754 1936 (261) 1 katern 
 4755 1939 (467) 1 katern 

 

E Varia inzake pensioenen e.d. 

 
 4756 Raadsbesluiten met bijbehorende stukken betreffende de pensioensbijdragen van 

het Politie-personeel, de Gemeenteontvanger, de kassier van het 
Eelectriciteitsbedrijf, correspondent van de Arbeidsbemiddeling en de stoker van 
de centrale verwarming, 1921 (16).  1 omslag 

 
 4757-4761 Stukken betreffende de toeslag of bijslag op pensioenen en ongevallenrente van 

gemeente-personeel alsmede het toekennen van invaliditeits-pensioenen met de 
aanwijzing van geneeskundigen in verband met de keuring ter zake, 1928, 1929, 
1933, 1935.  5 omslagen 

 4757 1928 (366) 1 katern 
 4758 1929 (111) 1 katern 
 4759 1933 (349) 1 katern 
 4760 1935 (196) 1 katern 
 4761 1935 (316) 1 katern 

 
 4762-4765 Stukken betreffende aanvragen om vervroegd pensioen van gemeente-personeel 

en het aanwijzen van geneeskundigen ter zake, om weduwen-pensioen, of om 
pensioen i.v.m. het omkomen van kostwinners bij het uitoefenen van de militaire 
dienstplicht, 1936, 1937, 1939.  4 omslagen 

 4762 1936 (394) 1 katern 
 4763 1937 (294) 1 katern 
 4764 1939 (509) 1 katern 
 4765 1939 (524) 1 katern 

 

46 Personeel en werklieden 

 



A Algemeen Dossier 

 
 4766-4772 Stukken betreffende het gemeente-personeelin he algemeen, ondergebracht in het 

z.g. Algemeen Dossier met in hoofdzaaken in principe stukken over die 
personeelaangelegenheden waaromtrent gèèn bijzondere dossiers zijn gevormd; 
zoals stukken aangaande klachten over houding en gedrag, nalatigheid, 
ziekteverzuim en ondoelmatige werkindeling van bepaalde ambtenaren en 
werklieden, het onrechtmatig uitoefenen van nevenfuncties, ambtelijke rapporten 
daaromtrent, register van toegekend verlof en extra verlof-dagen. alsmede over de 
getalsterktevan het politie-corps en de rijwieltoelage, verklaringen omtrent 
ambtenaren ter secretarie, sollicitatiebrieven met rapporten door voluntairs in 
crisistijd e.d, 1932 - 1937, 1939.  7 omslagen 

 4766 1932 (92) 1 katern 
 4767 1933 (174) 1 katern 
 4768 1934 (89) 1 katern 
 4769 1935 (58) 1 katern 
 4770 1936 (149) 1 katern 
 4771 1937 (165) 1 katern 
 4772 1939 (178) 1 katern 

 

B Benoeming, ontslag e.d. 

 

1 Benoeming en aanstelling 

 
 4773-4776 Stukken betreffende de benoeming, herbenoeming en aanstelling van de 

burgemeester, de plaatsvervangend burgemeester, en/of wethouder-loco-
burgemeester, 1920, 1923, 1925, 1930.  3 omslagen en 1 stuk 

 4773 1920 (442) 1 katern 
 4774 1923 (305) 1 katern 
 4775 1925 (20) 1 stuk 
 4776 1930 (375) 1 katern 

 
 4777-4778 Stukken betreffende de benoemingvan de gemeentesecretaris en de waarnemend 

secretaris, 1921 - 1922.  2 omslagen 
 4777 1921 (297) 1 katern 
 4778 1922 (279) 1 katern 

 
 4779-4781 Stukken betreffende de benoeming van ambtenaren ter secretarie, 

hoofdambtenaren en adjunct-commiezen, 1922, 1932, 1933.  2 omslagen en 1 stuk 
 4779 1922 (334) 1 stuk 
 4780 1932 (413) 1 katern 
 4781 1933 (258) 1 katern 

 
 4782-4785 Stukken betreffende de benoeming van de telefoniste en typist ter secretaris, 

alsmede de toelating van voluntairs, 1929, 1932, 1934.  3 omslagen en 1 stuk 
 4782 1929 (331) 1 katern 
 4783 1932 (213) 1 stuk 
 4784 1934 (323) 1 katern 
 4785 1934 (418) 1 katern 

 
 4786-4788 Stukken betreffende de benoeming van de gemeente-ontvanger en de 

waarnemend gemeente-ontvanger, 1920, 1926.  2 omslagen en 1 stuk 



 4786 1920 (346) 1 katern 
 4787 1926 (61) 1 katern 
 4788 1926 (166) 1 stuk 

 
 4789-4791 Stukken betreffende de benoeming van het technisch hoofd van de Gemeente-

Bedrijven en Publieke Werken, 1935, 1936, 1938.  3 omslagen 
 4789 1935 (422) 1 katern 
 4790 1937 (368) 1 katern 
 4791 1938 (211) 1 katern 

 
 4792-4796 Stukken betreffende de benoemingen van tijdelijke opzichters bij de Gemeente-

Bedrijven en/of Publieke Werken, een tijdelijke ambtenaar i.v.m. het opmaken van 
het uitbreidingsplan, een typist en een voluntair bij het Bureau van Publieke 
Werken, 1922, 1924, 1932, 1934, 1938.  3 omslagen en 2 stukken 

 4792 1922 (60) 1 stuk 
 4793 1924 (240) 1 stuk 
 4794 1932 (335) 1 katern 
 4795 1934 (292) 1 katern 
 4796 1938 (259) 1 katern 

 
 4797-4803 Stukken betreffende de benoeming van kantonniers, stratenmakers, fitters, 

monteurs en werklieden in vaste dienst bij Gemeente-Bedrijven en Publieke 
Werken, alsmede de aanstelling van werklieden in los dienstverband bij de 
gemeente werkzaam met de aangegane Arbeidsovereenkomsten ter zake, 1923, 
1936 - 1939.  6 omslagen en 1 stuk 

 4797 1923 (345) 1 katern 
 4798 1936 (105) 1 katern 
 4799 1936 (305) 1 katern 
 4800 1936 (488) 1 katern 
 4801 1937 (51) 1 katern 
 4802 1937 (193) 1 katern 
 4803 1938 (532) 1 stuk 

 
 4804-4805 Stukken betreffende de benoeming van Politie-personeel en/of bevordering van 

agent tot rechercheur, beëdigingen e.d, 1921.  2 omslagen 
 4804 1921 (197) 1 katern 
 4805 1921 (403) 1 katern 

 

2 Ontslag, overlijden. e.d 

 
 4806-4823 Stukken betreffende het ontslag, eervol en/of oneervol ontslag, de aanvragen om 

ontslag van ambtenaren en personeel in het algemeen, de berekening in dit 
verband van het aantal dienstjaren der ontslagenen, alsmede het overlijden en 
begrafenis van bepaalde functionarissen en ambtenaren, 1920 - 1923, 1925, 
1926, 1934, 1936, 1937, 1939.  18 omslagen 

 4806 1920 (106) 1 katern 
 4807 1920 (281) 1 katern 
 4808 1920 (354) 1 katern 
 4809 1921 (85) 1 katern 
 4810 1921 (145) 1 katern 
 4811 1922 (254) 1 katern 
 4812 1923 (71) 1 katern 



 4813 1923 (72) 1 katern 
 4814 1923 (332) 1 katern 
 4815 1923 (337) 1 katern 
 4816 1925 (304) 1 katern 
 4817 1926 (290) 1 katern 
 4818 1934 (218) 1 katern 
 4819 1934 (286) 1 katern 
 4820 1936 (333) 1 katern 
 4821 1936 (527) 1 katern 
 4822 1937 (345) 1 katern 
 4823 1939 (486) 1 katern 

 

C Bevordering, jaarwedden e.d. 

 

1 Bevorderingen 

 
 4824-4828 Stukken betreffende de bevordering van gemeente-personeel in het algemeen, en 

meer in het bijzonder dde bevordering van bepaalde ambtenaren of de toekenning 
van een titulaire rang, 1922, 1923, 1936 - 1938.  4 omslagen en 1 stuk 

 4824 1922 (195) 1 katern 
 4825 1923 (311) 1 stuk 
 4826 1936 (175) 1 katern 
 4827 1937 (430) 1 katern 
 4828 1938 (217) 1 katern 

 

2 Jaarwedde, salaris en toelagen 

 
 4829-4832 Stukken betreffende de jaarwedden, salarissen van de ambtenaren, Politie-

oersoneel, werklieden, poetsvrouwen in het algemeen, verordeningen regelende 
de rangen en rechttoestanden van bepaalde categoriën van personeel, besluiten 
tot verhoging van jaarwedden, staten van uit te keren salarissen en algemene 
overzichten en mutaties ter zake, alsmede de vaststelling van slariëring en van 
penioensgrondslagen en toelagen van ieder personeelslid afzonderlijk, 1920, 
1929, 1930, 1936.  4 omslagen 
N.B. Zie ook Rubriek 45, ard. B. handelend over pensioensgrondslagen en ambtenaren. 

 4829 1920 (263) 1 katern 
 4830 1929 (86) 1 katern 
 4831 1930 (78) 1 katern 
 4832 1936 (293) 1 katern 

 
 4833-4842 Stukken betreffende de vaststeliing van de jaarwedden van functionarissen in het 

algemeen en/of afzonderlijk voor de burgemeester, de secretaris, de gemeente-
ontvanger en de ambtenaar voor de Burgerlijke Stand, de verhoging dezer 
wedden en de beoordeling dezer wedde-regelingen van hogerhand, 1920 - 1922, 
1924, 1925, 1927, 1928, 1932, 1936.  9 omslagen en 1 stuk 

 4833 1920 (5) 1 katern 
 4834 1921 (42) 1 katern 
 4835 1922 (71) 1 stuk 
 4836 1924 (110) 1 katern 
 4837 1925 (235) 1 katern 



 4838 1927 (185) 1 katern 
 4839 1927 (306) 1 katern 
 4840 1928 (284) 1 katern 
 4841 1932 (102) 1 katern 
 4842 1936 (474) 1 katern 

 
 4843-4844 Stukken betreffende de vaststelling der jaarwedde van de wethouders en het hun 

toekomende presentiegeld, alsmede de goedkeuring daartoe van hogerhand, 
1920, 1929.  1 omslag en 1 stuk 

 4843 1920 (4) 1 omslag 
 4844 1929 (177) 1 stuk 

 
 4845-4847 Stukken betreffende de vaststelling en verhoging der salarissen en wachtgelden 

van bepaalde ambtenaren, zoals de secretaris-penningmeester van het Burgerlijke 
Armbestuur, en de controleur van de steunverlening aan werklozen, alsmede de 
goedkeuring ter zake van hogerhand, 1935, 1937, 1938.  2 omslagen en 1 stuk 

 4845 1935 (264) 1 katern 
 4846 1937 (505) 1 katern 
 4847 1938 (302) 1 stuk 

 
 4848-4857 Stukken betreffende de jaarwedden en de verhoging dezer van de kantonniers, 

stratenmakers, monteurs en poetsvrouwen, het aanschaffen van kleding voor de 
kantonniers en de monteurs der bedrijven, duurtetoeslagen aan bouwarbeiders in 
losse dienst, 1920, 1924 - 1927, 1930, 1936, 1937, 1939.  7 omslagen en 3 stukken 

 4848 1920 (36) 1 katern 
 4849 1920 (445) 1 katern 
 4850 1924 (234) 1 katern 
 4851 1925 (300) 1 stuk 
 4852 1926 (66) 1 katern 
 4853 1927 (252) 1 stuk 
 4854 1930 (358) 1 katern 
 4855 1936 (450) 1 katern 
 4856 1937 (143) 1 katern 
 4857 1939 (579) 1 stuk 

 
 4858-4861 Stukken betreffende het salaris van het politie-personeel, de uitkering der 

wekelijkse traktementen, de duurtetoeslagen en de vergoeding aan de gemeente-
bode, 1920, 1921, 1936, 1938.  4 omslagen 

 4858 1920 (444) 1 katern 
 4859 1921 (287) 1 katern 
 4860 1936 (63) 1 katern 
 4861 1938 (388) 1 katern 

 

D Rechtstoestand-verordening, instructies e.d. 

 
 4862-4890 Stukken betreffende de rechtstoestand van het gemeente-personeel in het 

algemeen, besluiten tot het vaststellen en wijzigen van verordeningen regelende 
de rechtstoestand van ambtenaren en andere personeel, het vaststellen van 
instructies voor bepaalde functionarissen, diensten en afdelingen, de verdeling in 
afdelingen van de secretarie, het vaststellen van kantooruren en het verdelen der 
werkzaamheden bij bepaalde diensten, de verordeningtot regeling der rangen en 
salarissen der ambtenaren en van de lonen der werklieden, de toepassing en 
uitvoering van de Ambtenarenwet, de verordening regeling het georganiseerd 



overleg in ambtenaarszaken, de kiesreglementen voor het samenstellen der 
scheidsgerechten voor ambtenaren en werklieden, beroepen op deze  
scheidsgerechten, afzonderlijke verordeningen en reglementenvoor het politie-
personeel en onbezoldigde veldwachters, het capitulanten-reglement, het 
uitoefenen van nevenbetrekkingen, de zekerheidsstelling van rekenplichtige 
ambtenaren, alsmede het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen, 1920 
- 1923, 1926, 1928, 1930 - 1939.  29 omslagen en 1 stuk 

 4862 1920 (394) 1 katern 
 4863 1921 (216) 1 katern 
 4864 1922 (458) 1 katern 
 4865 1923 (293) 1 katern 
 4866 1926 (178) 1 katern 
 4867 1926 (179) 1 katern 
 4868 1926 (260) 1 katern 
 4868a 1927 (65) 1 katern 

N.B. Instructie Boekhouden gasbedrijf 
 4869 1928 (158) 1 katern 
 4870 1930 (309) 1 katern 
 4871 1931 (189) 1 katern 
 4872 1932 (122) 1 katern 
 4873 1932 (163) 1 katern 
 4874 1932 (290) 1 katern 
 4875 1933 (206) 1 katern 
 4876 1934 (146) 1 katern 
 4877 1934 (264) 1 katern 
 4878 1934 (409) 1 katern 
 4879 1935 (349) 1 stuk 
 4880 1936 (245) 1 katern 
 4881 1936 (389) 1 katern 
 4882 1936 (520) 1 katern 
 4883 1937 (164) 1 katern 
 4884 1938 (234) 1 katern 
 4885 1938 (346) 1 katern 
 4886 1938 (546) 1 katern 
 4887 1938 (555) 1 katern 
 4888 1939 (211) 1 katern 
 4889 1939 (267) 1 katern 
 4890 1939 (282) 1 katern 

 

E Verzekeringen, sociale uitkeringen e.d. 

 
 4891-4904 Stukken betreffende de verzekering van het personeel in het algemeen, tegen 

ziekte, ongevallen, invaliditeit, molest en andere risicio's, het uitkeren van 
invaliditeits-pensioen en uitkeringen krachtens art. 55, lid 7 van de 
rechtstoetstandverordening, de zgeneeskundige behandeling en keuring van 
gemeente-personeel, ziekenfondsen-premies, alsmede de zekerheidsstelling van 
rekenplichtige ambtenaren en/of de verzekering tegen fraude van gemeente-
gelden, e.d, 1922, 1927 - 1930, 1932 - 1937, 1939.  13 omslagen en 1 stuk 

 4891 1922 (236) 1 katern 
 4892 1927 (101) 1 katern 



 4893 1928 (345) 1 katern 
 4894 1929 (244) 1 katern 
 4895 1930 (219) 1 katern 
 4896 1930 (308) 1 katern 
 4897 1932 (325) 1 katern 
 4898 1933 (242) 1 katern 
 4899 1933 (341) 1 katern 
 4900 1934 (209) 1 katern 
 4901 1935 (483) 1 stuk 
 4902 1936 (390) 1 katern 
 4903 1937 (145) 1 katern 
 4904 1939 (485) 1 katern 

 

47 Posterijen 

 
 4905-4910 Stukken betreffende de vestiging van het Post- en telegraafkantoor, de wijziging 

van hulp-postkantoor in Postkantoor, de stichting van een nieuw Post- en 
Telegraafkantoor, later Hoofd-post- en Telegraafkantoor, de planning hiervan op 
diverse punten van de gemeente, de uiteindelijke situering aan de Akerstraat, de 
naamaanduiding en nauwswijzigingen van het kantorr van Hoensbroek-
Staatsmijn-Emma in Hoensbroek-Treebeek, 1921 - 1923, 1925, 1931, 1939.  6 omslagen 

 4905 1921 (6) 1 katern 
 4906 1922 (244) 1 katern 
 4907 1923 (36) 1 katern 
 4908 1925 (49) 1 katern 
 4909 1931 (138) 1 katern 
 4910 1939 (339) 1 katern 

 

48 Raad-verslagen enz. 
N.B. Voor de Raadscerslagen, de-notulen en-besluiten e.d. mogen wij verwijzen naar Deel I. 
 
 4911-4920 Stukken betreffende de verkiezing van de gemeenteraad, de benoeming en het 

ontslag en bepaalde leden van de raad, het onderzoek der z.g. geloofsbrieven, 
e.d, 1928, 1934, 1935, 1937, 1939.  8 omslagen en 2 stukken 

 4911 1928 (303) 1 stuk 
 4912 1934 (391) 1 stuk 
 4913 1935 (376) 1 katern 
 4914 1935 (412) 1 katern 
 4915 1937 (355) 1 katern 
 4916 1939 (400) 1 katern 
 4917 1939 (453) 1 katern 
 4918 1939 (456) 1 katern 
 4919 1939 (469) 1 katern 
 4920 1939 (496) 1 katern 

 
 4921-4923 Stukken betreffende de vastelling van het Reglement van orde voor de 

vergaderingen van de Raad, de wijzigingen daarvan alsmede het krachtens dit 
reglement toelaten van publiek bij de raadsvergaderingen, 1933, 1936, 1938.  3 omslagen 

 4921 1933 (386) 1 katern 
 4922 1936 (509) 1 katern 



 4923 1938 (288) 1 katern 
 
 4924-4926 Stukken betreffende de vaststelling van presentiegelden van de raadsleden, 

commissie-leden en leden van stembureaux, met de desbetreffende 
goedkeuringsbesluiten van hogerhand, 1926, 1933, 1936.  3 omslagen 

 4924 1926 (164) 1 katern 
 4925 1933 (272) 1 katern 
 4926 1936 (138) 1 katern 

 

49 Reinigingsdiensten 

 
 4927-4936 Stukken betreffende de regeling van de reinigingsdiensten, het ophalen van as en 

vuilnis, de aanschaffing van vuilniswagens en sproeiwagens, het aanleggen van 
stortplaatsen, alsmede het toezicht op het wederrechtelijk storten van vuil op 
wegen, pleinen en plantsoenen, op het lozen van afvalwater en op beerputten, het 
bestrijden van ratten en ander ongedierte, e.d, 1921, 1926, 1929, 1930, 1932, 
1933, 1935, 1938, 1939.  10 omslagen 

 4927 1921 (224) 1 katern 
 4928 1926 (209) 1 katern 
 4929 1929 (153) 1 katern 
 4930 1930 (259) 1 katern 
 4931 1932 (114) 1 katern 
 4932 1933 (73) 1 katern 
 4933 1935 (284) 1 katern 
 4934 1938 (274) 1 katern 
 4935 1939 (194) 1 katern 
 4936 1939 (384) 1 katern 

 

50 Rekening der gemeente (Correspondentie) 
N.B. De serie Rekeningen der gemeente is als èèn doorlopende reeks opgenomen in Deel II, Hoofdstuk I, sub B (3), van deze 
inventraris. opgemerkt zij dat wel, zij het incidenteel, rekeningen van de gemeentebedrijven in de hierna volgende dossiers zijn 
opgenomen. 
 
 4937-4971 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring der rekeningen van 

ontvangsten en uitgaven der gemeente, met besluiten van de Raad en/of het 
College van B. en W. tot voorlopig vaststelling, ter-inzakge-legging, met memories 
van toelichting, verslagen van de raadscommissies belast met het nazien der 
rekening, extracten uit de notulen van de Raad ter zake, de inzending ter controle 
aan Gedeputeerde Staten, de correspondentie met dit College en de uiteindelijke 
vaststelling door dit College, alsmede incidenteel de rekeningen van de 
Gemeente-Bedrijven vaak met accountantsrapporten over de finantien dezer 
bedrijven, 1920 - 1939.  34 omslagen en 1 stuk 

 4937 1920 (112). (dienstjaar 1917) 1 katern 
 4938 1920 (309). (dienstjaar 1918) 1 katern 
 4939 1920 (436). (dienstjaar 1919) 1 katern 
 4940 1921 (92). (dienstjaar 1919) 1 katern 
 4941 1921 (443). (dienstjaar 1920) 1 katern 
 4942 1922 (191). (dienstjaar 1920) 1 katern 
 4943 1922 (407). (dienstjaar 1921) 1 katern 
 4944 1923 (231). (dienstjaar 1921) 1 katern 
 4945 1923 (276). (dienstjaar 1922) 1 katern 
 4946 1924 (261). (dienstjaar 1923) 1 katern 



 4947 1924 (283). (dienstjaar 1924) 1 katern 
 4948 1925 (265). (dienstjaar 1924) 1 katern 
 4949 1926 (254). (dienstjaar 1925) 1 katern 
 4950 1927 (379). (dienstjaar 1926) 1 katern 
 4951 1928 (176). (dienstjaar 1927) 1 katern 
 4952 1929 (100). (dienstjaar 1928) 1 katern 
 4953 1930 (161). (dienstjaar 1928) 1 katern 
 4954 1930 (290). (dienstjaar 1929) 1 katern 
 4955 1931 (89. (dienstjaar 1930) 1 katern 
 4956 1932 (104). (dienstjaar 1931) 1 katern 
 4957 1933 (64). (dienstjaar 1932) 1 katern 
 4958 1934 (288). (dienstjaar 1932) 1 katern 
 4959 1934 (319). (dienstjaar 1933) 1 katern 
 4960 1935 (101). (dienstjaar 1934) 

 1 katern 
 4961 1935 (492). (dienstjaar 1935) 1 katern 
 4962 1936 (434). (dienstjaar 1935) 1 katern 
 4963 1936 (459). (dienstjaar 1934) 1 stuk 
 4964 1936 (503). (dienstjaar 1936) 1 katern 
 4965 1937 (203). (dienstjaar 1936) 1 katern 
 4966 1937 (394). (dienstjaar 1935) 1 katern 
 4967 1938 (195). (dienstjaar 1937) 1 katern 
 4968 1938 (315). (dienstjaar 1936) 1 katern 
 4969 1939 (257). (dienstjaar 1937) 1 katern 
 4970 1939 (423). (dienstjaar 1936) 1 katern 
 4971 1939 (487). (dienstjaar 1938) 1 katern 

 
 1972 Verzoek van het gemeentebestuur aan de President van de Algemene 

Rekenkamer te s'Gravenhage om terugzending van de gemeenterekening over 
het dienstjaar 1855, die in het archief ontbreekt, 1928 (298).  1 omslag 

 
 4973-4986 Bijlagen van de rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, met in 

hoofdzaak stukken betreffende inkomsten der gemeente afkomstig uit de 
verhuring van woningen en de verkoop van gemeentegronden, alsmede enkele 
stukken over de aankoop van grond en/of grondstroken, 1924, 1926 - 1931, 1933 - 
1939.  14 omslagen 
N.B. Boven het grootste gedeelte der voornoemde stukken is vermeld: Afschrift uitsluitend ten dienst 
van de gemeente-rekening. Daar deze bijlagen, in afwijking van de vergunning tot vernietiging, zijn 
bewaard gebleven, zijn ze door ons als specimina alsnog opgenomen en per dienstjaar geordend daar 
zij in omslagen waren ondergebracht zonder dossiernummers. 

 4973 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 4974 Dienstjaar, 1926 1 katern 
 4975 Dienstjaar, 1927 1 katern 
 4976 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 4977 Dienstjaar, 1929 1 katern 
 4978 Dienstjaar, 1930 1 katern 
 4979 Dienstjaar, 1931 1 katern 
 4980 Dienstjaar, 1933 1 katern 
 4981 Dienstjaar, 1934 1 katern 
 4982 Dienstjaar, 1935 1 katern 
 4983 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 4984 Dienstjaar, 1937 1 katern 



 4985 Dienstjaar, 1938 1 katern 
 4986 Dienstjaar, 1939 1 katern 

 

51 Spoorwegen 

 
 1988-4987 Stukken betreffende de afsluiting van de overweg der spoorlijn Sittard-

Herzogenrade bij de hoeve Terlinden en het aanbrengen van een viaduct of 
wegbrug op deze plaats, 1920 - 1921.  2 omslagen 

 4987 1920 (230) 1 katern 
 1988 1921 (78) 1 katern 

 
 1989 Stukken betreffende de overdracht door de gemeente van aandelen der 

Limburgse Electrische Spoorwegmaatschappij van de op te richten Limburgse 
Tramweg-Maatschappij, 1920 (374).  1 omslag 

 

52 Statistiek 

 
 4990-4997 Stukken betreffende statistieken (Algemeen Dossier) met gegevens de staten over 

de meest verscheidene onderwerpen ten behoeve van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek opgemaakt, zoals onder meer over: Personeel, Eigendommen, 
Brandweer, Politie, Badinrichtingen, Drinkwatervoorziening, Inentingen, 
Begraafplaatsen, Reinigingsdienst, Riolering, Bouwbedrijvigheid, Volkshuisvesting, 
Openbare verlichting, Vervoersmiddelen, verkeersongevallen, Wegen en straten, 
Personenverkeer in Hotels, Vleeskeuringsdienst, enz, 1932 - 1939.  8 omslagen 

 4990 1932 (255) 1 katern 
 4991 1933 (295) 1 katern 
 4992 1934 (140) 1 katern 
 4993 1935 (127) 1 katern 
 4994 1936 (263) 1 katern 
 4995 1937 (373) 1 katern 
 4996 1938 (408) 1 katern 
 4997 1939 (319) 1 katern 

 
 4998-5001 Stukken betreffende de statistiek der gemeente-financiën en schulden, 

geldleningen, in hoofdzaak opgemaakt ten behoeve van Gedeputeerde Staten, 
1923 - 1925, 1939.  3 omslagen en 1 stuk 

 4998 1923 (254) 1 stuk 
 4999 1924 (221) 1 katern 
 5000 1925 (92) 1 katern 
 5001 1939 (279) 1 katern 

 
 5002-5004 Stukken betreffende de statistiek der Drankwet, in het bijzonder staten en opgaven 

inzake het aantal vergunningen en verloven, geheven rechten ter zake, z.g. 
hotelvergunningen e.d, 1936, 1937, 1939.  3 omslagen 

 5002 1936 (374) 1 katern 
 5003 1937 (376) 1 katern 
 5004 1939 (426) 1 katern 

 
 5005-5007 Statistieken omtrent onderwerpen van diverse aard, zoals die ter zake van de 

woningtelling, het armwezen en de voortbrenging en gebruik, met een onderzoek 
naar het klompenmakersvak, 1920, 1925.  3 omslagen 

 5005 1920 (210) 1 katern 



 5006 1920 (262) 1 katern 
 5007 1925 (188) 1 katern 

 

53 Straten (wegen en voetpaden) 

 

A Aanleg, verheffing, opheffing, toezicht 

 

1 Aanleg en verlegging 

 
 5008-5058 Stukken betreffende de aanleg van nieuwe wegen, straten en pleinen, de 

verlegging of gedeeltelijke verlegging van wegen, straten en voetpaden, het 
aanbrengen in deze wegen of straten van viaducten, bruggen, kosten-raming, 
aanbestedingen, tekeningen ter zake; over gevoerde besprekingen en 
onderhandelingen met deskundigen hogere instanties en/of diensten, 1920 - 1939. 
 49 omslagen en 2 stukken 

 5008 1920 (423). Rijksweg Heerlen-Geleen 1 katern 
 5009 1921 (309). Weg naar Terschuren 1 katern 
 5010 1921 (395). Mijnspoor naar Kloosterkolonie 1 katern 
 5011 1921 (493). Stratenplan Heisterberg 1 katern 
 5012 1922 (3). Hoensbroek-Nuth 1 stuk 
 5013 1922 (52). Noodbrug over Hermesweg 1 katern 
 5014 1922 (242). Hoofdstraat naar Station 1 katern 
 5015 1922 (379). Brunssumer Voetpad 1 stuk 
 5016 1922 (397). Premiestraat 1 katern 
 5017 1923 (136). Voetpad Kouvenrade 1 katern 
 5018 1923 (294). Hoofdstraat naar Station 1 katern 
 5019 1924 (89). Algemeen Dossier 1 katern 
 5020 1925 (47). Brunssumer Voetpad 1 katern 
 5021 1925 (193). Kouvenderstraat naar Akerstraat 1 katern 
 5022 1925 (301). Wingerdweg 1 katern 
 5023 1926 (76). Wingerdweg 1 katern 
 5024 1926 (93). Kouvenderstraat-Akerstraat 1 katern 
 5025 1926 (183). Brunssummer Voetpad 1 katern 
 5026 1926 (249). Straten Woninggroep-Wingerd 1 katern 
 5027 1927 (86). Terlinden-weg 1 katern 
 5028 1927 (235). Stationstraat naar Oranjestraat. (later Montfortstraat) 1 katern 
 5029 1927 (272). Kouvenderstraat naar akerstraat 1 katern 
 5030 1928 (223). Voetpad Overbroek-Hoensbroek 1 katern 
 5031 1928 (243). Montfortstraat 1 katern 
 5032 1928 (276). Vaesrader Voetpad 1 katern 
 5033 1929 (102). Hommerterweg naar Wijenweg 1 katern 
 5034 1929 (146). Rijskweg Nuth-Hoensbroek-Heerlen. (autoweg Heerlen 

- Geleen) 1 katern 
 5035 1929 (281). Akerstraat-Koestraat. (en stratenplan parochiePassart) 1 katern 
 5036 1929 (358). Nuth-Naanhof Hoensbroek 1 katern 
 5037 1930 (63). Viaduct Terlindenweg 1 katern 
 5038 1930 (143). Akerstraat naar Koestraat. (en straten parochiePassart) 1 katern 



 5039 1930 (?66). Nuth, Naanhof-Terschuren 1 katern 
 5040 1930 (347). Makrtterrein 1 katern 
 5041 1930 (364). Rijksweg Heerlen-Geleen 1 katern 
 5042 1931 (114). Akerstraat naar Koestraat. (en straten parochiePassart) 1 katern 
 5043 1931 (316). Viaduct Terlindenweg 1 katern 
 5044 1932 (162). Heerbaan. (later Juliana-Bernhardlaan) 1 katern 
 5045 1932 (175). Viaduct Terlindenweg 1 katern 
 5046 1932 (369). Verlengde-Wilhelminastraat naar Koestraat 1 katern 
 5047 1932 (381). Wingerdweg- Terschuren-Nuth 1 katern 
 5048 1932 (382). Wilhelminastraat naar Koestraat 1 katern 
 5049 1933 (150). Wegen St. Joseph-parochie. (= Parochie- Passart) 1 katern 
 5050 1933 (261). Heerbaan. (=Juliana-Bernhardlaan) 1 katern 
 5051 1934 (118). Heerbaan 1 katern 
 5052 1936 (326). Verlengde-Wilhelminastraat 1 katern 
 5053 1937 (195). Opritten Viaduct Terlindenweg 1 katern 
 5054 1938 (113). Akerstraat naar Nuth. (plan 12) 1 katern 
 5055 1938 (512). Brug over Geleenbeek bij Brommelen 1 katern 
 5056 1939 (72). Akerstraat naar Nuth. (plan 12) 1 katern 
 5057 1939 (117). Doortrekking Wilhelminastraat 1 katern 
 5058 1939 (491). Doortrekking Premiedwarsstraat naar Beatrixstraat 1 katern 

 

2 Opheffing van wegen en voetpaden 

 
 5059-5082 Stukken betreffende de opheffing, gedeeltelijke opheffing, het onttrekken aan het 

openbaar verkeer, de supprimering of afsluiting van wegen en vooral van 
voetpaden, hoofdzakelijk verband houdende met het aanleggen van nieuwe 
wegen, het plannen van nieuwe woonkernen, alsmede inzake vraagpunten 
ontstaan door het opheffen van voetpaden in de gemeente Heerlen, waardoor 
voetpaden in het gehucht Koumen dreigen dood te lopen, 1924, 1926 - 1929, 1932 
- 1939.  23 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat ook in deze serie het betreffende voetpad wordt aangeduid volgens de oude op 
de dossiers voorkomende opschriften, en voorzover mogelijk gecompleteerd door het nummer is 
vermeld waaronder het voetpad of de weg voorkomt in de Legger van Openbare Wegen en Voetpaden. 
Indien de stukken handelen over verlegging van een voetpad of gedeeltelijke verligging in verband met 
aanleg van een weg, dan bevinden deze stukken zich onder de groep, aanleg en verlegging. 

 5059 1924 (215). Brunssummer Voetpad. (nr. 74) 1 katern 
 5060 1926 (287). Pruitweg of Preudtweg (nr 177 gemeente Heerlen, 

aansluitend op voetpaden in gehucht Caumen) 1 katern 
 5061 1927 (125). Pruiterweg. Idem 1 katern 
 5062 1927 (407). Voetpad Koumen naar Muis. (nr 53?) 1 katern 
 5063 1927 (347). Hommerterpad. (nr. 40) 1 katern 
 5064 1928 (113). Pruiterweg. (als voren) 1 katern 
 5065 1928 (119). Broekhuizervoetpad. (nr. 62) 1 katern 
 5066 1928 (197). Prinsenbeemdervoetpad (nr. 54). en i.v.m. voetpad 

Koumen naar Muis 1 katern 
 5067 1928 (367). Kerkpad Broekhuis-Metten. (nr. 62) 1 katern 
 5068 1929 (301). Gedeelte Terlindenweg. (nr 32) 1 katern 
 5069 1932 (404). Opheffing voetpaden algemeen. (nrs. 38 - 39, 41 - 47, 

50, 53 - 54, 56 - 57, 60, 60a, 64, 65, 67, 69, 71 - 73 en 75). met 
tekening 1 katern 

 5070 1933 (306). Overweg Terlindenweg. (nr. 32) 1 katern 



 5071 1934 (386). Brunssummervoetpad. (nr. 39) 1 katern 
 5072 1935 (391). Reinvoetpad (nr. 64) en Voetpad Overbroek naar 

Station 1 katern 
 5073 1936 (254). Idem. (nr. 64 en nr. 65) 1 katern 
 5074 1936 (413). Spoorwegovergang Sleinadastraat 1 katern 
 5075 1936 (461). Vaesrader Voetpad. (nr. 41). (terloops ook voetpaden 

42, 70 en 72) 1 katern 
 5076 1937 (239). Diverse voetpaden i.v.m. onteigening t.b.v. Oranje-

Nassau-Mijnen. (gehucht Koumen?) 1 katern 
 5077 1937 (241). Vaesrader Voetpad. (nr. 41. (als voren) 1 katern 
 5078 1937 (325). Kerkvoetpad Overbroek-Hoensbroek(nr. 60). en tevens 

64 en 65 1 katern 
 5079 1937 (499). Voetpad Nuth-Hoensbroek. (nr 45) 1 katern 
 5080 1938 (170). kerkvoetpad Overbroek-Hoensbroek. (nr 60). en tevens 

64 en 65 1 stuk 
 5081 1939 (335). Voetpad Overbroek-Hoensbroek. (60a) 1 katern 
 5082 1939 (581). Zandbergsweg en Hermesweg. (nrs. 7 en 8) 1 katern 

 

3 Wegenlegger en wegenwet 

 
 5083-5090 Stukken betreffende de uitvoering van de Wegenwet in het algemeen en meer in 

het bijzonder t.a.v. het opmaken en bijhouden van de Wegenlegger en/of Staat 
van openbare wegen en voetpaden, de daarin aangebrachte wijzigingen, het 
opmaken van nieuwe wegenleggers en het daarin vastleggen van de bestemming 
tot openbare weg en de benaming van nieuwe wegen en straten, lijsten van 
straten en wegen. e.d, 1928, 1934 - 1939.  7 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze serie, onvermijdelijk vanwege dematerie, ook enkele stukken 
voorkomen die evengoed in de voorafgaande serie zouden passen 

 5083 1928 (335) 1 katern 
 5084 1934 (201) 1 katern 
 5085 1935 (211) 1 katern 
 5086 1936 (361) 1 katern 
 5087 1936 (522) 1 stuk 
 5088 1937 (502) 1 katern 
 5089 1938 (552) 1 katern 
 5090 1939 (240) 1 katern 

 

4 Vaststelling rooilijnen 

 
 5091-5097 Stukken betreffende het vaststellen van rooilijnen in het algemeen, zowel voor 

gemeentelijke straten en wegen als besluiten van Gedeputeerde Staten in verband 
met wegen van Provinciaal belang, het verlenen van vergunning om binnen of 
buiten de rooilijn te bouwen of een afrastering aan te brengen, het hiezien van 
rooilijnen i.v.m. met hoekoplossingen bij bepaalde kruispunten e.d, 1920, 1923, 
1925, 1927, 1930.  5 omslagen en 2 stukken 

 5091 1920 (209). Hommerterweg 1 katern 
 5092 1932 (160). Kerkpad 1 stuk 
 5093 1923 (349). Algemeen 1 stuk 
 5094 1925 (247). Kastanjelaan 1 katern 
 5095 1927 (264). Hoek Hoofdstraat-Sleinadastraat 1 katern 
 5096 1927 (274). Kastanjelaan 1 katern 



 5097 1930 (215). Hoek Hoofdstraat-Zandbergweg en hoofdstraat-
Klinkertstraat 1 katern 

 

B Verbetering, verbreding, voorzieningen 

 

1 Verbeteringen en verbredingen 
N.B. Opgemerkte zij dat oook in deze serie de straten worden aangeduid volgens de oude op de dossiers voorkomende opschriften 
 
 5098-5209 Stukken betreffende het verbeteren en verbreden van bestaande wegen en straten 

in het algemeen, alsmede; situatietekeningen, kostenramingen voor de uitvoering, 
geldleningen, aanbestedingen, bestelling en aanvoer van de benodigde 
materialen, schadevergoedingen en ter zake gevoerde besprekingen en 
onderhandelingen met andere gemeenten, deskundigen en instanties, 1920 - 
1939.  109 omslagen en 3 stukken 
N.B. Opgemerkt zij dat in de dossiers ook sprake is van onderwerpen waarvoor afzonderlijke adelingen 
gevormd zijn, zoals; aanleg, verlegging, riolering, trottoirs, aankoop, overname, overdracht. 

 5098 1920 (3). Hommerterweg 1 katern 
 5099 1920 (330). Grubweg 1 katern 
 5100 1920 (441). Kouvenraderweg 1 katern 
 5101 1920 (566). Algemeen 1 katern 
 5102 1921 (4). Hommerterweg 1 katern 
 5103 1921 (225). Rijksweg Heerlen-Sittard 1 katern 
 5104 1922 (5). Hommerterweg 1 katern 
 5105 1922 (331). Hoofdstraat en Nieuwstraat 1 katern 
 5106 1922 (452). Steenberg naar Stm. Emma 1 stuk 
 5107 1922 (453). Akerstraat 1 katern 
 5108 1923 (3). Akerstraat 1 katern 
 5109 1923 (20). Hommerterweg 1 katern 
 5110 1923 (93). Sleinadastraat 1 katern 
 5111 1923 (107). Schuureikenweg en Wingerdweg 1 katern 
 5112 1923 (132). Stationsstraat 1 katern 
 5113 1923 (139). Slanghenstraat 1 katern 
 5114 1923 (228). Nieuwstraat 1 katern 
 5115 1923 (232). Oliemolenweg 1 katern 
 5116 1924 (163). Weg Heerlen-Sittard 1 katern 
 5117 1924 (224). Hommerterweg 1 katern 
 5118 1925 (10). Algemeen 1 katern 
 5119 1925 (36). Schuureikenweg 1 katern 
 5120 1925 (176). Ridder-Hoenstraat 1 katern 
 5121 1925 (179). Hommerterweg 1 katern 
 5122 1926 (70). Algemeen 1 katern 
 5123 1926 (130). Hommerterweg 1 katern 
 5124 1927 (59). Algemeen 1 katern 
 5125 1927 (138). Hommerterweg 1 katern 
 5126 1927 (191). Ridder-Hoenstraat 1 katern 
 5127 1927 (261). Schuureikenweg 1 stuk 
 5128 1927 (296). Hhommerterweg 1 katern 
 5129 1927 (385). Steenberg 1 katern 
 5130 1928 (89). Ridder-Hoenstraat 1 katern 



 5131 1928 (91). Algemeen 1 katern 
 5132 1928 (172). Kriegersgats 1 katern 
 5133 1928 (215). Hommerterweg 1 katern 
 5134 1928 (225). Algemeen 1 katern 
 5135 1928 (286). Stationsstraat 1 katern 
 5136 1928 (370). Zandstraat 1 katern 
 5137 1929 (131). Algemeen 1 katern 
 5138 1929 (134). Akerstraat 1 katern 
 5139 1929 (197). Hommerterweg 1 katern 
 5140 1929 (241). Klinkertstraat 1 katern 
 5141 1930 (98). Algemeen 1 katern 
 5142 1930 (169). Klinkertstraat 1 katern 
 5143 1930 (318). Kouvenderstraat en Buttingstraat 1 katern 
 5144 1931 (72). Algemeen 1 katern 
 5145 1931 (144). Klinkertstraat 1 katern 
 5146 1931 (298). Kloosterstraat 1 katern 
 5147 1931 (372). Kouvenderstraat en Buttingstraat 1 katern 
 5148 1932 (117). Algemeen 1 katern 
 5149 1932 (226). Buttingstraat 1 katern 
 5150 1932 (260). Koestraat 1 katern 
 5151 1932 (357). Wijenweg 1 katern 
 5152 1932 (368). Amstenraderweg 1 katern 
 5153 1932 (372). Kouvenderstraat en Buttingstraat 1 katern 
 5154 1932 (373). Grubstraat 1 katern 
 5155 1932 (374). Verlengde- Buttingstraat. (Biezengats) 1 katern 
 5156 1932 (386). Hoogstraat en Kastanjelaan 1 katern 
 5157 1933 (259). Schuureikenweg 1 katern 
 5158 1933 (296). Ontfortstraat 1 katern 
 5159 1933 (316). Ten Esschen naar Morgenster 1 katern 
 5160 1933 (358). Grubstraat 1 katern 
 5161 1933 (360). Amstenraderweg 1 katern 
 5162 1933 (378). Wijenweg 1 katern 
 5163 1934 (71). Algemeen 1 katern 
 5164 1934 (96). Spoorbrug Terlinden 1 katern 
 5165 1934 (97). Schuureikenweg 1 katern 
 5166 1935 (64). Algemeen 1 katern 
 5167 1935 (140). Schuureikenweg 1 katern 
 5168 1935 (159). Spoorbrug Terlinden 1 katern 
 5169 1935 (194). Terschurenweg 1 katern 
 5170 1935 (289). Montfortstraat 1 katern 
 5171 1936 (103). Verbindingsweg Hoensbroek naar Nuth 1 katern 
 5172 1936 (123). Algemeen 1 katern 
 5173 1936 (211). Weijenweg 1 katern 
 5174 1936 (289). Buttingstraat en Grubstraat 1 katern 
 5175 1936 (498). Spoordijkstraat 1 katern 
 5176 1937 (244). Algemeen 1 katern 
 5177 1937 (276). Grubstraat 1 katern 
 5178 1937 (339). Lotbroekerweg 1 katern 



 5179 1937 (423). Weijenweg 1 katern 
 5180 1937 (459). Prins Hendrikstraat 1 katern 
 5181 1937 (478). Heerlerweg 1 katern 
 5182 1937 (486). Terschurenweg 1 katern 
 5183 1937 (490). Spoordijkstraat 1 katern 
 5184 1937 (512). Koestraat 1 katern 
 5185 1938 (181). Koestraat 1 katern 
 5186 1938 (207). Algemeen 1 katern 
 5187 1938 (258). Algemeen 1 katern 
 5188 1938 (330). Terschurenweg 1 katern 
 5189 1938 (335). Buttingstraat 1 katern 
 5190 1938 (355). Weg Hoensbroek naar Nuth 1 katern 
 5191 1938 (356). Grubstraat 1 katern 
 5192 1938 (393). Weijenweg 1 katern 
 5193 1938 (433). Hoofdstraat 1 katern 
 5194 1938 (477). Wegen St. Jozef-parochie 1 katern 
 5195 1938 (493). Prins Hendrikstraat 1 katern 
 5196 1938 (547). Esschenweg 1 katern 
 5197 1939 (176). Amstenraderweg 1 katern 
 5198 1939 (216). Hoofdstraat 1 katern 
 5199 1939 (217). Wilhelminastraat en Buttingstraat 1 katern 
 5200 1939 (221). Terschurenweg 1 katern 
 5201 1939 (288). Wegen St. Jozef-parochie 1 katern 
 5202 1939 (315). Buttingstraat 1 katern 
 5203 1939 (316). Hommerterweg 1 katern 
 5204 1939 (372). Prins Hendrikstraat en Oranjestraat 1 katern 
 5205 1939 (387). Kerkplein 1 katern 
 5206 1939 (459). Schuureikenstraat 1 stuk 
 5207 1939 (461). Ridder Hoenstraat 1 katern 
 5208 1939 (548). Koestraat 1 katern 
 5209 1939 (557). Vaesraderweg 1 katern 

 

2 Riolering 
N.B. Opgemerkt zij dat ook in deze serie de straten worden aangeduid volgens de oude op de dossiers voorkomende opschriften 
 
 5210-5247 Stukken betreffende de aanleg van riolering in het algemeen, a;smede: 

situatietekeningin, kostenramingen, geldleningen, aanbestedingen, aansluitingen, 
onderhoud en ter zake gevoerde besprekingen, 1921 - 1939.  37 omslagen en 1 stuk 
N.B. In deze serie dossiers komen soms ter sprake onderwerpen waarvoor hierna afzonderlijke 
adelingen gevormd zijn, zoals: de aankoop, overname en overdracht van grond, verbetering van wegen 
en de aanleg van trottoirs. 

 5210 1921 (34). Akerstraat 1 katern 
 5211 1921 (209). Butting 1 katern 
 5212 1922 (333). Amstenraderweg 1 katern 
 5213 1922 (402). Akerstraat 1 katern 
 5214 1923 (66). Kasteelkolonie 1 katern 
 5215 1923 (198). Hoofdstraat en Nieuwstraat 1 katern 
 5216 1923 (225). Heijsterberg 1 katern 
 5217 1924 (25). Hoofdstraat en Nieuwstraat 1 katern 



 5218 1924 (182). Kolonie 1e stap 1 katern 
 5219 1925 (59). Hoofdstraat en Nieuwstraat 1 katern 
 5220 1926 (119). Zandstraat 1 katern 
 5221 1927 (1120. Heisterberg 1 katern 
 5222 1927 (300). Akerstraat 1 katern 
 5223 1927 (333). Hoofdstraat 1 katern 
 5224 1927 (362). Stationsstraat 1 katern 
 5225 1927 (396). Premiestraat en Hoogstraat 1 katern 
 5226 1928 (386). De Metten en Ridder-Hoenstraat 1 stuk 
 5227 1929 (186). Overbroekerstraat en Klinkertstraat 1 katern 
 5228 1929 (292). Slakkenstraat en Ridder-Hoenstraat 1 katern 
 5229 1930 (214). Stationsstraat en Montfortstraat 1 katern 
 5230 1931 (257). Stationsstraat en Montfortstraat 1 katern 
 5231 1932 (199). Ten Esschen 1 katern 
 5232 1933 (318). Woninggroepen van de Woningvereniging. 

(Stationsgroep, Kloostergroep, Metten en Broekstraat) 1 katern 
 5233 1935 (155). Woninggroep Station 1 katern 
 5234 1935 (254). Slakkenstraat en Woninggroep Horst 1 katern 
 5235 1935 (394). Mettenstraat 1 katern 
 5236 1936 (303). St. Josephstraat en St. Theresiastraat 1 katern 
 5237 1937 (428). Gouverneur Baron van Hövellplein 1 katern 
 5238 1937 (491). Overbroekerstraat 1 katern 
 5239 1937 (500). Broekstraat tot Demstraat 1 katern 
 5240 1938 (229). Broekstraat 1 katern 
 5241 1938 (501). Kastanjelaan 1 katern 
 5242 1938 (519). Muisbergstraat 1 katern 
 5243 1938 (575). Akerstraat-Noord 1 katern 
 5244 1939 (188). Rioleringsplan. (algemeen) 1 katern 
 5245 1939 (195). Rietrastraat 1 katern 
 5246 1939 (380). Esschenweg 1 katern 
 5247 1939 (515). Overbroekerstraat 1 katern 

 

3 Trottoirs en voetpaden 
N.B. Opgemerkt zij dat ook in deze serie de straten worden aangeduid volgens de oude op de dossiers voorkomende opschriften 
 
 5248-5254 Stukken betreffende de aanleg, verbetering en verbreding van trottoirs en 

voetpaden in het algemeen, alsmede: situatietekeningen, kostramingen, 
geldleningen, i.v.m. de uitvoering daarvan, aanbestedingenen ter zake gevoerde 
besprekingen, 1920 - 1938.  7 omslagen 
N.B. In deze serie dossiers komen incidenteel ook ter sprake onderwerpen waarvoor hierna 
afzonderlijke afdelingen gevormd zijn, zoals: de overname en overdracht van grond, het veerbeteren en 
verbreden van straten en het aanleggen van rioleringen 

 5248 1920 (2). Akerstraat 1 katern 
 5249 1924 (287). Marechaussèekazaerne 1 katern 
 5250 1927 (402). Hommerterweg 1 katern 
 5251 1928 (385). Wingerdgroep 1 katern 
 5252 1935 (332). Laervoetpad 1 katern 
 5253 1938 (452). Heerlenweg 1 katern 
 5254 1938 (488). Oranjestraat en Prins Hendrikstraat 1 katern 

 



4 Beplantingen 
N.B. Straatsgewijze indeling was hier niet mogelijk daar de dossiers in hoofdzaak van algemene aard bleken te zijn 
 
 5255-5258 Stukken betreffende het planten van bomen en struiken, zoals: verzoeken om 

inlichtingen bij de Nederlandse Sierteeltcentrale (NSC) en bij de Nederlandse 
Heidemaatschappij, het bestellen bij en de levering door de NSC, het kostenloos 
ter beschikking stellen van palen, benodigd voor het planten, door de 
Staatsmijnen. Het tegengaan van vernielingen door de schooljeugd, het vervangen 
van vernielde of afgestorven bomen en struiken en het onderhoud daarvan, 1936 - 
1939.  4 omslagen 

 5255 1936 (484) 1 katern 
 5256 1937 (250) 1 katern 
 5257 1938 (280) 1 katern 
 5258 1939 (275) 1 katern 

 

C Onderhoud en herstel 
N.B. Deze serie dossiers bevat in hoofdzaak dossiers van algemene aard zodat straatsgewijze indeling hier niet is toegepast 
 
 5259-5284 Stukken betreffende het onderhoud en het herstel van wegen en straten in het 

algemeen, alsmede: situatietekeningen, aanbestedingen, bestelling en aanvoer 
van materialen, zoals: kiezel en zand, mijnschade, het vernielen van 
weggedeelten door kinderenen ter zake gevoerde besprekingen en 
onderhandelingen, 1920, 1924 - 1927, 1929, 1930, 1932 - 1939.  24 omslagen en 2 stukken 
N.B. In deze serie dossiers komen ook wel ter sprake onderwerpen waarvoor afzonderlijke afdelingen 
govormd zijn, zoals: verbetering, verlegging, aanleg van riolering en beplantingen 

 5259 1920 (144) 1 katern 
 5260 1920 (334) 1 katern 
 5261 1920 (549) 1 katern 
 5262 1924 (192) 1 stuk 
 5263 1925 (16) 1 katern 
 5264 1925 (89) 1 katern 
 5265 1925 (93) 1 katern 
 5266 1926 (133) 1 katern 
 5267 1926 (191) 1 katern 
 5268 1927 (68) 1 katern 
 5269 1927 (408) 1 katern 
 5270 1929 (112) 1 katern 
 5271 1930 (100) 1 katern 
 5272 1930 (167) 1 katern 
 5273 1930 (224) 1 katern 
 5274 1930 (267) 1 stuk 
 5275 1932 (177) 1 katern 
 5276 1933 (71) 1 katern 
 5277 1934 (291) 1 katern 
 5278 1935 (186) 1 katern 
 5279 1936 (150) 1 katern 
 5280 1936 (230) 1 katern 
 5281 1937 (447) 1 katern 
 5282 1938 (232) 1 katern 
 5283 1939 (171) 1 katern 
 5284 1939 (265) 1 katern 



 

D Aankoop, overname en ruiling 

 

1 Aankoop en verkoop 
N.B. Opgemerkt zij dat ook in deze serie de straten worden aangeduid volgens de oude op de dossiers voorkomende opschriften 
 
 5285-5311 Stukken betreffende de aankoop en verkoop van grond en huizen, 

situatietekeningen, kostenschattingen, kadastrale uittreksels, akten van koop en 
verkoop, onteigeningen, doorhaling van hypotheken en terzake gevoerde 
besprekingen en onderhandelingen met personenen instanties, 1920, 1926 - 1939. 
 24 omslagen en 3 stukken 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze serie dossiers soms ter sprake komen onderwerpen waarvoor 
afzonderlijke afdelingen gevormd zijn, zoals: aanleg, verlegging, verbetering van straten en wegen en 
beplantingen 

 5285 1920 (96). Verbindingsweg Statrionskolonie-Station 1 katern 
 5286 1926 (107). Wijngaardsweg 1 katern 
 5287 1927 (201). Hommerterweg en Akerstraat 1 katern 
 5288 1927 (253). Slakkenstraat 1 katern 
 5289 1927 (283). Kloosterstraat 1 katern 
 5290 1928 (309). Martterrein 1 katern 
 5291 1929 (336). Kouvenderstraat, Buttingstraat en Rietrastraat 1 katern 
 5292 1930 (133). Amstenraderweg, Kouvenderstraat, Nieuwstraat en 

Koestraat 1 katern 
 5293 1931 (219). Hoofdstraat, Klinkertstraat en Zandbergseweg 1 katern 
 5294 1932 (314). Aldenhofstraat 1 katern 
 5295 1933 (80). Kriegersgats 1 stuk 
 5296 1933 (132). Kouvenderstraat 1 katern 
 5297 1933 (162). Weg van Marktplein tot aan de Klinkertstraat 1 stuk 
 5298 1934 (281). Emmastraat en Kastanjelaan 1 katern 
 5299 1934 (432). Algemeen 1 katern 
 5300 1935 (190). Heerbaan 1 katern 
 5301 1935 (265). Hoofdstraat 1 katern 
 5302 1935 (335). Hommerterweg en Akerstraat 1 katern 
 5303 1936 (60). Terschurenweg 1 katern 
 5304 1936 (248). Montfortstraat 1 katern 
 5305 1936 (371). Schuureikenweg, verbindingsweg naar Nuth 1 katern 
 5306 1936 (373). Rietrastraat 1 katern 
 5307 1937 (275. Wilhelminastraat en Amstenraderweg 1 katern 
 5308 1937 (416). Ridder-Hoenstraat 1 katern 
 5309 1938 (342). Heerbaan en Kerkstraat 1 katern 
 5310 1939 (175). Ridder-Hoenstraat 1 katern 
 5311 1939 (554). Algemeen 1 stuk 

 

2 Overdracht, overname, ruiling 

 
 5312-5334 Stukken betreffende de overdracht, overname en ruiling van grond, wegen en 

voetpaden, verordeningen inhoudende bepalingen betreffende het overnemen van 
gronden voor openbare straat bestemd, situatietekeningen, kostenschattingen, 
kadastrale uittreksles, akten van registratie, overschrijving, ruiling en doorhaling 



van hypotheken, 1920, 1924 - 1928, 1931, 1935, 1936, 1938, 1939.  23 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat in de dossiers ook ter sprake komen onderwerpen waarvoor afzonderlijke 
afdelingen gevormd zijn zoals: aankoop, verkoop, opheffing en rooilijnen 

 5312 1920 (303). Marechaussèekarzerne 1 katern 
 5313 1924 (24). Nieuwstraat 1 katern 
 5314 1925 (192). Hommerterweg 1 katern 
 5315 1926 (280). Weg Wijenweg-Akerstraat 1 katern 
 5316 1927 (107). Wegen en de Woningvereniging 1 katern 
 5317 1927 (173). Brunssummervoetpad en Premiestraat 1 katern 
 5318 1927 (186). Oude Akerstraat 1 katern 
 5319 1927 (221). Brunssummervoetpad en Premiestraat 1 katern 
 5320 1927 (338) Algemeen 1 katern 
 5321 1927 (339). Hommerterweg en Wijenweg 1 katern 
 5322 1928 (100). Huizengroep Wingerd en Kasteellaan 1 katern 
 5323 1928 (267). Oude Akerweg 1 katern 
 5324 1928 (293). Ridder-Hoenstraat 1 katern 
 5325 1928 (323). Algemeen 1 katern 
 5326 1928 (371). Kouvenderstraat 1 katern 
 5327 1931 (276). Verbindingsweg Kouvenderstraat-Wilhelminastraat 1 katern 
 5328 1931 (278). Algemeen 1 katern 
 5329 1935 (198). Algemeen 1 katern 
 5330 1935 (415). Algemeen 1 katern 
 5331 1936 (319). Voetpad nabij Demstraat 1 katern 
 5332 1938 (237). Terlindenweg 1 katern 
 5333 1938 (549). Algemeen 1 katern 
 5334 1939 (239). Muisbergstraat 1 katern 

 

E Wegen van provinciaal belang 
N.B. In deze jaardossiers zijn incidenteel ook stukken opgenomen betreffende de subsidiëring door de Provincie van andere dan van 
Provinciaal belang verklaarde wegen, de subsidiëring van bepaalde wegen en straten door de Staatsmijnen in Limburg, alsmede 
opgaven van onderhoudskosten i.v.m. de uitvoering der verordening ald bedoeld in art. 8, lid 1 der Wegenbelastingswet 
 
 5335-5355 Stukken betreffende het verklaren van wegen of gedeelten van wegen tot Wegen 

van Provinciaal Belang en de daarmede in verband staande subsidiëring dezer 
wegen door de Provincie, zowel in het algemeen als in het bijzonder van elk dezer 
wegen genoemd als nrs. 24, 36, 41, 51, 52, 57, 92 en 94 der tabel, de kosten van 
onderhoud dezer kunstwegen, het aanstellen van kantonniers in deze, de regeling 
van de kantonniersdienst en de instructie voor de overige werklieden, alsook 
kosten ter verbetering en verharding dezer wegen inclusief in bepaalde gevallen 
het aanleggen van rioleringen en trottoirs, besluiten van de Raad en goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten tot aanvaarden of overnemen van grondstukken met 
daarbij behorende tekeningen, kadastrale uittreksles, bestekken, begrotingen e.d, 
1920 - 1925, 1927 - 1939.  20 omslagen en 1 stuk 

 5335 1920 (136) 1 katern 
 5336 1921 (380) 1 katern 
 5337 1922 (140) 1 katern 
 5338 1922 (325) 1 katern 
 5339 1923 (104) 1 katern 
 5340 1924 (101) 1 katern 
 5341 1925 (112) 1 katern 
 5342 1927 (258) 1 katern 



 5343 1928 (240) 1 katern 
 5344 1928 (315) 1 katern 
 5345 1929 (145) 1 katern 
 5346 1930 (68) 1 katern 
 5347 1931 (143) 1 katern 
 5348 1932 (176) 1 katern 
 5349 1933 (113) 1 katern 
 5350 1934 (194) 1 katern 
 5351 1935 (236) 1 katern 
 5352 1936 (137) 1 katern 
 5353 1937 (357) 1 katern 
 5354 1938 (172) 1 stuk 
 5355 1939 (172) 1 katern 

 

F Diversen inzake straten en wegen 

 

1 Streekplannen e.d. 

 
 5356-5362 Stukken betreffende streekplannen in het algemeen, doch meer in het bijzonder 

het streekplan voor Zuid-Limburg en in hoofdzaak de regeling omtrent de 
samenwerking der gemeenten tot ontwikkeling van dit gewestelijk plan, de notulen 
van de vergaderingen van de commissie van het Strekkplan, met daarbij ter tafel 
komende begrotingen, rekeningen; de organisatie en relgementen van de 
Streekplannendienst, alsmede stukken over bebouwingsplannen, lintbebouwing, 
de goedkeuring van een wegenplan en de daaarmede in verband staande 
verkaveling van gronden in de buurt van De Dem in Terhoeve door de Graafvan 
Amstenrade, 1927, 1933, 1936 - 1939.  6 omslagen en 1 stuk 
N.B. Het in vrj grote hoeveelheid aanwezig zijn van notulen alsvoren bedoeld, houdt vermoedelijk 
verband met het feit dat burgemeester J.H. Martin als Rijksinspecteur van de Werkverschaffing lid was 
van de Commissie 

 5356 1927 (164) 1 katern 
 5357 1933 (208) 1 katern 
 5358 1936 (85) 1 katern 
 5359 1937 (228) 1 katern 
 5360 1938 (263) 1 katern 
 5361 1938 (553) 1 stuk 
 5362 1939 (237) 1 katern 

 

2 Werken van derden, in, op en aan straten en wegen 

 
 5363-5374 Stukken betreffende vergunningen door de gemeente verleend aan derden tot het 

hebben of aanbrengen van werken en/of voorwerpen in of bij wegen, straten of 
bremsloten, zoals: Rioleringen, duikers, kokers, kabels, buizen, leidingen, 
beplantingen, wegwijzers, versieringspalen, weegtoestellen, afrasteringen en 
dergelijke met verzoekschriften daartoe, en de in dit verband te batalen 
recognities, alsmede stukken in zake dergelijke vergunningen door het Privinciaal 
Bestuur verleend aan de gemeente voor het hebben en/of aanleggen van werken 
e.d. in of aan Provinciale wegen, 1921, 1927 - 1929, 1931, 1933 - 1935, 1938.  12 omslagen 

 5363 1921 (400) 1 katern 
 5364 1927 (152) 1 katern 
 5365 1927 (388) 1 katern 



 5366 1928 (316) 1 katern 
 5367 1928 (390) 1 katern 
 5368 1929 (357) 1 katern 
 5369 1931 (177) 1 katern 
 5370 1931 (376) 1 katern 
 5371 1933 (251) 1 katern 
 5372 1934 (279) 1 katern 
 5373 1935 (222) 1 katern 
 5374 1938 (503) 1 katern 

 

3 Varia 

 
 5375 Verzoek van het Gemeentebestuur aan de A.N.W.B. om subsidie in verband met 

het aanbrengen van verbeteringen van gevaarlijke kruispunten, met bijbehorende 
stukken, 1927 (257).  1 omslag 

 
 5376 Verzoek om vergunning, met bijbehorende stukken, tot bouwen op een perseel 

aan de Achterstraat, eigendom van de Staatmijnen, welke straat eerst door de 
gemeeente zou moeten worden overgenomen en op de legger van openbare 
wegen zou moeten worden gebracht alvorens vergunning te kunnen verlenen, 
1927 (383).  1 omslag 

 
 5377 Verzoek  van het gemeentebestuur aan de Directie der Staatmijnen om een 

plantsoentje aan te leggen op een aan de Directie toebehorende strook grond aan 
de Kouvenderstraat in verband met de onooglijke toestand ter plaatse, met 
negatief antwoord ter zake, 1937 (320).  1 omslag 

 
 5378 Verzoek om en vergunning tot het aanbrengen van voorzieningen in de brug over 

de Geleenbeek in de weg van Hoensbroek naar Nuth, ter eventuele opblazing 
dezer brug als militaire noodzaak in oorlogsomstandigheden, 1939 (330).  1 omslag 

 

54 Subsidie 

 

A Subsidies verleend door de gemeente 

 

1 Subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur 

 
 5380-5381 Stukken betreffende de subsidiëring en de verhoging van subsidie verleend aan 

het Burgerlijk Armbestuur, 1932 - 1933.  2 omslagen 
 5380 1932 (156) 1 katern 
 5381 1933 (334) 1 katern 

 

2 Subsidie aan geestelijken 

 
 5382-5386 Stukken betreffende de subsidiëring verleend aan kerkbesturen, parochies en 

rectoraten ter ondersteuning van de wet de zielzorg belaste geestelijken: pastoor, 
rectoren, kapelaans en paters, 1920, 1922.  5 omslagen 

 5382 1920 (107) 1 katern 
 5383 1920 (256) 1 katern 



 5384 1920 (577) 1 katern 
 5385 1920 (598) 1 katern 
 5386 1922 (437) 1 katern 

 

3 Subsidie aan kerken, patronaten, kindertheuizen e.d. 

 
 5387-5394 Stukken betreffende de subsidiëring mede door het Provinciaal Bestuur in de 

bouw van nieuwe kerken en kapellen, zoals die bij Hoensbroek-Station aan de z.g. 
Kloosterkolonie en te Vaesrade, het onderhoud van deze kerken en de daarmede 
soms samengaande bouw van patronaten, bewaarscholen e.d. alsmede de 
subsidie verleend aan het Protestants Kindertehuis, 1922 - 1925, 1928, 1938.  8 omslagen 

 5387 1922 (89) 1 katern 
 5388 1922 (196) 1 katern 
 5389 1923 (85) 1 katern 
 5390 1924 (276) 1 katern 
 5391 1925 (54) 1 katern 
 5392 1925 (223) 1 katern 
 5393 1928 (216) 1 katern 
 5394 1936 (171) 1 katern 

 

4 Subsidie aan restauratie van monumenten 

 
 5395-5398 Stukken betreffende de aan de vereniging Ave Rex Christus mede door het 

Provinciaal Bestuur, verleende subsidie in de restauratie van het monumentale 
kasteel Hoensbroek, 1930, 1937 - 1939.  4 omslagen 

 5395 1930 (339) 1 katern 
 5396 1937 (139) 1 katern 
 5397 1938 (332) 1 katern 
 5398 1939 (392) 1 katern 

 

5 Subsidie aan landstormcommissie 

 
 5399 Stukken betreffende de door de gemeente verleende subsidie aan de gewestelijke 

Landstorm-commissie in Limburg, 1925 (211).  1 omslag 
 

B Subsidies ontvangen door de gemeente 

 

1 Provinciale subsie voor wegen 

 
 5400-5409 Stukken betreffende de Provinciale subsidie verleend ter verbetering en 

onderhoud van de van Provinciaal Belang verklaarde wegen en/of de z.g. 
Kunstwegen, 1921, 1923 - 1927, 1929, 1937, 1938.  9 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat ook in de rubriek: Straten en Wegen soortelijke jaardossiers zijn opgenomen 

 5400 1921 (373) 1 stuk 
 5401 1923 (178) 1 katern 
 5402 1924 (159) 1 katern 
 5403 1925 (129) 1 katern 
 5404 1925 (173) 1 katern 



 5405 1926 (90) 1 katern 
 5406 1927 (190) 1 katern 
 5407 1929 (170) 1 katern 
 5408 1937 (169) 1 katern 
 5409 1938 (212) 1 katern 

 

2 Rijkssubsie t.b.v. arbeidsbemiddeling 

 
 5410-5415 Stukken betreffende de door het Ministerie van Arbeid aan de gemeente verleende 

subsidie in de jaarwedde van de correspondent der Arbeidsbemiddeling, 1921, 
1923, 1925 - 1928.  6 omslagen 

 5410 1921 (382) 1 katern 
 5411 1923 (10) 1 katern 
 5412 1925 (74) 1 katern 
 5413 1926 (85) 1 katern 
 5414 1927 (115) 1 katern 
 5415 1928 (60) 1 katern 

 

55 Telegraaf- en telefoonnet 

 

A Telegraaf- en telefoonnet 

 
 5416-5421 Stukken betreffende de telefoon- en telegraafdienst (Algemeen Dossier), de 

vestiging van het Rijkstelefoonnet (incidenteel ook de vestiging van het post- en 
telegraafkantoor en de naamsverandering van dit kantoor), het leggen van 
telefoonkabels in straten en wegen en aansluitingen aan het telefoonnet, 1921, 
1924, 1927, 1929, 1935, 1936.  6 omslagen 

 5416 1921 (461) 1 katern 
 5417 1924 (72) 1 katern 
 5418 1927 (320) 1 katern 
 5419 1929 (60) 1 katern 
 5420 1935 (220) 1 katern 
 5421 1936 (143) 1 katern 

 

B Telefoon-aansluiting gemeentehuis 

 
 5422-5425 Stukken betreffende de telefoon-aansluiting en -installatie van het gemeentehuis, 

(indicenteel ook van andere gemeentelijke diensten), huis-aansluitingen en 
dergelijke, 1927, 1930, 1934, 1935.  4 omslagen 

 5422 1927 (314) 1 katern 
 5423 1930 (268) 1 katern 
 5424 1934 (346) 1 katern 
 5425 1935 (78) 1 katern 

 

56 Tram (wegen en verkeerswezen) 
N.B. In deze rubriek, letterlijk benoemd met : Tram (verkeerswegen) zijn in bepaalde jaren ook dossiers opgenomen met stukken over 
andere openbare middelen van vervoer, zoals: Spoorwegen, autobus-lijnen, taxi-bedrijven, alsmede stukken betreffende andere 
aspecten van verkeerswegen en verkeerswezen, die ook in andere rubrieken voorkomen, zoals Middelen van vervoer 



 
 5426-5432 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van tramwegen ijn Zuid-Limburg in 

het algemeen, het toetreden door de gemeente als lid van de Vereniging 
gemeenschappelijk bezit van aandelen in de Limburgse Tramweg Maatschappij, 
benoeming van vertegenwoordigers op de vergaderingen, notulen, met: plannen, 
tekeningen, begrotingen e.d.: alsmede meer in het bijzonder de aanleg en de 
opening (op 27 october 1923) van de ElectrischeTramlijnen Heerlen-Sittard en 
Hoensbroek-Brunssum, 1920 - 1924, 1935.  7 omslagen 

 5426 1920 (75) 1 katern 
 5427 1921 (227) 1 katern 
 5428 1921 (372) 1 katern 
 5429 1922 (61) 1 katern 
 5430 1923 (147) 1 katern 
 5431 1924 (64) 1 katern 
 5432 1935 (424) 1 katern 

 
 5433-5436 Stukken betreffende spoorwegen, in het bijzonder de spoorweglijn Sittard-

Herzogenrade alsmede inzake de spoorwegovergang bij het Molenpad voerende 
van de Klinkerstraat naar Ten Esschen de overbrugging van de spoorlijn bij 
Terlinden, 1924, 1926, 1938.  4 omslagen 

 5433 1924 (249) 1 katern 
 5434 1926 (205) 1 katern 
 5435 1926 (268) 1 katern 
 5436 1938 (490) 1 katern 

 
 5437-5438 Stukken betreffende Openbare Middelen van Vervoer, in het bijzonder inzake het 

exploiteren van autobusdiensten, de daartoe verleende vergunningen en 
consessies, de keuring der bussen, dienstregelingen, stpplaatsen, standplaatsen 
en dergelijke, 1927, 1928.  2 omslagen 

 5437 1927 (75) 1 katern 
 5438 1928 (127) 1 katern 

 
 5439 Stukken betreffende de regeling en de tarieven van de goederenbesteldienst vanaf 

het station der spoorwegen naar verschillende punten in de gemeente, 1925 (120). 
 1 omslag 

 
 5440-5442 Stukken betreffende Verkeerswezen (Algemeen Dossier) en de uitvoering van de 

verordening op de verkeersregeling en der motor- en rijwielverordening, 
verkeersveiliheidsvoorschriften, maximum snelheid, beperking van verkeer bij 
opdooi of gladheid, wegbewijzering door de A.N.W.B. alsmede stukken over de 
organisatie van het vreemdelingenverkeer, 1925, 1927, 1928.  3 omslagen 

 5440 1925 (278) 1 katern 
 5441 1927 (182) 1 katern 
 5442 1928 (122) 1 katern 

 

57 Varia 

 
 5443-5452 Stukken betreffende het Koninklijk Huis, zoals: Regeringsjubilea, geboorte, 

verloving en overlijden van Leden van het Koninklijk Huis, het aankopen of 
beschikbaar stellen van portretten van Leden der Koninklijke Familie, alsmede in 
zake de viering (op 1 - 4 - 1922) van het 350 jarig bestaan van Nederlands 
onafhankelijkheid, 1920, 1921, 1923, 1926, 1934, 1936 - 1938.  10 omslagen 

 5443 1920 (240) 1 katern 
 5444 1921 (121) 1 katern 



 5445 1921 (341) 1 katern 
 5446 1923 (96) 1 katern 
 5447 1926 (155) 1 katern 
 5448 1934 (243) 1 katern 
 5449 1934 (337) 1 katern 
 5450 1936 (545) 1 katern 
 5451 1937 (516) 1 katern 
 5452 1938 (188) 1 katern 

 
 5453-5457 Stukken betreffende Functionarissen, zoals het overlijden van Minister Jhr. Mr. 

Ruys de Beerenbrounck, Gouverneur Mr. Baron van Hövell van Wezeveld en 
Westerflier, burgemeester D.J.A. van der Kroon; de benoeming van Mr. Dr. 
W.G.A. van Sonsbeeck als Gouverneur, alsmede de gemeentelijke bijdrage in een 
geschenk bij de opening van het nieuwe Gouvernementsgebouw te Maastricht, 
1934 - 1936.  5 omslagen 

 5453 1934 (235) 1 katern 
 5454 1935 (388) 1 katern 
 5455 1936 (258) 1 katern 
 5456 1936 (310) 1 katern 
 5457 1936 (348) 1 katern 

 
 5458-5476 Stukken betreffende het organisme van de gemeente en van het Rijk, zoals: het 

ontstaan en de ontwikkeling van de gemeente en haar geschiedenis, het wapen 
en de vlag der gemeente, aanbieding exemplaar: Geschiedenis van het 
Markgraafschap Hoensbroek, de aanspraken op Hoensbroek van de z.g. Vorst 
van Geleen, de samenvoeging van gemeenten Zuid-Limburg, de overbrenging 
naar het Rijksarchief in Limburg van de Kerkelijke Doop- Trouw- en Sterfregisters, 
de wettelijke aansprakelijkheid der gemeente en het verrichten van 
burgerrechteerlijk handelingen door het College van B. en W., de verdeling der 
secretaris in afdelingen, de centrale verwarming van het raadhuis, de inventaeis 
van het meubilair en kantooruirusting van de secretaris, alsmede stukken ter zake 
van de plechtige afkondiging der Grondwet-herziening en dergelijke, 01920 - 1922, 
1927, 1929 - 1931, 1934, 1935, 1938, 1939.  15 omslagen en 4 stukken 

 5458 1920 (207) 1 katern 
 5459 1920 (229) 1 katern 
 5460 1920 (534) 1 katern 
 5461 1921 (212) 1 katern 
 5462 1922 (39) 1 katern 
 5463 1922 (321) 1 katern 
 5464 1922 (375) 1 stuk 
 5465 1922 (421) 1 katern 
 5466 1922 (454) 1 katern 
 5467 1927 (157) 1 katern 
 5468 1927 (409) 1 stuk 
 5469 1929 (302) 1 katern 
 5470 1930 (373) 1 stuk 
 5471 1931 (331) 1 katern 
 5472 1934 (266) 1 stuk 
 5473 1935 (266) 

 1 katern 
 5474 1938 (308) 1 katern 
 5475 1938 (481) 1 katern 



 5476 1939 (?) 1 katern 
 
 5477-5485 Stukken betreffende arbeidsovereenkomsten door de gemeente aangegaan met 

personen die door de gemeente in los dienstverband zijn aangenomen, in 
overgrote meerderheid handelend over werklieden doch incidenteel ook over b.v.: 
Brandweerlieden, poetsvrouwen, geldophalers, assistent-vroedvrouwen en 
ambtenarenvoluntairs, het opzeggen van bedoeld dienstverband, de sociale 
verzekeringen dezer arbeidscontracten, de vaststelling van het loon, het uitvoeren 
van een rouleringssysteem bij werkloze arbeiders, en dergelijke, 1923, 1931 - 
1936, 1938, 1939.  9 omslagen 

 5477 1923 (328) 1 katern 
 5478 1931 (179) 1 katern 
 5479 1932 (125) 1 katern 
 5480 1933 (157) 1 katern 
 5481 1934 (135 ) 1 katern 
 5482 1935 (193) 1 katern 
 5483 1936 (163) 1 katern 
 5484 1938 (77) 1 katern 
 5485 1939 (95) 1 katern 

 
 5486-5495 Stukken betreffende de hulpverlening door het Nationaal Crisis-comitè, het 

Nationaal Fonds voor bijzondere Noden, de geldelijke ondersteuning van 
slachtoffers van watersnood, stormrampen, mijnrampen, en in andere 
noodsituaties, alsmede de steun verleend aan Duitse vluchtingen (i.v.m. 
Jodenvervolging 1937 - 1939) en kinderen in Spanje, extra uitkeringen aan 
werklozen, alsmede het samenstellen van plaatselijke comitès voor 
hulpverlenings-acties, bijstand en inzet van militairen bij bepaalde rampen, lijsten 
van gespendeerde bijdragen en dergelijke, 1925 - 1928, 1932, 1933, 1936, 1938, 
1939.  10 omslagen 

 5486 1925 (256) 1 katern 
 5487 1926 (111) 1 katern 
 5488 1927 (156) 1 katern 
 5489 1927 (299) 1 katern 
 5490 1928 (338) 1 katern 
 5491 1932 (98) 1 katern 
 5492 1933 (108) 1 katern 
 5493 1936 (385) 1 katern 
 5494 1938 (574) 1 katern 
 5495 1939 (369) 1 katern 

 
 5496-5506 Stukken betreffende economische aangelegenheden, , zoals de oprichting van het 

Economisch Technologisch Instituut ter bevordering van het industriële belangen 
in Limburg (ETIL), de Industriebank in Limburg, de finantiële deelname van de 
gemeente in deze, de aanleg van een haven te Born aan het Julianakanaal, her 
oprichten van een tricotage-fabriek, het houden van een middenstands-
tentoonstelling, de uitvoer van kersen naar Duitsland, de verkoop van wijnen op de 
markt, uitvoerbewijzen en/of certeficaten van oorsprong, plannen tot hervorming 
van de kalender, 1926, 1929, 1931 - 1935, 1937, 1939.  11 omslagen 

 5496 1926 (278) 1 katern 
 5497 1929 (291) 1 katern 
 5498 1931 (211) 1 katern 
 5499 1932 (103) 1 katern 
 5500 1932 (275) 1 katern 
 5501 1933 (313) 1 katern 



 5502 1934 (306) 1 katern 
 5503 1934 (320) 1 katern 
 5504 1935 (187) 1 katern 
 5505 1937 (392) 1 katern 
 5506 1939 (233) 1 katern 

 
 5507-5511 Stukken betreffende militaire en semi-militaire aangelegenheden, zoals: 

Mobilisatie-vrijstelling voor onmisbare ambtenaren en andere, de vrijwillige 
Burgerlijke Dienst, de beschikbaarstelling van gymnastieklokalen voor het houden 
van militaire vooroefeningen en de Luchtbeschermingsdienst, 1922, 1929, 1936, 
1939.  5 omslagen 

 5507 1922 (436) 1 katern 
 5508 1929 (180) 1 katern 
 5509 1936 (213) 1 katern 
 5510 1939 (512) 1 katern 
 5511 1939 (517) 1 katern 

 
 5512-5514 Stukken betreffende kerkelijke aangelegenheden, zoals: vergunningen tot het 

aanvaarden van nalatenschappen en/of legaten door het R.K. Kerkbestuur, en 
inzake de medewerking van de gemeente aan de straatversiering bij het 50-jarig 
priesterfeest van Pastoor Röselaars, 1927, 1929, 1934.  3 omslagen 

 5512 1927 (302) 1 katern 
 5513 1929 (306) 1 katern 
 5514 1934 (240) 1 katern 

 
 5515-5522 Stuken betreffende cultuurbescherming en Volkskunst-ontwikkeling, zoals: 

maatregelen tot behoud van natuurschoon en momenten, de Provinciale 
Schoonheidscommissie en relgement dezer commissie, het toetreden van de 
gemeente en het zich onderwerpen daarbij aan de keuring van bouwplannen, het 
organiseren van volksconcerten en volkszangdagen en het planten van 
bloembollen in plantsoenen, 1921, 1925, 1927, 1928, 1930, 1938, 1939. 7 omslagen en 1 stuk 

 5515 1921 (185) 1 katern 
 5516 1925 (210) 1 stuk 
 5517 1927 (389) 1 katern 
 5518 1928 (175) 1 katern 
 5519 1930 (172) 1 katern 
 5520 1938 (518) 1 katern 
 5521 1939 (530) 1 katern 
 5522 1939 (555) 1 katern 

 
 5523-5529 Stukken betreffende sportbeoefening en volksvermaak, zoals: plannen tot het 

aanleggen van een sportpark, het scheppen van roei- en zwemgelegenheid, het 
aanleggen van ijsbanen, speeltuinen en dergelijke alsmede, het organiseren van 
een fancy-fair of Kermesse d'ètè in Mariarade, 1928, 1933, 1934, 1936, 1938. 6 omslagen en 1 stuk 

 5523 1928 (75) 1 katern 
 5524 1933 (380) 1 katern 
 5525 1933 (387) 1 stuk 
 5526 1934 (221) 1 katern 
 5527 1936 (365) 1 katern 
 5528 1936 (530) 1 katern 
 5529 1938 (164) 1 katern 

 



 5530-5539 Stukken betreffende zeer diverse zaken, zoals: het lidmaatschap en de 
vergaderingen van de Vereiging van Nederlandse Gemeenten, het ontstaan van 
mijnschade aan het raadhuis, het tengevolge van mijnschade of door andere 
oorzaken ontstane verzakkingen met gevaren voor instorting van woningen, de 
schenking door de Directie der Staatmijnen van het schilderij De Mijnwerker van 
Jan Toorop, het vervangen van het oude kruisbeeld bij de Voglestang door een 
hardstenen kruisbeeld op de viersprong bij de St. Janschool, het aanbrengen van 
reclameborden door de Staatsmijnen en het aanstellen van een Mijn-politieagent 
tot onbezoldigd veldwachter, het verlenen van een gratificatie voor hulp bij het 
blussen van een schoolbrand en ten slotte het opruimen van een urinoir langs de 
openbare weg, 1920, 1921, 1923, 1924, 1927, 1929, 1937 - 1939.  10 omslagen 

 5530 1920 (103) 1 katern 
 5531 1921 (396) 1 katern 
 5532 1923 (172) 1 katern 
 5533 1924 (164) 1 katern 
 5534 1927 (127) 1 katern 
 5535 1927 (196) 1 katern 
 5536 1929 (167) 1 katern 
 5537 1937 (347) 1 katern 
 5538 1938 (410) 1 katern 
 5539 1939 (550) 1 katern 

 

58 Verenigingen en vergaderingen 

 
 5540-5541 Stukken betreffende de oprichting der afdeling Limburg van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, reglement, notulen en dergelijke, alsmede stukken 
betreffende de Koninklijke goedkeuring der statuten van de Vereiging Ave Rex 
Christus zoals de opgave der namen van de gewone leden dier Vereiging bedoeld 
in art. 5 sub. a der statuten, 1923, 1929.  2 omslagen 

 5540 1923 (91) 1 katern 
 5541 1929 (326) 1 katern 

 

59 Verordeningen 

 

A Verordeningen in het algemeen 

 
 5542-5545 Stukken betreffende de verordeningen in het algemeen, zoals: de verordening op 

de wijze van afkondiging van plaatselijke verordeningen, de verordening 
aanwijzende de titels der nog geldende strafverordeningen opgemaakt ingevolge 
art. 178 der Gemeentewet, met besluiten tot wijziging in deze, 1925, 1927, 1932, 
1938.  

 5542 1925 (151) 1 katern 
 5543 1927 (363) 1 katern 
 5543a 1928 (254) 1 katern 
 5544 1932 (339) 1 katern 
 5544a 1932 (339) 1 katern 
 5545 1938 (416) 1 katern 
 5545a Verzameling van de in de gemeente Hoensbroek geldende 

verordeningen, tegen welke verordening straf is bedreigd, 1928 t/m 
1937 1 katern 
N.B. met wijzigingen t/m 1939 



 

B Verordeningen t.a.v. functionarissen en personeel 

 
 5546-5549 Stukken betreffende het reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad 

en het College van Burgemeester en Wethouders, de wijzigingen van dit 
reglement, de verordening tot regeling van de vaste raadscommissies, alsmede de 
vaststelling van instructies voor de gemeente-secretaris en de gemeente-
ontvanger, 1927, 1928, 1929.  3 omslagen en 1 stuk 

 5546 1927 (260) 1 katern 
 5547 1928 (254) 1 katern 
 5548 1928 (372) 1 stuk 
 5549 1929 (164) 1 katern 

 
 5550-5563 Stukken betreffende de verordening tot regeling der rangen en jaarwedden van 

ambtenaren, politieagenten en ander personeel, de verordening regelende de 
rechtstoestand van de secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur, 
de Beheersverordening op de Gemeentelijke Bedrijven, de verordening tot 
regeling van het georganiseerd overleg in zake ambtenaren en werklieden, de 
benoeming van de secretaris dezer commissie, de verordening op het Agentschap 
der Arbeidsbemiddeling, de verordening regelende het ontslag van 
onderwijzeressen bij huwelijk, alsmede het vaststellen van instructies en 
diensttijden voor het personeel van de Bedrijven, kantonniers, schoonmaaksters, 
monteurs en werklieden, 1920, 1923, 1926 - 1928, 1931 - 1933, 1937, 1939. 13 omslagen en 1 stuk 

 5550 1920 (252) 1 katern 
 5551 1920 (355) 1 katern 
 5552 1923 (298) 1 katern 
 5553 1926 (238) 1 katern 
 5554 1927 (233) 1 katern 
 5555 1927 (276) 1 katern 
 5556 1927 (332) 1 stuk 
 5557 1928 (399) 1 katern 
 5558 1931 (325) 1 katern 
 5559 1932 (286) 1 katern 
 5560 1932 (388) 1 katern 
 5561 1933 (107) 1 katern 
 5562 1937 (335) 1 katern 
 5563 1939 (354) 1 katern 

 

C Algemene Politie-verordening 

 
 5564-5572 Stukken betreffende de Algemene Politie-verordening en de hierin aangebrachte 

wijzigingen, besluiten in zake vaststelling van de verordening tot wijziging in deze, 
de toepassing en uitvoering dezer verordening ten aanzien van bepaalde 
voorschriften, 1920 - 1921, 1925, 1928 - 1930, 1932.  9 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat in de Algemene Politie-verordening onderwerpen aan de orde komen, zoals het 
toezicht op: herbergen, markten, maximum snelheid e.d. waarover hieronder afzonderlijke reeksen met 
verordeningen zullen volgen 

 5564 1920 (118) 1 katern 
 5565 1920 (197) 1 katern 
 5566 1921 (131) 1 katern 
 5567 1925 (219) 1 katern 
 5568 1928 (389) 1 katern 



 5569 1929 (260) 1 katern 
 5570 1930 (89) 1 katern 
 5571 1930 (315) 1 katern 
 5572 1932 (197) 1 katern 

 

D Andere verordeningen 

 

1 Verordeningen t.a.v. belastingen en heffingen 

 
 5573-5582 Stukken betreffende verordeningen op de heffing en invordering van bepaalde 

plaatselijke belastingen, rechten en heffingen, zoals: Hondenbelasting, 
Straatbelasting, Zakelijke Belasting op de bedrijven, op toneelvoorstellingen en 
andere vermakelijkheden, alsmede aangaande het heffen van schoolgelden, 
markt- en staangelden, precariorechten en legesrechten, 1920, 1924, 1927, 1928, 
1930, 1932, 1937, 1938.  9 omslagen en 1 stuk 

 5573 1920 (450) 1 katern 
 5574 1924 (235) 1 stuk 
 5575 1927 (352) 1 katern 
 5576 1928 (82) 1 katern 
 5577 1928 (407) 1 katern 
 5578 1930 (201) 1 katern 
 5579 1932 (250) 1 katern 
 5580 1932 (361) 1 katern 
 5581 1937 (359) 1 katern 
 5582 1938 (187) 1 katern 

 

2 Bouwverordening 

 
 5583-5586 Stukken betreffende het vaststellen, de wijziging of aanvulling en de afkondiging 

van de verordening op het bouwen en de bewoning, de uitvoering en toepassing 
van de Bouwverordening, de goedkeuring dezer van hogerhand, met 
stratenplannen i.v.m. het aanhouden van rooilijnen en andere voorschriften, 1924, 
1927, 1929, 1934.  4 omslagen 

 5583 1924 (183) 1 katern 
 5584 1927 (291) 1 katern 
 5585 1929 (279) 1 katern 
 5586 1934 (338) 1 katern 

 

3 Verordeningen op de herbergen 

 
 5587-5594 Stukken betreffende de verordening op het sluiten van herbergen op loondagen en 

op zaterdag-namiddag, de verder gaande verordening betreffende de bestrijding 
van drankmisbruik op de loondagen van Staatsmijn Emma, met adwijzing van 
hogerhand in verband met de tegenstrijdigheid van algemeen balang, alsmede 
stukken betreffende de opheffing van deze sluiting van herbergen op loondagen, 
de verlenging van het sluitingsmuur en het bestrijden van herbergbezoek door 
jeugdige personen, 1920 - 1924, 1926, 1928.  7 omslagen en 1 stuk 

 5587 1920 (134) 1 stuk 
 5588 1920 (592) 1 katern 



 5589 1921 (22) 1 katern 
 5590 1922 (64) 1 katern 
 5591 1923 (42) 1 katern 
 5592 1924 (115) 1 katern 
 5593 1926 (170) 1 katern 
 5594 1928 (199) 1 katern 

 

4 Verordening t.a.v. monumenten 

 
 5595-5597 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op de Monumenten en 

de afkondiging hiervan, alsmede het plaatsen op een lijst van die gebouwen welke 
uit een oogpunt van geschiedenis en kunst behouden moeten blijven, met name: 
Kasteel Hoensbroek met bijgebouwen, het oude kerkje, hoeve Terlinden en de z.g. 
Oude Kapelanie, 1926 - 1928.  3 omslagen 

 5595 1926 (181) 1 katern 
 5596 1927 (398) 1 katern 
 5597 1928 (186) 1 katern 

 

5 Verordening op  motorrijtuigen 

 
 5598-5599 Stukken betreffende de Verordening op het rijden met motorrijtuigen en rijwielen, 

de verordening als bedoeld in artikel 8, 2e lid der Mototr- en Rijwielwet, regelende 
het verkeer met motorrijtuigen de z.g. verodening op de maximum snelheid in de 
bebouwde kom, 1921, 1925.  2 omslagen 

 5598 1921 (431) 1 katern 
 5599 1925 (31) 1 katern 

 

6 Verordening op warenkeuring, vleeskeuring 

 
 5600-5605 Stukken betreffende de verordening op de keuringsdienst van Vee en Vlees, de 

aanvulling en/of wijziging van deze verordening de uitvoering van de 
Vleeskeuringswet, de Verordening op de handel in en de verkoop van melk, en de 
uitvoering van de Warenwet, 1920, 1928 - 1929, 1931 - 1932, 1937.  5 omslagen en 1 deel 

 5600 1920 (28) 1 katern 
 5601 1928 (342) 1 katern 
 5602 1929 (237) 1 katern 
 5603 1931 (389) 1 katern 
 5604 1932 (221) 1 katern 
 5605 1937 (?) 1 deel 

 

7 Verordeningen op de winkelsluiting 

 
 5606-5610 Stukken betreffende de vaststelling en afkondiging van de Verordening op de 

Winkelsluiting, met de daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, de tegen 
de invoering gevoerde oppositie door de Middenstand, de toepassing van de 
verordening en het verlenen van ontheffingen voor bepaalde dagen en/of 
bepaalde soort zaken en winkels, 1924, 1932, 1935, 1939.  5 omslagen 

 5606 1924 (211) 1 katern 
 5607 1932 (188) 1 katern 



 5608 1935 (150) 1 katern 
 5609 1935 (283) 1 katern 
 5610 1939 (114) 1 katern 

 

8 Diversen 

 
 5611 Stukken betreffende deregeling omtrent het verlenen van vergunningen voor 

danscusussen en/of danslessen, 1926 (279).  1 omslag 
 
 5612 Stukken betreffende de door het Militair Gezag afkondigde Verordening ex art. 12 

van de Oorlogswet (van 23 mei 1899 Stbl. nr. 128), waarbij de ingezetenen 
kunnen worden opgeroepen tot het verrichten van persoonlijke diensten bij 
militaire werkzaamheden, 1939 (552).  1 omslag 

 

60 Verslagen 

 
 5613-5624 Stukken betreffende verslagen (Algemeen Dossier) zoals enerzijds: de door het 

gemeentebestuur verstrekte opgaven, ingevuld staten en vragenlijsten ten 
behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Provinciaal Bestuur, de 
Kamer van koophandel; over zeer diverse onderwerpen als; Onderwijs, 
Volkshuisvesting, Landbouw, Arbeidsbemiddeling, Armwezen, Mijnwezen, 
Marktwezen etc. en anderzijds de bij het gemeentebestuur binnengekomen 
jaarverslagen van o.a.: de Gezondsheidscommissie, het Centraal Archief inzake 
Maatschappelijk Hulpbetoon, de Stichting Gezond Limburg, het Groene Kruis, de 
Protestante Wijkverpleging en het Koningin Emma-Kindertehuis, het Zuid-
Limburgs Drankweer-comitè, de wering van schoolverzuim, de Huishoudschool, 
de Patronaatstekenschool e.d, 1920, 1922 - 1925, 1927, 1928, 1933, 1934, 1937 - 
1939.  12 omslagen 

 5613 1920 (16) 1 katern 
 5614 1922 (139) 1 katern 
 5615 1923 (23) 1 katern 
 5616 1924 (39) 1 katern 
 5617 1925 (39) 1 katern 
 5618 1927 (79) 1 katern 
 5619 1928 (61) 1 katern 
 5620 1933 (61) 1 katern 
 5621 1934 (74) 1 katern 
 5622 1937 (162) 1 katern 
 5623 1938 (169) 1 katern 
 5624 1939 (170) 1 katern 

 

61 Volksgezondheid en volkshuisvesting 

 
 5625-5627 Stukken betreffende, de volksgezondheid in het algemeen, de benoeming van 

inspecteurs van de Volksgezondheid, het gewestelijk uitbreidingsplan voor Zuid-
Limburg, alsmede stukken in zake de oprichting van een openbaar urinoir en het 
indienen van een klachtschrijven t.a.v. een stankverwekkende vishandel, 1925, 
1931, 1938.  3 omslagen 

 5625 1925 (233) 1 katern 
 5626 1931 (87) 1 katern 
 5627 1938 (394) 1 katern 



 

62 Waterleiding 
N.B. Voor het afzonderlijk gevormd archief van het Gemeentelijk Waterleiding-Bedrijf mogen wij verwijzen naar de Inventaris van het 
archief van het Waterleiding-Bedrijf, opgenomen achter in deze inventaris. (nrs. 6505-6527) 
 

A Algemeen dossier 

 
 5628-5650 Stukken betreffende de Drinkwatervoorziening en de Drinkwaterleiding in het 

algemeen, de Rijkssteun in deze, de Provinciale Verordening betreffende de 
winning en levering van water, het leveren van water door de gemeente Heerlen 
en de in deze aangegane overeenkomst, de overname van waterleidingsbuizen 
van de Staatsmijnen, de toetreding tot de N.V. Waterleiding-Maatschappij voor 
Zuid-Limburg, de aanbesteding met bestek en tekeningen, de aanleg en 
uitbreiding van het waterleidingnet, het daartoe aangaan en geldleningen, de 
huisaansluitingen op het net, de tarieven voor aansluitingen en watergebruik, 
klachten over lekkages, controle op de administratie en de jaarrekening van het 
Bedrijf, 1920 - 1923, 1934, 1935, 1937 - 1939.  23 omslagen 
N.B. In deze Algemene Dossiers zijn aanvankelijk ook opgenomen stukken over: vergaderingen van de 
N.V. Waterleiding-Maatschappij, met de daarbij behorende statuten, notulen, rapporten en andere 
agendastukken, de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de Aandeelhouders der 
N.V. Waterleiding-Mij., welke soort stukken, evenals de stukken handelend over personeel in dienst 
van het Waterleiding-Bedrijf en inzake aanleg en aansluiting eveneens voorkomen in de afzonderlijke 
serie dossiers hierna volgend onder B. C. en D 

 5628 1920 (6). (1e halfjaar) 1 katern 
 5629 1920 (6). (2e halfjaar) 1 katern 
 5630 1921 (15). (1e halfjaar) 1 katern 
 5631 1921 (15). (2e halfjaar) 1 katern 
 5632 1922 (15) 1 katern 
 5633 1923 (32) 1 katern 
 5634 1924 (27) 1 katern 
 5635 1925 (22). (1e halfjaar) 1 katern 
 5636 1925 (22). (2e halfjaar) 1 katern 
 5637 1926 (59). (1e halfjaar) 1 katern 
 5638 1926 (59). (2e halfjaar) 1 katern 
 5639 1927 (67). (1e halfjaar) 1 katern 
 5640 1927 (67). (2e halfjaar) 1 katern 
 5641 1928 (114) 1 katern 
 5642 1929 (65) 1 katern 
 5643 1930 (260) 1 katern 
 5644 1931 (248) 1 katern 
 5645 1932 (227) 1 katern 
 5646 1934 (83) 1 katern 
 5647 1935 (287) 1 katern 
 5648 1937 (365) 1 katern 
 5649 1938 (236) 1 katern 
 5650 1939 (373) 1 katern 

 

Vergaderingen van de maatschappij 

 
 5651-5660 Stukken betreffende de vergaderingen van de Raad van Commissarissen der N.V. 

Waterleiding-Maatschappij voor Zuid-Limburg, de jaarlijkse vergadering van 



aandeelhouders dezer Maatschappij met: Agenda's, Notulen, rapporten, adviezen, 
overeenkomsten, controle op beheer en administratie, benoeming personeel en 
andere op de vergaderingen ter tafel komende aangelegenheden, 1935 - 1939.  10 omslagen 

 5651 1935 (163) 1 katern 
 5652 1936 (136). (1e halfjaar) 1 katern 
 5653 1936 (136). (2e halfjaar) 1 katern 
 5654 1937 (138) 1 katern 
 5655 1937 (352). (1e halfjaar) 1 katern 
 5656 1937 (352). (2e halfjaar) 1 katern 
 5657 1938 (278). (1e halfjaar) 1 katern 
 5658 1938 (278). (2e halfjaar) 1 katern 
 5659 1939 (274). (1e halfjaar) 1 katern 
 5660 1939 (274). (2e halfjaar) 1 katern 

N.B. 1940 tot en met 1946 opgenomen in Kabinetsarchief Burg, Martin. i.v.m. 
persoonlijke aantekeningen. Inventaris. nrs. 6240a en 6240b 

 

C Personeels-aangelegenheden 

 
 5661-5665 Stukken betreffende het personeel van de N.V. Waterleiding-Maatschappij voor 

Zuid-Limburg in het algemeen, zoals: benoeming van de Directeur, opzichter, 
controleurs, fitters en werklieden, staten van mutatie in zake personeelsbezetting, 
salarisregelingen, de uitvoering van de Pensioenwet t.a.v. de 
pensioensgrondslagen en de pensioensbijdragen, 1921, 1926, 1929, 1933, 1934. 5 omslagen 

 5661 1921 (449) 1 katern 
 5662 1926 (199) 1 katern 
 5663 1929 (210) 1 katern 
 5664 1933 (146) 1 katern 
 5665 1934 (170) 1 katern 

 

D Waterleiding-aanleg 

 
 5666-5670 Stukken betreffende de planning door het Provinciaal Bestuur om te komen tot de 

aanleg en exploitatie van een drinkwaterleiding voor Limburg bezuiden Echt, met 
een beknopt rapport ter zake, de aansluiting aan het waterleidingnet van de 
gehuchten Terschuren en Vaesrade, het laastgenoemde in overleg met de 
gemeente Nuth, alsmede de aansluiting van de steenfabriek op Ten Esschen en 
een afzonderlijke aansluiting van een woning op het waterleidingnet der 
Staatsmijnen, 1920, 1922, 1923, 1936.  4 omslagen en 1 stuk 

 5666 1920 (306) 1 katern 
 5667 1920 (531) 1 katern 
 5668 1922 (348) 1 katern 
 5669 1923 (125) 1 stuk 
 5670 1936 (409) 1 katern 

 

63 Waterlossingen en -werken 

 

A Algemeen dossier 

 



 5671-5680 Stukken betreffende de waterlossingen in het algemeen (Algemeen Dossier) 
inzake o.a. de toepassing van het Reglement op de Waterlossingen, het opmaken 
van een suppletoirop de legger B. der Waterlossingen in de gemeente in verband 
met het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Molenbeek en de 
Auvermoer, genaamd, Eerste zijtak van de Molenbeek en de daarmede in verband 
staande kadastrale wijzigingen, het aanbrengen van werken van derden in of over 
beken, zoals het bouwen van bruggen over de Caumerbeek door de N.V. Oranje-
Nassau-Mijnen en het gedeeltelijk verleggen van deze beek, het vervangen van 
het molenrad der Broekermolen gelegen op de Molenbeek door een turbine, 
klachten over overstromingen ten gevolge van mijnverzakkingen of het 
wederrechtelijk verlagen van de beekoevers, questies over het belemmeren van 
de natuurlijke waterlozing en over de vervuiling van de beken, alsmede stukken 
over beekvervuiling in de Mijnstreek in het algemeen, en de ter zake opgerichte 
Commissie verontreiniging van beken in de Mijnstreek met rapporten en adviezen 
ter zake, 1922, 1923, 1927, 1930, 1935 - 1939.  8 omslagen en 2 stukken 

 5671 1922 (104) 1 katern 
 5672 1923 (140) 1 katern 
 5673 1927 (239) 1 katern 
 5674 1930 (185) 1 katern 
 5675 1935 (149) 1 katern 
 5676 1936 (542) 1 stuk 
 5677 1937 (403) 1 katern 
 5678 1938 (563) 1 stuk 
 5679 1939 (476) 1 katern 
 5680 1939 (560) 1 katern 

 

B Waterschap Geleen- en Molenbeek 

 
 5681-5687 Stukken betreffende de oprichting van het Waterschap van Geleen- en Molenbeek 

met zijtakken, de benoeming van bestuursleden, de financiëring, het reglement op 
het Beheer van het Waterschap, de aanwijzing van gemeentelijke 
vertegenwoordigers op vergaderingen, lijsten van stemgerechtigde ingelanden 
binnen het Waterschap en andere organieke aangelegenheden, alsmede stukken 
inzake de Commissie tot vaststelling van normen betreffende de toelaatbaarheid 
van verontreiniging van de beken in het Waterschap, de gemeentelijke bijdragen in 
de kosten van de normalisatie van de Molenbeek, de overdracht van grondstroken 
door de gemeente i.v.m. deze normalisatie en de interventie van het Waterschap 
bij het aanleggen van een duiker onder en het verleggen van een gedeelte van de 
Geleenbeek ten behoeve van de Mijnspoorweg Staatmijn Emma-Station Nuth door 
de Directie der Staatmijnen in Limburg, 1920, 1932 - 1934, 1937 - 1939. 6 omslagen en 1 stuk 

 5681 1920 (83) 1 katern 
 5682 1932 (389) 1 katern 
 5683 1933 (122) 1 katern 
 5684 1934 (361) 1 stuk 
 5685 1937 (405) 1 katern 
 5686 1938 (220) 1 katern 
 5687 1939 (255) 1 katern 

 

C Verbetering, normalisatie en riolering van beken 

 
 5688-5708 Stukken betreffende de verbetering, de normalisatie en de riolering van 

waterlossingen en/of beken in het algemeen, doch in het bijzonder van 
Molenbeek, Geleenbeek en Auvermoer, de verbetering van de waterafvoer (die 



vooral gestagneerd wordt door plaatselijke mijnverzakkingen en door dichtslibbing 
van het stroomde van mijnwater), de verbreding en witdieping van het stroombed 
van de Molenbeek, de afsnijding van bochten in beken, het leggen van stamriolen 
langs de Caumerbeek en de Geleenbeek, het maken van een afslagtak van de 
Molenbeek naar de Auvermoer bij de watermolen van Balt. Peters, i.v.m. de betere 
regulering van het waterpeil, alsmede stukken van de Commissie voor onderzoek 
der Verontreiniging van beken in de Mijnstreek met plannen en tekeningen voor 
het aanleggen van stamriolen, normalisatie en zuiveringsinstallaties en dergelijke, 
1923 - 1933, 1935 - 1938.  20 omslagen en 1 stuk 
N.B. In deze serie zijn vaak stukken opgenomen waarvoor blijkens opschriften afzonderlijke series 
dossiers werden gevormd. Derhalve kan men in deze serie dossiers stukken aantreffen over aanspraak 
op schadevergoedingen voor overstromingen tengevolge van de dichtslibbing van beken door de 
verontreiniging dezer beken door kolenwinning alsmede ten gevolge van de ontregeling van de 
waterafvoer door mijnzakkingen, die men zou verwachten in de hierna volgense serie D. over 
schadevergoedingen. Anderzijds zijn er ook in opgenomen zaken die meer betrekking hebben op het 
reglement op de Waterlossingen in het algemeen bedoeld in serie A. hieraan voorafgaande 

 5688 1923 (156) 1 stuk 
 5689 1923 (199) 1 katern 
 5690 1924 (178) 1 katern 
 5691 1925 (76) 1 katern 
 5692 1926 (204) 1 katern 
 5693 1927 (78) 1 katern 
 5694 1927 (174) 1 katern 
 5695 Staat niet in het boek 1 katern 
 5696 1927 (330) 1 katern 
 5697 1928 (59) 1 katern 
 5698 1928 (148) 1 katern 
 5699 1929 (233) 1 katern 
 5700 1930 (181) 1 katern 
 5701 1931 (236) 1 katern 
 5702 1932 (118) 1 katern 
 5703 1933 (102) 1 katern 
 5704 1935 (448) 1 katern 
 5705 1935 (473) 1 katern 
 5706 1936 (225) 1 katern 
 5707 1937 (184) 1 katern 
 5708 1938 (354) 1 katern 

 

D Schadevergoedingen en procedures 

 
 5709-5719 Stukken betreffende door het gemeentebestuur aangespannen procedures contra 

de  Staatmijnen, de Oranje-Nassau-Mijnen e.a. in verband met de verontreiniging 
en ontregeling van de waterafvoer der waterlossingen, alsmede stukken over 
procedures en verzoeken om  schade-vergoedingen aan particulieren i.v.m. 
verlegging van beken waardoor perceelgedeelten niet meer beschikbaar zijn of 
minderwaardig zijn geworden, of i.v.m. overstrominh van percelen ten gevolge van 
bedoelde verlegging of ten gevolge van mijnverzakkingen schade hebben 
ondervonden, 1922, 1926 - 1932.  8 omslagen en 3 stukken 

 5709 1922 (295) 1 katern 
 5710 1926 (274) 1 katern 
 5711 1927 (92) 1 katern 
 5712 1927 (369) 1 katern 
 5713 1927 (382) 1 stuk 



 5714 1927 (390) 1 stuk 
 5715 1928 (79) 1 katern 
 5716 1929 (270) 1 katern 
 5717 1930 (102) 1 katern 
 5718 1931 (139) 1 katern 
 5719 1932 (380) 1 stuk 

 

64 Waterwegen 

 
 5720 Adhaesie-betuiging, met bijbehorende stukken, van het gemeentebestuur aan het 

door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Heerlen ontwikkeld initiatief 
inzake een waterverbinding van de Oostelijke Mijnstreek met het Julianakanaal, 
1927 (328).  1 omslag 

 

65 Werkloosheid en werkverschaffing 

 

A Algemene dossiers 

 

1 Werkloosheidszorg 

 
 5721-5729 Stukken betreffende de Werkloosheids-maatregelen in het algemeen (Algemeen 

Dossier), zoals: de steunverlening aan werklozen, de Rijksbijdragen in de 
Werkeloosheids-zorg,  het verstrekken van renteloze voorschotten door het Rijk, 
het vormen van het Werkloosheids-subsidiefonds en het treffen van 
spaarregelingen ter zake, het openen van werkgelegenheid voor werklozen door 
het formeren van gemeentelijke objecten van werkverschaffingen, de melding der 
werklozen bij het Burgerlijk Armbestuur, het tijdelijk te werk stellen bij de gemeente 
van bepaalde werklozen met een soort rouleersysteem, en dergelijke, 1921, 1930, 
1931, 1934, 1935, 1937 - 1939.  9 omslagen 
N.B. Opgemerkt zij dat overheidsbemoeiingen t.a.v. Werkloosheidszorg enerzijds en Werkverschaffing 
anderzijds vanzelfsprekend vaak in elkaar overvloeien en derhalve in deze serie 1. Werkloosheids-zorg 
ook stukken kunnen en zullen voorkomen die men in serie 2. Werkverschaffing zou verwachten - of 
omgekeerd. Ook komen in deze serie stukken voor die men zou mogen verwachten in de hierna 
volgende groepen B. en C. 

 5721 1921 (106) 1 katern 
 5722 1930 (114) 1 katern 
 5723 1931 (141) 1 katern 
 5724 1934 (322) 1 katern 
 5725 1935 (393) 1 katern 
 5726 1937 (190) 1 katern 
 5727 1938 (264) 1 katern 
 5728 1939 (80) 1 katern 
 5729 1939 (327) 1 katern 

 

2 Werkverschaffing 

 
 5730-5734 Stukken betreffende Werkverschaffing aan werklozen in het algemeen, de 

oprichting van een Commissie voor Werkverschaffing der gemeente, met 
benoeming van een controleur bij de Werkverschaffing en de steunverlening, het 
verschaffen van werk bij bepaalde gemeentelijke objecten, het vaststellenvan 



lonen voor deze arbeiders in losse dienst en hun indeling in klassen, staten van de 
ten zake van het Armbestuur komende uitgaven van Werkverschaffing, alsmede 
het in werk stellen van werklozen bij de Centrale Werkverschaffingsobjecten, 
zoals: de normalisatie van beken en bij de restauratie-werkzaamheden van kasteel 
Hoensbroek, met lijsten van bij de Werkverschaffing geplaatste en ontslagen 
werklozen en het Segobawerk, 1925, 1931, 1933, 1938, 1939.  5 omslagen 

 5730 1925 (46) 1 katern 
 5731 1931 (375) 1 katern 
 5732 1933 (371) 1 katern 
 5733 1938 (91) 1 katern 
 5734 1939 (422) 1 katern 

 

3 Arbeidsbemiddeling 

 
 5735-5738 Statistische opgaven, staten en lijsten opgemaakt door de Agent der 

Arbeidsbemiddeling in de gemeente, met in hoofdzaak de maandelijkse 
overzichten van alle werklozen, ingedeeld volgens beroep, vak of ambacht en de 
opsomming van die werklozen welke bij een der bepaalde Centrale 
Werkverschaffings-objecten zijn te werk gesteld, 1936 - 1939.  4 omslagen 

 5735 1936 (21) 1 katern 
 5736 1937 (14) 1 katern 
 5737 1938 (12) 1 katern 
 5738 1939 (15) 1 katern 

 

B Werkverschaffings-objecten 

 
 5739-5756 Stukken betreffende in werkverschaffing uit te voeren objecten van gemeentelijk of 

particulier belang, zoals de verbetering, verbreding en doortrekking van straten en 
wegen, het aanbrengen van rioleringen in bepaalde straten, het aanleggen en 
verbeteren van sportterreinen, de aanleg van een zwembad (Bosdal) bij Vaesrade, 
de bouw van het Protestants Kindertehuis, de bouw van bewaarscholen, de 
aanleg van een kerkhof voor de St. Joseph-Parochie en het egaliseren van 
landbouwgronden, 1935 - 1939.  17 omslagen en 1 stuk 

 5739 1935 (258) 1 katern 
 5740 1935 (418) 1 katern 
 5741 1936 (288) 1 katern 
 5742 1936 (295) 1 katern 
 5743 1937 (110) 1 katern 
 5744 1937 (111) 1 katern 
 5745 1938 (89) 1 katern 
 5746 1938 (99) 1 katern 
 5747 1938 (107) 1 stuk 
 5748 1938 (119) 1 katern 
 5749 1938 (120) 1 katern 
 5750 1938 (121) 1 katern 
 5751 1939 (98) 1 katern 
 5752 1939 (101) 1 katern 
 5753 1939 (103) 1 katern 
 5754 1939 (115) 1 katern 
 5755 1939 (118) 1 katern 



 5756 1939 (120) 1 katern 
 

C Maatregelen t.a.v. bepaalde werklozen 

 
 5757-5767 Stukken betreffende bijzondere maatregelen van Werkloosheidszorg en 

Werkverschaffing ten aanzien van afzonderlijke groepen van werkzoekenden, 
zoals: mijnwerkers, land- en tuinbouwers en vreemdelingen, alsook vooral in 
verband met laatstgenoemden: stukken inzake het ontslag van buitenlandse 
werknemers i.v.m. inkrimping van het bedrijf, de steunverlening aan deze groep, 
de toelating en uitzetting van deze groep, het Vestigings en Arbeidsverdrag 
België-Nederland, de controle op de uitgifte van grensarbeiderskaarten, de 
tewerkstelling van arbeiders in België en Duitsland, alsmede stukken inzake het 
samenwerkingsverband met andere mijngemeenten voor lonende 
werkgelegenheid voor invalide mijnwerkers en de Commissie Werkloosheid onder 
de Jeugd, 1932 - 1935, 1937 - 1939.  11 omslagen 

 5757 1932 (79) 1 katern 
 5758 1932 (343) 1 katern 
 5759 1933 (344) 1 katern 
 5760 1934 (331) 1 katern 
 5761 1935 (97) 1 katern 
 5762 1935 (473) 1 katern 
 5763 1937 (20) 

 1 katern 
 5764 1937 (25) 1 katern 
 5765 1938 (21) 1 katern 
 5766 1939 (91) 1 katern 
 5767 1939 (93) 1 katern 

 

66 Woningwet 

 

A Volkshuisvesting in het algemeen 

 

1 Streek en uitbreidingsplan, rooilijnen e.d. 

 
<RUB7>a Streek en uitbreidingsplan, schoonheidscommissie 
 
 5768-5783 Stukken betreffende de vaststelling van het Streekplan voor Zuid-Limburg, de 

organisatie, het reglement en het bezoldigingsplan voor de Streekplandienst, de 
notulen der vergaderingen van de Werkcommissie voor deze dienst, met 
reglementen, Begrotingen e.d., stukken inzake het ontwerpen en vaststellen van 
het Uitbreidingsplan der gemeente en de toetsing aan dit plan van bepaalde 
bouwprojecten, de toetreding van de gemeente tot de Provinciale 
Schoonheidscommissie en de toepassing der meerstaven op te bouwen projecten, 
het tegengaan van lintbebouwing, de wijziging van de benaming van een bepaalde 
woonkern met name het geven van de benaming Mariarade aan de 
Kloosterkolonie e.d, 1929, 1930, 1933 - 1939.  16 omslagen 

 5768 1929 (352) 1 katern 
 5769 1930 (175) 1 katern 
 5770 1930 (253) 1 katern 
 5771 1933 (377) 1 katern 



 5772 1934 (142) 1 katern 
 5773 1934 (191) 1 katern 
 5774 1934 (305) 1 katern 
 5775 1934 (430) 1 katern 
 5776 1935 (65) 1 katern 
 5777 1935 (239) 1 katern 
 5778 1936 (178) 1 katern 
 5779 1936 (187) 1 katern 
 5780 1937 (289) 1 katern 
 5781 1938 (347) 1 katern 
 5782 1938 (548) 1 katern 
 5783 1939 (183) 1 katern 

 
<RUB7>b vaststelling rooilijnen 
 
 5784-5798 Stukken betreffende het vaststellen van rooilijnen in het algemeen, in hoofdzaak 

en in het bijzonder het vaststellen der rooilijnen voor afzonderlijke wegen, straten 
en bebouwingspercelen, verzoeken om ontheffing voor het bouwen van woningen 
binnen of buiten de rooilijn, het aanbrengen van kleinere werken als: hekwerken, 
voortuintjes, schuttingen, Koekoeken in afwijking vasn de feitelijke rooilijnen e.d, 
1926 - 1930, 1932, 1933, 1938.  14 omslagen en 1 stuk 

 5784 1926 (282) 1 katern 
 5785 1926 (283) 1 katern 
 5786 1927 (64) 1 katern 
 5787 1928 (235) 1 katern 
 5788 1928 (296) 1 katern 
 5789 1928 (309) 1 katern 
 5790 1928 (374) 1 katern 
 5791 1929 (120) 1 katern 
 5792 1929 (285) 1 katern 
 5793 1929 (308) 1 katern 
 5794 1929 (324) 1 stuk 
 5795 1930 (256) 1 katern 
 5796 1932 (279) 1 katern 
 5797 1933 (304) 1 katern 
 5798 1938 (208) 1 katern 

 

2 Woningwet en bouwvoorschriften 

 
<RUB7>a Algemeen dossier woningwet 
 
 5799-5807 Stukken betreffende de Woningwet in het algemeen, in hoofdzaak de toepassing 

dezer wet, zoals: de bouw van woningwet-woningen, het aanbrengen van 
verbeteringen aan woningen, de uitkering van Rijksvoorschotten voor 
woningbouw, het aanwenden van de batige saldi bij de exploitatie  van woningwet-
woningen, de verzekering dezer woningen, de borgstelling bij arbitrage en 
geschillen, opgaven over leegstaande woningen, het beschikbaarstellen van 
woningen in noodgevallen e.d, 1921, 1926 - 1930, 1932 - 1934.  9 omslagen 

 5799 1921 (416) 1 katern 
 5800 1926 (151) 1 katern 
 5801 1927 (93) 1 katern 



 5802 1928 (93) 1 katern 
 5803 1929 (104) 1 katern 
 5804 1930 (182) 1 katern 
 5805 1932 (106) 1 katern 
 5806 1933 (239) 1 katern 
 5807 1934 (63) 1 katern 

 
<RUB7>b Bouwverordening 
 
 5808-5813 Stukken betreffende het vaststellen en/of het wijzigen van de Verordening op het 

bouwen en de bewoning hierna genoemd Bouwverordening, met incidenteel 
stukken over de toepassing van de Woningwet verband houdende met het 
aanbrengen van wijzigingen in de Bouwverordening, memories van toelichting op 
adviezen omtrent en goedkeuring van hogerhand op deze verordening e.d, 1921, 
1925, 1926, 1928, 1930, 1938.  6 omslagen 

 5808 1921 (127) 1 katern 
 5809 1925 (132) 1 katern 
 5810 1926 (142) 1 katern 
 5811 1928 (369) 1 katern 
 5812 1930 (120) 1 katern 
 5813 1938 (273) 1 katern 

 
<RUB7>c Toepassing bouwverordening 
 
 5814-5917 Stukken betreffende de toepassing van de Bouwverordening in uitzonderlijke 

gevallen, zoals: geschillen in zake het bouwverbod op percelen rond het 
Marktterrein i.v.m. het uitbreidingsplan, het bouwen buiten het normale stratenplan 
en op voetpaden, het bouwen onder hoogspanningslijnen van de Stroomverkoop-
Maatschappij, het ten oprechte verbouwen van stallingen tot woning, het 
constateren van afwijkingen van verleende bouwvergunningen, het tijdelijk 
bewonen van  onvolwaardige woningen, het opheffen van instortingsgevaar bij 
oude woningen, de klachten van omwoningen over stankverwekkende 
slachtplaatsen, mest- en vuilnisopslag, urinoirs, privaten en de daarmede in 
verband staande rattenplaag e.d, 1924, 1927 - 1930, 1933 - 1935, 1937 - 1939. 18 omslagen en 1 stuk 

 5814 1924 (151) 1 katern 
 5815 1927 (217) 1 katern 
 5816 1928 (87) 1 katern 
 5917 1928 (179) 1 katern 
 5818 1928 (208) 1 katern 
 5819 1928 (220) 1 katern 
 5820 1928 (320) 1 katern 
 5821 1928 (355) 1 katern 
 5822 1928 (391) 1 katern 
 5823 1929 (259) 1 katern 
 5824 1929 (329) 1 katern 
 5825 1930 (338) 1 katern 
 5826 1933 (273) 1 katern 
 5827 1934 (198) 1 katern 
 5828 1935 (107) 1 katern 
 5829 1935 (107) 1 katern 
 5830 1937 (309) 1 katern 
 5831 1938 (382) 1 stuk 
 5832 1939 (475) 1 katern 



 
 5833-5842 Stukken betreffende het door het gemeentebestuur en particulieren oprichten van 

houten noodwoningen, het pachten van grond i.v.m. het bouwen van keten door 
het gemeentebestuur, de toepassing van het z.g. Ketenbesluit, maatregelen en 
Rijksvoorschotten in verband met het opruimen van krotwoningen e.d, 1921, 1923, 
1925, 1927, 1928, 1935 - 1938.  10 omslagen 

 5833 1921 (349) 1 katern 
 5834 1923 (121) 1 katern 
 5835 1925 (29) 1 katern 
 5836 1925 (88) 1 katern 
 5837 1927 (108) 1 katern 
 5838 1928 (219) 1 katern 
 5839 1935 (371) 1 katern 
 5840 1936 (526) 1 katern 
 5841 1937 (220) 1 katern 
 5842 1938 (558) 1 katern 

 
 5843-5846 Stukken betreffende de in strijd met de bepalingen der Woningwet optredende 

overbevolking van woningen en het nemen van maatregelen tot opheffen van 
wantoestanden  in deze, met adviezen ter zake van de Gezondsheidscommissie, 
lijsten van z.g. kosthuizen waarin meer dan een gezin, met of zonder kostgangers 
gehuisvest is, het toezicht op de huren van premie-woningen in verband met 
overbezetting dezer woningen in strijd met de huurcontracten e.d, 1925, 1926, 
1928.  4 omslagen 

 5843 1925 (146) 1 katern 
 5844 1926 (168) 1 katern 
 5845 1926 (216) 1 katern 
 5846 1928 (160) 1 katern 

 

3 Rijkssteun bij woningbouw 

 
<RUB7>a Premiebouw (Algemeen dossier) 
 
 5847-5866 Stukken betreffende de regeling van steun bij de bouw van premie-woningen in 

het algemeen, affiche met aankondiging van het Koninklijk Besluit van 8 november 
1920, nr. 29 waarbij Rijkssteun bij de bouw van woningwet-woningen wordt 
toegekend, bijvoegsels tot de Staatcourant omtrent de uit de Rijkskas toegekende 
bijdragen, het beschikbaar stellen van premies voor de verbetering van 
arbeiderswoningen, het uitbetalen van voorschotten, het onderhoud der woningen, 
lijsten van polissen ter verzekering tegen brand- en stormschade der met 
Rijkssteun gebouwde woningen, het bewonen dezer huizen door buitenlanders, 
het houden van winkels in deze woningen e.d, 1922 - 1935, 1937, 1938. 19 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze z.g. Algemene Dossiers vooral in de latere jaren na 1924 ook stukken 
voorkomen overbepaalde premie-woningen afzonderlijk die men normaliter zou verwachten in de 
hierna volgende series sub 3, b. c. en d. 

 5847 1922 (62) 1 katern 
 5848 1923 (103) 1 katern 
 5849 1924 (11) 1 katern 
 5850 1925 (23) 1 katern 
 5851 1925 (254) 1 stuk 
 5852 1926 (185) 1 katern 
 5853 1927 (178) 1 katern 
 5854 1928 (300) 1 katern 



 5855 1929 (256) 1 katern 
 5856 1930 (126) 1 katern 
 5857 1930 (198) 1 katern 
 5858 1931 (95) 1 katern 
 5859 1932 (194) 1 katern 
 5860 1933 (161) 1 katern 
 5861 1934 (196) 1 katern 
 5862 1935 (67) 1 katern 
 5863 1937 (424) 1 katern 
 5864 1937 (436) 1 katern 
 5865 1938 (193) 1 katern 
 5866 1938 (469) 1 katern 

 
<RUB7>b "Premiewoningen" (Afzonderlijke dossiers) 
N.B. Opgemerkt zij, dat in deze serie de op de dossiers voorkomende namen van de premie-bouwers worden vermeld; zodoende is 
naast de bestaande ingang op de dossiers, via de indicateurs en de klappers op de indicateurs, die in vele gevallen zal behoren te 
worden geraadpleegd, een nieuwe directe ingang vervaardigd op deze grote verzameling dossiers over premie-bouwers die anders te 
onoverzichtelijk zou zijn geworden. 
 
 5867-5960 Stukken betreffende premiebouw door particulieren zoals: de aanvrangen om 

premie en om een hypothecair voorschot, situatietekeningen, correspondentie ter 
zake met de Hoofd-Inspecteur der Volksgezondheid en met de Ministeries, ter 
zake genomen besluiten van B. en W., bijvoegsels tot de Nederlandse 
Staatcourant betreffende de beschikkingen tot toekenning van steun, 
borgstellingen i.v.m. het verlenen van hypothecaire voorschotten, verklaringen van 
de gemeente-architect i.v.m. de uitbetalingstermijnen van premies, akten van : 
obligatie, sessie, volmacht, koop en verkoop, uittreksels van de perceelsgewijze 
kadastrale legger, en van de brand- en stormverzekering van premie-woningen, 
1921 - 1923.  94 omslagen 

 5867 1921 (41). Stroomverkoopmij 1 katern 
 5868 1921 (75). J.J. v.d. Berg 1 katern 
 5869 1921 (107). Y. Hoeben 1 katern 
 5870 1921 (130). J. Gillekens 1 katern 
 5871 1921 (134). J. Bloemberg 1 katern 
 5872 1921 (138). W.J.H. De la Haye 1 katern 
 5873 1921 (142). J. Bisschops 1 katern 
 5874 1921 (142). J. Theunissen 1 katern 
 5875 1921 (143). J. Hazewindus 1 katern 
 5876 1921 (144). B.H. te Poel 1 katern 
 5877 1921 (153). B.P. Vosse 1 katern 
 5878 1921 (156). J. Leistra 1 katern 
 5879 1921 (161). J. Verspeek 1 katern 
 5880 1921 (175). J. Willems 1 katern 
 5881 1921 (176). J.H.J. Heiligers 1 katern 
 5882 1921 (183). A. Korf 1 katern 
 5883 1921 (186). H.W. Custers 1 katern 
 5884 1921 (187). J.H. Ruiters 1 katern 
 5885 1921 (202). J. van den Brand, A.M. van Hoof, P. Oostrum, L.M.C. 

van de Werdt 1 katern 
 5886 1921 (213). E. Delhougne 1 katern 
 5887 1921 (220). N.J. Vincken 1 katern 
 5888 1921 (222). W. Mulder 1 katern 



 5889 1921 (223). J. Middelveld 1 katern 
 5890 1921 (238). D. Rood 1 katern 
 5891 1921 (243). H.T. Gerards 1 katern 
 5892 1921 (244). A. Kloek 1 katern 
 5893 1921 (245). P.M. van der Velden 1 katern 
 5894 1921 (247). H. van 't Hooft 1 katern 
 5895 1921 (248). J. Venneman 1 katern 
 5896 1921 (254). J.M. Brassèe 1 katern 
 5897 1921 (255). F.S. Schelfaut 1 katern 
 5898 1921 (258). Th. H. Verheyen, P.J. van Zandvoort 1 katern 
 5899 1921 (259). M. Maas 1 katern 
 5900 1921 (260). P.J. Smeets 1 katern 
 5901 1921 (263). J.H.Eggen 1 katern 
 5902 1921 (264). G.M. Hagelaar 1 katern 
 5903 1921 (268). J.M. Gerits 1 katern 
 5904 1921 (269). P.H. Janssen 1 katern 
 5905 1921 (272).  H. Damoiseaux 1 katern 
 5906 1921 (273). P.J. Janssen, F.H. Storms 1 katern 
 5907 1921 (274). P.A. de Win 1 katern 
 5908 1921 (277). H.J. Sanders 1 katern 
 5909 1921 (278). J.M. Otten 1 katern 
 5910 1921 (279). J. Gerits 1 katern 
 5911 1921 (280). J. de la Roy 1 katern 
 5912 1921 (281). H.C. Janssen 1 katern 
 5913 1921 (282). P. Cremers 1 katern 
 5914 1921 (283). M.J.J. van de Berg 1 katern 
 5915 1921 (285). Th. Dibbets, L. Janssen, H. de Heij, P. van Leijenhorst, 

H. Vullings, M. Arnouts 1 katern 
 5916 1921 (376). J.H.F. Servaes 1 katern 
 5917 1922 (14). J. Meulenberg 1 katern 
 5918 1922 (25). J. van den Brandt, L.M.C. van de Werdt 1 katern 
 5919 1922 (26). J. Bloemberg 1 katern 
 5920 1922 (27). J.H. Ruijters 1 katern 
 5921 1922 (28). J.J. Venneman 1 katern 
 5922 1922 (31). H.C. Janssen 1 katern 
 5923 1922 (41). J.H. Harmsen 1 katern 
 5924 1922 (44). H. Custers 1 katern 
 5925 1922 (45). H.T. Gerards 1 katern 
 5926 1922 (46). J.M. Gerits 1 katern 
 5927 1922 (47). J.H.J. Heiligers 1 katern 
 5928 1922 (48). P.H. Janssen 1 katern 
 5929 1922 (49). P.J. Janssen, F.H. Storms 1 katern 
 5930 1922 (50). A. Korff 1 katern 
 5931 1922 (51). N.J. Vincken 1 katern 
 5932 1922 (65). J. Willems 1 katern 
 5933 1922 (145). J. Hazewindus 1 katern 
 5934 1922 (146). J.J. van den Berg 1 katern 
 5935 1922 (147). J. Smits 1 katern 



 5936 1922 (148). H.J. Sanders 1 katern 
 5937 1922 (149). Th.H. Verheyen, P.J. van Zandvoort 1 katern 
 5938 1922 (154). P.J. Smeets 1 katern 
 5939 1922 (155). G.M.J. Theunissen 1 katern 
 5940 1922 (156). F.S. Schelfaut 1 katern 
 5941 1922 (157). J. Leistra 1 katern 
 5942 1922 (158). J. Middelveld 1 katern 
 5943 1922 (159). W. Mulders 1 katern 
 5944 1922 (160). A. Kloek 1 katern 
 5945 1922 (162).  J. de la Roy 1 katern 
 5946 1922 (163). Th. Dibbets 1 katern 
 5947 1922 (177). L.H.J. Essers 1 katern 
 5948 1922 (178). M.P.H. Cremers 1 katern 
 5949 1922 (215). G.M. Hagelaar 1 katern 
 5950 1922 (216). P.M. van der Velden 1 katern 
 5951 1922 (232). M. Extra 1 katern 
 5952 1922 (253). J.W. Palant 1 katern 
 5953 1922 (277). H. Servaes 1 katern 
 5954 1922 (283). J.M. Luijten 1 katern 
 5955 1922 (284). W. van de Berg 1 katern 
 5956 1922 (345). M.J.J. van de Berg 1 katern 
 5957 1922 (446). J.H. Schoonbroodt 1 katern 
 5958 1923 (99). G.M.J. Theunissen 1 katern 
 5959 1923 (115). H.J. Sanders 1 katern 
 5960 1923 (184). H.C. Janssen 1 katern 

 
<RUB7>c Aflossing en rente der hypotheken 
 
 5961-5990 Stukken betreffende de door premie-bouwers te betalen renten en aflossingen van 

hypthecaire voorschotten, zoals: genomen raadsbesluiten ter zake van: 
vervroegde aflossing, tussentijdse aflossing, verzoeken om lagere rentevoet, door 
de gemeente aangegane geldlening i.v.m. de verlaging van de rentevoet der 
voorschotten, achterstand bij de betaling, verlenging van de aflossingstermijnen, 
oplegging van boete wegens wanbetaling, faillissementsverklaringen, verkoop van 
de premie-woningen i.v.m. faillissementen van de premiebouwers, 1922 - 1939. 30 omslagen 

 5961 1922 (185) 1 katern 
 5962 1923 (51) 1 katern 
 5963 1924 (33) 1 katern 
 5964 1925 (9) 1 katern 
 5965 1926 (88) 1 katern 
 5966 1926 (154) 1 katern 
 5967 1927 (51) 1 katern 
 5968 1927 (167) 1 katern 
 5969 1928 (54) 1 katern 
 5970 1928 (164) 1 katern 
 5971 1929 (137) 1 katern 
 5972 1930 (70) 1 katern 
 5973 1931 (135) 1 katern 
 5974 1932 (126) 1 katern 
 5975 1933 (68) 1 katern 



 5976 1933 (70) 1 katern 
 5977 1934 (114) 1 katern 
 5978 1934 (278) 1 katern 
 5979 1935 (74) 1 katern 
 5980 1935 (282) 1 katern 
 5981 1935 (382) 1 katern 
 5982 1936 (196) 1 katern 
 5983 1936 (208) 1 katern 
 5984 1937 (214) 1 katern 
 5985 1937 (330) 1 katern 
 5986 1937 (396) 1 katern 
 5987 1938 (300) 1 katern 
 5988 1938 (516) 1 katern 
 5989 1939 (374) 1 katern 
 5990 1939 (482) 1 katern 

 
<RUB7>d Overdracht en verhuur van premiewoningen 
 
 5991-6023 Stukken betreffende de koop en verkoop van premie-woningen in het algemeen, 

zoals: inlichtingen over personen die premie-woningen willen kopen, dit in verband 
met de borgstelling door de gemeente, ter zake genomen besluiten van B. en W., 
de overname en doorhaling van hypotheek en verzekering, uittreksels van de 
perceelsgewijze kadastrale legger, de verhuur van door de gemeente 
aangekochte premie-woningen, 1922 - 1929, 1933, 1934, 1936, 1938, 1939. 32 omslagen en 1 stuk 

 5991 1922 (393) 1 katern 
 5992 1922 (412) 1 katern 
 5993 1923 (26) 1 katern 
 5994 1923 (226) 1 stuk 
 5995 1924 (154) 1 katern 
 5996 1924 (212) 1 katern 
 5997 1924 (260) 1 katern 
 5998 1925 (140) 1 katern 
 5999 1925 (149) 1 katern 
 6000 1925 (231) 1 katern 
 6001 1926 (94) 1 katern 
 6002 1926 (248) 1 katern 
 6003 1927 (98) 1 katern 
 6004 1927 (288) 1 katern 
 6005 1927 (359) 1 katern 
 6006 1927 (397) 1 katern 
 6007 1928 (146) 1 katern 
 6008 1928 (162) 1 katern 
 6009 1928 (365) 1 katern 
 6010 1929 (73) 1 katern 
 6011 1929 (254) 1 katern 
 6012 1933 (162) 1 katern 
 6013 1933 (298) 1 katern 
 6014 1933 (326a) 1 katern 
 6015 1934 (115) 1 katern 
 6016 1934 (155) 1 katern 



 6017 1934 (204) 1 katern 
 6018 1934 (239) 1 katern 
 6019 1936 (353) 1 katern 
 6020 1938 (457) 1 katern 
 6021 1938 (536) 1 katern 
 6022 1939 (256) 1 katern 
 6023 1939 (328) 1 katern 

 

B De "Woningvereniging Hoensbroek" 

 

1 Bestuurssamenstelling 

 
 6024-6029 Stukken betreffende de benoeming van een van gemeentewege aan te wijzen 

gedelegeerd lid van de Woningvereniging Hoensbroek, vacatures, herbenoeming 
en afgedwongen ontslag, 1923, 1925 - 1927, 1932, 1937.  5 omslagen en 1 stuk 

 6024 1923 (320) 1 katern 
 6025 1925 (297) 1 katern 
 6026 1926 (187) 1 katern 
 6027 1927 (348) 1 katern 
 6028 1932 (337) 1 katern 
 6029 1937 (422) 1 katern 

 

2 De oprichting der diverse woninggroepen 
N.B. De hierna volgende serie omvat niet alle door de Woningvereniging Hoensbroek opgerichte woninggroepen. De eerste zes 
groepen, in de stukken normaliter benoemd als groep I tot VI (nl. Ie Stap, Kloosterkolonie, Stationskolonie, Metten, Butting en Dem) 
kwamen tot stand tussen 1913 en 1917. De dossiers hierover kan men voorzover nog aanwezig aantreffen in Deel III, hoofdstuk VI. De 
dossiers die hieronder volgen bevatten in hoofdzaak stukken over de  tot stand koming van woninggroep VII De Horst, VIII De Wingerd 
( of Kasteelkolonie) en IX - XI het bouwrijp maken van gronden langs de Allee og verlengde Hoofdstraat 
 
 6030-6072 Stukken betreffende de bouw van woning-groepen door de Woningvereniging 

Hoensbroek in het algemeen, doch meer in het bijzonder de oprichting van: De 
Horst (VII) en de Wingerd (VIII), en omtrent de planning van een woninggroep IX 
langs de z.g. Allèe of verlengde Hoofdstraat, met aanvrage, toekenning en 
uitbetaling van Rijkstvoorschotten, voor onder andere de aankoop van terreinen en 
de aanleg van het electrisch net, de uitbetaling aan de architect, aannemer en 
onderaannemers, de hierbij gerezen geschillen, het benoemen van een arbitrage-
commissie, de akte van obligatie door de woningvereniging ten behoeve der 
gemeente en stukken betreffende andere regelingen ter zake, 1920 - 1931, 1936, 
1937.  42 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze serie tevens is opgenomen de bouw van twee premie-woningen ter 
weerszijde van de Oude Kapelanie eveneens eigendom  van de Woningvereniging. Zie ook aanvulling 

 6030 1920 (46) 1 katern 
 6031 1920 (98) 1 katern 
 6032 1920 (110) 1 katern 
 6033 1920 (404) 1 katern 
 6034 1920 (438) 1 katern 
 6035 1921 (19) 1 katern 
 6036 1921 (32) 1 katern 
 6037 1921 (51) 1 katern 
 6038 1921 (172) 1 katern 
 6039 1921 (170) 1 katern 



 6040 1921 (180) 1 katern 
 6041 1921 (284) 1 katern 
 6042 1922 (20) 1 stuk 
 6043 1922 (90) 1 katern 
 6044 1922 (109) 1 katern 
 6045 1922 (142) 1 katern 
 6046 1922 (217) 1 katern 
 6047 1923 (22) 1 katern 
 6048 1923 (25) 1 katern 
 6049 1923 (52) 1 katern 
 6050 1924 (49) 1 katern 
 6051 1924 (87) 1 katern 
 6052 1924 (114) 1 katern 
 6053 1925 (30) 1 katern 
 6054 1925 (67) 1 katern 
 6055 1925 (71) 1 katern 
 6056 1925 (178) 1 katern 
 6057 1925 (293) 1 katern 
 6058 1926 (140) 1 katern 
 6059 1926 (152) 1 katern 
 6060 1927 (62) 1 katern 
 6061 1927 (395) 1 katern 
 6062 1928 (120) 1 katern 
 6063 1928 (147) 1 katern 
 6064 1929 (258) 1 katern 
 6065 1929 (345) 1 katern 
 6066 1938 (86) 1 katern 
 6067 1930 (116) 1 katern 
 6068 1930 (119) 1 katern 
 6069 1931 (176) 1 katern 
 6070 1931 (277) 1 katern 
 6071 1936 (370) 1 katern 
 6072 1937 (271) 1 katern 

 
 6073 Tekeningen en exploitatie-rekeningen betreffende door de woningbouwvereniging 

Hoensbroek opgerichte woningwetwoningen aangeduid als: Groep VII. De Horst 
   Groep VIII. De Wingert 
   Groep IX. De Kasteelgroep 
   Groep X. De Kasteelgroep 
   Groep XI. De Kasteelgroep, 1920.  1 omslag 
 

3 Verhuring der woningen 

 
 6074-6084 Stukken betreffende de verhuring van woningwet- woningen in het algemeen, de 

vaststelling der huren en andere huurbepalingen t.a.v. woningen gebouwd met 
Rijksvoorschotten door de Woningvereniging Hoensbroek, zoals de 
woninggroepen: 1e Stap, Kloosterkolonie, Stationskolonie, Metten , Dem, Butting, 
Horst en Kasteelgroep, de huurgarantie-overeenkomsten in deze met de Directies 
van de Staatsmijnen Zuid-Limburg en der Oranje-Nassau-Mijnen, de huurverlaging 
dezer woningen i.v.m. de verlaging van de rentevoet der Rijksvoorschotten en 



door finantieele steun der Gezamelijke Steenkolenmijnen in Limburg, het 
beschikbaar stellen van woningen der Woningvereniging Hoensbroek aan 
nietmijnwerkers en andere daarmede in verband staande stukken, 1922, 1925, 
1926, 1932 - 1937.  10 omslagen en 1 stuk 

 6074 1922 (288) 1 katern 
 6075 1925 (165) 1 katern 
 6076 1925 (225) 1 katern 
 6077 1926 (129) 1 katern 
 6078 1932 (207) 1 stuk 
 6079 1933 (173) 1 katern 
 6080 1934 (231) 1 katern 
 6081 1935 (75) 1 katern 
 6082 1936 (227) 1 katern 
 6083 1937 (201) 1 katern 
 6084 1937 (246) 1 katern 

 

4 Financiële transacties 

 
 6085-6094 Stukken betreffende controle en beheer op de Woningbouwvereniging door Ons 

Limburg, de controle op de finantiële administratie van de Woningvereniging 
Hoensbroek, het toezicht op  de belegging van huur- en kasgelden dezer 
vereniging, het stellen van waarborgsommen en het aangaan van hypotheek-
akten ten gunste van de gemeente, het geschil aangaande het al dan niet verplicht 
zijn tot terugstorting van reserve-gelden der vereniging in het z.g. 
Gemeenschappelijk Fonds en in het bijzonder in zake de bezwaren ingebracht 
door het gemeentebestuur tegen bepaalde finantiële transacties der vereniging, 
met name tegen het beleggen der winstreserve in geldleningen van f 65.000,- en f 
25.000,- aan de vereniging Ave Rex Christus en andere finantiële 
aangelegenheden in deze, 1923, 1924, 1933, 1935 - 1939.  9 omslagen en 1 stuk 

 6085 1923 (331) 1 katern 
 6086 1924 (139) 1 katern 
 6087 1933 (347) 1 katern 
 6088 1935 (377) 1 katern 
 6089 1936 (224) 1 katern 
 6090 1937 (198) 1 katern 
 6091 1937 (433) 1 katern 
 6092 1938 (253) 1 katern 
 6093 1939 (306) 1 katern 
 6094 1939 (452) 1 stuk 

 

5 Balans, winst en verliesrekening 

 
 6095-6113 Balansen, winst- en verliesrekeningen der Woningvereniging Hoensbroek met de 

daarbij behorende stukken als: memories van toelichting ingediend bij het 
gemeentebestuur,  daarover in de raad uitgebrachte rapporten, de goedkeuring 
door de raad en andere daarmede in verband staande stukken, 1921 - 1939.  19 omslagen 

 6095 1921 (215) 1 katern 
 6096 1922 (378) 1 katern 
 6097 1923 (203) 1 katern 
 6098 1924 (29) 1 katern 



 6099 1925 (116) 1 katern 
 6100 1926 (286) 1 katern 
 6101 1927 (159) 1 katern 
 6102 1928 (332) 1 katern 
 6103 1929 (322) 1 katern 
 6104 1930 (307) 1 katern 
 6105 1931 (247) 1 katern 
 6106 1932 (330) 1 katern 
 6107 1933 (294) 1 katern 
 6108 1934 (207) 1 katern 
 6109 1935 (158) 1 katern 
 6110 1936 (173) 1 katern 
 6111 1937 (199) 1 katern 
 6112 1938 (513) 1 katern 
 6113 1939 (318) 1 katern 

 

6 Exploitatie-tekorten 

 
 6114-6132 Stukken betreffende de bij de Woningvereniging Hoensbroek ontstane exploitatie-

tekorten hoofdzakelijk tengevolge van het leegstaan van woningen in de 
woninggroepen: De Horst en Kasteel en later ook in andere woninggroepen, 
alsmede de daarmee in  verband te brengen huurverlagingen, 1923 - 1928, 1930 - 
1932, 1934 - 1939.  19 omslagen 

 6114 1923 (236) 1 katern 
 6115 1924 (255) 1 katern 
 6116 1925 (35) 1 katern 
 6117 1926 (148) 1 katern 
 6118 1927 (162) 1 katern 
 6119 1927 (405) 1 katern 
 6120 1928 (314) 1 katern 
 6121 1930 (69) 1 katern 
 6122 1930 (291) 1 katern 
 6123 1931 (73) 1 katern 
 6124 1931 (170) 1 katern 
 6125 1932 (85) 1 katern 
 6126 1932 (142) 1 katern 
 6127 1934 (125) 1 katern 
 6128 1935 (167) 1 katern 
 6129 1936 (376) 1 katern 
 6130 1937 (200) 1 katern 
 6131 1938 (219) 1 katern 
 6132 1939 (181) 1 katern 

 

7 Regeling der annuïteiten 

 
 6133-6147 Stukken betreffende de vaststelling en de storting van de annuïteiten wegens 

voorschotten ingevolge de Woningwet aan de Woningvereniging Hoensbroek 
verleend, voor diverse woninggroepen afzonderlijk geregeld, de rentevaststelling 



voor achterstallige annuïteiten en dergelijke, 1922 - 1926, 1928 - 1930, 1932 - 
1934, 1936 - 1939.  12 omslagen en 3 stukken 

 6133 1922 (189) 1 katern 
 6134 1923 (109) 1 katern 
 6135 1924 (109) 1 katern 
 6136 1925 (117) 1 katern 
 6137 1926 (149) 1 katern 
 6138 1928 (153) 1 katern 
 6139 1929 (126) 1 katern 
 6140 1930 (178) 1 katern 
 6141 1932 (165) 1 katern 
 6142 1933 (130) 1 katern 
 6143 1934 (152) 1 katern 
 6144 1936 (417) 1 stuk 
 6145 1937 (404) 1 stuk 
 6146 1938 (293) 1 stuk 
 6147 1939 (342) 1 katern 

 

67 Woonwagens (en woonschepen) 

 
 6148 Stukken betreffende de toepassing van de Wet op woonwagens en woonschepen 

in het algemeen, de planning op diverse plaatsen van een woonwagenkamp 
binnen de gemeente en de uiteindelijke aankoop van een perceel grond, gelegen 
tussen de Kastanjelaan en de Pastoorskuilenweg genaamd De Hekberg, in eerste 
instantie bestemd tot woonwagenkamp, 1931 (312).  1 omslag 

 

68 Zetters 

 
 6149 Stukken betreffende de vergaderingen van het College van Zetters in zake de 

Rijksbelastingen, de presentielijsten en presentiegelden van dit College, 1927 
(77).  1 omslag 

 

69 Ziektewet 

 
 6150-6154 Stukken betreffende de uitvoering van de Ziektewet, voorzover deze betreft de 

verordening op de heffing en invordering van besmettelijke Ziekten-gelden, 
besluiten van de raad tot vaststelling en wijziging dezer verordening met 
bijbehorende stukken, goedkeuring der besluiten van hogerhand en dergelijke, 
1932, 1934 - 1937.  4 omslagen en 1 stuk 
N.B. Opgemerkt zij dat stukken over bovenbedoelde verordening incidenteel zijn opgenomen in 
bepaalde dossiers van de hierna volgende Rubriek 

 6150 1932 (354) 1 stuk 
 6151 1934 (230) 1 katern 
 6152 1935 (118) 1 katern 
 6153 1936 (219) 1 katern 
 6154 1937 (218) 1 katern 

 

70 Ziektenwet 

 



 6155-6173 Stukken betreffende binnen de gemeente gevestigde geneeskundigen, 
vroedvrouwen en apothekers, de aanstelling door de gemeente van 
geneeskundigen belast met de doodschouw, de armenpraktijk en de vaccinatie, de 
aanstelling en/of de waarneming van de functie van vroedvrouw belast met de 
armenpraktijk, de bijdrage in haar bezoldiging en de pensioensvoorziening, 1920, 
1921, 1923, 1925 - 1934, 1936.  19 omslagen 

 6155 1920 (265) 1 katern 
 6156 1921 (28) 1 katern 
 6157 1923 (340) 1 katern 
 6158 1925 (136) 1 katern 
 6159 1925 (299) 1 katern 
 6160 1926 (184) 1 katern 
 6161 1926 (292) 1 katern 
 6162 1927 (72) 1 katern 
 6163 1927 (180) 1 katern 
 6164 1928 (57) 1 katern 
 6165 1928 (224) 1 katern 
 6166 1929 (195) 1 katern 
 6167 1930 (56) 1 katern 
 6168 1931 (108) 1 katern 
 6169 1932 (71) 1 katern 
 6170 1933 (51) 1 katern 
 6171 1934 (84) 1 katern 
 6172 1936 (72) 1 katern 
 6173 1936 (102) 1 katern 

 
 1978-6177 Stukken betreffende de Medische Politie, het ontsmetten van woningen bij 

besmettelijke ziekten, alsmede stukken betreffende de Verordening op de heffing 
en invordering van besmettelijk Ziekten-gelden, voorzover niet in de voorgaande 
Rubriek opgenomen, 1922, 1923, 1930, 1931, 1936.  5 omslagen 

 6174 1922 (32) 1 katern 
 6175 1923 (151) 1 katern 
 6176 1930 (245) 1 katern 
 6177 1931 (385) 1 katern 
 1978 1936 (219) 1 katern 

 
 6179-6180 Stukken betreffende de statistiek der zuigelingen-sterfte binnen de gemeente en 

de oprichting van het Consultatie-bureau voor zuigelingen, 1927, 1932.  2 omslagen 
 6179 1927 (71) 1 katern 
 6180 1932 (136) 1 katern 

 

3. Inventaris der "Kabinets-archieven" 
N.B. De z.g. Kabinets-Archieven gevormd door de burgemeester, hoofdzakelijk in hun functie als hulpofficier van justitie, als hoofd van 
politie en/of uit anderen hoofde, vallen niet onder het beheer van de gemeente-secretaris en zijn derhalve afzonderlijk geinventariseerd. 
Hoewel het ons niet altijd duidelijk is geworden waarom bepaalde stukken in het kabinets-archief zijn opgenomen, zijn wij toch van 
mening geweest dat de oorspronkelijke inhoud van dit kabinets-archief zoveel mogelijk gehandhaafd moest worden. Daar er van een 
bepaalde indeling geen sprake was, zijn wij er toe over gegaan het kabinets-archief onder te verdelen in  een kabinets-archief van 
burgemeester D.J.A. van der Kroon en een Kabinets-archief van burgemeester ter J.H. Martin. Duidelijkheidshalve hebben wij de 
kabinets-archieven verder onderverdeeld in verschillende series en, indien mogelijk, bij dossiers die betreffing hebben op bepaalde 
personen, de functies en de namen van deze personen vermeld. In het archief van Martin is een senzuur niet toegepast! Dit loopt 
derhalve door na 1940 
 



1 Kabinetsarchief van Burgemeester D.J.A. van der Kroon 

 

A Politie en Justitie 
N.B. In deze serie zijn de dossiers opgenomen die blijkbaar door de burgemeester, in zijn functie van hoofd der politie, zijn behandeld 
 

1 Politiepersoneel 

 
 6181 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van J.H.J. Heiligers, agent van 

politie en tevens onbezoldigd veldwachter, 1919, 1922, 1923.  1 omslag 
 
 6182 Besluit van de burgemeester tot eervol ontslag van C. Meulemeester, hoofdagent 

en rechercheur van politie, 1923.  1 stuk 
 

2 Politietaken 

 
 6183 Stukken betreffende de stukadoors-staking in de gemeente, 1926 - 1927.  1 omslag 
 
 6184 Stukken betreffende de mishandeling van J.E.M. Peerboom door B.H. 

Quaedackers, 1930.  1 omslag 
 
 6185 Stukken betreffende een door de vrijdenkers-vereniging De Dageraad gehouden 

propagandatocht, 1931.  1 omslag 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze omslag ook prpaganda materiaal van de vrijdenkers-vereniging De 
Dageraad verzameld is 

 
 6186 Stukken betreffende de keuring van films en toneelstukken, 1922 - 1931.  1 omslag 
 
 6187 Stukken betreffende politiecontrôle op een door Duitsers in de gemeente 

gehouden blindenconcert, di naar aanleiding van een verzoek van het Limburgs 
Blindencomité, 1932.  1 omslag 

 
 6188 Stukken betreffende het gedrag van de gebroeders P. en L. van der Linden, 1931 - 

1933.  1 omslag 
 

B Personeelszaken 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze serie zijn opgenomen, de dossiers die de burgemeester, in zijn functie van hoofd van het gemeentelijk 
personeel en onderwijzend personeel, onder zijn berusting had. Duidelijkshalve hebben wij de namen en de functies van de personen 
steeds vermeld. En deze alfabetisch gerangschikt 
 

Functionarissen 

 
 6189 Stukken betreffende de benoeming van N.J. Boshouwers tot plaatsvervangend 

burgemeester, 1931.  1 omslag 
 
 6190 Stukken betreffende de door de heer C.J. Bindels gecombineerde functie van 

wethouder en de betrekking als kantoorhouder van het Post- en Telegraafkantoor, 
1924.  1 omslag 

 
 6191 Persoonlijk dossier van W.H.J. De la Haye, gemeente-ontvanger, 1919, 1925.  1 omslag 
 
 6192 Persoonlijk dossier van H. Soeten, technisch hoofd van het Electriciteitsbedrijf, 

1932 - 1934.  1 omslag 
 



 6193 Persoonlijk dossier van J.H. Tonnaer, gemeente-ontvanger en secretarie 
ambtenaar, 1924, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932, 1933.  1 omslag 

 
 6194 Persoonlijk dossier van J.L.A. Vincken, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1919, 

1924.  1 omslag 
 

Ambtenaren, onderwijzers en werklieden 

 
 6195 Persoonlijk dossiers van W. Bouwers, ambtenaar ter secretarie, 1919 - 1921, 

1927.  1 omslag 
 
 6196 Persoonlijk dossier van W.M. Dekkers, ambtenaar ter secretarie, 1922.  1 omslag 
 
 6197 Persoonlijk dossier van A.M.W. Höppener, ambtenaar ter secretarie, 1919, 1920, 

1923, 1925, 1932, 1934.  1 omslag 
 
 6198 Persoonlijk dossier van H.B.A. Kaüfmann, adjunct-commies, 1919.  1 omslag 
 
 6199 Persoonlijk dossier J.M. Latour, gasfitter, 1927, 1930.  1 omslag 
 
 6200 Persoonlijk dossier van M. Moonen, boekhouder Gemeentelijk Gasbedrijf, 1927.  1 stuk 
 
 6201 Persoonlijk dossier van Mej. A.W.M. Olzheim, onderwijzeres Wilhelminaschool, 

1925, 1926.  1 omslag 
 
 6202 Persoonlijk dossier van J.P.H. Orbons, ambtenaar ter secretarie, 1919.  1 omslag 
 
 6203 Persoonlijk dossier van P.A.H.M. Peeters, klerk ter secretarie, 1926.  1 omslag 
 

C Economische aangelegenheden 
N.B. In deze serie zijn de dossiers over economische aangelegenheden opgenomen die blijkbaar de burgemeester in zijn functie van 
hoofd der gemeente onder zijn berusting heeft gehouden 
 
 6204 Stukken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zuid-Limburgse 

Mijnstreek betreffende waterverbindingen in de Zuid-Limburgse Mijnstreek en het 
ontwerp van Wet regelende de schade-vergoeding tengevolge van exploitatie van 
steenkolenmijnen, 1927, 1928.  1 omslag 

 
 6205 Stukken betreffende de voorgenomen vestiging van de Tricotage Fabriek Merz (uit 

Mössingen in Duitsland) in de gemeente. (niet door gegaan), 1931 - 1932.  1 omslag 
 
 6206 Stukken betreffende het verlenen van crediet aan de Constructie-werkplaats 

Limburg, 1931 - 1932.  1 omslag 
 
 6207 Stukken betreffende de voorgenomen vestiging van de Tricotage Fabriek Haasis 

(uit Berlijn Duitsland). in de gemeente. (niet door gegaan), 1932 - 1933.  1 omslag 
 

D Armenzorg 
N.B. In deze serie zijn opgenomen de dossiers met stukken betreffende het Burgerlijk Armbestuur en de Armenraad, die blijkbaar door 
de burgemeester in zijn functie van hoofd der gemeente zijn behandeld 
 
 6208 Stukken betreffende door de gemeente aan het Burgerlijk Armbestuur verstrekte 

gelden, welke gelden door het Burgerlijk Armbestuur niet geboekt waren, 1925.  1 omslag 
 
 6209 Stukken betreffende de verantwoording van het Burgerlijk Armbestuur inzake door 

de Armenraad Heerlen verstrekte ondersteuningsgelden, 1928, 1932.  1 omslag 



 
 6210 Rapport door den Armenraad voor Heerlen e.O. in 1926 uitgebracht aan zijne 

Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, aangaande de 
brochure Help de invalide mijnwerkers, welke brochure was uitgegeven door de 
Algemene Nederlandsche Mijnwerkersbomd, met bijbehorende stukken, 1930, 
1931.  1 omslag 

 

E Varia 
N.B. In deze groep zijn dossiers van zeer verscheiden aard, aangetroffen in het Kabinetsarchief, ondergebracht 
 

Algemene dossiers 

 
 6211 Stukken betreffende verschillende onderwerpen zoals: een bezoek van de 

Commissaris van de Koningin aan de gemeente, huidiging van Jhr. Mr. G. Ruys 
de Beerenbrouck, verzoekschrift aan de Minister in zake waterleidingskwestie, 
gezondheidszorg, woningbouwvereniging, klacht over behandeling ter secretarie, 
beëdiging ambtenaar, aanvragen om attesten van onvermogen, paspoorten, 
visums en bewijzen van goed gedrag, uitbetaling steun, collecte t.b.v. de Blinden, 
bemiddelingsverzoek van de Duitse Konsul in de Zaak Lewandowski - Bemelmans 
en politie-rapporten in zake verschillende onderwerpen, 1919, 1921 - 1923, 1925 - 
1928, 1933.  1 omslag 

 
 6212 Stukken betreffende verschillende onderwerpen zoals: door H.M. de Koningin 

verstrekte gratificaties, aanvraag om portretten van het Koninklijk Huis, betoging 
voor de ondeelbaarheid van ons land, aanvraag medaille voor pluimvee- en 
huisvlijttentoonstelling aan de particulaire secretaris van Z.K.H. de prins, 
steunverlening en werkverschaffing, dankschrijven van de Commandant van het 
3e Eskadron der Huzaren, bestemming dienstplichtige, subsidie kerkbestuur St. 
Jan, de aanleg van een voetpad, de telefoon aansluiting Hoensbroek - Staatsmijn 
Emma en het collecteren door kinderen, 1919, 1922 - 1927.  1 omslag 

 

Bijzondere dossiers 

 
 6213 Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finantiele Adviezen der 

Vereniging van Nederlandse gemeenten uitgebracht aan B. en W. betreffende 
opname van de boeken van de gemeente-ontvanger over het 4e kwartaal van 
1922, 1922.  1 omslag 

 
 6214 Stukken betreffende de storm- en fraudeverzekering van gemeente-

eigendommen, 1927, 1932, 1933.  1 omslag 
 
 6215 Stukken betreffende het onderwijs, zoals: het leerplan, schoolverzuim, 

ongeoorloofd afwezig zijn van de onderwijzeres Mej. Tulp, de manier van lesgeven 
van de onderwijzer J.A.T. Pessers, 1922 - 1924.  1 omslag 

 
 6216 Stukken betreffende de herdenking van het tienjarig bestaan van het 

Landstormkorps Limburgse Jagers, de nationale bond Het Mobilisatiekruis, door 
deze bond gehouden vergaderingen en het uitreiken van medailles en witte 
mobilisatie kruisen, 1924 - 1933.  1 omslag 

 
 6217 Stukken betreffende het kasteel Hoensbroek zoals: de verkoop van het kasteel 

door de Graaf van Hoensbroek, en correspondentie met het Ministerie van 
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, de vereniging Ave Rex Christus en met 
zaakwaarnemers van de Graaf van Hoensbroek. i.v.m. door het Rijk te verlenen 
bijdragen, 1921 - 1933.  1 omslag 
N.B. Opgemerkt zij dat in deze omslag een map aanwezig is met krantenknpsels en foto's die een 



beeld geven van de geschiedenis van het kasteel en van de restauratiewerkzaamheden aan het 
kasteel, alsmede een antal bouwtekeningen. 1925 - 1949 

 

II Kabinetsarchief van burgemeester J.H. Martin 

 

A Politie en Justitie 
N.B. In deze serie zijn de dossiers opgenomen die door de burgemeester, in zijn functie van hoofd der politie zijn behandeld 
 
 6218 Stukken betreffende het maken van een lijst van betrouwbare buitenlanders in 

verband met een eventuele staking van P.T.T. personeel, 1936.  1 omslag 
 
 6219 Stukken betreffende, het weigeren van een jachtakte aan de heer W.H. Bus en 

onwettige handelingen van de heer W.H. Bus en van diens echtgenote, 1936, 
1937.  1 omslag 

 
 6220 Stukken betreffende het gedrag van Th. van den Tillaard bij het Bureau van het 

Burgerlijk Armbestuur, 1938.  1 omslag 
 

B Personeelszaken 
N.B. In deze serie zijn de dossiers opgenomen die door de burgemeester, in zijn functie van hoofd van het gemeente-personeel, 
blijkbaar werden geseponeerd. Duidelijkshalve hebben wij de namen en de functies van de personen vermeld en alfabetisch 
gerangschikt 
 

1 Functionarissen 

 
 6221 Stukken betreffende het ongevraagd eervol ontslag van H. Soeten. tijdelijk 

Technisch Hoofd van het Electriciteits-Bedrijf, 1934.  1 omslag 
 

2 Ambtenaren, werklieden 

 
 6222 Persoonlijk dossier van W. Bouwens, ambtenaar ter secretaris, 1937, 1938.  1 omslag 
 
 6223 Persoonlijk dossier van A.M.W. Höppener, ambtenaar ter secretarie en agent der 

Arbeidsbemiddeling, 1937 - 1941.  1 omslag 
 
 6224 Persoonlijk dossier van J.M. Latour, gasfitter, 1936, 1937.  1 omslag 
 

C Contrôle op rekenplichtigen 
N.B. In deze serie zijn de dossiers opgenomen betreffende de contrôle van de kas en de boeken van de gemeente-ontvanger, het 
Burgerlijk Armbestuur en de Gemeente Bedrijven, die de burgemeester in zijn functie van hoofd der gemeente behandelde 
 
 6225 Stukken betreffende de benoeming van een deskundige voor de contrôle van de 

boeken, diens werkzaamheden en door deze deskundige ingediende declaraties, 
1934 - 1937, 1939.  1 omslag 

 
 6226-6227 Stukken betreffende de contrôle van kas en boeken van de gemeente-ontvanger, 

1935 - 1938.  2 omslagen 
 6226 1935 - 1937 1 katern 
 6227 1936 - 1938 1 katern 

 
 6228 Stukken betreffende de contrôle van de boeken van het Burgerlijk Armbestuur, 

1935 - 1938.  1 omslag 



 
 6229 Stukken betreffende de contrôle van de steunverlening, comité B. en de 

spaarregeling, 1935 - 1940, 1942.  1 omslag 
 
 6230-6231 Stukken betreffende de contrôle van de boeken van het Gasbedrijf, 1934 - 1940.  2 omslagen 

 6230 1934 - 1937 1 katern 
 6231 1937 - 1940 1 katern 

 
 6232 Stukken betreffende de contrôle van de boeken van het Electriciteitsbedrijf, 1934 - 

1937, 1940.  1 omslag 
 

D Varia 
N.B. In deze serie zijn de dossiers over bijzondere aangelegenheden opgenomen die de burgemeester, in zijn functie van hoofd van de 
gemeente, blijkbaar onder zijn berusting heeft gehouden 
 
 6233 Stukken betreffende een door raadsleden bij het Ministerie  van Binnenlandse 

Zaken ingediende klacht tegen de burgemeester en het College van B. en W. en 
de ter zake gevoerde correspondentie met het Ministerie en met de Commissaris 
der Koningin, 1938.  1 omslag 

 
 6234 Stukken betreffende storm-, brand- en fraudeverzekering van gemeente-

eigendommen, 1935 - 1941.  1 omslag 
 
 6235 Stukken betreffende het verlenen van crediet aan de N.V. Constructie-Werkplaats 

Limburg, 1935.  1 omslag 
 
 6236 Stukken betreffende de vaststelling van de verrdeningen op de heffing en 

invordering van schoolgeld voor het lager onderwijs, 1937.  1 omslag 
 
 6237 Stukken betreffende het uitbetalen van een vergoeding voor het deelnemen aan 

de kerstpondencollecte aan W> Holten en de inhoudding van teveel betaalde 
gelden, 1936 - 1937.  1 omslag 

 
 6238 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan het Borgstellingsfonds 

voor de Mijnstreek en aan de tandarts C. Gordijn, 1937.  1 omslag 
 
 6239 Stukken betreffende de vrijwillige dienstneming bij de marine van J.W.H. Driessen, 

1934.  1 omslag 
N.B. Opgemerkt zij dat deze aangelegenheid behandeld is door loco-burgemeester J.B. Wante 

 
 6240 Stukken en krantenknipsels betreffende de restauratie van het kasteel 

Hoensbroek, op het kasteel gehouden festiviteiten, 1934 - 1962.  1 omslag 
N.B. Strijdig met beginselen van goed archiefbeheer krantenknipsels zijn geen archief! ook is het de 
senzuur niet toegepast. naar persdocumentatie Vervallen 

 
 6240.a Agenda's en notulen van de Vergaderingen van de Raad van Commissarissen 

N.V. Waterleidingmaatschappij 1945 - 1946 persoonlijke brieven, onderzoeken en 
aantekeningen 1940 - 1946, 1940 - 1946.  1 omslag 

 
 6240.b Agenda's en notulen van de algemene vergadering van aandeel houwders der 

N.V. waterleiding Maatschappij Zuid-Limburg, 1945 - 1946.  1 omslag 
 

4. Inventaris van het archief van de Gemeenteontvanger 
N.B. De gemeente-ontvanger is te beschouwen als een hoofd van dienst, dat een afzonderlijk eigen archief vormt. In deze Inventaris 
zijn derhalve opgenomen de archieven die de neerslag zijn van zijn functie, in hoofdzaak de boekhouding. De gemeeente-rekeningen, 
de belasting-kohieren e.d. zal men echter aantreffen in de inventaris van het archief van het gemeentebestuur gevormd onder het 
beheer van de gemeente-secretaris. Zie overigens ook inventaris nrs. 2410 - 2413 
 
 6241-6243 Dagboeken van inkomsten en uitgaven, Dienstjaren, 1920 - 1929, 1937 - 1941.  3 delen 



 6241 Dienstjaar, 1920 - 1929 1 katern 
 6242 Dienstjaar, 1937 - 1938 1 katern 
 6243 Dienstjaar, 1938 - 1941 1 katern 

 
 6244-6253 Dagboek (Journaal) van ontvangsten, dienstjaren, 1903, 1905, 1907, 1908, 1914 - 

1916, 1918 - 1919.  10 delen 
 6244 Dienstjaar, 1903 1 katern 
 6245 Dienstjaar, 1905 1 katern 
 6246 Dienstjaar, 1907 1 katern 
 6247 Dienstjaar, 1908 1 katern 
 6248 Dienstjaar, 1914 1 katern 
 6249 Dienstjaar, 1915 1 katern 
 6250 Dienstjaar, 1916 1 katern 
 6251 Dienstjaar, 1918 1 katern 
 6252 Dienstjaar, 1918 1 katern 
 6253 Dienstjaar, 1919 1 katern 

 
 6254-6255 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, dienstjaren, 1936 - 1944.  2 delen 

 6254 Dienstjaar, 1936 - 1937 1 katern 
 6255 Dienstjaar, 1938 - 1944 1 katern 

 
 6256-6258 Hulpkasboek van inkomsten, dienstjaren, 1924, 1926 - 1928.  3 delen 

 6256 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 6257 Dienstjaar, 1926 - 1927 1 katern 
 6258 Dienstjaar, 1926 - 1928 1 katern 

 
 6259-6262 Tabellarisch hulpkasboek van inkomsten, dienstjaren, 1937 - 1940.  4 delen 

 6259 Dienstjaar, 1937 - 1938 1 katern 
 6260 Dienstjaar, 1937 - 1938 1 katern 
 6261 Dienstjaar, 1938 - 1939 1 katern 
 6262 Dienstjaar, 1939 - 1940 1 katern 

 
 6263-6280 Kasboek van inkomsten, dienstjaren, 1924 - 1939.  18 delen 

 6263 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 6264 Dienstjaar, 1925 1 katern 
 6265 Dienstjaar, 1926 1 katern 
 6266 Dienstjaar, 1927 1 katern 
 6267 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 6268 Dienstjaar, 1929 1 katern 
 6269 Dienstjaar, 1930 1 katern 
 6270 Dienstjaar, 1931 1 katern 
 6271 Dienstjaar, 1932 1 katern 
 6272 Dienstjaar, 1932 1 katern 
 6273 Dienstjaar, 1933 1 katern 
 6274 Dienstjaar, 1934 1 katern 
 6275 Dienstjaar, 1935 1 katern 
 6276 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6277 Dienstjaar, 1937 1 katern 
 6278 Dienstjaar, 1937 1 katern 
 6279 Dienstjaar, 1938 1 katern 



 6280 Dienstjaar, 1939 1 katern 
 
 6281-6298 Kasboek van uitgaven, dienstjaren, 1918 - 1922, 1924 - 1939.  18 delen 

 6281 Dienstjaar, 1918 - 1922 1 katern 
 6282 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 6283 Dienstjaar, 1925 1 katern 
 6284 Dienstjaar, 1926 1 katern 
 6285 Dienstjaar, 1927 1 katern 
 6286 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 6287 Dienstjaar, 1929 1 katern 
 6288 Dienstjaar, 1930 1 katern 
 6289 Dienstjaar, 1931 1 katern 
 6290 Dienstjaar, 1932 1 katern 
 6291 Dienstjaar, 1933 1 katern 
 6292 Dienstjaar, 1934 1 katern 
 6293 Dienstjaar, 1935 1 katern 
 6294 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6295 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6296 Dienstjaar, 1937 1 katern 
 6297 Dienstjaar, 1938 1 katern 
 6298 Dienstjaar, 1939 1 katern 

 
 6299-6322 Grootboek van ontvangsten (inkomsten), dienstjaren, 1887 - 1907, 1923 - 1936, 

1938, 1939.  24 delen 
 6299 Dienstjaar, 1887 - 1907 1 katern 
 6300 Dienstjaar, 1923 1 katern 
 6301 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 6302 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 6303 Dienstjaar, 1925 1 katern 
 6304 Dienstjaar, 1925 1 katern 
 6305 Dienstjaar, 1926 1 katern 
 6306 Dienstjaar, 1926 1 katern 
 6307 Dienstjaar, 1927 1 katern 
 6308 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 6309 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 6310 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 6311 Dienstjaar, 1929 1 katern 
 6312 Dienstjaar, 1929 1 katern 
 6313 Dienstjaar, 1930 1 katern 
 6314 Dienstjaar, 1931 1 katern 
 6315 Dienstjaar, 1932 1 katern 
 6316 Dienstjaar, 1933 1 katern 
 6317 Dienstjaar, 1934 1 katern 
 6318 Dienstjaar, 1935 1 katern 
 6319 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6320 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6321 Dienstjaar, 1938 1 katern 
 6322 Dienstjaar, 1939 1 katern 

 



 6323-6340 Grootboek van uitgaven, dienstjaren, 1924 - 1939.  18 delen 
 6323 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 6324 Dienstjaar, 1925 1 katern 
 6325 Dienstjaar, 1926 1 katern 
 6326 Dienstjaar, 1927 1 katern 
 6327 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 6328 Dienstjaar, 1929 1 katern 
 6329 Dienstjaar, 1930 1 katern 
 6330 Dienstjaar, 1931 1 katern 
 6331 Dienstjaar, 1932 1 katern 
 6332 Dienstjaar, 1933 1 katern 
 6333 Dienstjaar, 1934 1 katern 
 6334 Dienstjaar, 1935 1 katern 
 6335 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6336 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6337 Dienstjaar, 1937 1 katern 
 6338 Dienstjaar, 1937 1 katern 
 6339 Dienstjaar, 1938 1 katern 
 6340 Dienstjaar, 1939 1 katern 

 
 6341 Register van mandaten, 1865 - 1890.  1 deel 

N.B. In dit register zijn ook processen-verbaal van de contrôle op de kas en boeken van de gemeente-
ontvanger door de burgemeester en wethouders opgenomen 

 
 6342-6346 Verzamelpostenboeken, dienstjaren, 1924 - 1925, 1931 - 1935.  5 delen 

 6342 Dienstjaar, 1924 1 katern 
 6343 Dienstjaar, 1925 1 katern 
 6344 Dienstjaar, 1931 - 1932 1 katern 
 6345 Dienstjaar, 1933 - 1934 1 katern 
 6346 Dienstjaar, 1935 1 katern 

 
 6347 Register van onvereffende ontvangsten en uitgaven, dienstjaren, 1929 - 1946.  1 deel 
 
 6348-6358 Lijsten van afgegeven bevelschriften tot betaling, dienstjaren, 1928, 1931 - 1939.  11 delen 

 6348 Dienstjaar, 1928 1 katern 
 6349 Dienstjaar, 1931 1 katern 
 6350 Dienstjaar, 1932 1 katern 
 6351 Dienstjaar, 1932 1 katern 
 6352 Dienstjaar, 1933 1 katern 
 6353 Dienstjaar, 1934 1 katern 
 6354 Dienstjaar, 1935 1 katern 
 6355 Dienstjaar, 1936 1 katern 
 6356 Dienstjaar, 1937 1 katern 
 6357 Dienstjaar, 1938 1 katern 
 6358 Dienstjaar, 1939 1 katern 

 
 6359 Correctie-register, dienstjaren, 1948 - 1925.  1 deel 

N.B. De in de oude boekhouding geslopen fouten werden via dit register gecorrigeerd 
 
 6360 Aantekenboek voor Postcheque en Girodienst, dienstjaren, 1918, 1920, 1921 - 

1923, 1925 - 1936.  1 deel 
 



5. Inventaris van het archief van het Burgerlijk Armbestuur 
N.B. Het Burgerlijk Armbestuur kan beschouwd worden als een afzonderlijke Dienst of herstelling der gemeente die een eigen archief 
heeft gevormd. De neerslag van zijn functie is derhalve opgenomen in een afzonderlijke inventaris. Zie overigens ook de inventaris nrs. 
2716 - 2765 en 3005 - 3110 
 
 6361 Register met aantekeningen betreffende door het Burgerlijk Amrbestuur ontvangen 

gerechtelijke missiven, 1951 - 1952.  1 deel 
 
 6362-6365 Register van ontvangsten en uitgaven, dienstjaren, 1886 - 1927, 1934, 1935 - 

1936.  4 delen 
 6362 Dienstjaar, 1886 - 1927 1 katern 
 6363 Dienstjaar, 1934 1 katern 
 6364 Dienstjaar, 1935 - 1936 1 katern 
 6365 Dienstjaar, 1936 1 katern 

 
 6366 Register van inkomsten, 1945.  1 deel 
 
 6367 Register van uitgaven, 1945.  1 deel 
 
 6368-6371 Journaal van ontvangsten, 1924 - 1934, 1938 - 1939.  4 delen 

 6368 1924 - 1928 1 katern 
 6369 1928 - 1934 1 katern 
 6370 1938 - 1939 1 katern 
 6371 1939 1 katern 

 
 6372-6376 Journaal van uitgaven, 1924 - 1930, 1938 - 1941.  5 delen 

 6372 1924 - 1927 1 katern 
 6373 1928 - 1930 1 katern 
 6374 1938 - 1939 1 katern 
 6375 1939 - 1940 1 katern 
 6376 1940 - 1941 1 katern 

 
 6377-6378 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1933 - 1935.  2 delen 

 6377 1933 - 1934 1 katern 
 6378 1935 1 katern 

 
 6379-6386 Kasboek van inkomsten, 1936 - 1937, 1940 - 1948.  8 delen 

 6379 1936 - 1937 1 katern 
 6380 1940 - 1941 1 katern 
 6381 1941 - 1942 1 katern 
 6382 1942 - 1943 1 katern 
 6383 1943 - 1944 1 katern 
 6384 1944 - 1945 1 katern 
 6385 1946 - 1947 1 katern 
 6386 1947 - 1948 1 katern 

 
 6387-6395 Kasboek van uitgaven, 1932 - 1933, 1937 - 1938, 1941 - 1948.  9 delen 

 6387 1932 - 1933 1 katern 
 6388 1937 - 1938 1 katern 
 6389 1941 - 1942 1 katern 
 6390 1942 - 1943 1 katern 
 6391 1943 - 1944 1 katern 
 6392 1944 - 1945 1 katern 



 6393 1945 - 1946 1 katern 
 6394 1946 - 1947 1 katern 
 6395 1947 - 1948 1 katern 

 
 6396-6398 Grooteboek van inkomsten en uitgaven, 1929 - 1934.  3 delen 

 6396 1929 - 1932 1 katern 
 6397 1932 1 katern 
 6398 1932 - 1934 1 katern 

 
 6399-6404 Grootboek van inkomsten, 1937 - 1941, 1943.  6 delen 

 6399 1937 1 katern 
 6400 1938 1 katern 
 6401 1939 1 katern 
 6402 1940 1 katern 
 6403 1941 1 katern 
 6404 1943 1 katern 

 
 6405-6412 Grootboek van uitgaven, 1938 - 1941, 1943 - 1944, 1946 - 1947.  8 delen 

 6405 1938 1 katern 
 6406 1939 1 katern 
 6407 1940 1 katern 
 6408 1941 1 katern 
 6409 1943 1 katern 
 6410 1944 1 katern 
 6411 1946 1 katern 
 6412 1947 1 katern 

 
 6413 Register van ontvangsten en uitgaven wegens distributie van goedkope groenten 

over het tijdvak 6 juni 1935 t/m 31 december 1935, 1935.  1 deel 
 
 6414 Register van ontvangsten en uitgaven wegens distributie van margarine, 1932 - 

1933.  1 deel 
 
 6415-6421 Register van ontvangsten wegens distributie van margarine, 1933 - 1937.  7 delen 

 6415 1933 - 1934 1 katern 
 6416 1934 1 katern 
 6417 1934 1 katern 
 6418 1934 - 1935 1 katern 
 6419 1935 1 katern 
 6420 1935 1 katern 
 6421 1935 - 1936 1 katern 

 
 6422 Register netreffende de kaasdistributie op zaterdag 5 januari 1935, 1935.  1 deel 
 
 6423 Register houdende aantekeningen in zake de distributie van gehakt in blik, 1935 - 

1936.  1 deel 
 
 6424-6425 Register houdende aantekeningen in zake de distributie van gekookt rundvlees in 

blik, 1933 - 1936.  2 delen 
 6424 1933 - 1935 1 katern 
 6425 1935 - 1936 1 katern 

 
 6426 Register betreffende de berekening der kosten van de visdistributie, 1945 - 1946.  1 deel 



 
 6427 Stukken betreffende hypotheekstelling t.b.v. het Burgerlijk Armbestuur omslag 
 

6. Inventaris van het archief van het Electriciteitsbedrijf 
N.B. Daar het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf een afzonderlijk beheer voerde, heeft het een eigen archief gevormd en is derhalve de 
neerslag van dit beheer opgenomen in een aparte inventaris. Zie overigens ook de inventaris nrs. 1663 - 2664 en 3668 - 3902 
 
 6428 Stukken betreffende het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf in het algemeen, zoals: 

de overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot verkoop van de 
eletrische stroom der Staatsmijnen, betreffende de levering van electrische 
stroom, vooschriften, verordeningen en voorwaarden betreffende beheer, tarieven 
aansluitingen en levering, 1912, 1915, 1919.  1 omslag 

 
 6429 Stukken betreffende de contrôle van kas en boeken, 1913, 1914, 1918.  1 omslag 
 
 6430 Stukken betreffende de uitbreiding van het electriciteitsnet en het aanleggen van 

een hoogspanningslijn Staatsmijn Emma - Maastricht, 1917 - 1919.  1 omslag 
 
 6431 Stukken betreffende het maand- en jaarverbruik van stroom en de uitgaven door 

het aard van het bedrijf verricht, 1913, 1914.  1 omslag 
 
 6432 Stukken betreffende ramingen van het bedrijfssaldo, 1917 - 1920.  1 omslag 
 
 6433 Winst en verliesrekeningen, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920.  1 omslag 
 
 6434-6436 Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1919 - 1943, 1948- 1952.  3 delen 

 6434 Dienstjaar, 1919 - 1932 1 katern 
 6435 Dienstjaar, 1933 - 1943 1 katern 
 6436 Dienstjaar, 1948 - 1952 1 katern 

 
 6437-6447 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1920 - 1951.  11 delen 

N.B. Het kasboek over de dienstjaren 1927 - 1932 is tabellarisch ingericht 
 6437 Dienstjaar, 1920 - 1926 1 katern 
 6438 Dienstjaar, 1927 - 1932 1 katern 
 6439 Dienstjaar, 1932 - 1935 1 katern 
 6440 Dienstjaar, 1935 - 1938 1 katern 
 6441 Dienstjaar, 1938 - 1941 1 katern 
 6442 Dienstjaar, 1941 - 1944 1 katern 
 6443 Dienstjaar, 1944 -- 1946 1 katern 
 6444 Dienstjaar, 1946 - 1948 1 katern 
 6445 Dienstjaar, 1948 - 1950 1 katern 
 6446 Dienstjaar, 1950 - 1951 1 katern 
 6447 Dienstjaar, 1951 - 1952 1 katern 

 
 6448-6452 Tabellarische kasboeken van ontvangsten, dienstjaren, 1933 - 1936, 1940 - 1952.  5 delen 

 6448 Dienstjaar, 1933 - 1936 1 katern 
 6449 Dienstjaar, 1940 - 1946 1 katern 
 6450 Dienstjaar, 1947 - 1949 1 katern 
 6451 Dienstjaar, 1950 - 1951 1 katern 
 6452 Dienstjaar, 1951 - 1952 1 katern 

 
 6453-6456 Tabellarische kasboeken van uitgaven, dienstjaren, 1933 - 1949.  4 delen 

 6453 Dienstjaar, 1933 - 1936 1 katern 
 6454 Dienstjaar, 1937 - 1940 1 katern 



 6455 Dienstjaar, 1941 - 1947 1 katern 
 6456 Dienstjaar, 1948 - 1949 1 katern 

 
 6457-6458 Grootboek van inkomsten en uitgaven, dienstjaren, 1933 - 1951.  2 delen 

 6457 Dienstjaar, 1933 - 1940 1 katern 
 6458 Dienstjaar, 1941 - 1951 1 katern 

 
 6459 Inkoop en crediteurenboek, dienstjaren, 1949 - 1952.  1 deel 
 
 6460-6462 Verkoopboek, 1933 - 1952.  3 delen 

 6460 Dienstjaar, 1933 - 1936 1 katern 
 6461 Dienstjaar, 1936 - 1947 1 katern 
 6462 Dienstjaar, 1948 - 1952 1 katern 

 
 6463 Rekening-courant met de bank voor Nederlandse gemeenten, 1935 - 1943.  1 deel 
 
 6464 Facturen aangaande: betalingen aan de Stroom-Verkoop-Maatschappij, wegens 

levering van stroom, reparaties, materialen e.d, 1930 - 1932.  1 deel 
 
 6465 Uitgaven aan: lonen, gereedschappen, materialen, reparaties, e.d, 1937 - 1940.  1 deel 
 
 6466 Uitbreidingsregister waarin genoteerd zijn de kosten van uitbreiding van het 

electrisch net, 1933 - 1947.  1 deel 
 
 6467 Onderhoudsregister aandgaande de onderhoudskosten van het electrisch net, 

1933 - 1942.  1 deel 
 
 6468-6469 Memoriaal, 1934 - 1951.  2 delen 

N.B. Opgemerkt zij dat via dit Memoriaal foutieve boekingen worden hersteld 
 6468 1934 - 1947 1 katern 
 6469 1948 - 1951 1 katern 

 
 6470 Register met gegevens betreffende door afnemers betaalde waarborgsommen, 

1925 - 1931.  1 deel 
 
 6471-6473 Loonregister, 1942 - 1944.  3 delen 

 6471 1942 1 katern 
 6472 1943 1 katern 
 6473 1944 1 katern 

 
 6474-6476 Loonsplitsingsregister, waarin aantekening is gedaan van diverse inhoudingen op 

de betaalde lonen, 1944 - 1951.  3 delen 
 6474 1944 - 1946 1 katern 
 6475 1946 - 1947 1 katern 
 6476 1948 - 1951 1 katern 

 

7. Inventaris van het archief van het Gasbedrijf 
N.B. Het Gemeentelijk Gasbedrijf heeft een afzonderlijk beheer gevoerd. Derhalve vormde het een eigen archief, in de navolgende 
inventaris opgenomen. Zie overigens ook de inventaris nrs. 3903-3942 
 
 6477-6478 Journaal van ontvangsten en uitgaven, 1930 - 1945.  2 delen 

 6477 1930 - 1940 1 katern 
 6478 1941 - 1945 1 katern 

 
 6479-6480 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1927 - 1938.  2 delen 



 6479 1927 - 1932 1 katern 
 6480 1932 - 1938 1 katern 

 
 6481-6483 Tabellarisch kasboek van ontvangsten, 1927 - 1944.  3 delen 

 6481 1927 - 1932 1 katern 
 6482 1932 - 1943 1 katern 
 6483 1943 - 1944 1 katern 

 
 6484-6486 Tabellarisch kasboek van uitgaven, 1927 - 1945.  3 delen 

 6484 1927 - 1931 1 katern 
 6485 1931 - 1941 1 katern 
 6486 1941 - 1945 1 katern 

 
 6487-6489 Grootboek van inkomsten en uitgaven, 1927, 1935 - 1945.  3 delen 

 6487 1927 1 katern 
 6488 1935 - 1940 1 katern 
 6489 1941 - 1945 1 katern 

 
 6490 Rekening-courant boek, 1927, 1929 - 1944.  1 deel 
 
 6491 Rekening-courant met de bank voor Nederlandse Gemeenten, 1935 -  1943.  1 deel 
 
 6492 Retourboek, 1937 - 1938.  1 deel 
 
 6493 Retourboek Magazijn, 1928 - 1944.  1 deel 
 
 6494-6496 Uitbreidingsregister aangaande uitgaven met betrekking tot de uitbreiding van het 

gasleidingsnet, 1928 - 1937, 1939 - 1942.  3 delen 
 6494 1928 - 1931 1 katern 
 6495 1931 - 1937 1 katern 
 6496 1939 - 1942 1 katern 

 
 6497 Onderhoudsregister betreffende de kosten van onderhoud van het gasleidingsnet, 

1928 - 1944.  1 deel 
 
 6498 Memoriaal waarin foutieve boekingen werden hersteld, 1928 - 1944.  1 deel 
 
 6499 Geldleeningsregister met aantekeningen over de afgesloten geldleningen, de 

datering van de betreffende raadsbesluiten e.d, 1928 - 1945.  1 deel 
 
 6500 Register met gegevens betreffende het gas-verbruik, verlies, e.d, 1928 - 1942.  1 deel 
 
 6501 Register met gegevens betreffende de gasrantsoenering, 1943 - 1944.  1 deel 
 
 6502-6504 Loonregisters, 1942 - 1944.  3 delen 

 6502 1942 1 katern 
 6503 1943 1 katern 
 6504 1944 1 katern 

 

8. Inventaris van het archief van het Waterleidingsbedrijf 
N.B. Het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf voerde een afzonderlijk beheer en heeft derhalve een eigen archief gevormd. Opgemerkt zij 
dat dit bedrijf bij raadsbesluit van 17 maart 1925 werd overgedragen aan de N.V. Waterleiding-Maatschappij voor Zuid-Limburg. 
Voorzover aanwezig zijn de archiefstukken van voor 1925 en later in deze inventaris opgenomen. Zie overigens ook inventaris nrs. 
2549-2553 en 5628-5670 
 



 6505 Kasboek van ontvangsten, 1921 - 1926.  1 deel 
 
 6506 Tabeelarisch kasboek van uitgaven, 1921 - 1923.  1 deel 
 
 6507-6508 Debiteurenboek, 1922, 1924.  2 delen 

 6507 1922 1 katern 
 6508 1924 1 katern 

 
 6509 De voorwaarden en tarieven der gemeentelijke drinkwaterleiding, 1921.  1 stuk 
 
 6510 Staten met opgaven betreffende nieuwe aansluitingen, plaats gehad hebbende 

veranderingen van aansluitingen en afsluitingen, 1922 - 1925.  1 omslag 
 
 6511-6516 Formulieren betreffende aan de gemeentelijke drinkwaterleiding aangesloten 

percelen. Met vermelding van ligging, eigenaar en/of huurder van het perceel, 
1921 - 1922.  6 omslagen 
N.B. De formulieren zijn straatsgewijze alfabetisch geordend 

 6511 1921 - 1922. (Achterstraat, Akerstraat, Amstenraderweg, van 
Borrestraat, Boshouwerslaan, Broekstraat, Buttingstraat) 1 katern 

 6512 1921 - 1922. (Demstraat, Emmastraat, Grubstraat, Heerlenerweg, 
Heisterberg, Hoofdstraat, Hortsplein) 1 katern 

 6513 1921 - 1922. (Kerkplein, Klinkertstraat, Kloosterstraat, Koestraat, 
Kouvenderstraat, Mauritsstraat, Mettenstraat) 1 katern 

 6514 1921 - 1922. (Nassaustraat, Nieuwstraat, Overbroekerstraat, 
Paludastraat, Poelstraat, Premiestraat, Prins Hendrikstraat) 1 katern 

 6515 1921 - 1922. (Ridder-Hoenstraat, Rietrastraat, Röselaersplein, van 
Rossumstraat, Slakkenstraat, Slanghenstraat, Stationsstraat, 
Stuytstraat 1 katern 

 6516 1921 - 1922. (Wilhelminaplein, Wilhelminastraat, Wilhelmstraat 1 katern 
 
 6517 Formulieren met gegevens betreffende de van de gemeentelijke drinkwaterleiding 

afgesloten percelen, met vermelding van ligging, eigenaar en/of huurder van het 
betreffende perceel, 1922.  1 omslag 
N.B. De formulieren zijn straatgewijze alfabetisch geordend 

 
 6518 Stukken betreffende het beheer van de N.V. Waterleiding Mij. voor Zuid-Limburg, 

zoals: de statuten, reglementen op het personeel, voorschriften en 
overeenkomsten betreffende de levering van water en een berekening met 
toelichting betreffende de rentabiliteit van het bedrijf, 1925 - 1931.  1 omslag 

 
 6519-6527 Stukken betreffende de N.V. Waterleiding Mij. voor Zuid-Limburg in het algemeen, 

zoals: agenda's en notulen van door de Raad van Commissarissen gehouden 
vergaderingen, benoeming en ontslag van personeel, de contrôle van kas en 
boeken, het afsluiten van geldleningen, verlies en winstrekening met balans, 
alsmede aangestedingen van uit te voeren werken met situatietekeningen e.d, 
1925, 1926, 1928 - 1934.  9 omslagen 

 6519 1925 1 katern 
 6520 1926 1 katern 
 6521 1928 1 katern 
 6522 1929 1 katern 
 6523 1930 1 katern 
 6524 1931 1 katern 
 6525 1932 1 katern 
 6526 1933 1 katern 
 6527 1934 1 katern 

 



9. Inventaris van het archief van het Levensmiddelenbedrijf 
N.B. De distributie van Levenmiddelen e.d. werd in de oorlog 1914 - 1918 toevertrouwd aan een afzonderlijke dienst en heeft derhalve 
een eigen archief gevormd, waarvan slechts het hierna beschreven kasboek is overgebleven. Zie overigens ook inventaris nrs. 2674-
2685 en 4509-4518 
 
 6528 Kasboek van ontvangsten, 1917 - 1919.  1 deel 
 

10. Inventaris van het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
N.B. Het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand is een ten gemeentehuize gedeponeerd Rijks-Archief-bestanddeel. Zie ook 
inventaris nrs. 2470-2474 en 3427-3432 
 
 6529-6576 Registers van de Burgerlijkk Stand met de daarbij behorende Tienjaarlijkse 

Alfabetische Tafels. An V (1796/1797), 1939.  48 banden 
N.B. Deze reeks registers valt uiteen in twee onderscheidelijke series. Immers van 1796 - 1913 zijn de 
akten van zowel geboorte als van huwelijk en overlijden, telkens over een periode van ca. vijf jaren 
samengevoegd in één band: terwijl vanaf 1914 tot 1939, afzonderlijke banden zijn gevormd met: akten 
van geboorten huwelijken en overlijden. Vanaf 1808 zijn jaarlijkse alfabetische klappers op de namen 
van geborenen, gehuwden en overledenen toegevoegd. Van de Tienjaarlijkse Alfabetische Klappers is 
een afzonderlijke reeks banden aangelegd 

 
 6529-6550 Registers, bevattende de akten van zowel geboorte, huwelijk als overlijden. An 

V (1796/1797), 1913.  22 banden 
N.BDe volgorde der in één band opgenomen akten is niet steeds hetzelfde, Aanvankelijk (tot 1840) 
zijn de  akten dòòr elkaar, in chronologische volgorde gerangschikt. Vanaf 1841 - 1913, volgen 
ofwel per jaar, eerstde geboorteakten daarna de huwelijksakten en tenslotte de overlijdensakten, 
danwel over een periode van vijf jaar eerst alle geboorteakten en daarna de huwelijks- en 
overlijdensakten over vijf jaar 

 6529 An V (1796/1797) - An X I (1802/1803) 1 katern 
 6530 An XII (1803/1804), 1809 1 katern 
 6531 1810 - 1815 1 katern 
 6532 1816 - 1820 1 katern 
 6533 1821 - 1825 1 katern 
 6534 1826 - 1830 1 katern 
 6535 1831 - 1835 1 katern 
 6536 1836 - 1840 1 katern 
 6537 1841 - 1845 1 katern 
 6538 1846 - 1850 1 katern 
 6539 1851 - 1855 1 katern 
 6540 1856 - 1860 1 katern 
 6541 1861 - 1865 1 katern 
 6542 1866 - 1870 1 katern 
 6543 1871 - 1880 1 katern 
 6544 1881 - 1885 1 katern 
 6545 1886 - 1890 1 katern 
 6546 1891 - 1895 1 katern 
 6547 1896 - 1900 1 katern 
 6548 1901 - 1905 1 katern 
 6549 1906 - 1910 1 katern 
 6550 1911 - 1913 1 katern 

 
 6551-6559 Registers, bevattende de akten van geboorte, 1914 - 1939.  9 banden 

 6551 1914 - 1916 1 katern 
 6552 1917 - 1919 1 katern 
 6553 1920 - 1922 1 katern 
 6554 1923 - 1924 1 katern 



 6555 1925 - 1926 1 katern 
 6556 1927 - 1928 1 katern 
 6557 1929 - 1932 1 katern 
 6558 1933 - 1936 1 katern 
 6559 1937 - 1939 1 katern 

 
 6560-6567 Registers, bevattende de akten van huwelijk, 1914 - 1939. 8 banden Sinds 1935 zijn de eertijds als Huwel

 6560 1914 - 1919 1 katern 
 6561 1920 - 1922 1 katern 
 6562 1923 - 1924 1 katern 
 6563 1925 - 1926 1 katern 
 6564 1927 - 1928 1 katern 
 6565 1929 - 1932 1 katern 
 6566 1933 - 1936 1 katern 
 6567 1937 - 1939 1 katern 

 
 6568-6573 Registers, bevattende de akten van overlijden, 1914 - 1939.  6 banden 

 6568 1914 - 1919 1 katern 
 6569 1920 - 1925 1 katern 
 6570 1926 - 1928 1 katern 
 6571 1929 - 1932 1 katern 
 6572 1933 - 1936 1 katern 
 6573 1936 - 1939 1 katern 

 
 6574-6576 Tienjaarlijkse Tafels op de akten van de Burgerlijke Stand, 1802 - 1939.  3 banden 

N.B. Over elke periode van 10 jaar is een afzonderlijke tienjaarlijkse alfabetische klapper aanwezig. 
successievelijk over de geboorten, de huwelijken en de overlijdens. 

 6574 1802 - 1902 1 katern 
 6575 1903 - 1932 1 katern 
 6576 1933 - 1940 1 katern 

N.B. Deze laatste band bevat tevens de teinjaarlijkse alfabetische klappers op de 
akten tot 1960 

 

11. Inventaris van het archief van het Kadaster. 
N.B. Het archief van het Kadaster is een ten gemeentehuize gedeponeerd Rijks-Archief-Bestanddell. Zie ook inventaris nrs. 2436 en 
4186 
 

A Kadastrale leggers 

 

Serie I 

 
 6577-6581 Perceelsgewijze Kadastrale Leggers. Aangelegd in 1840; bijgehouden tot 1913 5 delen 

N.B. De volledige tiel van deze leggers luidt als volgt: Perceelsgewijze kadastrale leggers of lijst der 
Grondeigenaren, met omschrijving van derzelver ongebouwde en gebouwde eigendommen, en voorts 
aanduidende de bezitters van zakelijke rechten van vruchtgebruik van erfpacht en van opstal, alsmede 
het zuiver belastbaar inkomen, aan grondbelasting onderhevig. De legger wordt steeds ingedeeld in 
twee delen. Het eerste deel bevat de eigenaren enz. welke als zodanig bij de oorspronkelijke opmaking 
van het kadaster bekend waren, het tweede deel bevat de personen, welker regten van eigendom enz. 
zijn verkregen of bekend geowrden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster 

 6577 Eerste deel. Artikel 1 - 553 1 deel 
N.B. Voorin de legger bevindt zich een Alphabetische Lijst der eigenaren, 
vruchtgebruikers enz. met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder hunne 
namen  en hunne eigendommen op de lijst voorkomen. Deze Lijst, ingedeeld in twee 



kolommen bevat zowel de namen voorkomende in het eerste deel als die welke in 
het tweede deel voorkomen. Tevens is o.a. in deze legger opgenomen het: Tarief der 
zuivere begrotingen van iedere soort en klasse van vaste eigendommen in de 
gemeente Hoensbroek, zoals deselve, tengevolge der Kadastrale schatting, bij 
besluit van de Staatsraad Gouverneur van het Hertogdom onder dagtekening van 23 
juni 1841 zijn vastgesteld 

 6578 Tweede deel, Artikel 554 - 1027 1 deel 
 6579 Tweede deel, Artikel 1027 - 1364 1 deel 
 6580 Tweede deel, Artikel 1365 - 1631 1 deel 
 6581 Tweede deel, Artikel 1634 - 1961 1 deel 

 
 6582 Register Nr. 71, houdende verwijzing van de artikelen, voorkomende in de 

perceelsgewijze legger, naar de nommers der kadastrale plans. (Zonder datum). 
Aangelegd +- 1841 en bijgehouden tot +- 1913 deel 
N.B. Dit register is ingedeeld naar de secties: 
A. Genaamd: Terschuren 
B. Genaamd: Kommerd 
C. Genaamd: Overbroek 

 
 6583 Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde vaste 

eigendommen, benevens van derselver inhouds-grootte, klassering en belastbaar 
inkomen volgens het kadaster. Aangelegd, 1841 juni 23.  1 deel 
N.B. Het tarief der begroting van ieder soort en klasse der eigendommen is ingevolge kadastrale 
schatting vastgesteld bij besluit van de Staatsraad Gouverneur d.d. 12 november 1841. De tafel is 
opgemaakt in de volgorde der secties A. B. en C. en per sectie in de rangorde der nummers van de 
percelen voorkomende op de kadastrale plans. n.l. sectie A. van nr. 8 - 1198: sectie B. van nr. 3 - 885: 
sectie C. van nr. 1 - 1224 

 
 6584 Suppletoire aanwijzende tafel der grondeigenaren en van de gebouwde 

eigendommen enz. (alsvoren). (zonder datum), aangelegd +-, 1842.  1 deel 
N.B. Evenals de oorspronkelijke aanwijzende tafel opgemaakt en ingedeeld 

 

Serie II 

 
 6585-6602 Perceelsgewijze Kadastrale Legger. In dienst gesteld, 1 januari 1914. Bijgehouden 

tot ca. 1970.  18 delen 
N.B. Deze serie kadastrale leggers die nog dagelijks wordt geraadpleegd, bevindt zich onder de trap in 
de hal van het Bureau Gemeente Werken aan de Heisterberg, en zal vermoedelijk aldaar voorlopig nog 
gedeponeerd blijven. De serie bevat in totaal 18 delen-leggers, en daarnaast het z.g. register 71 en de 
alfabetische naamlijst. Welke twee delen berusten op de betreffende afdeling van Gemeentewerken, en 
hoognodig moeten worden gerestaureerd. Daar de leggers op de rug genummerd zijn van 1-18, 
houden wij gemakshalve deze nummering aan voor de benoeming der hierna adzonderlijk opgesomde 
delen, te meer daat in deze moderne serie geen onderscheid is gemaakt tussen het z.g. eerste en 
tweede deel. De eerste tien delen zijn successievelijk aangelegd tot 1940. De andere delen dateren 
van na 1 januari 1940. Volledigheidshalve hebben wij gemeend de complete serie te moeten opnemen 
en beschrijven, al behoort ze strikt genomen slechts ten dele tot de periode waarover deze inventaris 
reikt 

 6585 Nr. 1. Artikelen 95 (sic) - 1961 1 katern 
 6586 Nr. 2. Artikelen, 1962 - 2305 1 katern 
 6587 Nr. 3. artikelen, 2306 - 2640 1 katern 
 6588 Nr. 4. artikelen, 2641 - 2945 1 katern 
 6589 Nr. 5. artikelen, 2946 - 3296 1 katern 
 6590 Nr. 6. artikelen, 3297 - 3645 1 katern 
 6591 Nr. 7. artikelen, 3645 - 3961 1 katern 
 6592 Nr. 8. artikelen, 3962 - 4300 1 katern 
 6593 Nr. 9. artikelen, 4301 - 4523 1 katern 
 6594 Nr. 10. artikelen, 4529 - 4861 1 katern 
 6595 Nr. 11. artikelen, 4862 - 5216 1 katern 
 6596 Nr. 12. artikelen, 5217 - 5573 1 katern 
 6597 Nr. 13. artikelen, 5574 - 5930 1 katern 



 6598 Nr. 14. artikelen, 5931 - 6235 1 katern 
 6599 Nr. 15. artikelen, 6236 - 6592 1 katern 
 6600 Nr. 16. artikelen, 6593 - 6953 1 katern 
 6601 Nr. 17. artikelen, 6954 - 7299 1 katern 
 6602 Nr. 18. artikelen, 7300 - .... 1 katern 

 
 6603 Register 71, houdende verwijzing van de nommers der percelen naar de artikelen 

van den perceelsgewijzen legger, waarop zij voorkomen. in dienst gesteld, 1 
januari 1914; bijgehouden tot ca.1970.  1 deel 
N.B. Ingedeeld volgens de sectie A. B. C. en D., waarbij sectie A. de percelen nrs. 8 - 4781 aanwijst: 
sectie B. de percelen nrs. 4 - 3249 en sectie C. de percelen nrs. 7 - 5704. Sectie D de percelen 1 - 
2092 

 
 6604 Alphabetische naamlijst op den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger. In dienst 

gesteld, 1 januari 1914.  1 deel 
 

B Kadastrale kaarten 

 
 6605-6612 Fotocopien van de Minuutplans van de perceelsgewijze kadastrale kaarten der 

gemeente Hoensbroek, opgemaakt ca, 1823.  8 bladen 
N.B. Blijkens de legende op de Verzamelkaart der sectie A. B. en C. genaamd: Tableau d'Assemblage 
du Plan Cadastral parcellaire de la Commune de Hoensbroek (etc). Terminé sur le terrain le 15 août 
1823 (etc).) par Robert Van de Velde geomêtre de 1. classe kan worden aangenomen dat de gehle 
serie uit ca. 1823 moet dateren 

 6605 Verzamelkaart (tableau d'Assemblage) van de kaarten der 
Kadastrale secties: A. B. C. opgemaakt door Robert van den Velde, 
1823 augustus 15 1 katern 

 6606 Kaart  van sectie A. genaamd: Ter Schuren, 1e blad: omvattende de 
gehuchten, deelgebieden en/of percelen, aangeduid met de 
navolgende, letterlijke aangehaalde, plaatselijk benamingen: 
Pastoorskuilen, Achter den Hekberg, Hekberg, Op den Wijen Weg, 
op het Wolfshoof, aan het Wolfshoof, Kauvenraader Berg, op den 
Ackerweg; opgemaakt door Robert van Develde, landmeter 1e 
klasse, ca, 1823 1 blad 

 6607 Kaart van sectie A. genaamd: Ter Schuren, 2e blad: omvattende de 
gehuchten, deelgebiden en/of percelen, aangeduid met de 
navolgende, letterlijk aangehaalde, plaatselijke benamingen; 
Achterste del, in de del, Broekhuizer Gewande, Kanijns Bongaerd, 
in de Kamp, en Hoensbroek-Village (=dorp), opgemaakt door 
Robert Van Develde, landmeter 1e klasse, ca 1823 blad 

 6608 Kaart van sectie A. genaamd: Ter Schuren, 3e blad: omvattende de 
gehuchten, de deelgebieden en/of percelen aangeduid met de 
navolgende, letterlijke aangehaalde, plaatselijke benamingen: 
Portion réunie au territoire de Nuth (= gedeeltelijk toegevoegd aan 
het grondgebied van Nuth), Cathagen, Cathagender Veldje, 
Vaasraede (= gehucht), Naanhoffer Bosch, Naanhof, aan de 
Jeugrubbe, Jeugrubbe,Schuuren Berg, Schuuren Veldje, Schuuren 
(= gehucht), Schuure Bergs Weiden, Schuure Beempde, Schuuren 
Wingert, Huyser gewa(a)nde, Moolen-Wiede (= Weide0, opgemaakt 
door Jean Lecluyse, landmeter 2e klasse, ca, 1823 1 blad 

 6609 Kaart sectie B. genaamd: Komerd, omvattende de gehuchten, 
deelgebieden en/of percelen, aangeduid met de navolgende, 
letterlijk aangehaalde, plaatselijke benamingen: Kouvender, 
Heysterberg, Ouden Hoff, Achter den Ouden Hoff, Flattestraat, 
Eiken Berg, Op de Eiken, Aan den Eiken Berg, Op de Butting, 
Buttings Veldje, Aan de Koeiweg, Op de Akerstraat, Singel, 
Demmer Bempdt, Op de Dem, Lotbroeker Bempdt, Beise(= Biese)- 
Weide, Reiker Weide, Lapper Bempden, de Wijerbempden, Op de 



Hoeve, Hoevender Boscken, Hoevender Veldje, Der Hoeven, (Alle 
gelegen ten noorden van de Molenbeek) en voorts de: Bovenste 
Werh (=Wehr), Lotbroek-hof, Achter de Lotbroeker Weide, 
Lotbroeker Bempdt, Lichtnberger Kamp, Horsten, Pesbemden, 
Rijker Bempdt, in de Winkel, Monesveld (= Monigs of 
Maandagsveld), Aan den Komender Stegen, (gehucht)-Komerd (= 
Koumerd), Muise-Veldje, Konings Bempden, Nieuwe Huys, 
Wijngaarts-Hoff (alle gelegen ten zuiden van de Molenbeek). 
opgemaakt door J.A. Lecluyse, landmeter 1e klasse, ca, 1823 1 blad 

 6610 Kaart van sectie C. genaamd: Overbroek, 1e blad, omvattende 
degehuchten, deelgebieden en/of percelen aangeduid met de 
navolgende, letterlijk aangehaalde, plaatselijke benamingen: Village 
(=Dorp) Hoensbroek, Muisberg Slakke Weiden, Slakke Beempden, 
Het Kasteel (Château), Onderste Wher (=Wehr), Middelste Wehr, 
Briel (=Brul), Of Laacert, Overbroek en Lotbroeker Gewande 
opgemaakt door Jean Lecluyse, landmeter 2e klasse. ca, 1823 1 blad 

 6611 Kaart van sectie C. genaamd: Overbroek, 2e Blad, omvattende de 
gehuchten, deelgebieden en/of percelen aangeduid met de 
navolgende,letterlijk aangehaalde, plaatselijke benamingen:Aan 
Brommele, Terlinden gewande, Aan de Olei(=Olie)- Moolen, 
Overlotbroek, Overlotbroeker Veld, Tenesschender Veld, Wingers 
Hoffgewande, op den Heerlen-weg. opgemaakt door Jean Lecluyse, 
landmeter 2e klasse. ca, 1823 1 blad 

 6612 Kaart van sectie C. genaamd: Overbroek, 3e blad, omvattende 
degehuchten, deelgebieden en/of percelen aangeduid met de 
navolgende, letterlijk aangehaalde, plaatselijke benamingen: 
Consterd, Laarder Beempt, Heere Beempden, Sloot (=Sloort), en 
Terlinden. opgemaakt door Jean Lecluyse, landmeter 2e klassem, 
ca, 1823 1 blad 

 
 6613 Verzamelkaart van de Kadastrale Minuutplans der secties A. B. en C. van de 

gemeente Hoensbroek, (Zonder datum) vermoedelijk opgemaakt ca, 1840.  1 blad 
N.B. Deze kaart is vermoedelijk (met de daarbij behorende kaarten der afzonderlijke sectie-bladen die 
niet meer aanwezig zijn) in 1841 in gebruik genomen. Zij is in grote lijnen nog  voorzien van Frans-
talige aanduidingen in de Belgische periode (1830 - 1839) Gebruikelijk. Ter voorkoming van verdere 
beschadiging is zij door de boekbinder van het Rijksarchief in Limburg, na restauratie, op karton 
geplakt, zodat zij voortaan afzonderlijk moet worden opgeborgen 

 
 6614 Copie van een verzamelkaart der Kadastrale Plans der secties A. B. en C. (Zonder 

datum), vermoedelijk opgemaakt+-, 1920.  1 blad 
N.B. Deze kaart was samengesteld uit een aantal afzonderlijke uitgeknipte sectie-kaarten en is ter 
versteviging achteraf op karton geplakt door de boekbinderrestaurateur van het Rijksarchief in Limburg 

 
 6615 Kaart van sectie B. 1e blad, 2e gedeelte, vernieuwd, september 1928.  1 blad 

N.B. Deze kaart bevindt zich (althans bij inventarisatie op 29 april 1976) op de betreffende Afdeling van 
het Bureau Gemeente-Werken aan de Heisterberg. Micro Fiches topografische atlas gemeente Heerlen 

 



Bijlagen 
 

1. Inventaris van het "Oud-archief" der Heerlijkheid en Schepenbank Hoensbroek. 
N.B. Deze bijlage was opgenomen in de originele inventaris van J. De Win toen dit archief zich nog in het Rijksarchief Limburg bevond. 
Momenteel is dit archief overgedragen aan het Gemeentearchief Heerlen en is afgezien van opname van deze bijlage in deze 
inventaris. 
 

2. Inventaris van de archieven van het Geslacht van en te Hoensbroek berustend op "Schloss 
Haag"(Duitsland) 

 

3. Inventaris van het archief van de Doop, Trouw en Overlijdensregisters der Parochie St. Jan 
Evangelist te Hoensbroek. 

N.B. Deze bijlage was opgenomen in de originele inventaris van J. De Win toen dit archief zich nog in het Rijksarchief Limburg bevond. 
Momenteel is dit archief overgedragen aan het Gemeentearchief Heerlen en is afgezien van opname van deze bijlage in deze 
inventaris. 
 

4. Inventaris van de registers van huwelijksafkondiging en der bijlagen bij de huwelijksakten, 
gepasseerd te Hoensbroek, berustend op het Rijksarchief in Limburg. 


