
-1.711.72 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 7651 t/m 8050 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                         00607 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 5265 t/m 5590 (vervolg van 2e serie in oud archief) 
1938-1975                                                                                                        00591 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 5591 t/m 5949 (vervolg van 2e serie in oud archief) 
1938-1975                                                                                                        00592 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 5950 t/m 6280 (vervolg van 2e serie in oud archief) 
1938-1975                                                                                                        00593 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 6281 t/m 6436 (vervolg van 2e serie in oud archief) 
1938-1975                                                                                                        00594 
 
kadaster 
-alfabetische naamlijst op de kadastrale leggers (verv  2e serie  oud arch) 
1938-1975                                                                                                        00595 
 
kadaster 
-register numerieke verwijzing kadastrale leggers deel 1 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00596 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 9151 t/m 9275 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00611 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 8751 t/m 9150 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00610 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 4952 t/m 5264 (vervolg van 2e serie in oud archief) 
1938-1975                                                                                                        00590 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 8051 t/m 8450 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00608 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 7286 t/m 7650 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00606 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 6901 t/m 7285 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00605 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 6501 t/m 6900 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00604 
 
kadaster 



-kadastrale leggers nrs. 6001 t/m 6500 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00603 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 5501 t/m 6000 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00602 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 5001 t/m 5500 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00601 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 4000 t/m 5000 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00600 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 0001 t/m 3999 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00599 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 0328 eigendommen gemeente  (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00598 
 
kadaster 
-register numerieke verwijzing kadastrale leggers deel 2 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00597 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 8451 t/m 8750 (3e serie) 
1976-1990                                                                                                        00609 
 
-1.712.4 
herbouw en herstel van werken 
-declaraties wederopbouwkosten na de oorlog van 1940-1945 
1945-1947                                                                                                        00615 
 
herbouw en herstel van werken 
-onteigening en ruimen van puin uit de oorlog van 1940-1945 
1945-1953                                                                                                        00613 
 
herbouw en herstel van werken 
-noodherstel van de in de oorlog van 1940-1945 beschadigde gebouwen 
1945-1948                                                                                                        00614 
 
-1.714 
invordering gemeentelijke belastingen 
-deurwaarder 
1958-1991                                                                                                        01322 
 
-1.714.1 
onroerend-goedbelasting 
-verordening (per wijziging strook) 
1976-1990                                                                                                        00616 
 
-1.714.11 
grondbelasting 
-verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting 
1950-1976                                                                                                        00617 



 
-1.714.12 
rioolrecht 
-verordening (per wijziging strook) 
1991-1996                                                                                                        00117 
 
rioolrecht 
-verordening 
1981-1990                                                                                                        00627 
 
rioolbelasting 
-verordening op de heffing en invordering van een rioolbelasting 
1939-1975                                                                                                        00618 
 
straatbelasting 
-verordening op de heffing en invordering van een straatbelasting 
1948-1975                                                                                                        00619 
 
-1.714.31 
personele belasting 
-verordening op de heffing van opcenten op personele belasting 
1943-1973                                                                                                        00620 
 
-1.714.35 
verlofs- en vergunningenrecht 
-verordeningen voor de verkoop van sterke en zwak-alcoholische drank 
1950-1967                                                                                                        00624 
 
vermakelijkheidsbelasting 
-verordeningen op de heffing van vermakelijkheidsbelasting 
1946-1978                                                                                                        00621 
 
-1.714.38 
verordening hondenbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1991-1995                                                                                                        00118 
 
hondenbelasting 
-verordening 
1948-1990                                                                                                        00626 
 
-1.718.7 
leges 
-verordening op de heffing en invordering van leges 
1948-1973                                                                                                        00622 
 
leges 
-verordeningen 
1973-1990                                                                                                        00625 
 
-1.719.5 
retributies wegens gebruik gemeentegrond 
-kohieren 
1946-1956                                                                                                        00623 
 
-1.75 
openbare orde 
-aanschrijvingen en klachten 



1982-1986                                                                                                        01343 
 
openbare orde 
-aanschrijvingen en klachten 
1986-1989                                                                                                        01345 
 
algemene politieverordening 
-vaststelling algemene politieverordening 
1983-1990                                                                                                        01460 
 
algemene politieverordening 
-vaststelling algemene politieverordening 
1950-1983                                                                                                        01459 
 
openbare orde 
-aanschrijvingen en klachten 
1986-1988                                                                                                        01344 
 
algemene politieverordening 
-vaststelling algemene politieverordening 1929 
1929                                                                                                        01458 
 
-1.752.14 
ons genoegen fanfare 
-jubileumuitgave b.g.v. het 125-jarig bestaansfeest 
1982                                                                                                        01457 
 
ons genoegen fanfare 
-verenigingsdossier (onderwerp) 
1970-1982                                                                                                        00111 
 
d'n doal 
-programmaboekje t.g.v. 44-jarig bestaan 
1981                                                                                                        01456 
 
-1.752.6 
gelijkheid 
-gelijkheid van ras, sekse en levensbeschouwing 
1979-1985                                                                                                        01346 
 
-1.754.213.1 
woonwagens 
-aanwijzing en aanleg van standplaatsen voor woonwagens in de gemeente 
1978-1984                                                                                                        01461 
 
woonwagens 
-aanwijzing en aanleg van standplaatsen voor woonwagens in de gemeente 
1974-1982                                                                                                        01463 
 
woonwagens 
-aanleg woonwagenlokatie aan de reestraat te herkenbosch 
1968-1974                                                                                                        01462 
 
woonwagens 
-aanleg woonwagenlokatie aan de reestraat te herkenbosch 
1985-1986                                                                                                        01323 
 
woonwagens 



-deelname aan regionaal woonwagenbeleid 
1973-1978                                                                                                        01324 
 
woonwagens 
-aanleg woonwagenlokatie aan de linderweg te melick 
1985-1986                                                                                                        01325 
 
-1.754.912 
standplaatsen weekmarkten 
-arob-beroepschrift adams groente- en fruithandel, meijel 
1982-1984                                                                                                        01326 
 
-1.755.22 
ambtenaren van de burgerlijke stand 
-bezoldiging ambtenaar van de burgerlijke 
1954-1971                                                                                                        01464 
 
ambtenaren van de burgerlijke stand 
-benoeming en bezoldiging 
1956-1990                                                                                                        01471 
 
ambtenaren van de burgerlijke stand 
-bezoldiging ambtenaar van de burgerlijke 
1950-1955                                                                                                        01465 
 
-1.755.23 
burgerlijke stand 
-openingstijden buro burgerlijke stand 
1960-1990                                                                                                        01470 
 
burgerlijke stand; registers 
-verzamelmap (onderwerp) 
1945-1984                                                                                                        00114 
 
-1.755.25 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1971-1980                                                                                                        01305 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1981-1985                                                                                                        01306 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1986-1990                                                                                                        01307 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1961-1970                                                                                                        01304 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1941-1950                                                                                                        01302 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1951-1960                                                                                                        01303 



 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1931-1940                                                                                                        01301 
 
-1.755.26 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1931-1940                                                                                                        01308 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1941-1950                                                                                                        01309 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1951-1960                                                                                                        01310 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1971-1980                                                                                                        01312 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1981-1985                                                                                                        01313 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1986-1990                                                                                                        01314 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1961-1970                                                                                                        01311 
 
-1.755.27 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1941-1950                                                                                                        01316 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1951-1960                                                                                                        01317 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1931-1940                                                                                                        01315 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1945-1960                                                                                                        01466 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1981-1985                                                                                                        01320 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1986-1990                                                                                                        01321 



 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1971-1980                                                                                                        01319 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1961-1970                                                                                                        01318 
 
-1.755.31 
bevolkingsadministratie 
-registers van opgenomen personen 
1935-1950                                                                                                        01300 
 
-1.755.311 
verblijfsregister 
-verblijfsregister ex art. 59-62 besluit bevolkingsboekhouding 
1948-1973                                                                                                        01468 
 
-1.755.322 
inlichtingen uit bevolkingsregister 
-vaststelling verordening op de heffing van rechten voor inlichtingen 
1948-1962                                                                                                        01469 
 
-1.755.33 
bevolkingsadministratie 
-reconstructie van de bevolkingsregister 
1941-1947                                                                                                        01467 
 
-1.755.36 
bevolkingsstatistiek 
-statistiek bevolkingsloop 
1941-1956                                                                                                        01472 
 
bevolkingsstatistiek 
-statistiek bevolkingsloop 
1957-1967                                                                                                        01473 
 
bevolkingsstatistiek 
-statistiek bevolkingsloop 
1968-1972                                                                                                        01475 
 
bevolkingsstatistiek 
-statistiek bevolkingsloop 
1977-1980                                                                                                        01476 
 
bevolkingsstatistiek 
-statistiek bevolkingsloop 
1981-1984                                                                                                        01477 
 
bevolkingsstatistiek 
-statistiek bevolkingsloop 
1973-1976                                                                                                        01474 
 
-1.755.361 
volkstelling 
-14e volkstelling der gemeente in telgebieden en uitkomsten 
1971                                                                                                        01480 



 
volkstelling 
-13e volkstelling d.d. 31 mei 1960 der gemeente in telgebieden en uitkomsten 
1960                                                                                                        01479 
 
volkstelling 
-12e volkstelling d.d. 31 mei 1947 der gemeente in telgebieden en uitkomsten 
1947                                                                                                        01478 
 
-1.755.4 
identiteit signalering 
-maatregelen t.a.v. politieke deliquenten uit de oorlog 
1940-1945                                                                                                        01482 
 
identiteit signalering 
-maatregelen t.a.v. joden genomen in de oorlog 
1940-1945                                                                                                        01481 
 
-1.755.5 
verklaringen en inlichtingen omtrent personen 
-beschikkingen inzake naamsverranderingen 
1962-1973                                                                                                        01483 
 
-1.755.61 
nederlanderschap en ingezetenschap 
-identiteit verkrijging nederlanderschap 
1966-1990                                                                                                        01484 
 
-1.755.654 
inlichtingen omtrent nationaliteit en afstamming 
-wetenschappelijk historisch onderzoek van dr. jan hubert biermans 
1975-1992                                                                                                        01485 
 
-1.756.1 
nederlanderschap en ingezetenschap 
-naturalisatie van vreemdelingen, woonachtig in deze gemeente 
1951-1982                                                                                                        01487 
 
nederlanderschap en ingezetenschap 
-verblijfsregister 
1973-1984                                                                                                        01488 
 
nederlanderschap en ingezetenschap 
-diverse personen dezer gemeente 
1937-1983                                                                                                        01486 
 
-1.759.51 
helingbestrijding 
-vaststelling verordening 
1977-1985                                                                                                        01489 
 
-1.761.11 
register van vergunningen 
-verkoop van sterken drank in het klein 
1905-1964                                                                                                        01490 
 
register van vergunningen 
-register van verloven a en b 



1923-1965                                                                                                        01491 
 
register van vergunningen 
-periodieke opgaven als bedoeld in de art. 35 en 51 van de drankwet 
1947-1957                                                                                                        01492 
 
drank en horecabelasting 
-vaststelling verordening 
1967-1983                                                                                                        01493 
 
drank en horecabelasting 
-vaststelling verordening 
1951-1967                                                                                                        01494 
 
-1.761.111 
ingetrokken en vervallen vergunningen drank- en horecawet 
-verzamelmap (a-z) 
1954-1990                                                                                                        00103 
 
-1.766 
jeugdbescherming 
-vaststelling verordening jeugdbescherming 
1945-1947                                                                                                        01495 
 
-1.77 
oprichting en deelname aan de basisgezondheidsdienst midden-limburg 
-voorbereidende correspondentie 
1981-1983                                                                                                        01496 
 
-1.772 
medische beroepen 
-vestiging huisartsen - uitvoering (a-z) 
1986-1990                                                                                                        00007 
 
medische beroepen 
-vestiging huisartsen - taakopdracht (onderwerp) 
1986-1988                                                                                                        00006 
 
-1.773.11 
keuring van waren 
-vaststelling verordening op de keuring van waren in de gemeente 
1956-1988                                                                                                        01522 
 
-1.773.12 
keuringsdienst van vee en vlees 
-gemeenschappelijke regeling 
1942-1964                                                                                                        01525 
 
vleeskeuringsdienst st. odiliënberg 
-uitvoeringsstukken 
1939-1942                                                                                                        01524 
 
keuringsdienst van vee en vlees 
-vaststelling verordening op de keuringsdienst van vee en vlees 
1952-1965                                                                                                        01523 
 
-1.773.121 
vleeskeuringsdienst 



-ontheffing van vleeskeuringen en aanwijzing van noodslacht-plaatsen 
1942-1960                                                                                                        01527 
 
keurlonen 
-verordening op heffing en invordering van keurlonen in de gemeente 
1950-1965                                                                                                        01526 
 
-1.774 
verordening besmettelinke ziektenbestrijding 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1947-1957                                                                                                        00513 
 
-1.774.4 
pokkenbestrijdingen 
-statistiek inentingen tegen pokken 
1946-1958                                                                                                        01529 
 
scabiesbestrijdingen 
-uitvoeringsoverzicht 
1945                                                                                                        01528 
 
-1.776.1 
verordening begraafrechten 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1971-1993                                                                                                        00059 
 
militaire-  en oorlogsgraven 
-algemene voorschriften en correspondentie 
1940-1966                                                                                                        01530 
 
-1.776.111 
begraafplaatsen 
-aanleg en integratie algemene begraafplaats te herkenbosch 
1972-1976                                                                                                        01531 
 
begraafplaatsen 
-aanleg openbare begraafplaats te melick 
1975                                                                                                        01532 
 
-1.777.13 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-muytertweg 026 
1968-                                                                                                        00172 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg 040 
1966-                                                                                                        00179 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsstraat 181 
1955-                                                                                                        00178 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-meinweg 001 
1984-1995                                                                                                        00177 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-meinweg 209 



1977-1995                                                                                                        00176 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-muytertweg 033 
1972-                                                                                                        00175 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-waterschei 026 
1971-                                                                                                        00165 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-luciaweg st. 019 
1972-                                                                                                        00171 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-lispinweg 001-006 
1973-                                                                                                        00173 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-venhof 002 
1987-1988                                                                                                        00170 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg 068 
1962-                                                                                                        00180 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg 092 
1946-                                                                                                        00166 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-steegstraat 044 
1972-                                                                                                        00185 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-waterschei 021 
1947-                                                                                                        00167 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-waterschei 022 
1965-                                                                                                        00168 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-waterschei 001 
1978-                                                                                                        00169 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-waterschei 036 
1976-                                                                                                        00174 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-walstraat 009 
1980                                                                                                        00259 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-jagerstraat 030 
1988-1991                                                                                                        00252 
 



ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-molenbergweg 023 
1974-1993                                                                                                        00253 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-muytertweg 027 
1971-1993                                                                                                        00255 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-heinsbergerweg 048 
1983-1993                                                                                                        00164 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-lispinweg 007 
1962-                                                                                                        00160 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg 074 
1980-1987                                                                                                        00567 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-steegstraat ongen. perceel sectie b 2357 
1973-                                                                                                        00183 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg t.o.081 
1967                                                                                                        00307 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg 078a (huisnummer nagaan) 
1983-1989                                                                                                        00181 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg t.o. 078 
1973                                                                                                        00260 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-lispinweg 001-006 
1985-1987                                                                                                        00187 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-steegstraat 140 
1949-                                                                                                        00186 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-koezoep 003 
1976-1996                                                                                                        00247 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-steegstraat perceel sectie b 0115 
1975-                                                                                                        00184 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-hammerstraat 038 
1972                                                                                                        00188 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg 097a 



1985-                                                                                                        00182 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-dorpsstraat 068 (schutterij st. andreas) 
1968-1989                                                                                                        00477 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-aan de vier gebroeders 016 
1978-1995                                                                                                        00191 
 
hinderwetvergunning nr 256 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01501 
 
hinderwetvergunning nr 256 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01500 
 
hinderwetvergunning nr 256 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01499 
 
hinderwetvergunningen voor stortplaatsen 
-door gedeputeerde staten van limburg verleende vergunningen 
1961-1971                                                                                                        01498 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-diversen 
1937-1939                                                                                                        00481 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-lispinweg 006 
1952-1974                                                                                                        00480 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-peereboom 005 
1956                                                                                                        00479 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 044 (pand afgebroken) 
1953                                                                                                        00478 
 
milieuvergunningen (diverse) 
-kerkplein 001 
1975-1983                                                                                                        00471 
 
milieuvergunningen 
-meinweg (bij tennisbaan) 
1976-1977                                                                                                        00378 
 
milieuvergunningen 
-meinweg (map 02) - springstoffenmagazijn (terrein staatsmijnen) 
1964-1966                                                                                                        00367 
 
hinderwetuitvoeringsprogramma 
-offerte, financiële bijdrage, besprekingen 
1982-1984                                                                                                        01497 
 



ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 026 
1977-                                                                                                        00133 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-meinweg 205 
1988-1989                                                                                                        00312 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01504 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-aan het kempke perceel sectie c 0988 
1962-1987                                                                                                        00121 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-biermansstraat dr. 009 
1968-1993                                                                                                        00122 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-biermansstraat dr. 012 
1958-1993                                                                                                        00123 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-biermansstraat dr. 014 
1967-1993                                                                                                        00124 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-biermansstraat dr. 046 
1965-1995                                                                                                        00192 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-brouwestraat 004 en 010 
1975-1993                                                                                                        00125 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-dorpsstraat 058 
1966-                                                                                                        00162 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-europalaan oost 022a 
1972-1987                                                                                                        00127 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-hoofdstraat 008 
1974-                                                                                                        00163 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-dorpsstraat 065a 
1964-1993                                                                                                        00129 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-europalaan centrum 002 
1972-1993                                                                                                        00130 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-europalaan oost 028 



1975-                                                                                                        00131 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 018 
1979-1987                                                                                                        00132 
 
milieuvergunningen 
-meinweg (map 01) - benzinepompinstallatie (terrein staatsmijnen) 
1956                                                                                                        00366 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01514 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-heinsbergerweg 040  /  is nu kempkesweg 001 
1988                                                                                                        00546 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 102 
1970                                                                                                        00553 
 
milieuvergunningen 
-lispinweg 006 - akzo 
1988-1990                                                                                                        00552 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-meinweg 203 
1985                                                                                                        00052 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-apollolaan 2 "sv de scherpschutters" 
1975-1996                                                                                                        00545 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-waterschei 067 
1978-1993                                                                                                        00254 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-waterschei 014 
1967-1991                                                                                                        00551 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-dorpsstraat 096 
1979-1989                                                                                                        00060 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01521 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01520 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01519 
 



hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01518 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1989-1990                                                                                                        01517 
 
hinderwetvergunning nr 256 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01502 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01510 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-sebastianusweg st. 003 
1968-1987                                                                                                        00128 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01505 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-biermansstraat dr. 003 
1973                                                                                                        00472 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01506 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01507 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1989-1990                                                                                                        01516 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01509 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986-1989                                                                                                        01515 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01511 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01512 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 032 



1946                                                                                                        00531 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-steegstraat 003 
1977-1978                                                                                                        00532 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01513 
 
hinderwetvergunning nr 256 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01503 
 
hinderwetvergunning 
-rockwool lapinus 
1986                                                                                                        01508 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-hoofdstraat 024 
1968-1993                                                                                                        00149 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 063 
1948-1987                                                                                                        00136 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 026 
1990-                                                                                                        00134 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 043 
1984-1993                                                                                                        00138 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-dorpsstraat 052 
1959-1993                                                                                                        00126 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 048 
1950-1987                                                                                                        00139 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 032 
1950-1987                                                                                                        00140 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-exgaard 004 
1973-                                                                                                        00141 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 038 
1950-1987                                                                                                        00142 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 043 
1974-                                                                                                        00143 
 



ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 033 
1976-1989                                                                                                        00144 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-heinsbergerweg 005 
1962-1987                                                                                                        00145 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-heinsbergerweg 005 
1970-1987                                                                                                        00146 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-flinkeven (koezoep)  perceel sectie b 2284 gedeeltelijk 
1987-                                                                                                        00135 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-heinsbergerweg 005a 
1977-                                                                                                        00148 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-groenstraat 064 
1949-1987                                                                                                        00137 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-hoofdstraat 034 
1965-1984                                                                                                        00150 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-veldweg 004 
1988-                                                                                                        00153 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-hoofdstraat 051 
1957-                                                                                                        00151 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kastanjelaan perceel sectie a 2553 
1974-                                                                                                        00152 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-keulsebaan 002 
1974-                                                                                                        00154 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-keulsebaan perceel sectie a 3162 en 3163 
1965-                                                                                                        00155 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-keulsebaan 002 
1976-                                                                                                        00156 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-gelegen langs de keulsebaan perceel sectie a 3838 
1966-                                                                                                        00157 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-koezoep 003 



1974-                                                                                                        00158 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-lispinweg 001-006 
1974-                                                                                                        00159 
 
ingetrokken en vervallen vergunningen 
-hoofdstraat 016 
1978-1987                                                                                                        00577 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-heinsbergerweg 020 
1955-1987                                                                                                        00161 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-heinsbergerweg 005 
1978-                                                                                                        00147 
 
-1.777.2 
sturing afvalverwijdering limburg n.v. 
-instelling en statuten (onderwerp) 
1990-1991                                                                                                        00588 
 
-1.777.26 
verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 
-vaststellen verordening 
1955-1972                                                                                                        01534 
 
regeling voor het ophalen van huisvuil 
-vaststellen regeling i.h.k.v. de gemeenschappelijke regeling roersreek 
1963-1972                                                                                                        01535 
 
verordening afvalstoffenheffing / verordening reinigingsrechten 
-vaststellen verordeningen 
1972-1990                                                                                                        01536 
 
gemeenschappelijke regeling regionale vuilverwerking 
-deelname en takenbesluit afvalstoffenverwijdering stadsgew.roerm. 
1975-1984                                                                                                        00101 
 
-1.777.262.2 
aanleg drukriolering in de verspreide gebieden 
-voorbereiding, begroting, uitvoering, correspondentie 
1974-1987                                                                                                        01573 
 
aanleg riolering de kom melick 
-basisplan riolering voor de kom melick 
1966-1968                                                                                                        01547 
 
aanleg riolering de kom herkenbosch 
-basisplan riolering voor de kom herkenbosch 
1957-1969                                                                                                        01546 
 
aanleg riolering muytertweg en daelenbroekweg 
-bestek, begroting, tekening en gunning 
1959-1960                                                                                                        01545 
 
aanleg riolering in diverse wegen 



-financiering, uitvoeringsplan, aanbesteding, rekening 
1958-1962                                                                                                        01544 
 
aanleg stamriool in herkenbosch 
-correspondentie betreffende de eindafrekening 
1959-1962                                                                                                        01543 
 
aanleg stamriool in herkenbosch 
-diverse aangelegenheden waaronder o.a. schadevergoedingen 
1957-1962                                                                                                        01542 
 
aanleg stamriool in herkenbosch 
-uitvoeringplannen, begroting, tekening, aanbesteding en uitvoering 
1956-1962                                                                                                        01541 
 
rioolrenovatie 
-renovatie van de riolering nabij panden dorpsstraat 8 en 10 (onderwerp) 
1990                                                                                                        00570 
 
rioleringswerken jagerstraat en st. hubertusstraat 
-bestek, uitvoering, correspondentie 
1970-1983                                                                                                        01572 
 
aanpassing riolering van de kernen melick en herkenbosch 
-uitvoeringsplannen, tekeningen en correspondentie 
1978-1982                                                                                                        01568 
 
aanleg riool van staatsmijn beatrix en riolering in berkenhoven 
-uitvoeringplannen, begroting, tekening en uitvoering 
1959                                                                                                        01540 
 
aanleg riolering in heinsbergerweg te melick 
-uitvoeringplannen, begroting, tekening en uitvoering 
1954-1957                                                                                                        01539 
 
aanleg riolering in meidoornlaan te melick 
-begroting, tekeningen, offerte, rekening, uitvoering 
1955-1956                                                                                                        01538 
 
aanleg riolering te melick en herkenbosch 
-uitvoeringsplannen en gunning opdracht 
1952-1955                                                                                                        01537 
 
bijzondere voorgevelrioollijnverordening dorpskern herkenbosch 
-ontwerp, voorbereiding, bezwaar, besluit 
1951-1965                                                                                                        01585 
 
uitbreidingen leidingennet 
-exgaard, stationsweg, steegstraat, schoolstraat/akzo (onderwerp) 
1990                                                                                                        00542 
 
lozing van afvalwater 
-vaststellen lozingsverordening riolering 
1976-1990                                                                                                        01574 
 
rioolaansluitingen 
-vergunningen voor het aansluiten van woonhuizen op de riolering 
1978-1986                                                                                                        01571 



 
rioolaansluitingen 
-vergunningen voor het aansluiten van woonhuizen op de riolering 
1972-1975                                                                                                        01553 
 
aanleg rioleringsoverstortput (i) plekhesterweg te herkenbosch 
-begroting, tekening, bestek en correspondentie 
1980-1985                                                                                                        01561 
 
aanleg persleiding met rioolgemaal en bergingsriool in de waterschei 
-begroting, tekening, bestek, gunning, correspondentie 
1978-1982                                                                                                        01562 
 
uitbreiding van de rioleringvan het industrieterrein "heide-roerstreek" 
-uitvoering van de eerste fase 
1981-1984                                                                                                        01563 
 
aanpassing van het riool plekhesterweg, rioolgemaal herkenbosch 
-uitvoeringsplan, begroting, gunning, correspondentie 
1983-1986                                                                                                        01564 
 
aanleg overstortriool kern melick op de roer en aansluiting aan wzl-riool 
-voorbereiding en technische uitvoering 
1982-1985                                                                                                        01565 
 
aanleg van twee overstortrioolleidingen te melick 
-voorbereiding, uitvoeringsplannen, tekeningen en correspondentie 
1967-1980                                                                                                        01559 
 
aanleg riolering diverse lokaties 
-uitvoeringsplannen, tekeningen en correspondentie 
1974-1978                                                                                                        01558 
 
lozing op het gemeenteriool door akzo-chemie lokatie herkenbosch 
-correspondentie inzake rioolschade uit de jaren 1967/1975 
1967-1975                                                                                                        01557 
 
vestiging van zakelijke rechten stamriool bp melick-noord i 
-vestiging zakelijke rechten alsmede toekenning van schadevergoeding 
1976-1977                                                                                                        01556 
 
aanleg overstortriool bp oortjensveld naar de roer in 1986 
-correspondentie, uitvoering 
1976-1987                                                                                                        01570 
 
rioolaansluitingen 
-vergunningen voor het aansluiten van woonhuizen op de riolering 
1976-1977                                                                                                        01554 
 
lozing op het gemeenteriool door akzo-chemie lokatie herkenbosch 
-correspondentie inzake rioolschade uit de jaren 1976/1983 
1976-1983                                                                                                        01569 
 
riolering 
-huisaansluitingen (onderwerp) 
1985-1990                                                                                                        00036 
 
rioolaansluitingen 



-vergunningen voor het aansluiten van woonhuizen op de riolering 
1970-1972                                                                                                        01552 
 
aanleg riolering t.b.v. de panden heinsbergerweg 60 t/m 66 
-begroting, tekening, bestek en correspondentie 
1970-1971                                                                                                        01551 
 
aanleg riolering in diverse wegen 
-begroting, tekening, bestek en correspondentie 
1965-1973                                                                                                        01550 
 
aanleg diverse riooltransportleidingen in pompgemalen 
-verlening aanlegvergunningen 
1978-1985                                                                                                        01566 
 
aanleg parallelriool in de nachtegalenweg 
-begroting, tekening, bestek en correspondentie 
1961-1962                                                                                                        01549 
 
lozing van afvalwater 
-lozing van afvalwater van de n.v. lispin te herkenbosch op gemeenteriool 
1946-1970                                                                                                        01548 
 
aanleg rioolpersleiding en pompput bp melick-noord 
-voorbereiding, begroting, uitvoering, correspondentie 
1982-1985                                                                                                        01567 
 
rioolaansluitingen 
-vergunningen voor het aansluiten van woonhuizen op de riolering 
1966-1981                                                                                                        01560 
 
aanleg stamriool naar de rivier de roer t.b.v. bp melick-noord 
-voorbereiding en technische uitvoering 
1976-1977                                                                                                        01555 
 
rioleringsplannen 
-vaststelling (onderwerp) 
1988-1989                                                                                                        00569 
 
-1.777.266.22 
storten en lozen 
-oude stortlocaties (onderwerp) 
1973-1985                                                                                                        00102 
 
-1.777.4 
geluidhinder 
-geluidsisolatie van woning meinweg 205 (vliegtuiglawaai) 
1988                                                                                                        00519 
 
hogere grenswaarden ten behoeve van woningbouw 
-vaststelling (onderwerp/locatie) 
1989-1990                                                                                                        00516 
 
geluidhinder 
-bestuursconvenant basis-isolatie-programma zonering vliegtuiglawa 
1986                                                                                                        00517 
 
geluidhinder 



-geluidzonering industrieterrein heide roerstreek 
1986-1987                                                                                                        01582 
 
geluidhinder 
-geluidzonering industrieterrein heide roerstreek 
1986                                                                                                        01581 
 
geluidhinder 
-motie gemeenteraad beperking militair vliegverkeer basis bruggen 
1990                                                                                                        00518 
 
geluidhinder 
-geluidzonering industrieterrein heide roerstreek 
1985-1986                                                                                                        01580 
 
geluidhinder 
-geluidzonering industrieterrein heide roerstreek 
1969-1984                                                                                                        01579 
 
geluidhinder 
-geluidzonering industrieterrein heide roerstreek 
1982-1987                                                                                                        01578 
 
geluidhinder 
-indicatief meerjaren programma geluid / geluidhinder militair vliegverkeer 
1980-1984                                                                                                        01577 
 
geluidhinder 
-indicatief meerjaren programma geluid / geluidhinder militair vliegverkeer 
1979-1986                                                                                                        01576 
 
geluidhinder 
-oude correspondentie inzake geluidshinder buitenlands vliegverkeer 
1971-1979                                                                                                        01575 
 
geluidhinderverordening 
-vaststellen geluidhinderverordening 
1982-1090                                                                                                        01583 
 
-1.777.66 
bodemonderzoeken 
-bennebroek (bestemmingsplan)  (strabis: …..) 
1989                                                                                                        01078 
 
bodemonderzoeken 
-postmesstraat joseph 005 (strabis: …..) 
1990                                                                                                        01036 
 
bodemonderzoeken 
-stationsweg (2 percelen) (strabis: …..) 
1988                                                                                                        00936 
 
bodemsanering 
-bodemsaneringprogramma's 
1982-1986                                                                                                        01598 
 
bodemonderzoeken 
-heinsbergerweg 066 (strabis: …..) 



1989                                                                                                        01037 
 
bodemonderzoeken 
-apollolaan/groenstraat (e nrs. 3955 en 5380) (strabis: …..) 
1987                                                                                                        00937 
 
bodemonderzoeken 
-heinsbergerweg 066 (strabis: …..) 
1990                                                                                                        01037 
 
bodemonderzoeken 
-stationsweg 090  (strabis: …..) 
1989                                                                                                        01077 
 
bodemonderzoeken 
-veldweg 034 (strabis …) 
1995                                                                                                        01271 
 
bodemonderzoeken 
-stationsweg 001 (boshotel) (strabis: …..) 
1989                                                                                                        01079 
 
bodemonderzoeken 
-veldweg 044 (strabis: …..) 
1989                                                                                                        01012 
 
bodemverontreiniging 
-bodemonderzoeken (onderwerp) (m.u.v. wienkeskoel ii) 
1989                                                                                                        00527 
 
bodemonderzoeken 
-stationsweg-veldweg (strabis: …..) 
1990                                                                                                        01035 
 
bodemverontreiniging 
-bodemonderzoeken (onderwerp) 
1987-1988                                                                                                        00526 
 
bodemonderzoeken 
-morgensterdreef 001 (strabis: …..) 
1990                                                                                                        01034 
 
bodemonderzoeken 
-groenstraat 013 (strabis: …..) 
1989                                                                                                        01013 
 
bodemverontreiniging 
-bodemonderzoek voormalige stortplaats meinweg perceel 2011 
1996                                                                                                        00524 
 
bodemonderzoeken 
-wienkeskoel ii (bestemmingsplan) (strabis: …..) 
1990                                                                                                        00528 
 
bodemonderzoeken 
-herkenbosch - potentiële woningbouwlocaties (strabis: …..) 
1989                                                                                                        01041 
 



-1.777.67 
waterzuiveringsplan 1978-1985 
-waterzuiveringsplan 1978-1985 van het waterschap zuiveringschap limburg 
1978-1980                                                                                                        01599 
 
-1.777.811 
ruimtelijke ordening 
-inspraakverordening - vaststelling 
1985-1994                                                                                                        00113 
 
ruimtelijke ordening eigen gemeente 
-sociografische rapporten 
1985-1988                                                                                                        00556 
 
-1.777.811.21 
structuurplan roerstreek 
-discussienota intergemeentelijk structuurplan 
1972                                                                                                        01614 
 
structuurplan roerstreek 
-uitkomsten van de enquete "bewonersonderzoek roerstreek" 
1972                                                                                                        01612 
 
structuurplan roerstreek 
-tabellenboek bewonersonderzoek 
1972                                                                                                        01611 
 
structuurplan roerstreek 
-nota 1: ontwikkeling tot op heden" 
1972                                                                                                        01610 
 
structuurplan roerstreek 
-de keuze uit meerdere demografische ontwikkelingsmodellen 
1972                                                                                                        01613 
 
structuurplan roerstreek 
-concept hoofdlijnen 
1971                                                                                                        01615a 
 
structuurplan roerstreek 
-discussienota n.a.v. de kanttekeningen van de p.p.c. bij het voorontwerp 
1972-1973                                                                                                        01620 
 
structuurplan roerstreek 
-intergemeentelijk structuurplan roerstreek 
1973                                                                                                        01615 
 
structuurplan roerstreek 
-installatie begeleidingscommissie en werkgroep 
1975                                                                                                        01621 
 
structuurplan roerstreek 
-voorontwerp structuurplan roerstreek 
1972                                                                                                        01616 
 
structuurplan roerstreek 
-praatplan voor-ontwerp structuurplan roerstreek 
1973                                                                                                        01617 



 
structuurplan roerstreek 
-besprekingsverslag intergemeentelijk structuurplan 
1971                                                                                                        01609 
 
structuurplan roerstreek 
-ontwerpstructuurplan stadsgewest tilburg en krefeld 
1973                                                                                                        01606 
 
structuurplan roerstreek 
-praatplan uitgangspunten groeimodel in regionaal en wijder verband 
1974                                                                                                        01618 
 
structuurplan roerstreek 
-samenvatting en kanttekeningen bij het voorontwerp structuurplan roerstreek 
1975                                                                                                        01619 
 
structuurplan roerstreek 
-voorbereiding, nota's, verslagen, correspondentie 
1973-1976                                                                                                        01604 
 
structuurplan roerstreek 
-voorbereiding, instelling werkgroep, verslagen, e.d. 
1967-1978                                                                                                        01600 
 
structuurplan roerstreek 
-vergaderingen van de werkgroep structuurplan roerstreek 
1971-1975                                                                                                        01601 
 
structuurplan roerstreek 
-voorbereiding, nota's, verslagen, correspondentie 
1972-1974                                                                                                        01603 
 
structuurplan roerstreek 
-toelichting behorende bij het structuurplan van de gemeente swalmen 
1966                                                                                                        01605 
 
structuurplan roerstreek 
-voor-ontwerp intergemeentelijk structuurplan westelijk mijnstreek 
1972                                                                                                        01607 
 
structuurplan roerstreek 
-besprekingsverslag intergemeentelijk structuurplan 
1971                                                                                                        01608 
 
structuurplan roerstreek 
-voorbereiding, nota's, verslagen, correspondentie 
1971-1973                                                                                                        01602 
 
-1.777.811.22 
bestemmingsplannen 
-gebruik van agrarische bedrijfsruimte aan de groenstraat 54 te melick 
1982-1986                                                                                                        01440 
 
bestemmingsplan "oortjensveld ii/iii 
-voorbereiding, ontwerp, overleg 
1983-1984                                                                                                        01430 
 



bestemmingsplannen 
-voorbereidingsbesluiten 
1978-1986                                                                                                        01441 
 
bestemmingsplan "oortjensveld ii/iii 
-concept-toelichting, voorbereidingsbesluit, ontwerpplan 
1985-1987                                                                                                        01435 
 
bestemmingsplannen 
-voorbereidingsbesluiten 
1987-1988                                                                                                        01442 
 
bestemmingsplan buitengebied melick-herkenbosch 
-inventarisatie en vaststelling bouwkavels, percelen en gebruikers 
1980-1981                                                                                                        01439 
 
bestemmingsplan buitengebied 
-advies, voorbereiding, nota's 
1980-1981                                                                                                        01438 
 
bestemmingsplan buitengebied melick-herkenbosch 
-advies, voorbereiding, nota's 
1973-1980                                                                                                        01437 
 
bestemmingsplan "oortjensveld ii/iii 
-ontwerp, vaststelling bp en wijziging inrichtingsplan 
1987-1990                                                                                                        01436 
 
bestemmingsplan buitengebied melick en herkenbosch 
-plankaarten, toelichtingen, planvoorschriften, overleg 
1980-1981                                                                                                        01434 
 
bestemmingsplan buitengebied melick en herkenbosch 
-planvoorschriften, concepten, wijzigingen en aanvullingen 
1980-1981                                                                                                        01433 
 
bestemmingsplan buitengebied-golfbaan 
-1e herziening van het bestemmingsplan buitengebied-golfbaan 
1985-1987                                                                                                        01443 
 
bestemmingsplan buitengebied melick en herkenbosch 
-ontwerp, partiële herziening, overleg melick en herkenbosch 
1981-1982                                                                                                        01431 
 
bestemmingsplan "steegstraat" 
-vaststelling 
1971-1974                                                                                                        01655 
 
bestemmingsplan recreatiecentrum "achter de hoven" 
-vaststelling 
1971-1974                                                                                                        01652 
 
bestemmingsplan "oortjensveld ii/iii 
-voorbereiding, voorontwerp, overleg 
1983                                                                                                        01429 
 
bestemmingsplan "oortjensveld ii/iii 
-voorbereiding, voorontwerp, overleg 



1980-1985                                                                                                        01428 
 
bestemmingsplan buitengebied melick-herkenbosch 
-procedure kroonberoep 
1984-1987                                                                                                        01427 
 
bestemmingsplan buitengebied melick en herkenbosch 
-rapport landschapanalyse en -waardering, voorbereiding 
1979-1980                                                                                                        01432 
 
bestemmingsplan "heide" 
-besluitvorming 
1965-1966                                                                                                        01657 
 
bestemmingsplannen 
-wienkeskoel i - exploitatie-opzetten 
1982-1990                                                                                                        00029 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - partiele wijziging - boerderijverplaatsing claasse 
1987-1989                                                                                                        00008 
 
bestemmingsplan buitengebied melick-herkenbosch 
-procedure 
1987-1991                                                                                                        01426 
 
bestemmingsplannen 
-procedure bestemmingsplan stationsweg 1988 
1988-1990                                                                                                        01418 
 
bestemmingsplan europalaan-oost 
-vaststelling wijziging 1973 
1972-1974                                                                                                        01662 
 
bestemmingsplan europalaan-oost 
-vaststelling herziening gebruiksvoorschriften 
1972-1974                                                                                                        01661 
 
bestemmingsplan "luzenkamp" 
-tekeningen en gebruiksvoorschriften 
1969-1970                                                                                                        01660 
 
bestemmingsplan "jeugdcentrum hammerstraat" 
-vaststelling 
1985                                                                                                        01692 
 
bestemmingsplan "luzenkamp" 
-vaststelling 
1969-1971                                                                                                        01658 
 
bestemmingsplan buitengebied-golfbaan 
-1e herziening van het bestemmingsplan buitengebied-golfbaan 
1986-1987                                                                                                        01444 
 
bestemmingsplan "berkenrode" 
-vaststelling uitbreidingsplan 
1956-1959                                                                                                        01656 
 



bestemmingsplan "voormalige meldingsgebieden" 
-vaststelling 
1971-1978                                                                                                        01663 
 
bestemmingsplan "elfenmeer" 
-vaststelling 
1970-1978                                                                                                        01664 
 
kernenplan stadsgewest roermond 
-ontwerp, standpuntbepaling, correspondentie 
1985                                                                                                        01623 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - partiele wijziging - beatrixhof (wolfhagen) 
1989                                                                                                        00010 
 
bestemmingsplan "muytertweg" 
-vaststelling 
1970-1974                                                                                                        01654 
 
bestemmingsplan herkenbosch 
-wijziging en vaststelling 
1971-1974                                                                                                        01653 
 
bestemmingsplan "melick noord ii" 
-voorbereidingsbesluit, schetsbebouwing, correspondentie 
1984-1986                                                                                                        01691 
 
bestemmingsplan "luzenkamp" 
-adviezen, voorbereiding, correspondentie 
1970-1971                                                                                                        01659 
 
bestemmingsplan kern melick 
-vaststelling wijziging 1979 
1979-1980                                                                                                        01679 
 
bestemmingsplan kern melick genaamd "smeelenberg" 
-wijzigingen 
1968-1971                                                                                                        01635 
 
bestemmingsplan kern melick genaamd "smeelenberg" 
-dubbele tekeningen behorende bij bestemmingsplan kern melick 
1966                                                                                                        01634 
 
bestemmingsplan kern melick genaamd "smeelenberg" 
-vaststelling 
1964-1969                                                                                                        01633 
 
uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern van melick 
-3e wijziging uitbreidingsplan 
1963-1965                                                                                                        01632 
 
uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern van melick 
-2e wijziging uitbreidingsplan 
1962-1963                                                                                                        01631 
 
uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern van melick 
-1e wijziging uitbreidingsplan 



1961-1962                                                                                                        01630 
 
bestemmingsplan "groene longen" te melick 
-vaststelling 
1978-1980                                                                                                        01678 
 
bestemmingsplan kern melick genaamd "smeelenberg" 
-wijziging 1972 
1972-1973                                                                                                        01638 
 
bestemmingsplan "oortjensveld i" 
-vaststelling wijziging 
1981-1983                                                                                                        01680 
 
bestemmingsplan "oortjensveld i" 
-vaststelling wijziging 1 
1981-1983                                                                                                        01681 
 
ruimtelijke ordening 
-planschadevergoeding 
1990-1991                                                                                                        01420 
 
bestemmingsplan steegstraat 
-ontwerp bp steegstraat en vaststelling bp steegstraat ii 
1977-1983                                                                                                        01682 
 
bestemmingsplan buitengebied-golfbaan 
-kroonberoep 1e partiële herziening 
1987-1991                                                                                                        01425 
 
bestemmingsplan "industrieterrein aan de lispinweg" 
-vaststelling wijziginng 1981 
1981-1982                                                                                                        01693 
 
bestemmingsplan "melick noord i" 
-vaststelling 1e wijziging 
1979-1981                                                                                                        01677 
 
bestemmingsplan kern herkenbosch 
-1e wijziging uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern herkenosch 
1963-1964                                                                                                        01645 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de stationsweg" 
-vaststelling wijziging 1976 
1976-1978                                                                                                        01675 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de stationsweg" 
-vaststelling wijziging 
1976-1978                                                                                                        01674 
 
bestemmingsplan recreatiecentrum meinweg 
-vaststelling 
1970-1971                                                                                                        01651 
 
bestemmingsplan recreatiecentrum meinweg 
-vaststelling 
1967-1970                                                                                                        01650 
 



bestemmingsplan europalaan-oost 
-vaststelling 
1967-1993                                                                                                        01649 
 
bestemmingsplan kern herkenbosch 
-3e wijziging uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern herkenosch 
1965                                                                                                        01648 
 
bestemmingsplan kern melick genaamd "smeelenberg" 
-tekeningen en gebruiksvoorschriften bij wijzigingen 
1969                                                                                                        01636 
 
bestemmingsplan kern herkenbosch 
-2e wijziging uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern herkenosch 
1965-1966                                                                                                        01646 
 
bestemmingsplan ten westen van de heinsbergerweg 
-vaststelling 
1972-1973                                                                                                        01637 
 
bestemmingsplan kern herkenbosch 
-vaststelling uitbreidingsplan 
1953-1959                                                                                                        01644 
 
bestemmingsplan smeelenberg 
-wijziging 1973 
1973-1974                                                                                                        01643 
 
bestemmingsplan "uitbreiding st camillus stichting" 
-vaststelling 
1972-1974                                                                                                        01642 
 
bestemmingsplan begraafplaats melick 
-vaststelling 
1972-1979                                                                                                        01641 
 
bestemmingsplan waterschei 
-vaststelling 
1971-1975                                                                                                        01639 
 
bestemmingsplan smeelenberg ten oosten van de parklaan 
-vaststelling 
1981-1982                                                                                                        01683 
 
basisplan kern herkenbosch 
-tekeningen 
1960-1966                                                                                                        01647 
 
uitbreidingsplan in onderdelen voor de kern van melick 
-ontwerp, vaststelling, correspondentie 
1953-1958                                                                                                        01629 
 
bestemmingsplan "elfenmeer" 
-vaststelling wijziging 
1977-1978                                                                                                        01672 
 
bestemmingsplan "melick noord ii" 
-ontwerp, bebouwingsvoorstellen, concept, correspondentie 



1983-1984                                                                                                        01690 
 
bestemmingsplan "melick noord ii" 
-voorontwerp, ontwerp, concept, correspondeentie 
1980-1982                                                                                                        01689 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de stationsweg 1981" 
-kroon-beroep, notulen, correspondentie 
1981-1986                                                                                                        01688 
 
bestemmingsplan "elfenmeer" 
-vaststelling 
1975-1978                                                                                                        01665 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de stationsweg" 
-vaststelling 
1973-1975                                                                                                        01666 
 
bestemmingsplannen 
-procedure bestemmingsplan buitengebied melick en herkenbosch 
1974-1983                                                                                                        01416 
 
bestemmingsplan "melick-noord i" 
-procedure, vaststelling 
1974-1978                                                                                                        01668 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de stationsweg 1981" 
-vaststelling 
1981-1985                                                                                                        01687 
 
bestemmingsplan "oortjensveld i" 
-vaststelling 
1971-1981                                                                                                        01669 
 
bestemmingsplan "ten westen van achter de hoven" 
-voorbereidingsbesluit, gebruiksvoorschriften 
1972-1977                                                                                                        01670 
 
bestemmingsplan "oortjensveld i" 
-vaststelling wijziging 1976 
1976-1977                                                                                                        01671 
 
kernenplan stadsgewest roermond 
-voorontwerp, concept-rapportage, overleg, correspondentie 
1982-1986                                                                                                        01622 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de lispinweg" 
-vaststelling 
1976-1981                                                                                                        01676 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de veldweg" 
-vaststelling 
1976-1978                                                                                                        01673 
 
bestemmingsplan "melick-noord" 
-voorbereiding vaststelling 
1971-1976                                                                                                        01667 
 



wederopbouw kern melick 
-definitief ontwerp, vaststelling, correspondentie 
1947-1955                                                                                                        01627 
 
wederopbouw kern melick 
-wijzigingen, correspondentie 
1955-1965                                                                                                        01628 
 
bestemmingsplan buitengebied-golfbaan 
-vaststelling 1e partiële herziening 
1987                                                                                                        01424 
 
bestemmingsplan buitengebied-golfbaan 
-vaststelling 1e partiële herziening 
1987                                                                                                        01423 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein stationsweg 1988" 
-voorbereiding, ontwerp,  herziening, vaststelling 
1981-1988                                                                                                        01422 
 
bestemmingsplan buitengebied 
-financiering, kostenverdeling. 
1974-1982                                                                                                        01421 
 
bestemmingsplannen 
-bestemmingsplan "centrum herkenbosch" 
1980-1985                                                                                                        01419 
 
bestemmingsplannen 
-procedure bestemmingsplan buitengebied melick en herkenbosch 
1982-1983                                                                                                        01417 
 
wederopbouw kern melick 
-opdracht, schetstekening, ontwerp, correspondentie 
1945-1950                                                                                                        01626 
 
hoofdzakenplan der gemeente melick en herkenbosch 
-wijzigingen, toelichtingen, gebruiksvoorschriften en tekeningen 
1939-1964                                                                                                        01625 
 
bestemmingsplannen diverse locaties 
-uitbreidingsplan, wijziging,, herziening, vaststelling 
1985                                                                                                        01624 
 
bestemmingsplan "woonwagencentrum" aan de kruisweg 
-besluitvorming voorstel en ontwerp 
1980-1981                                                                                                        01684 
 
bestemmingsplan "kern melick (gedeeltelijk)". 
-vaststelling 
1981-1984                                                                                                        01685 
 
bestemmingsplan "bedrijfsterrein aan de stationsweg 1981" 
-vaststelling 
1979-1981                                                                                                        01686 
 
bestemmingsplannen 
-wienkeskoel i - uitwerking 



1986-1989                                                                                                        00009 
 
-1.777.811.223 
saneringsplan rond r.k. kerk te herkenbosch 
-aanvragen, toekenning, uitvoering, correspondentie 
1965-1973                                                                                                        01584 
 
-1.777.811.3 
streekplan noord- en midden-limburg 
-regionaal distributie - planologisch onderzoek d.p.o. 
1981                                                                                                        01594 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-correspondentie, voorbereiding, ontwerp, standpuntbepaling 
1975-1980                                                                                                        01588 
 
basisbasisontwikkelingsplan stadsgewest roermond 
-concept-nota, discussienota 
1975-1976                                                                                                        01694 
 
basisbasisontwikkelingsplan stadsgewest roermond 
-nota i voor het basis-ontwikkelingsplan en doelstellingen 
1976-1977                                                                                                        01695 
 
basisbasisontwikkelingsplan stadsgewest roermond 
-nota "studie naar de hierarchie van kernen op het gebied van de verzorging" 
1977                                                                                                        01696 
 
basisbasisontwikkelingsplan stadsgewest roermond 
-nota inzake de bespreking onderzoek kernenhiërarchie 
1977-1978                                                                                                        01697 
 
basisbasisontwikkelingsplan stadsgewest roermond 
-basisontwikkelingsplan eindrapport fase ii 
1979                                                                                                        01698 
 
basisplan voor de openluchtrecreatie in midden-limburg 
-voorbereiding, opstellen basisplan, voortgangsrapporten 
1969-1970                                                                                                        01699 
 
basisplan voor de openluchtrecreatie in midden-limburg 
-voortgangsrapporten 
1970-1972                                                                                                        01700 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-vaststelling streekplan door provinciale staten van limburg 
1982                                                                                                        01596 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-correspondentie, voorbereiding, ontwerp 
1974-1975                                                                                                        01587 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-onderzoek sociaal-economische structuur noord- en midden limburg 
1977-1980                                                                                                        01597 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-correspondentie, inspraak, standpuntbepaling 



1978-1980                                                                                                        01589 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-correspondentie, voorlichting, voorontwerp 
1980                                                                                                        01590 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-correspondentie, voorontwerp, standpuntbepaling 
1980-1981                                                                                                        01591 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-standpuntbepalingen 
1975-1979                                                                                                        01592 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-regionaal distributie - planologisch onderzoek d.p.o. 
1980-1981                                                                                                        01593 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-ontwerp, standpuntbepaling, bezwaar, mededeling standpunt 
1981                                                                                                        01595 
 
basisplan voor de openluchtrecreatie in midden-limburg 
-ontwerpbasisplan 
1971-1972                                                                                                        01701 
 
streekplan midden-limburg 
-vastgesteld besluit van prov. staten en goedgekeurd bij kon. besluit 
1956-1958                                                                                                        01586 
 
-1.777.814 
exploitatieverordening 1971 
-verordening (per wijziging strook) 
1971-1995                                                                                                        00236 
 
-1.777.83 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg van beplanting diverse locaties 
1965-1973                                                                                                        01706 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg beplantingen 2e fase bp oortjensveld i 
1979-1982                                                                                                        01712 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg wandelpaden in de zandbergen te herkenbosch 
1976-1979                                                                                                        01713 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg 2e fase van de beplanting in het b.p. melick-noord i 
1979-1984                                                                                                        01714 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg van plantsoen en beplanting rond de bejaardenwoningen 
1967-1972                                                                                                        01704 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg beplantingen diverse locaties 



1973-1980                                                                                                        01710 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg beplantingen diverse locaties 
1971-1976                                                                                                        01709 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg beplantingen diverse locaties 
1971-1976                                                                                                        01708 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg van parken en plantsoenen diverse locaties 
1956-1967                                                                                                        01702 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg beplantingen b.p. melick noord i en oortjensveld i 
1976-1982                                                                                                        01711 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg boombeplanting langs diverse woonstraten in de gemeente 
1971-1975                                                                                                        01707 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg van parken en plantsoenen diverse locaties 
1968-1970                                                                                                        01703 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg van plantsoenen en boombeplantingen 
1969-1972                                                                                                        01705 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg diverse beplantingen (onderwerp) 
1987-1990                                                                                                        00245 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg kweektuin nabij de openbare begraafplaats te melick 
1980-1983                                                                                                        01330 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-voorgenomen ingebruikgeving van groenstroken aan particulieren 
1984-1985                                                                                                        01329 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-parken, plantsoenen en wandelplaatsen 
1969-1986                                                                                                        01328 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg plantsoenen en beplantingen 
1971-1987                                                                                                        01327 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanvullend bomenplan in de kernen van melick en herkenbosch 
1978-1986                                                                                                        00246 
 
-1.778.31 
drinkwatervoorziening 
-aanleg hoofdleiding 
1959-1962                                                                                                        01715 



 
drinkwatervoorziening 
-uitbreidingen hoofdleidingnet 
1971-1987                                                                                                        00258 
 
drinkwatervoorziening 
-uitbreiding hoofdleiding waterleidingnet 
1966-1967                                                                                                        01718 
 
drinkwatervoorziening 
-uitbreiding hoofdleiding waterleidingnet 
1963-1965                                                                                                        01717 
 
drinkwatervoorziening 
-uitbreiding waterleidingnet stationsweg 
1962-1967                                                                                                        01720 
 
drinkwatervoorziening 
-erfdienstbaarheid van het waterwingebied staatsmijn beatrix en pompgebouw 
1955-1972                                                                                                        01721 
 
drinkwatervoorziening 
-aanleg waterleiding meinweg en wijziging waterleiding aan de heinsbergerweg 
1958-1973                                                                                                        01722 
 
drinkwatervoorziening 
-uitbreiding waterleidingnet diverse locaties 
1958-1973                                                                                                        01723 
 
drinkwatervoorziening 
-vergunning en financiering aanleg van drinkwatervoorziening 
1954-1972                                                                                                        01332 
 
waterleiding maatschappij limburg 
-n.v. waterleidingmaatschappij limburg 
1958-1987                                                                                                        01331 
 
drinkwatervoorziening 
-aanleg hoofdleiding 
1958-1959                                                                                                        01716 
 
drinkwatervoorziening 
-uitbreiding hoofdleiding waterleidingnet 
1968-1970                                                                                                        01719 
 
drinkwatervoorziening 
-aansluiting onrendabele panden in 1989 (onderwerp) 
1989                                                                                                        00244 
 
-1.778.311 
drinkwatervoorziening 
-aansluiting onrendabele en superonrendabele panden 
1961-1983                                                                                                        00115 
 
watervoorziening 
-voorschriften en uitvoering van de grondwaterverordening voor de provincie 
1964-1986                                                                                                        01333 
 



-1.778.41 
zwembad "de bayenkuil" aan de meinweg te herkenbosch 
-exploitatie en beheer 
1951-1966                                                                                                        01724 
 
-1.778.5 
volkshuisvesting 
-toewijzing rijkssteun woningbouw in de jaren 1982 t/m 1984 
1982-1984                                                                                                        01738 
 
volkshuisvesting 
-toewijzing rijkssteun woningbouw in de jaren 1978 t/m 1981 
1978-1981                                                                                                        01737 
 
volkshuisvesting 
-bouw- en woningtoezicht kring maasbracht 
1947-1962                                                                                                        01725 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma - map 05 (onderwerp) 
1986-1989                                                                                                        00100 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma - map 04 (onderwerp) 
1986-1989                                                                                                        00099 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma - map 03 (onderwerp) 
1986-1989                                                                                                        00098 
 
volkshuisvesting 
-statistiek bouwbedrijvigheid over de jaren 1945 t/m 1950 
1945-1950                                                                                                        01726 
 
volkshuisvesting 
-enquête bouwactiviteit en woningbehoefte in de jaren 1947 en 1948 
1947-1948                                                                                                        01727 
 
volkshuisvesting 
-enquête bouwactiviteit en woningbehoefte in de jaren 1949, 1951 en 1952 
1949-1952                                                                                                        01728 
 
volkshuisvesting 
-opgaven abnormale samenwoningen in de jaren 1949, 1951 en 1952 
1949-1952                                                                                                        01729 
 
volkshuisvesting 
-statistiek bouwbedrijvigheid over de jaren 1951 t/m 1957 
1951-1957                                                                                                        01731 
 
volkshuisvesting 
-statistiek bouwbedrijvigheid over de jaren 1958 t/m 1962 
1958-1962                                                                                                        01732 
 
volkshuisvesting 
-woningstatistiek 
1964-1985                                                                                                        01335 
 



volkshuisvesting 
-statistiek bouwbedrijvigheid over de jaren 1974 t/m 1981 
1974-1981                                                                                                        01736 
 
volkshuisvesting 
-toewijzing woningbouw in de jaren 1985-1986 
1981-1986                                                                                                        01334 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaardossier) 
1990                                                                                                        00237 
 
volkshuisvesting 
-statistiek bouwbedrijvigheid over de jaren 1963 t/m 1973 
1963-1973                                                                                                        01733 
 
volkshuisvesting 
-bouwprogramma's, woningverdeling en subsidie-toezeggingen 
1960-1970                                                                                                        01734 
 
volkshuisvesting 
-bouwprogramma's, woningverdeling en subsidie-toezeggingen 
1971-1977                                                                                                        01735 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma - map 01 (onderwerp) 
1986-1989                                                                                                        00096 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma - map 02 (onderwerp) 
1986-1989                                                                                                        00097 
 
volkshuisvesting 
-bouwvolume 1946 t/m 1956 
1946-1956                                                                                                        01730 
 
-1.778.51 
bouwverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1933-1967                                                                                                        01739 
 
bouwverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1967-1986                                                                                                        01740 
 
-1.778.511 
aanlegvergunningen 
-velling laanbomen hammerlaan en muytertweg te herkenbosch 
1986-1988                                                                                                        00506 
 
aanlegvergunningen 
-aanbrengen landschappelijke beplanting elmterweg herkenbosch 
1990                                                                                                        00509 
 
aanlegvergunningen 
-aanbrengen van bedrijfswegen en/of verhardingen 
1981                                                                                                        00499 
 



aanlegvergunningen 
-draineren van pachtkavel 1-7 gelegen in het flinke ven 
1984-1987                                                                                                        00502 
 
aanlegvergunningen 
-draineren van pachtkavel 23 en 24 gelegen in het flinke ven 
1985-1986                                                                                                        00503 
 
aanlegvergunningen 
-arob-procedure weigering aanlegvergunning c. wolfhagen, steegstraat 82 
1984-1987                                                                                                        01336 
 
bouwvergunningen 
-besluiten tot het verlenen van bouwvergunningen 
1976-1980                                                                                                        01741 
 
aanlegvergunningen 
-aanleg transportleidingen voor afvoer van rioolwater 
1982-1983                                                                                                        00498 
 
aanlegvergunningen 
-aanleg transportleidingen voor afvoer van rioolwater 
1982-1983                                                                                                        00497 
 
aanlegvergunningen 
-aanbrengen overstortriool t.b.v. bestemmingsplan oortjensveld 
1986                                                                                                        00505 
 
aanlegvergunningen 
-inrichting verenigingslocatie aan de wijngaardstraat 
1990-1992                                                                                                        00510 
 
aanlegvergunningen 
-graven c/q verbeteren en maken van kunstwerken in waterlopen 
1984-1985                                                                                                        00500 
 
aanlegvergunningen 
-verbeteren van de luzenkampweg te herkenbosch 
1986                                                                                                        00504 
 
aanlegvergunningen 
-ophogen van een weiland in het gebied papenbroek 
1984                                                                                                        00501 
 
aanlegvergunningen 
-dunnen van bosplantsoen rond waterschei 52 en aanleggen boomgaard 
1988-1990                                                                                                        00507 
 
aanlegvergunningen 
-drainage voor de percelen 1-13 t/m 1-16 in het flinke ven 
1989-1990                                                                                                        00508 
 
aanlegvergunningen 
-aanleg transportleidingen voor afvoer van rioolwater 
1982-1983                                                                                                        00496 
 
aanlegvergunningen 
-verbeteren oude keulsebaan, de teuserberg en wijngaardstr. r.v.k. 



1982                                                                                                        00495 
 
bouwvergunningen 
-lijsten van verleende bouwvergunningen (jaarstroken) 
1976-1990                                                                                                        00628 
 
bouwvergunningen 
-bouwvergunningverlening woningen hoosveld te herkenbosch 
1984                                                                                                        01744 
 
bouwvergunningen 
-bouwvergunningverlening woningen aan het kerkplein te herkenbosch 
1983                                                                                                        01743 
 
bouwvergunningen 
-besluiten tot het verlenen van bouwvergunningen 
1981-1985                                                                                                        01742 
 
bouwvergunningen 
-lijsten van verleende bouwvergunningen (jaarstroken) 
1945-1975                                                                                                        00629 
 
-1.778.519.2 
afbraak bouwwerken afbraak bouwvallige woningen en bouwwerken 
-slopen van bouwwerken 
1953-1985                                                                                                        01337 
 
afbraak bouwwerken afbraak bouwvallige woningen en bouwwerken 
-slopen van bouwwerken 
1962-1973                                                                                                        01745 
 
-1.778.52 
stads- en dorpsvernieuwing 
-verslaglegging / rapportage 
1983-1990                                                                                                        00242 
 
stads- en dorpsvernieuwing 
-gemeentelijk meerjarenprogramma (behoefteramingen) 
1987-1990                                                                                                        00589 
 
stads- en dorpsvernieuwing 
-sanering dorpskern melick 
1964-1987                                                                                                        01746 
 
-1.778.522 
onbewoonbaarverklaringen 
-onbewoonbaarverklaringen 
1962-1972                                                                                                        01749 
 
onbewoonbaarverklaringen 
-onbewoonbaarverklaringen 
1939-1962                                                                                                        01747 
 
onbewoonbaarverklaringen 
-onbewoonbaarverklaringen 
1954-1961                                                                                                        01748 
 
onbewoonbaarverklaringen 



-onbewoonbaarverklaringen 
1959-1976                                                                                                        01338 
 
-1.778.53 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1978 
1978                                                                                                        01770 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans exploitatie-rekening boekjaar 1968 
1968                                                                                                        01760 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans exploitatie-rekening boekjaar 1969 
1969                                                                                                        01761 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans exploitatie-rekening boekjaar 1970 
1970                                                                                                        01762 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans exploitatie-rekening boekjaar 1971 
1971                                                                                                        01763 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans exploitatie-rekening boekjaar 1972 
1972                                                                                                        01764 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans exploitatie-rekening boekjaar 1973 
1973                                                                                                        01765 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; jaarrekening boekjaar 1974 
1974                                                                                                        01766 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; jaarrekening boekjaar 1975 
1975                                                                                                        01767 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans verlies- en winstrekening boekjaar 1966 
1966                                                                                                        01759 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; jaarrekening boekjaar 1977 
1977                                                                                                        01769 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1979 
1979                                                                                                        01771 
 
regionaal woningmarktonderzoek 
-regionaal woningmarktonderzoek in het stadsgewest roermond 
1971-1973                                                                                                        01750 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1981 



1981                                                                                                        01773 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1982 
1982                                                                                                        01774 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1983 
1983                                                                                                        01775 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1984 
1984                                                                                                        01776 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1985 
1985                                                                                                        01777 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1986 
1986                                                                                                        01778 
 
woningvereniging roerstreek 
-vergaderingen (jaarstroken) 
1987-1990                                                                                                        00039 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; jaarrekening boekjaar 1976 
1976                                                                                                        01768 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; beredeneerd verslag en jaarrekening boekjaar 1980 
1980                                                                                                        01772 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans verlies- en winstrekening boekjaar 1964 
1964                                                                                                        01757 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans verlies- en winstrekening boekjaar 1963 
1963                                                                                                        01756 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans verlies- en winstrekening boekjaar 1962 
1962                                                                                                        01755 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans verlies- en winstrekening boekjaar 1961 
1961                                                                                                        01754 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken 
1970-1987                                                                                                        01753 
 
woningbehoefte- en vestigingsonderzoek 
-onderzoeken en nota's inzake de woningbouw 
1969-1985                                                                                                        01752 
 



nota ouderenhuisvesting woningbehoefte melick-herkenbosch 
-vaststelling (onderwerp) 
1988                                                                                                        00548 
 
woningvereniging roerstreek 
-jaarstukken; balans verlies- en winstrekening boekjaar 1965 
1965                                                                                                        01758 
 
-1.778.532 
woningvereniging "melick en herkenbosch" 
-toepassing art. 8 woningbesluit 
1949                                                                                                        01751 
 
-1.778.532.1 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 8 woningwetwoningen te melick en herkenbosch 
1960-1967                                                                                                        01799 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 8 bejaardenwoningen aan de mauritslaan / linderweg 
1978-1986                                                                                                        01817 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 2539-pvat-225 - 12 woningwetwoningen en 20 damwoningen 
1979-1993                                                                                                        00230 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 22 bejaardenwoningen te herkenbosch 
1987-1988                                                                                                        01825 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 22 bejaardenwoningen te herkenbosch 
1988                                                                                                        01826 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex seniorenhof melick 
1988-1992                                                                                                        00229 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex 2743 - 14 woningwetwoningen aan de korenbloemdreef 
1981-1989                                                                                                        00232 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex ppnh 72864 - 4 bejaardenwoningen aan de wienkeskoel 
1987-1990                                                                                                        00225 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 2652 - 8 bejaarden-woningen mauritslaan-lindelaan 
1981-1990                                                                                                        00231 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex pv 2197 - 18 woningen 
1975-1990                                                                                                        00228 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex ppnh 185 
1991-1994                                                                                                        00227 
 



beheer woningwetwoningen 
-complex pv 2875-pvat-437 - 13 woningwetwoningen - 13 hat-woningen 
1984-1994                                                                                                        00233 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex ppnh 185 
1992-1993                                                                                                        00226 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex ppnh 71637-1986 - 26 sociale woning - 10 bejaardenwoning 
1986-1995                                                                                                        00235 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex ppnh-72763 - 22 seniorwoningen aan de bereklauw 
1988-1992                                                                                                        00224 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex ppnh-72864 - 4 bejaardenwoningen aan de wienkeskoel 
1989                                                                                                        00223 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 2110 - 16 woningen aan de schoolstraat - reestraat 
1972-1988                                                                                                        00222 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 1764-1968 - 26 woningen en 12 bejaardenwoningen 
1968-1989                                                                                                        00221 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 12 woningwetwoningen te melick en herkenbosch 
1962-1964                                                                                                        01801 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 6 woningwetwoningen aan de st. servaaslaan te melick 
1962-1969                                                                                                        01802 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 30 woningwetwoningen aan de st. hubertusstraat te herkenbosch 
1963-1969                                                                                                        01803 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 14 woningwetwoningen te melick en herkenbosch 
1961-1964                                                                                                        01800 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 30 woningwet-woningen te melick en herkenbosch 
1954-1955                                                                                                        01787 
 
beheer woningwetwoningen 
-beheer van  20 woningwet-woningen te melick 
1953-1955                                                                                                        01791 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex ppnh 71637-1986 - 36 huurwoningen 
1985-1986                                                                                                        00202 
 
bouw woningwetwoningen 
-aanpassingen diverse woningen in herkenbosch 



1976-1979                                                                                                        01814 
 
bouw premie-woningen 
-bouw van 12 premie-woningen t.b.v. beambten der staatsmijn beatrix 
1954-1955                                                                                                        01792 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 18 woningwetwoningen aan de robert graaflandstraat te herkenbosch 
1973-1980                                                                                                        01813 
 
beheer woningwetwoningen 
-beheer van  20 woningwet-woningen te herkenbosch 
1953-1955                                                                                                        01790 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 16 woningwetwoningen aan de schoolstraat / reestraat 
1971-1986                                                                                                        01812 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 1262-nb-1962 - 6 woningen aan de st. servaaslaan 
1963-1970                                                                                                        00215 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 20 woningwet-woningen te herkenbosch 
1954                                                                                                        01789 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 57 woningwetwoningen te melick en herkenbosch 
1956-1959                                                                                                        01793 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 14 woningwet-woningen te melick en herkenbosch 
1954-1955                                                                                                        01788 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 22 bejaardenwoningen te herkenbosch 
1987-1989                                                                                                        01827 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 13 woningwetwoningen en 13 hat-woningen te melick 
1980-1982                                                                                                        01820 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 12 woningwetwoningen en 20 van dam-woningen aan de markt te melick 
1978-1980                                                                                                        01819 
 
bouw woningwetwoningen 
-aanpassingen diverse woningen in melick 
1976-1979                                                                                                        01815 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 30 woningwetwoningen te melick en herkenbosch 
1958-1961                                                                                                        01794 
 
beheer woningwetwoningen 
-beheer van 12 woningwetwoningen t.b.v. beambten staatsmijn beatrix 
1955-1966                                                                                                        01795 
 



beheer premie-woningen 
-beheer van 12 premie-woningen t.b.v. beambten staatsmijn beatrix 
1958-1961                                                                                                        01796 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 14 woningwetwoningen te melick en herkenbosch 
1958-1961                                                                                                        01797 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 36 woningwetwoningen te melick en herkenbosch 
1959-1961                                                                                                        01798 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 12 woningwetwoningen en 20 van dam-woningen aan de markt te melick 
1978-1980                                                                                                        01818 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 4 woningwetwoningen aan de st. hubertusstraat te herkenbosch 
1964-1969                                                                                                        01804 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex v 10413 - 2 woningen europalaan-oost herkenbosch 
1948-1968                                                                                                        00199 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex v 13843 - 6 woningen brouwestraat - europalaan oost 
1957-1967                                                                                                        00201 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv  791-nb-1959 - 36 woningen 
1959-1988                                                                                                        00211 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 13 woningwetwoningen en 13 hat-woningen te melick 
1983                                                                                                        01821 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex psv  66 - voorheen - pv 548 en pv 681 
1971-1977                                                                                                        00210 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 681-nb-1958 - 14 woningen hoogstraat-marktstraat 
1959-1989                                                                                                        00209 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex psv 1077 - voorheen - pv 1351 
1974-1982                                                                                                        00220 
 
verkoop van woningwetwoningen 
-diverse complexen in melick 
1978 en 1979                                                                                                        01809 
 
beheer woningwetwoningen 
-beheer van 6 woningwet-woningen te melick en herkenbosch 
1952-1957                                                                                                        01786 
 
verkoop van woningwetwoningen 
-diverse complexen in herkenbosch 



1978 en 1979                                                                                                        01810 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv  937-nb-1960 - 8 woningen-carolusstraat-meuwissenstr. 
1961-1988                                                                                                        00212 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex psv 419 - (voorheen pv 5405) 
1972-1974                                                                                                        00198 
 
verkoop van woningwetwoningen 
-diverse complexen 
1963-1972                                                                                                        01808 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 548-nb-1958 - 30 woningen 
1958-1995                                                                                                        00208 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex psv 420 - voorheen - pv 360 
1972-1975                                                                                                        00207 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 360-nb-1956 - 57 woningen 
1957-1971                                                                                                        00206 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex v 11423 - 12 woningen dr.poelstraat 
1951-1955                                                                                                        00200 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex psv 131 - voorheen - pv 11423-pv 13843-pv 77-pv 95 
1971-1979                                                                                                        00205 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 95-nb-1954 - 20 woningen 
1957-1990                                                                                                        00204 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw complex van 8 woningwet-woningen 
1947                                                                                                        01779 
 
woningwetwoningen 
-vaststelling huurprijzen en huurverhogingen 
1972-1978                                                                                                        01811 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 77-nb-1954 - 30 woningen en 14 woningen 
1957-1990                                                                                                        00203 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex v 5405 - 5 woningen brouwestraat - daelenbroekweg 
1947-1989                                                                                                        00197 
 
bouw woningwetwoningen 
-verhuring van 12 woningwet-woningen aan de dr. poelsstraat te herkenbosch 
1951-1958                                                                                                        01783 
 



beheer woningwetwoningen 
-complex pv 1351 - 30 woningen graaf van gelrestraat-parallelweg 
1965-1990                                                                                                        00219 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex psv 269 - voorheen 791-937-1094-1253-1262-1262-1307-139 
1972-1986                                                                                                        00218 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 1392 - 4 woningen aan de st. hubertusstraat h'bosch 
1967-1988                                                                                                        00217 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 1307-nb-1963 - 30 woningen aan de st. hubertusstraat 
1964-1987                                                                                                        00216 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 30 woningen aan de graaf van gelrestraat en parallelweg te melick 
1963-1968                                                                                                        01805 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 14 woningwetwoningen aan de korenbloemdreef 
1979-1984                                                                                                        01816 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 6 woningwet-woningen te melick en herkenbosch 
1952-1957                                                                                                        01785 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pwbw 3072-1984 - 8 wonigwetwoningen aan de wienkeskoel 
1985-1988                                                                                                        00234 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 13 woningwetwoningen en 13 hat-woningen te melick 
1982-1985                                                                                                        01822 
 
bouw woningwetwoningen 
-beheer 12 beambtewoningen daelenbroekweg / nachtegalenweg 
1955-1971                                                                                                        01784 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 12 woningwet-woningen aan de dr. poelsstraat te herkenbosch 
1950-1955                                                                                                        01782 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 2 woningwet-woningen aan mismeer te herkenbosch 
1947-1949                                                                                                        01781 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 1094-nb-1961 - 14 woningen 
1962-1988                                                                                                        00213 
 
beheer woningwetwoningen 
-beheer complex van 8 woningwet-woningen 
1947-1959                                                                                                        01780 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 26 woningen, complex pv 1764 '68 



1967-1969                                                                                                        01806 
 
verkoop van woningwetwoningen 
-diverse complexen 
1956-1972                                                                                                        01807 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 22 bejaardenwoningen te herkenbosch 
1985-1987                                                                                                        01824 
 
bouw woningwetwoningen 
-bouw van 8 woningwetwoningen in het bp melick-noord ii 
1984-1987                                                                                                        01823 
 
beheer woningwetwoningen 
-complex pv 1253-nb-1962 - 12 woningen 
1963-1990                                                                                                        00214 
 
-1.778.532.2 
premiehuurwoningen 
-bouw van 10 premie-huurwoningen te melick 
1979-1980                                                                                                        01828 
 
wet bezitsvormingsfonds 
-vaststelling garantie-besluiten ter uitvoering van de wet 
1971-1981                                                                                                        01910 
 
gemeentelijke bouwcredietregelingen 
-vaststelling bouwcredietregelingen 
1947-1959                                                                                                        01912 
 
premiehuurwoningen 
-bouw van 20 premie-huurwoningen in het b.p. wienkeskoel i 
1985-1987                                                                                                        01834 
 
premiehuurwoningen 
-verkoopvan diverse premie-huurwoningen door de woningvereniging roerstreek 
1974-1982                                                                                                        01833 
 
premiehuurwoningen 
-bouw van 20 premie-huurwoningen in het b.p. melick-noord ii 
1984-1988                                                                                                        01832 
 
premiehuurwoningen 
-bouw van 21 premie-huurwoningen aan het oud schoolpad (hofsteeg) 
1980-1985                                                                                                        01831 
 
premiehuurwoningen 
-bouw van 60 premie-huurwoningen te melick 
1979-1981                                                                                                        01829 
 
premiehuurwoningen 
-bouw van 33 premie-huurwoningen te herkenbosch 
1977-1981                                                                                                        01830 
 
-1.778.538 
garantie hypothecaire geldleningen 
-garanderen van geldleningen voor de woningbouw 



1968-1987                                                                                                        01340 
 
garantie hypothecaire geldleningen 
-verzamelstaten verleende garanties 
1989                                                                                                        01339 
 
gemeenschappelijke regeling 
-deelname aan "het land van maas en roer" 
1953-1980                                                                                                        01911 
 
bouwfonds limburgse gemeenten 
-gemeenschappelijke regeling - deelname, reglement, bestuur 
1965-1986                                                                                                        00515 
 
-1.778.545 
verdeling van woonruimte 
-verstrekking van woonruimte 
1947-1949                                                                                                        01913 
 
verhuis- en herinrichtingskosten 
-verordening geldelijke steun verhuis- en herinrichtingskosten 
1967-1986                                                                                                        01357 
 
verdeling van woonruimte 
-vaststelling verordening der woonruimtewet 
1947-1949                                                                                                        01914 
 
-1.778.562 
woningtelling 
-opgaven aan het cbs inzake leegstand van woningen 
1966-1980                                                                                                        01916 
 
woningtelling 
-uitkomsten algemene woningtelling 1956 
1956                                                                                                        01915 
 
woningkaaretn 
-woningkaarten a t/m g van afgebroken panden 
1939-1990                                                                                                        01835 
 
woningkaaretn 
-woningkaarten h t/m k van afgebroken panden 
1939-1990                                                                                                        01836 
 
woningkaaretn 
-woningkaarten l t/m z van afgebroken panden 
1939-1990                                                                                                        01837 
 
-1.78 
openbare orde en veiligheid 
-gemeenschappelijke regeling centrale post ambulancevervoer roermond 
1972-1979                                                                                                        01342 
 
-1.782 
verordening gemeentelijk rampenplan 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1977                                                                                                        00530 
 



civiele verdediging civiele verdediging/rampenbestrijding 
-civiele verdediging; beschermingsplannen 
1968-1987                                                                                                        01349 
 
rampenbestrijding 
-gemeenschappelijke regeling a-kring bescherming bevolking limburg 
1951-1986                                                                                                        01348 
 
rampenbestrijding 
-vaststelling gemeentelijk rampenplan 
1977-1984                                                                                                        01341 
 
rampenbestrijding 
-bescherming bevolking; benodigdheden en hulpmiddelen 
1951-1987                                                                                                        01347 
 
bescherming bevolking 
-fall-out enquête 
1958-1969                                                                                                        01918 
 
bescherming bevolking 
-georganiseerde zelfbescherming; personeelsaangelegenheden 
1962-1972                                                                                                        01917 
 
-1.782.12 
rampenplannen 
-vaststelling (onderwerp) 
1984                                                                                                        00107 
 
-1.783 
gevaarlijke stoffen 
-vaststelling routeringsverordening vervoer gevaarlijke stoffen 
1975-1991                                                                                                        01838 
 
-1.784 
oorlogsschade aan brandspuiten 
-herstel oorlogsschade aan brandspuiten 
1951                                                                                                        01839 
 
-1.784.13 
voorkomen/beperken brand en brandgevaar 
-brandbeveiligingsverordening 
1968-1985                                                                                                        01351 
 
voorkomen/beperken brand en brandgevaar 
-maatregelen bij bos- en heidebranden 
1946-1981                                                                                                        01350 
 
-1.784.2 
brandmelding en -alarmering 
-draaiboek brandmelding en - bestrijding 
1984                                                                                                        01353 
 
brandbestrijding 
-deelname aan de gemeenschappelijke regeling brandweer stadsgewest roermond 
1975-1986                                                                                                        01354 
 
brandbestrijding 



-brand- en hulpverleningsrapporten 
1986-1987                                                                                                        01352 
 
brandbestrijding 
-brandbestrijdingsrapporten van de brandweer uit roermond 
1974-1980                                                                                                        01842 
 
brandbestrijding 
-brandrapporten van woningen en andere gebouwen 
1949-1973                                                                                                        01840 
 
brandbestrijding 
-onderlinge hulpverlening bij brand door de regionale brandweer 
1955-1985                                                                                                        01355 
 
gemeenschappelijke regeling geregionaliseerde brandweer 
-correspondentie inzake deelname alsmede wijziging takenbesluit 
1965-1979                                                                                                        01843 
 
brandbestrijding 
-brand- en hulpverleningsrapporten 
1981-1985                                                                                                        01844 
 
brandbestrijding 
-brand- en hulpverleningsrapporten 
1983-1986                                                                                                        01845 
 
brandbestrijding 
-rapporten over uitgebroken bos- en heidebranden 
1945-1973                                                                                                        01841 
 
-1.784.36 
blusmiddelenvoorziening 
-bluswatervoorziening 
1961-1986                                                                                                        01356 
 
-1.79 
waterschap roer en overmaas 
-beheersplan stroomgebied van de roer 
1982-1986                                                                                                        01359 
 
waterschap roer en overmaas 
-beheersplan stroomgebied van de roer 
1984                                                                                                        01849 
 
waterschap roer en overmaas 
-beheersplan stroomgebied van de roer 
1984                                                                                                        01848 
 
waterschap roer en overmaas 
-beheersplan stroomgebied van de roer 
1984                                                                                                        01847 
 
waterschap roer en overmaas 
-beheersplan stroomgebied van de roer 
1984                                                                                                        01846 
 
waterschap roer en overmaas 



-uitbreiding waterschap geleen- en vlootbeek met roerstreek 
1982-1986                                                                                                        01358 
 
-1.791.12 
roer 
-verbeteringsplan rivier de roer 
1947-1973                                                                                                        01854 
 
roer 
-opschoning van de rivier de roer 
1981-1982                                                                                                        01857 
 
roer 
-opschoning van de rivier de roer 
1981-1982                                                                                                        01859 
 
roer 
-organisatie van het toekomstig beheer en onderhoudvan de rivier de roer 
1975-1982                                                                                                        01856 
 
bosbeek 
-verbetering van de bosbeek 
1958-1971                                                                                                        01853 
 
roer 
-opschoning van de rivier de roer 
1981-1982                                                                                                        01858 
 
roer 
-bestuurlijke commissie en ambtelijke werkgroep beheersplan roer 
1982-1983                                                                                                        01860 
 
roer 
-rapporten inzake de verbetering van de rivier de roer 
1972-1973                                                                                                        01855 
 
roer 
-herstel oorlogsschade aan waterlossingen en dijk langs de roer 
1951-1952                                                                                                        01850 
 
leygraaf te melick 
-verbetering leygraaf te melick 
1956-1968                                                                                                        01851 
 
het flinke ven 
-verbetering van de waterlopen 
1967-1970                                                                                                        01852 
 
-1.791.21 
waterlossingen 
-legger 
1949-1983                                                                                                        00630 
 
waterlossingen 
-leggers - tekeningen (map 01) 
1988                                                                                                        00027 
 
waterlossingen 



-leggers - tekeningen (map 02) 
1988                                                                                                        00028 
 
waterlossingen 
-onderhoud waterlossingen 
1965-1986                                                                                                        01862 
 
-1.811 
verkeer en vervoer 
-verkeerstellingen; verkeerswaarnemingen (onderwerp) 
1984-1986                                                                                                        01864 
 
verkeer en vervoer 
-verkeerstellingen; verkeerswaarnemingen (onderwerp) 
1969-1980                                                                                                        01863 
 
verkeer en vervoer 
-verkeerstellingen; verkeerswaarnemingen (onderwerp) 
1981-1990                                                                                                        00511 
 
-1.811.111 
aanleg en onderhoud van wegen 
-tracé provinciale wegen in de roerstreek 
1971-1972                                                                                                        01867 
 
wet uitkering wegen 
-quartaire wegen;aanwijzing - kroonberoep 
1988-1989                                                                                                        00491 
 
aanleg en onderhoud van wegen 
-overname wegen in onderhoud 
1961-1970                                                                                                        01866 
 
aanleg en onderhoud van wegen 
-hertstel verharde wegen, landwegen en duikers 
1947-1953                                                                                                        01865 
 
aanleg en onderhoud van wegen 
-uitvoering wet uitkeringen wegen 
1963-1980                                                                                                        01868 
 
-1.811.111.1 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg en reconstructie van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1983-1984                                                                                                        01954 
 
aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg rijsweg 73 
1968-1980                                                                                                        01944 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg, afwerking van wegen in bestemmingsplan oortjensveld i 
1978-1984                                                                                                        01953 
 
aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg rijsweg 73 
1979                                                                                                        01946 
 



aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg rijsweg 73 
1983                                                                                                        01947 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en straten 
1969-1974                                                                                                        01920 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg pierre kempstraat (ged.) 
1969-1971                                                                                                        01919 
 
aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg rijsweg 73 
1984                                                                                                        01948 
 
aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg rijsweg 73 
1983                                                                                                        01949 
 
aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg rijsweg 73 
1979-1982                                                                                                        01945 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en straten 
1969-1971                                                                                                        01921 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg aansluiting rijwielpad langs de meinweg aan de keulsebaan 
1973-1975                                                                                                        01932 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg parkeerstroken langs diverse wegen 
1974-1980                                                                                                        01931 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg wegen en rioleringen in bestemmingsplan oortjensveld i 
1976-1977                                                                                                        01930 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg wegen en rioleringen in bestemmingsplan melick noord i 
1976-1977                                                                                                        01929 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg rijwielpad langs de weg van melick naar herkenbosch 
1973-1976                                                                                                        01928 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg, afwerking bestrating in bestemmingsplan melick-noord i 
1982-1984                                                                                                        01952 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg pierre kempstraat en edmond jasparstraat 
1973-1975                                                                                                        01927 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg kerkplein te herkenbosch 



1969-1972                                                                                                        01926 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg kerkplein te melick 
1969-1978                                                                                                        01925 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg parkeerstroken en parkeerplaatsen 
1969-1971                                                                                                        01924 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg (hofsteeg) oud schoolpad 
1976-1984                                                                                                        01943 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en straten 
1969-1971                                                                                                        01922 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg terrein st. augustinusschool en schoolstraat te herkenbosch 
1980-1982                                                                                                        01942 
 
aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg rijsweg 73 
1985                                                                                                        01950 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg parkeerplaats en verbetering toegangsweg begraafplaats herkenbosch 
1977-1978                                                                                                        01934 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg, doortrekking van de parklaan tot de dorpsstraat 
1979                                                                                                        01935 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg verharding op binnenterrein van garages tussen renneweg/hoogstraat 
1977-1978                                                                                                        01936 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg toegangsweg van de schoolstraat naar de algemene begraafplaats 
1980                                                                                                        01937 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg verbindingsweg tussen steegstraat en molenbergweg te herkenbosch 
1976-1978                                                                                                        01938 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg wegen en rioleringen door particulieren op particuliere terreinen 
1975-1978                                                                                                        01939 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg trottoirs en toegangspaden langs diverse wegen 
1973-1979                                                                                                        01940 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg, aanpassing bestrating kerkplein te melick 
1979-1980                                                                                                        01941 
 



aanleg van wegen en riolering 
-aanleg, afwerking wegen in bestemmingsplan melick-noord i 
1981-1982                                                                                                        01951 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg wegen in bestemmingsplan smeelenberg 
1975-1978                                                                                                        01933 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg, doortrekking van de beatrixlaan 
1971-1973                                                                                                        01923 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg nachtegalenweg 
1955-1956                                                                                                        01871 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van de graaf van gerlestraat en de parallelweg 
1963-1965                                                                                                        01888 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1964-1965                                                                                                        01889 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg trottoirs langs diverse wegen 
1959-1964                                                                                                        01881 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg gedeelte hoogstraat en gedeelte nachtegalenweg 
1960-1961                                                                                                        01880 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1958-1961                                                                                                        01879 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1959-1961                                                                                                        01878 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg verlengde st. servaaslaan 
1959-1961                                                                                                        01877 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg trottoirs langs diverse wegen in melick 
1969-1971                                                                                                        01906 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en voetpaden 
1955-1958                                                                                                        01875 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg (doortrekking) van gedeelte hoogstraat te herkenbosch 
1965/1966                                                                                                        01890 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg en verbetring keulsebaan 



1963-1966                                                                                                        01887 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van de meidoornlaan (julianalaan) 
1956                                                                                                        01872 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg st. sebastianusweg en hoogstraat 
1958-1960                                                                                                        01876 
 
aanleg van wegen en riolering 
-lispinweg (incl. fiets/voetpad t.b.v. akzo) 
1989 (1990)                                                                                                        00012 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg trottoirs langs diverse wegen in herkenbosch 
1969-1971                                                                                                        01907 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg verbindingsweg nabij st. augustinusschool te herkenbosch 
1970                                                                                                        01908 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van de "markt", verbindingsweg tussen kerkstraat en brouwestraat 
1969-1970                                                                                                        01909 
 
aanleg van wegen en riolering 
-oortjensveld ii - fase 2 
1987                                                                                                        00011 
 
aanleg van fietspaden 
-smeelenbergweg 
1990                                                                                                        00022 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg veldweg fase i en ii 
1988-1989                                                                                                        00564 
 
aanleg en onderhoud van wegen 
-aanleg en verbetering van de toegangsweg tot meinweg 
1949-1955                                                                                                        01870 
 
aanleg en onderhoud van wegen 
-niet tot stand gekomen aanleg weg herkenbosch-maasniel-swalmen 
1948-1949                                                                                                        01869 
 
aanleg van wegen en riolering 
-oortjensveld ii (onderwerp) 
1987-1988                                                                                                        00474 
 
aanleg van wegen en riolering 
-rijksweg 73 - planprocedure - map 01 
1982-1983                                                                                                        00195 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg hoogstraat, dr. poelsstraat (ged.), st. luciaweg (ged.) 
1957-1958                                                                                                        01873 
 



aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1968-1970                                                                                                        01901 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg (doortrekking) van de schoolstraat, aanleg parkeerstrook olympiahal 
1969-1970                                                                                                        01905 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van een fietspad langs de meinweg 
1969-1970                                                                                                        01904 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1969-1970                                                                                                        01903 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg marktstraat en 3e insteekweg te melick 
1957-1958                                                                                                        01874 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1968-1972                                                                                                        01902 
 
aanleg van wegen en riolering 
-parkeergelegenheden (onderwerp) 
1987-1990                                                                                                        00555 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg parallelweg (veldweg) langs de john f. kennedysingel 
1969                                                                                                        01900 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van de hertog van gulickstraat te herkenbosch 
1968-1969                                                                                                        01899 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg trottoirs langs diverse wegen in melick 
1962-1969                                                                                                        01898 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg trottoirs langs diverse wegen in herkenbosch 
1963-1969                                                                                                        01897 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1967-1970                                                                                                        01896 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1967-1970                                                                                                        01895 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg st. hubertusstraat 
1963-1964                                                                                                        01884 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 



1967-1970                                                                                                        01894 
 
aanleg van trottoirs, voetpaden e.d. 
-diverse voetpaden (onderwerp/locatie) 
1987-1990                                                                                                        00554 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg leeuwerikstraat en de sportlaan (ged.) 
1963-1964                                                                                                        01885 
 
aanleg van wegen en riolering 
-oortjensveld ii - fase 3 (onderwerp) 
1988                                                                                                        00543 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1962-1964                                                                                                        01883 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van verbindingsweg tussen de jagerstraat en europalaan-west 
1966-1968                                                                                                        01892 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg keulsebaan tot aan stationsweg 
1959-1964                                                                                                        01886 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1968-1972                                                                                                        01893 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg ventweg nabij de r.k. kerk te melick (bernardstraat) 
1961                                                                                                        01882 
 
aanleg van wegen en riolering 
-aanleg van diverse wegen en onderdelen daarvan 
1965/1969                                                                                                        01891 
 
aanleg van troittoirs, voetpaden e.d. 
-aanleg parkeerstroken langs diverse wegen 
1969-1986                                                                                                        01360 
 
aanleg troittoirs, voetpaden e.d. 
-aanleg troittoirs en toegangspaden 
1973-1986                                                                                                        01361 
 
-1.811.111.2 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de weg naar de "lispin" 
1953-1958                                                                                                        01956 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering ohéweg te herkenbosch, veldbatenweg, hammerweg, plekhesterweg 
1957-1959                                                                                                        01964 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering linderweg en de weg langs hammerhof 
1961-1965                                                                                                        01973 



 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de steegstraat 
1968                                                                                                        01969 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de stationsweg (ged.) 
1962-1963                                                                                                        01968 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering steegjes te melick en de vijverweg en kerkhofweg te herkenbosch 
1960-1962                                                                                                        01967 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de smeelenbergweg - herkenbosscherbaan en de schaapsweg 
1959-1962                                                                                                        01966 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van diverse wegen 
1957-1959                                                                                                        01965 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering aansluiting van de dr biermansstraat aan de europalaan-west 
1965-1968                                                                                                        01971 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de ohéweg te melick, melickerweg en het kempke 
1954-1958                                                                                                        01963 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering en verbreding schoolstraat en mismeerweg 
1958-1960                                                                                                        01962 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de weg herkenbosch - vlodrop 
1957-1960                                                                                                        01961 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering heinsbergerweg en meidoornlaan 
1955-1957                                                                                                        01960 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering wijngaardstraat, kastanjelaan en kruisweg 
1955-1957                                                                                                        01959 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering groenstraat en waterschei, alsmede aanleg riolering 
1964-1968                                                                                                        01974 
 
reconstructie van wegen 
-volledige afwerking diverse wegen 
1954                                                                                                        01957 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering stationsweg 
1952-1956                                                                                                        01955 
 
reconstructie van wegen 



-verbetering dorpsstraat, groenstraat, marktstraat en bernhardstraat 
1961-1963                                                                                                        01972 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering krommeweg (kerkstraat) en linderweg 
1954-1958                                                                                                        01958 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering en verbreding keulsebaan, alsmede verbetering fietspaden 
1971-1985                                                                                                        01991 
 
reconstructie van wegen 
-reconstructie kerkberg te melick 
1985-1989                                                                                                        01998 
 
reconstructie van wegen 
-herinrichting parallelweg, graaf van gelrestraat en st. carolusstraat 
1982-1984                                                                                                        01997 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de melickerweg 
1978-1982                                                                                                        01996 
 
reconstructie van wegen 
-herinrichting van de st. andreasstraat en de st. hubertusstraat 
1981-1982                                                                                                        01995 
 
reconstructie van wegen 
-herinrichting van de st. andreasstraat en de st. hubertusstraat 
1977-1981                                                                                                        01994 
 
reconstructie van wegen 
-melicker venweg (rijwiel-, ruiter-, en wandelpad) map 02 
1983-1988                                                                                                        00026 
 
reconstructie van wegen 
-exgaard (onderwerp) 
1990                                                                                                        00119 
 
reconstructie van wegen 
-reconstructie parklaan 
1967-1968                                                                                                        01970 
 
reconstructie van wegen 
-meinweg (ged.) en keulsebaan met fietspaden (ged.) 
1985-1988                                                                                                        00024 
 
reconstructie van wegen 
-reconstructie van de dr. biermansstraat 
1968-1972                                                                                                        01975 
 
reconstructie van wegen 
-gelrestraat, graaf van (melick) en carolusstraat, st. (herk.) 
1988-1989                                                                                                        00023 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering en verbreding keulsebaan, alsmede verbetering fietspaden 
1980-1984                                                                                                        01992 



 
reconstructie van wegen 
-reconstructie van de kruisweg en muijtertweg en aanleg riolering 
1967-1980                                                                                                        01990 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de smeelenbergweg 
1979-1986                                                                                                        01989 
 
reconstructie van wegen 
-verbreding parallelweg langs de kerkstraat te melick 
1966-1974                                                                                                        01980 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van het kempke te herkenbosch 
1970-1971                                                                                                        01976 
 
reconstructie van wegen 
-reconstructie aansluiting stationsweg aan de hoofdstraat / daelenbroekweg 
1972                                                                                                        01977 
 
reconstructie van wegen 
-melicker venweg (rijwiel-, ruiter-, en wandelpad) map 01 
1983-1988                                                                                                        00025 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering provinciale weg roermond-posterholt (heinsbergerweg) 
1967-1974                                                                                                        01978 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering en verbreding keulsebaan, alsmede verbetering fietspaden 
1980-1981                                                                                                        01993 
 
reconstructie van wegen 
-reconstructie hammerstraat 
1966-1993                                                                                                        01979 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van de smeelenbergweg 
1970-1979                                                                                                        01988 
 
reconstructie van wegen 
-reconstructie waterschei 
1974-1978                                                                                                        01981 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering stationsweg herkenbosch 
1974-1975                                                                                                        01982 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering schaapsweg en kastanjeweg 
1969-1977                                                                                                        01983 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering schaapsweg en kastanjeweg 
1975-1981                                                                                                        01984 
 
reconstructie van wegen 



-verbetering wijngaardstraat, aanleg veldweg, aansluitng aan randweg 
1975-1980                                                                                                        01985 
 
reconstructie van wegen 
-verbetering van der landelaan 
1978-1979                                                                                                        01986 
 
reconstructie van wegen 
-herinrichting margrietlaan te melick 
1977-1978                                                                                                        01987 
 
-1.811.111.31 
onderhoud van wegen 
-inventarisatieformulieren melick i - ii - iii 
1960-1990                                                                                                        00565 
 
onderhoud van wegen 
-inventarisatieformulieren herkenbosch i - ii - iii 
1960-1990                                                                                                        00566 
 
-1.811.111.5 
straatverlichting 
-uitbreiding openbare verlichting in de kernen melick en herkenbosch 
1954-1961                                                                                                        02006 
 
straatverlichting 
-uitbreiding openbare verlichting europalaan-oost, muytertweg, oranjelaan 
1971-1972                                                                                                        02011 
 
straatverlichting 
-openbare verlichting kernen melick en herkenbosch en kruispunt keulsebaan 
1961-1966                                                                                                        02009 
 
straatverlichting 
-uitbreiding openbare verlichting in de kernen melick en herkenbosch 
1969-1971                                                                                                        02010 
 
straatverlichting 
-uitbreiding openbare verlichting in de kernen melick en herkenbosch 
1967-1968                                                                                                        02008 
 
straatverlichting 
-uitbreiding openbare verlichting in de kernen melick en herkenbosch 
1956-1959                                                                                                        02007 
 
straatverlichting 
-voorgenomen wijziging openbare verlichting 
1983-1988                                                                                                        00520 
 
straatverlichting 
-uitbreiding openbare verlichting in en rondom melick en herkenbosch 
1973-1980                                                                                                        02012 
 
-1.811.111.8 
bestemming of onttrekking van wegen voor of aan het openbaar verkeer 
-verlegging van wegen 
1960-1969                                                                                                        02000 
 



bestemming of onttrekking van wegen voor of aan het openbaar verkeer 
-verlegging van wegen 
1948-1957                                                                                                        01999 
 
bestemming of onttrekking van wegen voor of aan het openbaar verkeer 
-verlegging van wegen 
1973-1980                                                                                                        02001 
 
-1.811.111.91 
voorwerpen op of aan de openbare weg 
-aanleg van op- en uitritten 
1986                                                                                                        02017 
 
voorwerpen op of aan de openbare weg 
-aanleg van op- en uitritten 
1981-1984                                                                                                        02003 
 
voorwerpen op of aan de openbare weg 
-aanleg van op- en uitritten 
1985                                                                                                        02004 
 
voorwerpen op of aan de openbare weg 
-aanleg van op- en uitritten 
1967-1980                                                                                                        02002 
 
werken van of ten behoeve van derden 
-aanleg van op- en uitritten (onderwerp) 
1957-1987                                                                                                        00579 
 
voorwerpen op of aan de openbare weg 
-aanleg van op- en uitritten 
1959-1978                                                                                                        02005 
 
-1.811.112.1 
brug over de roer 
-uitbreiding brug provinciale weg over de roer 
1976                                                                                                        02016 
 
noodbrug over de roer 
-bijdrage gemeente in kosten noodbrug over de roer 
1951-1955                                                                                                        02015 
 
wegenleggers 
-vaststelling en wijzigingen 
1939-1978                                                                                                        00632 
 
wegenlegger 
-vaststelling (onderwerp) 
1939-1983                                                                                                        00631 
 
-1.811.122.31 
verkeerssituaties en -maatregelen 
-vaststelling recreatieverordening 
1985-1991                                                                                                        02014 
 
verkeerssituaties en -maatregelen 
-verkeers- en andere maatregelen in de natuurgebieden der gemeente 
1969-1981                                                                                                        01362 



 
verkeerssituaties en -maatregelen 
-objectdossier john f. kennedysingel 
1978-1990                                                                                                        00560 
 
verkeerssituaties en -maatregelen 
-aanwijzing ruiterpaden en afgifte ruiterpaspoorten 
1972-1985                                                                                                        01363 
 
-1.811.123.1 
autobusdiensten 
-autobusdiensten naar de voormalige staatsmijn beatrix en de meinweg 
1955-1961                                                                                                        02013 
 
-1.811.123.2 
huurauto's 
-register van huurauto's 
1939-1982                                                                                                        01364 
 
-1.812.11 
gebaltram 
-deelname in aandelenkapitaal (onderwerp) 
1952-1986                                                                                                        00485 
 
-1.812.5 
vervoer over rails, verkeer over rails 
-maatregelen bij bewaakte en onbewaakte overwegen 
1955-1976                                                                                                        01366 
 
vervoer over rails, verkeer over rails 
-verkeer en vervoer over spoorwegen 
1962-1984                                                                                                        01365 
 
-1.814 
verkeer en vervoer door de lucht 
-verkeer en vervoer door de lucht 
1948-1984                                                                                                        01367 
 
-1.816 
telecommunicatie 
-posterijen 
1957-1984                                                                                                        01368 
 
-1.817 
centrale antenne inrichting 
-renovatie, uitbreiding cai 
1985-                                                                                                        01445 
 
centrale antenne inrichting 
-renovatie, uitbreiding cai 
1986-1989                                                                                                        01449 
 
centrale antenne inrichting 
-renovatie, uitbreiding cai 
1985-1986                                                                                                        01448 
 
centrale antenne inrichting 
-renovatie, uitbreiding cai 



1985-1986                                                                                                        01446 
 
centrale antenne inrichting 
-exploitatie 
1972-1987                                                                                                        01447 
 
centrale antenne inrichting 
-vaststelling en wijzigingen bouwverordening gemeenschappelijke antennes 
1973-1979                                                                                                        01453 
 
centrale antenne inrichting 
-machtigingen p.t.t. 
1984-1990                                                                                                        00189 
 
vecai 
-jaarstukken 
1987-1989                                                                                                        01455 
 
centrale antenne inrichting 
-gemeenschappelijke regeling met gemeente vlodrop 
1987                                                                                                        00190 
 
centrale antenne inrichting 
-beheer en exploitatie van  de centrale antenne inrichting 
1984-1985                                                                                                        01454 
 
centrale antenne inrichting 
-concept-statuut, stichtingsakte, verlening gemeentegarantie, e.d. 
1973-1979                                                                                                        01452 
 
centrale antenne inrichting 
-machtiging voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van een cai 
1974-1979                                                                                                        01451 
 
centrale antenne inrichting 
-lokaal kabelexperiment; zendmachtiging en financiering 
1971-1986                                                                                                        01450 
 
-1.817.7 
centrale antenne inrichting 
-overname van de c.a.i. van de woningvereniging "roerstreek" 
1976-1977                                                                                                        02018 
 
-1.823 
land- en tuinbouwgronden 
-herstel en vergoeding oorlogsschade 
1944-1951                                                                                                        02021 
 
land- en tuinbouwgronden 
-landbouwverslagen en oogstramingen 
1938-1954                                                                                                        02020 
 
land- en tuinbouwgronden 
-herstel en vergoeding oorlogsschade 
1946-1948                                                                                                        02019 
 
land- en tuinbouwgronden 
-gemeentelijke jaarcijfers betreffende het bodemgebruik en de landbouw 



1938-1977                                                                                                        02034 
 
-1.823.1 
regeling agrarisch grondverkeer 
-vaststelling gebieden (onderwerp) 
1983-1984                                                                                                        00194 
 
-1.823.116 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen landinrichtingscommissie 
1988-1989                                                                                                        02685 
 
-1.823.116.1 
ontginning 
-ontginning en droogmakerij van het melicker-ven en het herkenboscherven 
1956-1980                                                                                                        01861 
 
-1.823.116.5 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen van de commissie tot voorbereiding ruilverkaveling roerstreek 
1974-1975                                                                                                        02027 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-ruilverkaveling roerstreek 
1965-1973                                                                                                        02026 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-medewerking aan vrijwillige ruilverkaveling ratommerveld en asenray 
1960-1964                                                                                                        02025 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-ruilverkaveling "vlodrop", waaronder herkenbosscher broek 
1957-1960                                                                                                        02024 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-ruilverkaveling "vlodrop", waaronder herkenbosscher broek 
1952-1959                                                                                                        02023 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-objectdossier 
1981-1986                                                                                                        01415 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-pachtregistratie 
1980-1986                                                                                                        02683 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-landinrichtingscommissie - vergaderingen (jaardossier) 
1990                                                                                                        00034 
 
ruilverkaveling beesel-swalmen 
-correspondentie m.b.t. uitvoering 
1987                                                                                                        02039 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-verkaveling van het gebied "meinweg" 
1949-1957                                                                                                        02022 
 



ruilverkaveling beesel-swalmen 
-procedure, planologische toetsing, lijst van rechthebbenden 
1986                                                                                                        02036 
 
ruilverkaveling beesel-swalmen 
-besluitvorming ruilverkaveling beesel-swalmen 
1978-1985                                                                                                        02035 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen van de plaatselijke commissie  ruilverkaveling roerstreek 
1984-1985                                                                                                        02033 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen van de plaatselijke commissie  ruilverkaveling roerstreek 
1983                                                                                                        02032 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen van de plaatselijke commissie  ruilverkaveling roerstreek 
1981-1982                                                                                                        02031 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen van de commissie tot voorbereiding ruilverkaveling roerstreek 
1979-1981                                                                                                        02030 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-pachtregistratie 
1982-1984                                                                                                        02684 
 
ruilverkaveling beesel-swalmen 
-correspondentie m.b.t. uitvoering 
1980-1986                                                                                                        02038 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen plaatselijke commissie ruilverkaveling roerstreek 
1986                                                                                                        02040 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen van de commissie tot voorbereiding ruilverkaveling roerstreek 
1978                                                                                                        02029 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-vergaderingen van de commissie tot voorbereiding ruilverkaveling roerstreek 
1976-1977                                                                                                        02028 
 
ruilverkaveling beesel-swalmen 
-correspondentie m.b.t. uitvoering 
1980-1986                                                                                                        02037 
 
-1.823.3 
mijnreglement 
-vergunning ingevolge het mijnreglement 1939, verleend op 3 maart 1955 
1954-1955                                                                                                        02041 
 
mijnreglement 
-vergunning ingevolge het mijnreglement 1939, verleend op 29 april 1955 
1955                                                                                                        02042 
 
mijnreglement 



-vergunning ingevolge het mijnreglement 1939, verleend op 8 november 1958 
1958                                                                                                        02043 
 
mijnreglement 
-vergunning ingevolge het mijnreglement 1939, verleend op 27 mei 1959 
1959                                                                                                        02044 
 
mijnreglement 
-vergunning ingevolge het mijnreglement 1939, verleend op 2 december 1959 
1959                                                                                                        02045 
 
mijnreglement 
-vergunning ingevolge het mijnreglement 1939, verleend op 18 juni 1962 
1961-1962                                                                                                        02046 
 
mijnreglement 
-resultaten proefboringen en rapport geoformologisch onderzoek meinweggebied 
1906-1967                                                                                                        02047 
 
-1.823.32 
duikers in mijngangenstelsels 
-vergunning voor deepwater research and training centre op de meinweg 
1984-1985                                                                                                        01369 
 
-1.823.33 
staatsmijn beatrix 
-financieringskosten streekontwikkeling i.v.m. staatsmijn beatrix 
1955-1966                                                                                                        02051 
 
staatsmijn beatrix 
-exploitatie staatsmijn beatrix 
1952-1964                                                                                                        02048 
 
staatsmijn beatrix 
-declaraties kosten streekontwikkeling i.v.m. staatsmijn beatrix 
1958-1968                                                                                                        02054 
 
staatsmijn beatrix 
-ontwikkeling roerstreek inz.voorgenomen vestiging van de staatsmijn beatrix 
1952-1960                                                                                                        02050 
 
staatsmijn beatrix 
-kostenraming ontwikkeling roerstreek 
1954-1957                                                                                                        02049 
 
-1.824 
streekontwikkeling industrie 
-exploitatie en kostenramingen staatsmijn beatrix 
1962                                                                                                        02053 
 
industrieterreinen 
-enquêtes industrieterreinen 
1956-1980                                                                                                        02056 
 
bedrijfstellingen 
-bedrijfstellingen 1950 en 1963 
1950-1963                                                                                                        02055 
 



streekontwikkeling industrie 
-exploitatie en kostenramingen staatsmijn beatrix 
1960                                                                                                        02052 
 
-1.824.1 
regionaal bedrijventerrein 
-voorbereiding - map 02 
1991                                                                                                        00484 
 
regionaal bedrijventerrein 
-voorbereiding - map 01 
1990-1991                                                                                                        00483 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1985                                                                                                        02108 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1986                                                                                                        02111 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1985-1986                                                                                                        02112 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1987                                                                                                        02114 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1986                                                                                                        02115 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1988                                                                                                        02116 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de algemene raad van bestuur 
1987-1988                                                                                                        02117 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1989                                                                                                        02118 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de algemene raad van bestuur 
1989                                                                                                        02119 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1990                                                                                                        02120 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen dagelijks bestuur 
1989                                                                                                        02159 
 
industrieschap roerstreek 



-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1986                                                                                                        02113 
 
industrialisatie 
-aanleg diverse nutsvoorzieningen op industrieterrein "heide" 
1962-1967                                                                                                        02060 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen algemeen bestuur 
1969-1970                                                                                                        02067 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen dagelijks bestuur 
1968                                                                                                        02066 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen raad van bestuur (algemeen bestuur) 
1968                                                                                                        02065 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen dagelijks bestuur 
1967                                                                                                        02064 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen raad van bestuur (algemeen bestuur) 
1967                                                                                                        02063 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1978                                                                                                        02090 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen raad van bestuur (algemeen bestuur) 
1963-1966                                                                                                        02061 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur 
1975                                                                                                        02082 
 
industrialisatie 
-aanleg stamriool t.b.v.  industrieterrein "heide" 
1960-1964                                                                                                        02059 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1976                                                                                                        02084 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1976                                                                                                        02085 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1972                                                                                                        02074 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1977                                                                                                        02087 



 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1978                                                                                                        02089 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen dagelijks bestuur 
1963-1966                                                                                                        02062 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen dagelijks bestuur 
1970                                                                                                        02069 
 
industrieschap roerstreek 
-diverse besprekingen van het dagelijks bestuur met industrieën 
1970-1973                                                                                                        02075 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur 
1973                                                                                                        02076 
 
industrieschap roerstreek 
-begrotingen en rekeningen 
1969-1972                                                                                                        02077 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1971                                                                                                        02073 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur 
1971-1972                                                                                                        02072 
 
industrieschap roerstreek 
-begrotingen en rekeningen 
1963-1968                                                                                                        02071 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen dagelijks bestuur 
1968-1969                                                                                                        02068 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1985-1986                                                                                                        02110 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1975                                                                                                        02083 
 
industrieschap roerstreek 
-begrotingen en rekeningen 
1979-1985                                                                                                        02109 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1973                                                                                                        02078 
 
industrieschap roerstreek 



-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1974                                                                                                        02079 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1974                                                                                                        02080 
 
industrieschap roerstreek 
-begrotingen en rekeningen 
1971-1974                                                                                                        02081 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1977                                                                                                        02088 
 
industrieschap roerstreek 
-vergaderingen dagelijks bestuur 
1970                                                                                                        02070 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1981                                                                                                        02098 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1985                                                                                                        02107 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1984                                                                                                        02106 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1984                                                                                                        02105 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1983                                                                                                        02104 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1983                                                                                                        02103 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1982                                                                                                        02102 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1982                                                                                                        02101 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1977                                                                                                        02086 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1981                                                                                                        02099 



 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1980                                                                                                        02097 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1980                                                                                                        02096 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur 
1979                                                                                                        02095 
 
industrialisatie 
-correspondentie inzake ontwikkeling industrieterrein "heide" 
1950-1962                                                                                                        02057 
 
industrieschap roerstreek 
-begrotingen en rekeningen 
1975-1978                                                                                                        02091 
 
industrialisatie 
-correspondentie inzake ontwikkeling industrieterrein "heide" 
1962-1963                                                                                                        02058 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1978                                                                                                        02092 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1979                                                                                                        02093 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1981                                                                                                        02100 
 
industrieschap roerstreek 
-stukken betreffende vergaderingen van de raad van bestuur 
1980                                                                                                        02094 
 
-1.824.111 
gasvoorziening 
-uitbreidingen gasdistributienet (jaar/onderwerp) 
1984-1986                                                                                                        00257 
 
gasleidingen 
-uitbreiding gasdistributienet 
1966-1967                                                                                                        02163 
 
gasleidingen 
-uitbreiding gasdistributienet 
1973-1976                                                                                                        02166 
 
gasleidingen 
-aanleg gasditributienet in de gemeente melick en herkenbosch 
1964-1965                                                                                                        02162 
 



gasleidingen 
-oprichting gasdistributiebedrijf en overeenkomst tot levering en afname 
1962-1976                                                                                                        02161 
 
gasvoorziening 
-uitbreidingen gasdistributienet (jaar/onderwerp) 
1987-1990                                                                                                        00030 
 
gasleidingen 
-uitbreiding gasdistributienet 
1967-1969                                                                                                        02164 
 
gasleidingen 
-aanleg gasleiding natron chemie, van herten naar heide 
1964-1971                                                                                                        02160 
 
gasleidingen 
-uitbreiding gasdistributienet 
1970-1982                                                                                                        02165 
 
gasleidingen 
-uitbreiding gasdistributienet 
1981-1984                                                                                                        02168 
 
gasleidingen 
-uitbreiding gasdistributienet 
1977-1980                                                                                                        02167 
 
-1.824.112 
electriciteitsleidingen 
-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1970-1974                                                                                                        02173 
 
electriciteitsleidingen 
-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1981-1985                                                                                                        02176 
 
electriciteitsleidingen 
-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1954-1965                                                                                                        02169 
 
electriciteitsleidingen 
-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1975-1977                                                                                                        02174 
 
electriciteitsleidingen 
-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1970-1973                                                                                                        02172 
 
electriciteitsleidingen 
-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1967-1969                                                                                                        02171 
 
electriciteitsleidingen 
-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1966-1967                                                                                                        02170 
 
electriciteitsleidingen 



-aanleg en uitbreiding electriciteits-leidingennet 
1976-1980                                                                                                        02175 
 
-1.824.511.2 
verordening op de heffing en invordering van marktgelden 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1992-1994                                                                                                        00106 
 
-1.824.518 
plaatselijke prijzencommissie 
-instellen prijzencommissie, opheffing, subsidiëring 
1952-1953                                                                                                        02177 
 
-1.824.53 
verbruiksbeperkingen, distributie van goederen 
-gemeenschappelijke regeling distributiekring 
1958-1973                                                                                                        01373 
 
distributie 
-gemeenschappelijke regeling 
1939-1951                                                                                                        02178 
 
-1.825.7 
borgstellingsfonds 
-deelname aan de stg. regionaal dienstverleningscentrum kleinbedrijf limburg 
1953-1987                                                                                                        01370 
 
bank- en kredietwezen 
-deelname aan de volkskredietbank voor de mijnstreek oost te heerlen 
1980-1986                                                                                                        01371 
 
-1.827 
jacht 
-uitvoering jachtwet 
1967-1987                                                                                                        01372 
 
jachtovereenkomsten jagersvereniging st. hubertus 
-rapport van de alg. inspectiedienst van het min. van landbouw en visserij 
1969-1971                                                                                                        02179 
 
-1.83 
stichting werkgelegenheid midden-limburg 
-instelling (onderwerp) 
1990-1992                                                                                                        00557 
 
-1.838.1 
verordening winkelsluitingswet 1951 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1952-1978                                                                                                        02180 
 
-1.841 
maatschappelijke zorg 
-gemeentelijke plannen welzijnsbeleid 
1978                                                                                                        01374 
 
-1.841.1 
groene kruis 
-subsidiëring groene kruis 



1959-1972                                                                                                        02181 
 
-1.842 
sociale recherche 
-samenwerkingsovereenkomst (vaststelling) 
1983-1991                                                                                                        00558 
 
plaatselijke commissie werkloosheidsvoorziening 
-besluiten tot instelling en opheffing 
1965-1968                                                                                                        02183 
 
plaatselijke commissie werkloosheidsvoorziening 
-besluiten tot instelling en opheffing 
1965                                                                                                        02184 
 
plaatselijke commissie werkloosheidsvoorziening 
-besluiten tot instelling en opheffing 
1965-1973                                                                                                        02185 
 
gemeentelijke sociale werkvoorzienings-regeling 
-uitvoering, correspondentie 
1954-1967                                                                                                        02186 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-rekening 
1954                                                                                                        00894 
 
sociale recherche 
-aanpassing werkwijze per 1-1-1996 en 1-3-1990 
1985-1991                                                                                                        00559 
 
gemeeschapstaken en vrijwilligersprojecten voor werklozen 
-uitvoering projecten 
1982-1987                                                                                                        02182 
 
sociale recherche 
-fraudezaak "asperges" j.g.h. beckers te echt 
1987                                                                                                        00587 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-begroting 
1942                                                                                                        00782 
 
algemeen armbestuur van herkenbosch 
-register van ontvangsten en uitgaven 
1892-1958                                                                                                        02679 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-begroting 
1943                                                                                                        00792 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1947                                                                                                        01291 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-begroting 
1951                                                                                                        00868 



 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-rekening 
1946                                                                                                        00817 
 
-1.842.1 
ziekten en ongevallen 
-instructies gemeentegeneesheer inzake armenpraktijk, doodschouw e.d. 
1947-1964                                                                                                        02187 
 
-1.842.14 
gezinszorg 
-bouw groene kruis-gebouwen in melick en herkenbosch 
1946-1951                                                                                                        02188 
 
-1.842.5 
burgerlijk armbestuur / stichting dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-aangelegenheden inzake eigendommen en overdracht van de eigendommen 
1949-1965                                                                                                        02191 
 
intergemeentelijke sociale dienst 
-gemeenschappelijke regeling (onderwerp) 
1988-1990                                                                                                        00306 
 
dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-kasboek van dienst maatschappelijk hulpbetoon 
1963                                                                                                        02199 
 
dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-kasboek van dienst maatschappelijk hulpbetoon 
1957-1962                                                                                                        02198 
 
dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-kasboek van dienst maatschappelijk hulpbetoon 
1947-1956                                                                                                        02197 
 
dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-kasboek van dienst maatschappelijk hulpbetoon 
1964                                                                                                        02196 
 
dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-kasboek van dienst maatschappelijk hulpbetoon 
1941-1946                                                                                                        02195 
 
dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-benoeming en ontslag leden en vaststelling salaris ontvanger 
1947-1962                                                                                                        02194 
 
algemene bijstandswet 
-verordeningen (onderwerp) 
1964-1990                                                                                                        00308 
 
burgerlijk armbestuur / stichting dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-hypothecaire inschrijvingen, graan en erfpachtregister 
1851-1943                                                                                                        02193 
 
burgerlijk armbestuur / stichting dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-notulen van vergaderingen 



1963-1964                                                                                                        02192 
 
burgerlijk armbestuur / stichting dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-opheffing per 1-1-1965 i.v.m. in werking treding algemene bijstandswet 
1965-1966                                                                                                        02190 
 
dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-register van ontvangsten en uitgaven van dienst maatschappelijk hulpbetoon 
1942-1943                                                                                                        02200 
 
burgerlijk armbestuur / stichting dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-armenzorgstatistiek en gegevens t.b.v. het verslag van het armenwezen 
1938-1958                                                                                                        02201 
 
burgerlijk armbestuur / stichting dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-armenzorgstatistiek en gegevens t.b.v. het verslag van het armenwezen 
1959-1964                                                                                                        02202 
 
instellingen van maatschappelijk werk 
-instellingen van maatschappelijk werk 
1963                                                                                                        02203 
 
burgerlijk armbestuur / stichting dienst maatschappelijk hulpbetoon 
-reglement, samenstelling bestuur, opheffing 
1940-1951                                                                                                        02189 
 
intergemeentelijke adviescommissie wwv/rww/ioaw/ioaz 
-instelling, taakinhoud, samenstelling (onderwerp) 
1987-1990                                                                                                        00310 
 
-1.842.6 
bejaarden in bejaardenoorden 
-verordening indicatiecommissie 
1978-1990                                                                                                        02204 
 
-1.842.71 
speelvoorzieningen herkenbosch 
-aanleg van een speeltuin te herkenbosch 
1968-1969                                                                                                        02205 
 
speelvoorzieningen melick en herkenbosch 
-aanleg en uitbreiding speeltuinen 
1982-1984                                                                                                        02207 
 
speelvoorzieningen melick 
-aanleg van een speeltuin te melick 
1968-1969                                                                                                        02206 
 
-1.842.91 
watersnoodslachtoffers 
-zorg voor de slachtoffers van de watersnood in 1954 te oostenrijk 
1954                                                                                                        02209 
 
watersnoodslachtoffers 
-zorg voor de slachtoffers van de watersnood van 1 februari 1953 
1953-1954                                                                                                        02208 
 
-1.842.913 



oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1960-1963                                                                                                        02233 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1945-1960                                                                                                        02214 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1955-1955                                                                                                        02236 
 
oorlogsschade 
-steunverlening aan o.a. evacué's uit de oorlogsjaren  1940-1945 
1947-1954                                                                                                        02237 
 
oorlogsschade 
-bedrijfsschade-vergoedingen ten gevolge van de oorlog 1940-1945 
1945-1960                                                                                                        02219 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1945-1960                                                                                                        02218 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1945-1960                                                                                                        02217 
 
getroffen door oorlog 
-uitkeringen aan oorlogsslachtoffers 
1948                                                                                                        00840 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1948-1959                                                                                                        02234 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1945-1960                                                                                                        02215 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1945-1960                                                                                                        02216 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1945-1960                                                                                                        02213 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1945-1955                                                                                                        02212 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 
1946-1961                                                                                                        02211 
 
oorlogsschade 
-particuliere oorlogsschade 1940-1945 



1947-1960                                                                                                        02210 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1950-1954                                                                                                        02235 
 
oorlogsschade 
-geldelijke tegemoetkoming aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1947                                                                                                        02223 
 
getroffen door oorlog 
-uitkeringen aan oorlogsslachtoffers 
1947                                                                                                        00839 
 
getroffen door oorlog 
-uitkeringen aan oorlogsslachtoffers 
1946                                                                                                        00830 
 
oorlogsschade 
-wet op de materiële oorlogsschade met uitvoeringsvoorschriften 
1950-1958                                                                                                        02220 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1951-1958                                                                                                        02228 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1952-1965                                                                                                        02229 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1958                                                                                                        02230 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1956                                                                                                        02231 
 
oorlogsschade 
-uitkering aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1961                                                                                                        02232 
 
oorlogsschade 
-geldelijke tegemoetkoming aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1947                                                                                                        02227 
 
oorlogsschade 
-geldelijke tegemoetkoming aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1947                                                                                                        02226 
 
oorlogsschade 
-geldelijke tegemoetkoming aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1947                                                                                                        02225 
 
oorlogsschade 
-geldelijke tegemoetkoming aan oorlogslachtoffers uit de oorlog 1940-1945 
1945-1947                                                                                                        02224 
 



oorlogsschade 
-wet op de materiële oorlogsschade met uitvoeringsvoorschriften 
1950                                                                                                        02221 
 
oorlogsschade 
-register van verleende voorschotten op de bijdrage in de oorlogsschade 
1916-1954                                                                                                        02222 
 
-1.842.917.2 
rijksgroepsregeling gerepatrieerden 
-rijksgroepsregeling mevr. markelbach-tjeng 
1958-1962                                                                                                        02122 
 
rijksgroepsregeling gerepatrieerden 
-rijksgroepsregeling l.w. thomassen 
1964-1966                                                                                                        02123 
 
-1.842.93 
militairen en hun verwanten 
-uitkeringen gedemobiliseerde militairen 
1948-1951                                                                                                        00612 
 
militairen en hun verwanten 
-invaliditeitspensioen landmacht m.j. geerlings 
1957-1963                                                                                                        02121 
 
-1.842.973 
sociale voorzieningsregelingen 
-statistiek sociale voorzieningen 
1951-1964                                                                                                        02125 
 
-1.842.984 
stichting r.k. gezinszorg roerstreek 
-oprichting, opheffing 
1951-1968                                                                                                        02124 
 
-1.845 
politieke delinquenten 
-politieke delinquenten uit de oorlog 1940-1945 
1943-1950                                                                                                        02126 
 
-1.851.09.1 
schoolartsendienst kring echt 
-toetreding tot gemeenschappelijke regeling 
1948-1984                                                                                                        02127 
 
schoolartsendienst kring echt 
-raadsbesluit tot niet-toetreding 
1946-1947                                                                                                        02153 
 
-1.851.1 
kleuteronderwijs 
-bouw kleuterschool de zonnehoek aan de hoogstraat te herkenbosch 
1967-1972                                                                                                        02130 
 
kleuteronderwijs 
-bouw kleuterschoolaan de marie koenenstraat te melick 
1967-1983                                                                                                        02133 



 
kleuteronderwijs 
-subsidiëring 1941 tot in werking treden van de kleuteronderwijswet 
1941-1956                                                                                                        02128 
 
kleuteronderwijs 
-bouw st. andreaskleuterschool aan de dorpsstraat te melick 
1954-1956                                                                                                        02129 
 
kleuteronderwijs 
-medewerking aan overdracht van de st. hubertusschool te herkenbosch 
1971-1972                                                                                                        02132 
 
kleuteronderwijs 
-bouw kleuterschool de zonnehoek aan de hoogstraat te herkenbosch 
1967-1972                                                                                                        02131 
 
-1.851.1.06 
verlening medewerking ex art. 50 
-raadsbesluiten (jaarstroken) 
1956-1973                                                                                                        00585 
 
verlening medewerking ex art. 50 
-raadsbesluiten (jaarstroken) 
1982-1985                                                                                                        00105 
 
-1.851.11 06 
kleuteronderwijs 
-medewerking verbouwing st hubertuskleuterschool herkenbosch 
1971-1976                                                                                                        02135 
 
kleuteronderwijs 
-medewerking bouw eenklassig noodlokaal st andreaskleuterschool te melick 
1966-1967                                                                                                        02134 
 
-1.851.2 
basisonderwijs 
-medewerking aan totstandkoming bijzondere v.g.l.o.-school herkenbosch 
1943-1962                                                                                                        02244 
 
-1.851.2 01.08.742 
verplaatsingskostenverordening 
-vaststelling verplaatsingskostenverordening leerkrachten 
1963-1977                                                                                                        02158 
 
-1.851.2.01.08 
onderwijzend personeel 
-register onderwijzend personeel openbare lagere scholen 
1924-1950                                                                                                        02136 
 
-1.851.2.02 
openbaar onderwijs 
-opheffing openbare lagere school te herkenbosch 
1951-1956                                                                                                        02139 
 
openbaar onderwijs 
-opheffing openbare lagere school en bijzondere lagere school te melick 
1934                                                                                                        02137 



 
openbaar onderwijs 
-oprichting, opheffing en verzoek wederoprichting openbare school meinweg 
1938-1949                                                                                                        02138 
 
openbaar onderwijs 
-ontheffing bij koniklijk besluit voor afwijking art. 19 lager onderwijswet 
1956-1966                                                                                                        02140 
 
-1.851.2.02.2 
openbaar onderwijs 
-vaststelling verordening schoolgelden 
1945-1952                                                                                                        02141 
 
-1.851.2.02.81 
schoolbesturen 
-vergaderingen (jaarstroken) 
1988-1990                                                                                                        00110 
 
-1.851.2.02.98 
organisatie van het onderwijs en de school 
-gegevens t.b.v. het verslag van het lager onderwijs 
1934-1956                                                                                                        02142 
 
-1.851.2.04.06 
schoolverzuim 
-commissie tot wering van schoolverzuim 
1946-1965                                                                                                        02143 
 
-1.851.2.06 
schoolgebouwen 
-voorgenomen uitbreiding en verbouwing voormalige st. augustinusschool 
1983-1987                                                                                                        02681 
 
terreinaanpassing en bouw scheidingsmuur st. ansreasschool te melick 
-terreinaanpassing en bouw scheidingsmuur st. ansreasschool te melick 
1978-1984                                                                                                        02246 
 
huisvestingsplan/scholenplan 
-aanvragen/opgaven (onderwerp) 
1984-1990                                                                                                        00109 
 
art. 74 wbo - leermaterialen/onderhoud/voorzieningen 
-raadsbesluiten - verzamelmap voor alle scholen (jaarstroken) 
1985-1990                                                                                                        00108 
 
schoolgebouwen 
-onttrekking schoolgebouwen of gedeelten daarvan aan hun bestemming 
1963-1985                                                                                                        02680 
 
schoolgebouwen 
-huur van noodlokalen t.b.v. het onderwijs 
1974-1982                                                                                                        02682 
 
vorming van basisscholen 
-voorgenomen bouw nieuwe basisschool herkenbosch - niet doorgegaan 
1986-1990                                                                                                        00112 
 



-1.851.2.06.1 
gymzaal herkenbosch 
-bouw gymnastiekzaal "olympiahal" europalaan-west te herkenbosch 
1969-1975                                                                                                        02152 
 
-1.851.2.06.2 
verlening medewerking ex art. 72 
-raadsbesluiten (jaarstroken) 
1979-1985                                                                                                        00104 
 
-1.851.2.07 
verordening vervoer van leerlingen van scholen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1987-1996                                                                                                        00116 
 
-1.851.24 
buitengewoon onderwijs 
-gemeenschappelijke regeling met als centrumgemeente roermond 
1947-1951                                                                                                        02154 
 
-1.851.2b 06 
basisonderwijs 
-aanvragen ex art. 72 der lager onderwijswet 1920 
1973-1975                                                                                                        02151 
 
basisonderwijs 
-aanvragen ex art. 72 der lager onderwijswet 1920 
1961-1968                                                                                                        02148 
 
basisonderwijs 
-aanvragen ex art. 72 der lager onderwijswet 1920 
1950-1960                                                                                                        02147 
 
meisjesschool 
-oorlogsschade aan bijzondere meisjesscholen te melick en herkenbosch 
1945-1955                                                                                                        02144 
 
jongensschool 
-bouw van de st. augustinusschool te herkenbosch 
1951-1961                                                                                                        02145 
 
basisonderwijs 
-bouw van de st. andreasschool te melick 
1959-1964                                                                                                        02146 
 
basisonderwijs 
-aanvragen ex art. 72 der lager onderwijswet 1920 
1969-1972                                                                                                        02149 
 
basisonderwijs 
-medewerking uitbreiding van de st. carolusschool te herkenbosch 
1969-1971                                                                                                        02150 
 
-1.851.2b 06.2 
basisonderwijs 
-verbouwing basis- en kleuterschool st. andreas te melick 
1974-1975                                                                                                        02156 
 



basisonderwijs 
-raadsbesluiten inzake aanvragen ex art. 72 der lager onderwijswet 1920 
1976-1978                                                                                                        02155 
 
basisonderwijs 
-verbouwing gymzaal st. carolusschool te herkenbosch 
1975-1977                                                                                                        02157 
 
-1.851.3 
voortgezet onderwijs 
-bevordering oprichting u.l.o.-school 
1959-1969                                                                                                        02243 
 
-1.851.361 
stichting streekschool voor lager technisch onderwijs in de roerstreek 
-voorbereiding tot vestiging van school voor  lager technisch onderwijs 
1955-1965                                                                                                        02245 
 
-1.851.66 
basiseducatie 
-programma (gemeente) (jaarstroken) 
1987-1991                                                                                                        00035 
 
-1.852.11 
bibliotheek 
-bouw bibliotheekgebouw aan de markt te melick 
1977-1980                                                                                                        02238 
 
bibliotheek 
-uitbreiding openbare bibliotheek te herkenbosch in 1988 
1987-1989                                                                                                        02242 
 
bibliotheek 
-uitbreiding openbare bibliotheek te herkenbosch in 1988 
1977-1989                                                                                                        02240 
 
bibliotheek 
-objectdossier bibliotheekgebouw aan de van sonnebeecklaan te melick 
1968-1969                                                                                                        02239 
 
bibliotheek 
-uitbreiding openbare bibliotheek te herkenbosch in 1988 
1987-1989                                                                                                        02241 
 
-1.853 
historische en andere culturele waarden 
-historisch boerderij-onderzoek herkenbosch 
1985-1987                                                                                                        00550 
 
historische en andere culturele waarden 
-historisch boerderij-onderzoek melick 
1989                                                                                                        00549 
 
-1.853.1 
monumenten 
-restauratie r.k. kerk te herkenbosch in 1940 
1940-1944                                                                                                        02247 
 



monumenten 
-restauratie beschermde monumenten 
1981-1988                                                                                                        02249 
 
monumenten 
-subsidiëring restauratie beschermde monumenten 
1968-1980                                                                                                        02248 
 
provinciaal monumenten inventarisatie project m. en h. 
-foto's 
1990                                                                                                        00256 
 
monumenten inventarisatie project limburg 
-rapport bouwkundige structuren melick-herkenbosch 
1850-1940                                                                                                        00533 
 
-1.853.2 
nationaal park de meinweg 
-haalbaarheidsstudie grootwildreservaat 
1988                                                                                                        02259 
 
nationaal park de meinweg 
-literatuur 1982-1986 
1982-1986                                                                                                        02252 
 
nationaal park de meinweg 
-rapporten inzake verdroging nationaal park "de meinweg" 
1984-1990                                                                                                        02253 
 
nationaal park de meinweg 
-voorgenomen aanwijzing nationaal park 
1982-1987                                                                                                        02254 
 
nationaal park de meinweg 
-voorgenomen aanwijzing nationaal park 
1982-1986                                                                                                        02255 
 
nationaal park de meinweg 
-voorgenomen aanwijzing nationaal park 
1986-1987                                                                                                        02256 
 
nationaal park de meinweg 
-haalbaarheidsstudie grootwildreservaat 
1987-1988                                                                                                        02258 
 
nationaal park de meinweg 
-vergadering van de begeleidingscommissie grootwildreservaat limburg 
1987-1988                                                                                                        02260 
 
natuur-, landschaps- en stedelijk schoon 
-herbeplanting "vier gebroeders" en herplaatsen kruisbeeld dr. biermansstr. 
1946-1947                                                                                                        02250 
 
-1.853.2 
natuur-, landschaps- en stedelijk schoon 
-welstandstoezicht via de limburgse streekplannendienst in de jaren 
1942-1951                                                                                                        02251 
 



nationaal park de meinweg 
-voorgenomen aanwijzing nationaal park 
1987-1988                                                                                                        02257 
 
-1.853.21 
kapverordening 
-vaststelling kapverordening 
1962-1992                                                                                                        02263 
 
landschapsbescherming 
-bebouwde kom ingevolge de boswet 
1963-1964                                                                                                        00305 
 
bescherming van de fauna 
-verzamelmap (onderwerp) 
1965-1983                                                                                                        02261 
 
natuurbescherming 
-inrichtingsplan meinweggebied 
1975-1976                                                                                                        00523 
 
natuurbescherming 
-flora en fauna (onderwerp) 
1983                                                                                                        00521 
 
bescherming van de fauna 
-verzamelmap (onderwerp) 
1983-1990                                                                                                        00514 
 
zand- en grindafgravingen 
-aanvragen om vergunning voor het afgraven van zand en grind 
1965-1980                                                                                                        02262 
 
-1.853.211 
nationaal park de meinweg 
-verzamelmap betreffende aangelegenheden natuurreservaat de meinweg 
1943-1967                                                                                                        02264 
 
natuurgebieden 
-verzamelmap (onderwerp) 
1944-1974                                                                                                        00525 
 
nationaal park de meinweg 
-beheerdersoverleg terreineigenaren (per vergadering tab) 
1990                                                                                                        00037 
 
nationaal park de meinweg 
-overlegorgaan - vergaderingen (per vergadering tab) 
1990                                                                                                        00038 
 
-1.853.222 
prins bernhard molen 
-historisch dossier 
1943-1945                                                                                                        00522 
 
-1.853.23 
provinciale verordening op stortplaatsen in limburg 
-vrijstellingverlening nederlandse steenwolfabriek lapinus 



1960-1977                                                                                                        02265 
 
voortuinwedstrijden 
-door de gemeente georganiseerde voortuinwedstrijden 
1975-1977                                                                                                        02266 
 
-1.855.3 
sportvelden 
-objectdossier sportpark aan de hoogstraat te herkenbosch 
1964-1966                                                                                                        02271 
 
sportvelden 
-aanleg c.q. uitbreiding en herstel voorzieningen sportparken 
1981-1987                                                                                                        02296 
 
visvijver 
-aanleg visvijver aan de meinweg te herkenbosch 
1968-1969                                                                                                        02273 
 
olympiahal herkenbosch 
-beheer sporthal te herkenbosch 
1983-1984                                                                                                        02294 
 
apollohal/apollobad melick 
-uitbreiding zwembad van de apollohal te melick 
1988-1989                                                                                                        02293 
 
tennispark aan de meinweg te herkenbosch 
-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1961-1973                                                                                                        02272 
 
apollohal/apollobad melick 
-uitbreiding zwembad van de apollohal te melick 
1988-1989                                                                                                        02292 
 
sportvelden 
-objectdossier sportpark te melick 
1978-1981                                                                                                        02295 
 
apollohal/apollobad melick 
-beheer sporthal annex zwembad te melick 
1980-1985                                                                                                        02287 
 
sportvelden 
-objectdossier sportaccommodaties melick en herkenbosch 
1960-1962                                                                                                        02269 
 
jeu-de boules 
-aanleg van jeu-de boules banen te melick en herkenbosch 
1981-1982                                                                                                        02297 
 
sportvelden 
-objectdossier sportaccommodatie aan de groenstraat te melick 
1953-1966                                                                                                        02267 
 
cooper- trimbaan 
-aanleg cooper- trimbaan in herkenbosch door de nederlandse hartstichting 
1972-1973                                                                                                        02298 



 
wachtpostvijver herkenbosch 
-huurovereenkomst hengelsportvereniging st.petrus 
1987-1994                                                                                                        00250 
 
tennispark herkenbosch 
-huurovereenkomst l.t.v. herkenbosch 
1986-1994                                                                                                        00249 
 
tennispark melick 
-huurovereenkomst l.t.v. melick 
1983-1995                                                                                                        00248 
 
sportvelden 
-objectdossier sportpark aan de hoogstraat te herkenbosch 
1963-1966                                                                                                        02270 
 
visvijver 
-reconstructie en uitbreiding visvijver aan de meinweg te herkenbosch 
1972-1979                                                                                                        02280 
 
sportvelden 
-aanleg c.q. uitbreiding en herstel voorzieningen sportparken 
1976-1988                                                                                                        01379 
 
tenniscomplex 
-verhuring tenniscomplex aan de meinweg te herkenbosch 
1966-1984                                                                                                        01377 
 
tenniscomplex 
-verhuring tenniscomplex in het sportpark te melick 
1972-1984                                                                                                        01376 
 
sportvelden 
-verhuring gemeentelijke sportvelden; huurovereenkomsten 
1962-1986                                                                                                        01375 
 
tennispark melick 
-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1970-1972                                                                                                        02274 
 
apollohal/apollobad melick 
-bouw sporthal annex zwembad te melick 
1968-1970                                                                                                        02275 
 
apollohal/apollobad melick 
-bouw sporthal annex zwembad te melick 
1968-1970                                                                                                        02276 
 
apollohal/apollobad melick 
-bouw sporthal annex zwembad te melick 
1968-1970                                                                                                        02277 
 
apollohal/apollobad melick 
-renovatie sporthal annex zwembad te melick 
1980-1985                                                                                                        02289 
 
tennispark melick 



-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1973-1977                                                                                                        02279 
 
apollohal/apollobad melick 
-renovatie sporthal annex zwembad te melick 
1988-1989                                                                                                        02291 
 
sportvelden 
-uitbreiding en wijziging van het sportpark te melick 
1969-1972                                                                                                        02281 
 
sportvelden 
-uitbreiding en wijziging van het sportpark te melick 
1969-1972                                                                                                        02282 
 
sportvelden 
-objectdossier sportaccommodaties melick en herkenbosch 
1967-1979                                                                                                        02283 
 
apollohal/apollobad melick 
-beheer sporthal annex zwembad te melick 
1969-1975                                                                                                        02285 
 
apollohal/apollobad melick 
-beheer sporthal annex zwembad te melick 
1970-1982                                                                                                        02286 
 
visvijver 
-verhuring visvijver te herkenbosch 
1969-1982                                                                                                        01378 
 
apollohal/apollobad melick 
-beheer sporthal annex zwembad te melick 
1984-1985                                                                                                        02288 
 
apollohal/apollobad melick 
-beheer sporthal annex zwembad te melick 
1970-1980                                                                                                        02284 
 
apollohal/apollobad melick 
-renovatie sporthal annex zwembad te melick 
1986-1988                                                                                                        02290 
 
apollohal/apollobad melick 
-subsidie-aanvraag voor bouw sporthal annex zwembad te melick 
1968-1975                                                                                                        02278 
 
sportvelden 
-aanleg sportterrein aan de meinweg te herkenbosch 
1958-1962                                                                                                        02268 
 
inventarisatie gemeentelijke- en particuliere accomodaties 
-uitvoering (onderwerp) 
1992                                                                                                        00476 
 
tennispark melick 
-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1986-1990                                                                                                        00492 



 
tennispark herkenbosch 
-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1986-1990                                                                                                        00493 
 
-1.855.4 
recreatiecentrum elfenmeer 
-algemeen 
1964-1984                                                                                                        01383 
 
recreatiecentrum 
-recreatiecentrum elfenmeer; erfpachtovereenkomst 
1964-1981                                                                                                        01380 
 
recreatiecentrum elfenmeer 
-exploitatievergunningverlening kampeercentrum 
1959-1970                                                                                                        01382 
 
bouwvergunningen/bouwsels e.d. elfenmeer 
-uitvoering (onderwerp) - map 002 
1974-1993                                                                                                        00541 
 
bouwvergunningen/bouwsels e.d. elfenmeer 
-uitvoering (onderwerp) - map 001 
1987-1991                                                                                                        00540 
 
uitbreiding elfenmeer 
-uitbreiding (onderwerp/facet) - map 002 
1986-1995                                                                                                        00539 
 
uitbreiding elfenmeer 
-uitbreiding (onderwerp/facet) - map 001 
1979-1988                                                                                                        00538 
 
exploitatievergunningen kampeerterrein elfenmeer 
-vaststelling (onderwerp) 
1970-1985                                                                                                        00537 
 
recreatiecentrum elfenmeer 
-uitbreiding centrum 
1969-1977                                                                                                        01381 
 
-1.855.42 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-toeristisch en recreatief overallplan limburg (trop) 
1981-1982                                                                                                        02308 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-vaststelling maas-schwalm-netteroute 
1966-1967                                                                                                        02303 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-uitgifte internationale wandelkaart meinweg in 1971 
1969-1971                                                                                                        02304 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-recreatiecentrum elfenmeer (algemeen) 
1985                                                                                                        02305 



 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-objectdossier recreatiecentrum meinweg: kampeer- en caravanterrein 
1965-1972                                                                                                        02299 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-objectdossier recreatiecentrum meinweg: vakantiebungalowpark 
1964-1972                                                                                                        02300 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-objectdossier recreatiecentrum meinweg: zwembad 
1963-1970                                                                                                        02301 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-subsidiëring recreatieobject "meinweg" 
1963-1972                                                                                                        02302 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-voorgenomen overname dagrecreatie elfenmeer 
1976-1978                                                                                                        02306 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-stichting recreatiegebied maas 
1968-1970                                                                                                        02307 
 
recreatieve infrastructuur meinweggebied 
-voorzieningen (onderwerp) 
1988-1991                                                                                                        00536 
 
-1.855.43 
provinciale- en gemeenteverodening 
-vaststelling en wijziging 
1958-1986                                                                                                        01385 
 
gemeentelijke kampeerverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1986-1995                                                                                                        00482 
 
kampeercentrum 
-exploitatievergunningverlening 
1965-1977                                                                                                        01384 
 
-1.856.113 
clubhuis melick 
-huisvesting stichting jeugdclub melick kastanjelaan 
1978-1985                                                                                                        02314 
 
jeugdcentrum herkenbosch 
-verplaatsing blokhut beatrixmijn en oprichting jeugdcentrum beatrix 
1964-1969                                                                                                        02310 
 
c.o.v.h.-gebouw "de harch" herkenbosch 
-beheer en exploitatie voormalig parochiehuis 
1964-1982                                                                                                        01386 
 
jeugdcentrum herkenbosch 
-bouw clublokaal hammerstraat 16 door j.o.c. 
1972-1984                                                                                                        02311 



 
jeugdcentrum herkenbosch 
-bouw clublokaal hammerstraat 16 door j.o.c. 
1982-1987                                                                                                        02312 
 
gemeenschapshuis melick 
-aanpassing tot gemeenschapshuis verbouwde noodkerk 
1972-1981                                                                                                        02313 
 
huisvesting fanfare concordia in het oude gemeentehuis te melick 
-erfpachtovereenkomst 
1981-1985                                                                                                        01388 
 
gemeenschapshuis melick 
-beheer en exploitatie gemeenschapshuis 
1970-1987                                                                                                        01387 
 
gemeenschapshuis melick 
-verbouwing voormalige noodkerk tot gemeenschapshuis 
1969-1970                                                                                                        02309 
 
-1.856.8 
eretekenen en eervolle onderscheidingen (koninklijke) 
-toekenning (g-r) 
1973-1990                                                                                                        00032 
 
eretekenen en eervolle onderscheidingen (koninklijke) 
-toekenning (s-z) 
1973-1990                                                                                                        00033 
 
eretekenen en eervolle onderscheidingen 
-uitreiking onderscheidingstekens aan militairen 
1950-1963                                                                                                        02315 
 
eretekenen en eervolle onderscheidingen (koninklijke) 
-toekenningen (chronologisch) 
1949-1969                                                                                                        02316 
 
eretekenen en eervolle onderscheidingen (koninklijke) 
-toekenning (a-f) 
1973-1990                                                                                                        00031 
 
-1.857 
subsidiëring kerkelijke instelling 
-principiële beslissingen subsidie-aanvragen 
1974-1987                                                                                                        01389 
 
subsidiëring kerkelijke instelling 
-opbouw sint andreaskerk melick 
1948-1968                                                                                                        02317 
 
-1.86 
landsverdediging 
-voorschriften 
1971-1986                                                                                                        01391 
 
-1.865.28 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 



-inkwartieringen geallieerden en nederlandse strijdkrachten 
1940-1948                                                                                                        02328 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-inkwartieringen duitse militairen 
1940-1942                                                                                                        02327 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-vorderingen voor geallieerde strijdkrachten en afwikkeling 
1945-1948                                                                                                        02326 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-vordering paarden door duitse wehrmacht 
1937-1942                                                                                                        02325 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-vordering gebouwen door duitse wehrmacht tijdens bezetting 
1943-1946                                                                                                        02323 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-documenten inzake vorderingen en vergoedingen wegens oorlogsschade 
1946-1948                                                                                                        02322 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-verkoop betonijzer (oorlogsbuit achtergelaten door duitsers) 
1946-1947                                                                                                        02329 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-vordering arbeidskrachten door geallieerden 
1944-1954                                                                                                        02321 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-inlevering radiotoestellen tijdens duitse bezetting / invordering rijwielen 
1942-1952                                                                                                        02320 
 
vorderingen van gebouwen, goederen, vervoermiddelen en diensten 
-vordering motorvoertuigen door duitse wehrmacht tijdens bezetting 
1940-1942                                                                                                        02324 
 
-2.07 
gemeente 
-jaaroverzichten en nieuwjaarsreden burgemeester 
1973-1980                                                                                                        02319 
 
gemeente 
-jaaroverzichten en nieuwjaarsreden burgemeester 
1979-1983                                                                                                        02330 
 
gemeente 
-algemene gegevens / boek de meinweg drs. g. venner 
1968-1988                                                                                                        02331 
 
gemeente 
-historische publicaties gemeente en sint sebastianuskerk 
1969-1972                                                                                                        02332 
 
gemeente 
-jaaroverzichten en nieuwjaarsreden burgemeester 



1962-1972                                                                                                        02318 
 
-2.07.11 
herindeling 
-standpuntbepalingen t.a.v. de toekomstige herindeling van gemeenten 
1971-1972                                                                                                        02337 
 
herindeling 
-plan tot samenvoeging van de gemeenten melick en herkenbosch en vlodrop 
1941-1941                                                                                                        02333 
 
herindeling 
-notulen vergaderingen bestuurlijk overleg 
1990                                                                                                        00568 
 
herindeling 
-akties van verenigingen inzake voorgenomen nieuwe gemeentelijke indeling 
1985-1986                                                                                                        02338 
 
herindeling 
-bestuurskundig onderzoek midden-limburg 
1966-1972                                                                                                        02336 
 
herindeling 
-bestuurskundig onderzoek midden-limburg 
1966-1972                                                                                                        02335 
 
herindeling 
-bestuurskundig onderzoek midden-limburg stg. streekbelangen m-limburg 
1966-1972                                                                                                        02334 
 
herindeling 
-voorgenomen nieuwe gemeentelijke indeling noord- en midden-limburg 
1983-1986                                                                                                        01392 
 
herindeling 
-correspondentie, notities, voorbereiding gemeentelijke herindeling 
1981-1985                                                                                                        01390 
 
-2.07.15 
landmeetkunde 
-theodolietmetingen n.a.p. (deel 1) 
1958-1988                                                                                                        00727 
 
landmeetkunde 
-theodolietberekeningen n.a.p. (deel 1) 
1958-1988                                                                                                        00724 
 
grondgebied kartering 
-uitvoering (onderwerp) 
1983                                                                                                        00251 
 
landmeetkunde 
-theodolietmetingen n.a.p. (deel 2) 
1958-1988                                                                                                        00728 
 
landmeetkunde 
-theodolietberekeningen n.a.p. (deel 2) 



1958-1988                                                                                                        00725 
 
-2.07.151 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 01 (onderwerp) 
1986-1990                                                                                                        00013 
 
herindeling van gemeenten 
-annexatie in 1938 van een gedeelte van dezer gemeente door roermond 
1938-1944                                                                                                        02340 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 09 (onderwerp) 
1990                                                                                                        00021 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 07 (onderwerp) 
1988-1990                                                                                                        00019 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 06 (onderwerp) 
1988-1990                                                                                                        00018 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 05 (onderwerp) 
1987                                                                                                        00017 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 04 (onderwerp) 
1987-1988                                                                                                        00016 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 08 (onderwerp) 
1989-1990                                                                                                        00020 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 02 (onderwerp) 
1986-1989                                                                                                        00014 
 
herindeling van gemeenten 
-annexatie in 1938 van een gedeelte van dezer gemeente door roermond 
1934-1982                                                                                                        02339 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 03 (onderwerp) 
1987                                                                                                        00015 
 
-2.07.155.2 
straatnaamgeving 
-besluiten (onderwerp) 
1952-1971                                                                                                        02341 
 
straatnaamgeving 
-besluiten (onderwerp) 
1972-1980                                                                                                        02342 
 
huisnummering 
-besluiten, wijzigingen 



1954-1972                                                                                                        02343 
 
huisnummering 
-besluiten, wijzigingen 
1973-1983                                                                                                        02344 
 
-2.07.23 
gemeeschappelijke regeling "stadsgewest roermond" 
-voorbereiding en vaststelling regeling en benoeming leden 
1970-1986                                                                                                        01393 
 
kringcommissie van de dienst openbare werken roerstreek 
-begrotingen, rekeningen en kostenverdeling 
1980-1984                                                                                                        02356 
 
kringcommissie van de dienst openbare werken roerstreek 
-notulen uit de vergaderingen 
1981-1988                                                                                                        02357 
 
gemeenschappelijke regeling dienst openbare werken roerstreek 
-correspondentie 
1953-1982                                                                                                        01396 
 
gemeeschappelijke regeling "gewest midden-limburg" 
-voorbereidende correspondentie, overleg 
1984-1987                                                                                                        01395 
 
roerstreekoverleg 
-vergaderingen colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden 
1974-1978                                                                                                        02349 
 
wethoudersoverleg roerstreekgemeenten 
-vergaderingen (jaarstroken) 
1987-1990                                                                                                        00535 
 
stadsgewest roertmond 
-overdracht taken en bevoegdheden 
1972-1985                                                                                                        01394 
 
overleg met gemeentebestuur van vlodrop 
-vergaderingen 
1987-1990                                                                                                        02347 
 
internationale samenwerking 
-besprekingen met duitse instanties (onderwerp) 
1966-1969                                                                                                        00058 
 
roerstreekoverleg 
-vergaderingen colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden 
1980-1985                                                                                                        02351 
 
overleg met gemeentebestuur van vlodrop 
-vergaderingen 
1980-1986                                                                                                        02346 
 
roerstreekoverleg 
-vergaderingen colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden 
1967-1974                                                                                                        02348 



 
roerstreekoverleg 
-vergaderingen colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden 
1978-1979                                                                                                        02350 
 
kringcommissie van de dienst openbare werken roerstreek 
-notulen der vergaderingen 
1965-1980                                                                                                        02352 
 
kringcommissie van de dienst openbare werken roerstreek 
-rekeningen en begrotingen 
1970-1972                                                                                                        02354 
 
kringcommissie van de dienst openbare werken roerstreek 
-rekeningen en begrotingen 
1965-1969                                                                                                        02353 
 
gewest midden-limburg 
-gemeenschappelijke regeling 
1987-1990                                                                                                        00571 
 
stichting streekbelangen midden-limburg 
-oprichting, opheffing wegens oprichting gemeenschappelijke regeling 
1961-1972                                                                                                        02345 
 
kringcommissie van de dienst openbare werken roerstreek 
-rekeningen en begrotingen 
1973-1979                                                                                                        02355 
 
-2.07.25 
vervanging van het ene gezag door het andere 
-historisch dossier bezettingstijd 1940-1945 
1945-1977                                                                                                        02358 
 
-2.07.261 
administratief bezoek van hoger gezag 
-werkbezoeken (per bezoek) 
1951-1971                                                                                                        02359 
 
-2.07.281 
financiele verhouding 
-onderwijs (jaardossier) 
1989                                                                                                        00049 
 
financiele verhouding 
-welzijnsmiddelen - integratie-uitkeringen (jaarstroken) 
1989-1991                                                                                                        00572 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaardossier) 
1987                                                                                                        00041 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaardossier) 
1988                                                                                                        00042 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaardossier) 



1989                                                                                                        00043 
 
financiele verhouding 
-onderwijs (jaardossier) 
1990                                                                                                        00050 
 
financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-vaststelling uitkering onderwijs ingevolge financiële verhoudingsbesluit 
1978-1982                                                                                                        02366 
 
financiele verhouding 
-onderwijs (jaardossier) 
1988                                                                                                        00048 
 
financiele verhouding 
-onderwijs (jaardossier) 
1987                                                                                                        00047 
 
financiele verhouding 
-onderwijs (jaardossier) 
1986                                                                                                        00046 
 
financiele verhouding 
-onroerendgoedbelasting (jaardossiers) 
1986-1990                                                                                                        00045 
 
financiele verhouding 
-sociale structuur (jaarstroken) 
1979-1990                                                                                                        00051 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1983-1985                                                                                                        00077 
 
financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-vaststelling uitkering onderwijs ingevolge financiële verhoudingsbesluit 
1972-1977                                                                                                        02365 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaardossier) 
1990                                                                                                        00044 
 
financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-vaststelling uitkering g.l.o. klok-uren gymnastiekonderwijs 
1978-1982                                                                                                        02367 
 
financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-vaststelling uitkering ingevolge financiële verhoudingsbesluit 
1960-1985                                                                                                        02364 
 
financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-vaststelling uitkering onderwijs, financiële verhoudingsbesluit 
1960-1971                                                                                                        02363 
 
financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-vaststelling vergoeding kosten sociale zorg, financiële verhoudingsbesluit 
1955-1977                                                                                                        02362 
 



financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-uitvoering financiële verhoudingsbesluit 1953 
1953-1960                                                                                                        02361 
 
financiele verhouding tussen rijk en gemeenten 
-vaststelling uitkeringen 
1942-1952                                                                                                        02360 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaardossier) 
1986                                                                                                        00040 
 
-2.07.351 
eigendom en bezit 
-eigendomsbegrenzingen e.d. 
1986-1990                                                                                                        00573 
 
eigendom en bezit 
-eigendomsbegrenzingen e.d. 
1970-1984                                                                                                        01397 
 
-2.07.351.11 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1961-1961                                                                                                        02378 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1961-1961                                                                                                        02377 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1962-1962                                                                                                        02379 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1960-1960                                                                                                        02376 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1960-1960                                                                                                        02375 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1959-1959                                                                                                        02374 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1959-1959                                                                                                        02373 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1958-1958                                                                                                        02372 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1957-1957                                                                                                        02371 
 



aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1955-1956                                                                                                        02369 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1963-1963                                                                                                        02383 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1937-1954                                                                                                        02370 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1962-1962                                                                                                        02380 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1966-1966                                                                                                        02388 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1970-1970                                                                                                        02394 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1969-1969                                                                                                        02393 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1969-1969                                                                                                        02392 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1968-1968                                                                                                        02391 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1967-1967                                                                                                        02390 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1967-1967                                                                                                        02389 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1975-1975                                                                                                        02400 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1976-1976                                                                                                        02401 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1977-1977                                                                                                        02402 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 



1978-1978                                                                                                        02403 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties (naam/jaar) 
1991                                                                                                        00547 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1971-1971                                                                                                        02395 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1979-1979                                                                                                        02405 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1972-1972                                                                                                        02396 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1980-1981                                                                                                        02406 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1962-1962                                                                                                        02381 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1982-1982                                                                                                        02407 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1983-1984                                                                                                        02408 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1985-1985                                                                                                        02409 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1986-1987                                                                                                        02410 
 
aankopen 
-besluiten tot aankoop van diverse boeken 
1972-1977                                                                                                        02411 
 
aankopen 
-boek: aufthuungsbuch de kirspels herkenbusch….. 
1972                                                                                                        02412 
 
aankopen 
-boek "inventaris der archieven van de heerlijkheid dalenbroek". 
1975                                                                                                        02413 
 
aankopen 
-boek "bibliotheek en handschriftenkabinet" 
1972                                                                                                        02414 
 



aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1965-1965                                                                                                        02386 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1966-1966                                                                                                        02387 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1979-1979                                                                                                        02404 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties (naam/jaar) 
1990                                                                                                        00064 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1963-1963                                                                                                        02382 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1964-1964                                                                                                        02384 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1973-1973                                                                                                        02397 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1974-1974                                                                                                        02398 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties (naam/jaar) 
1988-1989                                                                                                        00067 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1975-1975                                                                                                        02399 
 
aankopen onroerende goederen 
-besluiten tot aankoop van onroerende goederen 
1965-1965                                                                                                        02385 
 
-2.07.351.11/13 
grondtransacties 
-register van grondtransakties 
1937-1959                                                                                                        02368 
 
-2.07.351.12 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1973) 
1973-1974                                                                                                        02439 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (1e halfjaar) 
1989                                                                                                        00075 
 



verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1978) 
1972-1985                                                                                                        02448 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - voorgenomen verkoop gemeentebossen meinweggebied 
1969-1979                                                                                                        00489 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (januari-mei 1979) 
1974-1980                                                                                                        02449 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1986) 
1985-1988                                                                                                        02461 
 
verkoop van houtopstanden 
-transacties 
1941-1952                                                                                                        02462 
 
verkoop van gronden 
-raadsbesluiten vaststelling uitgifteprijzen bouwterreinen 
1960-1969                                                                                                        02415 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1976) 
1975-1979                                                                                                        02444 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - 12 garages hoogstr. en europalaan-oost/vd renneweg 
1987                                                                                                        00078 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1976) 
1974-1983                                                                                                        02443 
 
bouwterreinen 
-verkavelingsplannen 
1981-1990                                                                                                        00574 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1975) 
1974-1984                                                                                                        02442 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (1e halfjaar) 
1987                                                                                                        00065 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1973) 
1972-1974                                                                                                        02440 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1978) 
1975-1980                                                                                                        02447 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1972) 



1972-1975                                                                                                        02438 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1972) 
1972-1973                                                                                                        02437 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1971) 
1971-1976                                                                                                        02436 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1971) 
1971                                                                                                        02435 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1970) 
1970-1971                                                                                                        02434 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1970) 
1968-1972                                                                                                        02433 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1969) 
1969-1971                                                                                                        02432 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1969) 
1969-1971                                                                                                        02431 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (oktober-december 1968) 
1968-1973                                                                                                        02430 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1954-1959                                                                                                        02418 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (juni-december 1979) 
1977-1983                                                                                                        02450 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1980) 
1979-1986                                                                                                        02451 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1974) 
1974-1978                                                                                                        02441 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1960-1960                                                                                                        02419 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1962-1962                                                                                                        02421 
 



verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1963-1963                                                                                                        02422 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1964-1964                                                                                                        02423 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1965-1965                                                                                                        02424 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1966) 
1966-1970                                                                                                        02425 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1966) 
1966-1970                                                                                                        02426 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1967) 
1967-1971                                                                                                        02427 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1967) 
1967-1970                                                                                                        02428 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1982) 
1979-1989                                                                                                        02453 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1983) 
1982-1986                                                                                                        02454 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1983) 
1982-1993                                                                                                        02455 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (2e halfjaar) 
1989                                                                                                        00073 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1985) 
1971-1987                                                                                                        02457 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1937-1953                                                                                                        02417 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen 
1961-1961                                                                                                        02420 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (2e halfjaar) 



1987                                                                                                        00066 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (januari-september 1968) 
1967-1979                                                                                                        02429 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1977) 
1977-1981                                                                                                        02446 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1981) 
1979-1983                                                                                                        02452 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1984) 
1983-1987                                                                                                        02456 
 
verkopen onroerende goederen 
-voorgenomen vaststelling van optievergoeding en bepalingen bouwterreinen 
1975-1980                                                                                                        01398 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (jaardossier) 
1990                                                                                                        00072 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1977) 
1976-1978                                                                                                        02445 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (jaardossier) 
1988                                                                                                        00063 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (1e halfjaar 1986) 
1985-1988                                                                                                        02459 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1985) 
1978-1986                                                                                                        02458 
 
verkoop van gronden 
-raadsbesluiten vaststelling uitgifteprijzen bouwterreinen 
1960-1969                                                                                                        02416 
 
verkopen onroerende goederen 
-besluiten tot verkoop van onroerende goederen (2e halfjaar 1986) 
1985-1990                                                                                                        02460 
 
-2.07.351.13 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1971-1972) 
1970-1973                                                                                                        02467 
 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1979-1980) 
1976-1981                                                                                                        02470 



 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1973-1974) 
1969-1975                                                                                                        02468 
 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1969-1970) 
1969-1971                                                                                                        02466 
 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1963-1968) 
1963-1968                                                                                                        02465 
 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1958-1962) 
1958-1962                                                                                                        02464 
 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1950-1957) 
1950-1957                                                                                                        02463 
 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten 
1981-1985                                                                                                        01399 
 
ruiling van gronden 
-raadsbesluiten (1975-1976) 
1971-1980                                                                                                        02469 
 
-2.07.351.14 
schenkingen 
-transacties inzake leggen bat in de roer 1939 
1939-1952                                                                                                        02471 
 
-2.07.351.15 
onteigening 
-onteigening in het b.p. voor de kern "melick", genaamd "smeelenberg" 
1966-1972                                                                                                        02478 
 
onteigening 
-onteigening diverse percelen in het u.p. "achter de hoven" 
1965-1967                                                                                                        02476 
 
onteigening 
-omteigening in 1949 gedeelte perceel sectie a no. 133 van dhr. h. schmits 
1978-1952                                                                                                        02472 
 
onteigening 
-omteigening van diverse perceelsgedeelten langs de stationsweg herkenbosch 
1978-1952                                                                                                        02473 
 
onteigening 
-onteigening van percelen in de uitbreidingsplannen melick en herkenbosch 
1959-1959                                                                                                        02474 
 
onteigening 
-onteigening van gronden in het b.p.  "europalaan-oost" te herkenbosch 
1969-1970                                                                                                        02480 



 
onteigening 
-omteigening van diverse perceelsgedeelten langs de stationsweg herkenbosch 
1978-1952                                                                                                        02473 
 
onteigening 
-onteigening in het uitbreidingsplan "achter de hoven" 
1966-1968                                                                                                        02477 
 
onteigening 
-2e onteigening van gronden in het b.p.  "smeelenberg" te melick 
1968-1977                                                                                                        02479 
 
onteigening 
-onteigening van eigendommen van de fam. hilkens hoofdstraat 23 herkenbosch 
1966-1968                                                                                                        02482 
 
onteigening 
-onteigening van gronden in het b.p.  "begraafplaats" 
1973-1975                                                                                                        02481 
 
onteigening 
-onteigening diverse stroken grond langs de stationsweg in 1963. 
1963                                                                                                        02475 
 
-2.07.351.19 
verkrijging en verlies op andere wijze 
-correspondentie betreffende verjaring 
1947-1969                                                                                                        02483 
 
verkrijging en verlies op andere wijze 
-correspondentie betreffende verjaring 
1980-1981                                                                                                        01400 
 
-2.07.351.2 
gebruik van openbare grond 
-aanleg van de "42" aardgasleiding ravenstein - bochloltz 
1973-1973                                                                                                        02487 
 
gebruik van openbare grond 
-aanleg van de bovengrondse hoogspanningsleiding 
1960-1967                                                                                                        02484 
 
gebruik van openbare grond 
-aanleg van de hoofdgasleiding van geleen naar ravenstein 
1964-1965                                                                                                        02485 
 
gebruik van openbare grond 
-aanleg van de hoofdgasleiding van herkenbosch naar roermond 
1969-1979                                                                                                        02486 
 
vestiging zakelijk recht tbv waterschap zuiveringschap limburg 
-aanleg van een afvoerstelsel voor rioolwater 
1980-1984                                                                                                        02488 
 
-2.07.351.21 
erfpacht 
-register en afkoop van graan- en erfpacht 



1942-1961                                                                                                        02489 
 
-2.07.351.32 
verhuur verpachtingen 
-raadsbesluiten en huurcontracten betreffende verhuring van woningen 
1949-1954                                                                                                        02497 
 
verpachting gemeentegronden 
-pachtvrijmaken van diverse gronden (onderwerp) 
1974-1977                                                                                                        00580 
 
verpachting gemeentegronden 
-pachtcontracten (a-z) 
1977-1983                                                                                                        00512 
 
verpachting gemeentegronden 
-uitvoering (a/z) map 3 
1985-1986                                                                                                        00581 
 
verpachting gemeentegronden 
-uitvoering (a/z) map 2 
1984                                                                                                        00582 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-raadsbesluiten en uitvoering 
1947-1953                                                                                                        02490 
 
verpachtingen van landbouwgronden 
-pachtcontracten  a t/m e 
1966-1972                                                                                                        02503 
 
verpachtingen van landbouwgronden 
-pachtcontracten  k t/m r 
1966-1972                                                                                                        02502 
 
verpachtingen van landbouwgronden 
-pachtcontracten  f t/m j 
1966-1972                                                                                                        02501 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-pachtcontracten 
1965-1971                                                                                                        02500 
 
verhuur verpachtingen 
-verpachting van de visvijver en zwembad "de bayekuil" 
1946-1953                                                                                                        02498 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-pachtcontracten met pachters woonachtig te herkenbosch 
1953-1959                                                                                                        02496 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-diverse correspondentie - overige stukken 
1953-1959                                                                                                        02495 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-pachtcontracten met pachters woonachtig buiten de gemeente 
1953-1959                                                                                                        02494 



 
verpachtingen van landbouwgronden 
-pachtcontracten  s t/m z 
1966-1972                                                                                                        02504 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-raadsbesluiten 
1953-1959                                                                                                        02492 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-melickerheide 
1938-1944                                                                                                        02491 
 
verpachting gemeentegronden 
-verhuur café-restaurant in de apollohal te melick 
1969-1985                                                                                                        01402 
 
verpachting gemeentegronden 
-verhuring speelweide wijngaardstraat aan kerkbestuur st. sebastianus 
1967-1985                                                                                                        01403 
 
verpachtingen 
-werkgroepen i.v.m. pachtbeleid 
1987-1988                                                                                                        00575 
 
verpachting gemeentegronden 
-uitvoering 
1988                                                                                                        00583 
 
verpachting gemeentegronden 
-verhuring van perceel grond, nabij apollohal aan de rijksgebouwendienst 
1983-1988                                                                                                        01401 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-pachtregistratie 
1892-1958                                                                                                        02678 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-pachtcontracten met pachters 
1959-1966                                                                                                        02499 
 
verpachting gemeentegronden 
-in-gebruikgeving gemeentegronden aan politiehondenverenigingen 
1951-1984                                                                                                        01404 
 
verpachtingen cultuurgronden 
-pachtcontracten met pachters woonachtig te melick 
1953-1959                                                                                                        02493 
 
verpachting gemeentegronden 
-pachtvrijmaken van diverse gronden in bp oortjensveld ii herkenbosch 
1980-1983                                                                                                        00584 
 
verpachtingen van landbouwgronden 
-pachtcontracten  b t/m j 
1972-1978                                                                                                        02505 
 
verpachtingen van landbouwgronden 



-pachtcontracten  k t/m z 
1972-1978                                                                                                        02506 
 
-2.07.351.33 
jacht- en visrecht 
-verhuring jachtrecht gemeente-eigendommen 
1971-1980                                                                                                        01406 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring visrecht 
1973-1979                                                                                                        01405 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring van het jachtrecht aan de wildbeheerseenheid roerstreek 
1981-1985                                                                                                        01407 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring van het jachtrecht aan de wildbeheerseenheid roerstreek 
1982-1984                                                                                                        01408 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring van het jachtrecht aan de wildbeheerseenheid roerstreek 
1982-1986                                                                                                        01409 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring visrecht gemeente-eigendommen 
1957-1966                                                                                                        02509 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring jachtrecht gemeente-eigendommen 
1959-1973                                                                                                        02508 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring jachtrecht gemeente-eigendommen 
1903-1963                                                                                                        02507 
 
jacht- en visrecht 
-verhuring jachtrecht gemeente-eigendommen 
1968-1981                                                                                                        02510 
 
-2.07.351.34 
ingebruikgeving van eigendommen 
-langlopend (onderwerp) 
1978-1986                                                                                                        01640 
 
-2.07.351.5 
beheer gemeentebossen 
-overeenkomst met de staat der nederlanden 
1930-1965                                                                                                        02513 
 
beheer gemeentebossen 
-gemeentelijk bosbeheersplan 
1981-1987                                                                                                        00488 
 
beheer gemeentebossen 
-verslagen omtrent de uitvoering van werkplannen van staatsbosbeheer 
1939-1965                                                                                                        02514 
 



bouw van 5 autoboxen in het uitbreidingsplan herkenbosch - st. luciaweg 
-vergunningverlening 
1960-1961                                                                                                        02511 
 
beheer van eigendommen 
-uitgifte van boerderij venhof in erfpacht 
1978-1986                                                                                                        01411 
 
bouw van 30 garages in het b.p. melick-noord i 
-correspondentie 
1977-1985                                                                                                        02512 
 
beheer van eigendommen 
-beheer boerderij "venhof" 
1950-1981                                                                                                        01410 
 
beheer gemeentebossen 
-gemeentelijk bosbeheersplan 
1987-1991                                                                                                        00576 
 
-2.07.351.52 
bosbrandverzekering 
-verslag van de excursie van de onderlinge gemeentelijke bosbrandverzekering 
1962-1962                                                                                                        02515 
 
verzekerning van de gemeente-eigendommen tegen oorlogsschade 
-molestverzekering 
1941-1957                                                                                                        02516 
 
verzekering van gemeente-eigendommen 
-vervallen polissen gemeentebossen 
1915-1942                                                                                                        00461 
 
-2.07.351.53 
herstel oorlogsschade 
-herstel oorlogsschade aan diverse gebouwen 
1946-1947                                                                                                        02520 
 
wet financiering wederopbouw publiekrechtelijke lichamen 
-uitvoering der wet 
1947-1953                                                                                                        02521 
 
oorlogsschade aan publiekrechtelijke lichamen 
-voorschriften inzake vergoeding herstel oorlogsschade aan publ.  lichamen 
1946-1953                                                                                                        02517 
 
herstel oorlogsschade 
-herstel oorlogsschade diverse gebouwen 
1947-1948                                                                                                        02518 
 
herstel oorlogsschade 
-declaraties aan het rijk op last van de duitse bezetter gemaakte kosten 
1944-1944                                                                                                        02519 
 
herstel oorlogsschade 
-correspondentie betreffende oorlogsschade aan gemeentebossen 
1940-1956                                                                                                        02522 
 



-2.07.352 
project bezuinigingen 
-uitvoering (onderwerp) 
1991-1992                                                                                                        00473 
 
-2.07.352.11/18 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1946                                                                                                        00814 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1959                                                                                                        00941 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1959                                                                                                        00942 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1959                                                                                                        00943 
 
financiele administratie 
-begroting algemene dienst en grondbedrijf 
1986                                                                                                        01213 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1960                                                                                                        00946 
 
financiele administratie 
-begroting 
1946                                                                                                        00812 
 
financiele administratie 
-rekening 
1946                                                                                                        00815 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1946                                                                                                        00816 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0062210200 t/m 0099999999 
1986                                                                                                        01221 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1946                                                                                                        00818 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1946                                                                                                        00819 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1946                                                                                                        00820 
 



financiele administratie 
-grootboek van inkomsten  en uitgaven 
1959                                                                                                        00944 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1986                                                                                                        01218 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1959                                                                                                        00938 
 
financiele administratie 
-rekening 
1959                                                                                                        00939 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst en grondbedrijf 
1986                                                                                                        01214 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0064480001 t/m 0079999999 
1985                                                                                                        01210 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1986                                                                                                        01215 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1959                                                                                                        00940 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1986                                                                                                        01217 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (map 1) 
1952                                                                                                        00878 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1985                                                                                                        01211 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief algemene dienst  (overige: zie memo) 
1986                                                                                                        01219 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0000001010 t/m 0061140001 
1986                                                                                                        01220 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1987                                                                                                        01229 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 



1960                                                                                                        00947 
 
financiele administratie 
-begroting 
1960                                                                                                        00945 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1986                                                                                                        01216 
 
financiele administratie 
-begroting algemene dienst en grondbedrijf 
1987                                                                                                        01224 
 
financiele administratie 
-rekening 
1955                                                                                                        00903 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1955                                                                                                        00908 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1986                                                                                                        01222 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1986                                                                                                        01223 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0060000001 t/m 0064480000 
1985                                                                                                        01209 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0000001010 t/m 0059999999 
1985                                                                                                        01208 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 1) 
1955                                                                                                        00906 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1949                                                                                                        00854 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1955                                                                                                        00905 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst en grondbedrijf 
1987                                                                                                        01225 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1987                                                                                                        01226 
 



financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1987                                                                                                        01227 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1942                                                                                                        00773 
 
financiele administratie 
-rekening 
1942                                                                                                        00774 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1942                                                                                                        00775 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1942                                                                                                        00776 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (map 2) 
1953                                                                                                        00888 
 
financiele administratie 
-begroting 
1953                                                                                                        00880 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1953                                                                                                        00881 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1953                                                                                                        00882 
 
financiele administratie 
-rekening 
1953                                                                                                        00883 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1953                                                                                                        00884 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 1) 
1953                                                                                                        00885 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 2) 
1955                                                                                                        00907 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (map 1) 
1953                                                                                                        00887 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (map 2) 



1952                                                                                                        00879 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (map 2) 
1954                                                                                                        00899 
 
financiele administratie 
-begroting 
1955                                                                                                        00900 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1955                                                                                                        00901 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1955                                                                                                        00902 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1955                                                                                                        00904 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1945                                                                                                        00803 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 2) 
1953                                                                                                        00886 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen algemene dienst 
1984                                                                                                        01185 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1941                                                                                                        00766 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1983                                                                                                        01192 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1984                                                                                                        01191 
 
financiele administratie 
-begroting + wijzigingen grondbedrijf 
1984                                                                                                        01190 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 
1984                                                                                                        01189 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst 
1984                                                                                                        01188 
 



financiele administratie 
-grootboek historie definitief grondbedrijf 
1983                                                                                                        01194 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst 
1984                                                                                                        01186 
 
financiele administratie 
-rekeningschema definitief grondbedrijf 
1983                                                                                                        01195 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 440 T/M 874) algemene dienst 
1983                                                                                                        01184 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 100 T/M 438) algemene dienst 
1983                                                                                                        01183 
 
financiele administratie 
-rekening 
1941                                                                                                        00762 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1941                                                                                                        00763 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1941                                                                                                        00764 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1945                                                                                                        00806 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1984                                                                                                        01187 
 
financiele administratie 
-begroting algemene dienst 
1985                                                                                                        01199 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 799) algemene dienst 
1984                                                                                                        01196 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 
1987                                                                                                        01230 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief algemene dienst (overige: zie memo) 
1987                                                                                                        01231 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst en grondbedrijf 



1987                                                                                                        01228 
 
financiele administratie 
-begroting 
1943                                                                                                        00783 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1943                                                                                                        00784 
 
financiele administratie 
-proef- en saldi balans definitief grondbedrijf 
1983                                                                                                        01193 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 350 T/M 876) algemene dienst 
1984                                                                                                        01198 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1941                                                                                                        00767 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst 
1985                                                                                                        01200 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1985                                                                                                        01202 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1985                                                                                                        01201 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1985                                                                                                        01203 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 
1985                                                                                                        01204 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1985                                                                                                        01205 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 348) algemene dienst 
1984                                                                                                        01197 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1990                                                                                                        01277 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1941                                                                                                        00765 
 



financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 
1990                                                                                                        01278 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 098) algemene dienst 
1983                                                                                                        01182 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 617) algemene dienst 
1983                                                                                                        01181 
 
financiele administratie 
-grootboekkaarten grondbedrijf 
1982                                                                                                        01180 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten grondbedrijf 
1985                                                                                                        01206 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening 
1945                                                                                                        00811 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief algemene dienst (overige: zie memo) 
1985                                                                                                        01207 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1945                                                                                                        00810 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1985                                                                                                        01212 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1990                                                                                                        01276 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1990                                                                                                        01275 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1990                                                                                                        01274 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst en grondbedrijf 
1990                                                                                                        01273 
 
financiele administratie 
-begroting algemene dienst en grondbedrijf 
1990                                                                                                        01272 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst 



1984                                                                                                        01179 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening 
1944                                                                                                        00801 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 1) 
1941                                                                                                        00768 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 2) 
1941                                                                                                        00769 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 3) 
1941                                                                                                        00770 
 
financiele administratie 
-begroting 
1942                                                                                                        00771 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1942                                                                                                        00772 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1944                                                                                                        00798 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1946                                                                                                        00813 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1944                                                                                                        00800 
 
financiele administratie 
-rekening 
1960                                                                                                        00948 
 
financiele administratie 
-begroting 
1945                                                                                                        00802 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1945                                                                                                        00804 
 
financiele administratie 
-rekening 
1945                                                                                                        00805 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1945                                                                                                        00807 
 



financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1945                                                                                                        00808 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1945                                                                                                        00809 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1944                                                                                                        00799 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 200 T/M 400) 
1981                                                                                                        01155 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1950                                                                                                        00857 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1950                                                                                                        00856 
 
financiele administratie 
-begroting 
1950                                                                                                        00855 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 
1983                                                                                                        01177 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst 
1983                                                                                                        01176 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1983                                                                                                        01175 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst 
1983                                                                                                        01174 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst 
1983                                                                                                        01173 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen algemene dienst 
1983                                                                                                        01172 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst 
1982                                                                                                        01161 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 



1982                                                                                                        01160 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst 
1982                                                                                                        01159 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst 
1982                                                                                                        01158 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1977                                                                                                        01111 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1941                                                                                                        00760 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1940                                                                                                        00753 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1940                                                                                                        00754 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1940                                                                                                        00755 
 
financiele administratie 
-kasboeken; giroboek 
1940                                                                                                        00756 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 1) 
1940                                                                                                        00757 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen algemene dienst 
1982                                                                                                        01157 
 
financiele administratie 
-begroting 
1941                                                                                                        00759 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 402 T/M 610) 
1981                                                                                                        01156 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1941                                                                                                        00761 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1981                                                                                                        01152 
 



financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 393) 
1981                                                                                                        01153 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1977                                                                                                        01112 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 198) 
1981                                                                                                        01154 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1950                                                                                                        00859 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 2) 
1940                                                                                                        00758 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1968                                                                                                        01018 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1950                                                                                                        00860 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1967                                                                                                        01010 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1967                                                                                                        01011 
 
financiele administratie 
-begroting 
1968                                                                                                        01014 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1968                                                                                                        01015 
 
financiele administratie 
-rekening 
1967                                                                                                        01008 
 
financiele administratie 
-rekening 
1968                                                                                                        01017 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1967                                                                                                        01007 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 



1968                                                                                                        01019 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1968                                                                                                        01020 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1968                                                                                                        01021 
 
financiele administratie 
-begroting 
1969                                                                                                        01022 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1969                                                                                                        01023 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1940                                                                                                        00750 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1968                                                                                                        01016 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1964                                                                                                        00981 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief alg. dienst (overige: zie memo) 
1989                                                                                                        01263 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1950                                                                                                        00861 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1950                                                                                                        00862 
 
financiele administratie 
-begroting 
1951                                                                                                        00863 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1951                                                                                                        00864 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1967                                                                                                        01009 
 
financiele administratie 
-begroting 
1964                                                                                                        00979 
 



financiele administratie 
-rekening 
1950                                                                                                        00858 
 
financiele administratie 
-rekening 
1964                                                                                                        00982 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1964                                                                                                        00983 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten  en uitgaven 
1964                                                                                                        00984 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (MAP 1) 
1964                                                                                                        00985 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (MAP 2) 
1964                                                                                                        00986 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (MAP 1) 
1964                                                                                                        00987 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1951                                                                                                        00865 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1963                                                                                                        00973 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen 
1981                                                                                                        01145 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten  en uitgaven 
1958                                                                                                        00933 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (MAP 1) 
1962                                                                                                        00968 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (MAP 2) 
1962                                                                                                        00971 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (MAP 1) 
1962                                                                                                        00969 
 
financiele administratie 
-begroting 



1959                                                                                                        00934 
 
financiele administratie 
-begroting 
1963                                                                                                        00972 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (MAP 2) 
1958                                                                                                        00932 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1963                                                                                                        00974 
 
financiele administratie 
-rekening 
1963                                                                                                        00975 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1963                                                                                                        00976 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1963                                                                                                        00978 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1963                                                                                                        00977 
 
financiele administratie 
-rekening 
1940                                                                                                        00752 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (MAP 2) 
1962                                                                                                        00970 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1949                                                                                                        00850 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1948                                                                                                        00843 
 
financiele administratie 
-rekening 
1948                                                                                                        00844 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1948                                                                                                        00845 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1948                                                                                                        00846 
 



financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1948                                                                                                        00847 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1959                                                                                                        00935 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1949                                                                                                        00849 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 300) 
1980                                                                                                        01146 
 
financiele administratie 
-rekening 
1949                                                                                                        00851 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1949                                                                                                        00853 
 
financiele administratie 
-rekening 
1977                                                                                                        01113 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (MAP 1) 
1958                                                                                                        00929 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (MAP 2) 
1958                                                                                                        00930 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (MAP 1) 
1958                                                                                                        00931 
 
financiele administratie 
-begroting 
1949                                                                                                        00848 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 451000205 t/m 459999999 
1989                                                                                                        01257 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 393) 
1980                                                                                                        01144 
 
financiele administratie 
-begroting algemene dienst en grondbedrijf 
1988                                                                                                        01237 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst en grondbedrijf 



1988                                                                                                        01238 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1988                                                                                                        01239 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1988                                                                                                        01240 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0066610418 t/m 0079913000 
1987                                                                                                        01235 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 411000205 t/m 449999999 
1989                                                                                                        01256 
 
financiele administratie 
-kohier rioolbelasting 
1942                                                                                                        01170 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 461010205 t/m 479999999 
1989                                                                                                        01258 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 481000205 t/m 489999999 
1989                                                                                                        01259 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 491300205 t/m 599999999 
1989                                                                                                        01260 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief alg. dienst 
1989                                                                                                        01261 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1989                                                                                                        01262 
 
financiele administratie 
-rekening 
1969                                                                                                        01025 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 400110200 t/m 402999999 
1989                                                                                                        01255 
 
financiele administratie 
-begroting + wijzigingen grondbedrijf 
1982                                                                                                        01164 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 302 T/M 610) 
1980                                                                                                        01147 
 



financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1981                                                                                                        01148 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1981                                                                                                        01149 
 
financiele administratie 
-rekening 
1981                                                                                                        01150 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1981                                                                                                        01151 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1987                                                                                                        01236 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 2) 
1943                                                                                                        01163 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1940                                                                                                        00751 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1982                                                                                                        01165 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 393) algemene dienst 
1982                                                                                                        01166 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 250) algemene dienst 
1982                                                                                                        01167 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 252 T/M 400) algemene dienst 
1982                                                                                                        01168 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 402 T/M 610) algemene dienst 
1982                                                                                                        01171 
 
financiele administratie 
-kohier schoolgeld 
1942                                                                                                        01169 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 
1982                                                                                                        01162 
 
financiele administratie 
-rekening 



1952                                                                                                        00874 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 
1989                                                                                                        01270 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 3) 
1947                                                                                                        01290 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief alg. dienst (overige: zie memo) 
1990                                                                                                        01279 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 100100205 t/m 399999999 
1990                                                                                                        01280 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 400110200 t/m 402001603 
1990                                                                                                        01281 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 411000205 t/m 442130605 
1990                                                                                                        01282 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 451000205 t/m 458000810 
1990                                                                                                        01283 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 481000205 t/m 599999199 
1990                                                                                                        01286 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1990                                                                                                        01285 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1951                                                                                                        00867 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1951                                                                                                        00869 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1951                                                                                                        00870 
 
financiele administratie 
-begroting 
1952                                                                                                        00871 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1969                                                                                                        01024 
 



financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1970                                                                                                        01029 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1970                                                                                                        01033 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1970                                                                                                        01032 
 
financiele administratie 
-rekening 
1970                                                                                                        01031 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 1) 
1947                                                                                                        01288 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 2) 
1947                                                                                                        01289 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1952                                                                                                        00872 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1970                                                                                                        01030 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1952                                                                                                        00873 
 
financiele administratie 
-begroting 
1970                                                                                                        01028 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1969                                                                                                        01027 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 2) 
1952                                                                                                        00877 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 1) 
1952                                                                                                        00876 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1952                                                                                                        00875 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst en grondbedrijf 



1989                                                                                                        01267 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1975                                                                                                        01094 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1975                                                                                                        01095 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1989                                                                                                        01269 
 
financiele administratie 
-rekening 
1972                                                                                                        01059 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1966                                                                                                        01060 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1967                                                                                                        01058 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1968                                                                                                        01057 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1972                                                                                                        01062 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1970                                                                                                        01055 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1972                                                                                                        01063 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1975                                                                                                        01096 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 343) 
1975                                                                                                        01097 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 274) 
1975                                                                                                        01099 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 276 T/M 550) 
1975                                                                                                        01100 
 



financiele administratie 
-begroting + bijlagen 
1976                                                                                                        01102 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1976                                                                                                        01101 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1969                                                                                                        01056 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0051000005 t/m 0060002306 
1988                                                                                                        01246 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1971                                                                                                        01049 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1989                                                                                                        01266 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen algemene dienst en grondbedrijf 
1989                                                                                                        01265 
 
financiele administratie 
-begroting algemene dienst en grondbedrijf 
1989                                                                                                        01264 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0065530304 t/m 0065580003 
1988                                                                                                        01249 
 
financiele administratie 
-begroting 
1972                                                                                                        01061 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0060002306 t/m 0063341009 
1988                                                                                                        01247 
 
financiele administratie 
-rekening algemene dienst 
1989                                                                                                        01268 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0000001010 t/m 0051000005 
1988                                                                                                        01245 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief algemene dienst (overige: zie memo) 
1988                                                                                                        01244 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten algemene dienst 



1988                                                                                                        01243 
 
financiele administratie 
-rekening grondbedrijf 
1988                                                                                                        01242 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier algemene dienst en grondbedrijf 
1988                                                                                                        01241 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1972                                                                                                        01064 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0064421302 t/m 0065530303 
1988                                                                                                        01248 
 
financiele administratie 
-begroting 
1975                                                                                                        01089 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0000001010 t/m 0062210202 
1987                                                                                                        01232 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1974                                                                                                        01076 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1974                                                                                                        01084 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M k359) 
1974                                                                                                        01085 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 218A) 
1974                                                                                                        01086 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1973                                                                                                        01073 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 402 T/M k570) 
1974                                                                                                        01088 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1973                                                                                                        01074 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1975                                                                                                        01090 
 



financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 300) 
1976                                                                                                        01108 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen (2 T/M 30) 
1975                                                                                                        01091 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen (31 T/M 68E) 
1975                                                                                                        01092 
 
financiele administratie 
-rekening 
1975                                                                                                        01093 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1971                                                                                                        01047 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 220 T/M 400) 
1974                                                                                                        01087 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1971                                                                                                        01043 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1969                                                                                                        01026 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1969                                                                                                        01038 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen 
1977                                                                                                        01110 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 302 T/M 608) 
1976                                                                                                        01109 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1969                                                                                                        01039 
 
financiele administratie 
-begroting 
1974                                                                                                        01075 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1970                                                                                                        01042 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0062210203 t/m 0065530209 



1987                                                                                                        01233 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1971                                                                                                        01044 
 
financiele administratie 
-begroting 
1971                                                                                                        01045 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1971                                                                                                        01046 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1973                                                                                                        01070 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1973                                                                                                        01071 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1973                                                                                                        01072 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1970                                                                                                        01040 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1971                                                                                                        01054 
 
financiele administratie 
-begroting + wijzigingen grondbedrijf 
1983                                                                                                        01178 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 100100200 t/m 399999999 
1989                                                                                                        01254 
 
financiele administratie 
-rekeningschema definitief algemene dienst 
1988                                                                                                        01253 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief grondbedrijf nrs. 0500001016 t/m  0589999952 
1988                                                                                                        01252 
 
financiele administratie 
-proef- en saldibalans definitief grondbedrijf (overige: zie memo) 
1988                                                                                                        01251 
 
financiele administratie 
-begroting 
1973                                                                                                        01066 
 



financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1942                                                                                                        00777 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1973                                                                                                        01067 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1949                                                                                                        00852 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1972                                                                                                        01053 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1972                                                                                                        01052 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1972                                                                                                        01051 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1971                                                                                                        01050 
 
financiele administratie 
-rekening 
1951                                                                                                        00866 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0066610102 t/m 0079912007 
1988                                                                                                        01250 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1976                                                                                                        01103 
 
financiele administratie 
-grootboek historie definitief algemene dienst nrs 0065530211 t/m 0066610416 
1987                                                                                                        01234 
 
financiele administratie 
-subgrootboek historie definitief alg. dienst nrs 461010205 t/m 472500305 
1990                                                                                                        01284 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 375) 
1976                                                                                                        01107 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1976                                                                                                        01106 
 
financiele administratie 
-kohieren 



1947                                                                                                        01287 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1972                                                                                                        01065 
 
financiele administratie 
-rekening 
1976                                                                                                        01104 
 
financiele administratie 
-rekening 
1971                                                                                                        01048 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1974                                                                                                        01083 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1974                                                                                                        01082 
 
financiele administratie 
-rekening 
1974                                                                                                        01081 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1974                                                                                                        01080 
 
financiele administratie 
-rekening 
1973                                                                                                        01069 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1973                                                                                                        01068 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1976                                                                                                        01105 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1944                                                                                                        00794 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1978                                                                                                        01125 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1947                                                                                                        00836 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1947                                                                                                        00835 
 



financiele administratie 
-rekening 
1947                                                                                                        00834 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1947                                                                                                        00833 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1947                                                                                                        00832 
 
financiele administratie 
-begroting 
1947                                                                                                        00831 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1944                                                                                                        00797 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1947                                                                                                        00838 
 
financiele administratie 
-rekening 
1944                                                                                                        00795 
 
financiele administratie 
-begroting 
1948                                                                                                        00841 
 
financiele administratie 
-begroting 
1944                                                                                                        00793 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 1) 
1943                                                                                                        00791 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1943                                                                                                        00790 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1943                                                                                                        00789 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1943                                                                                                        00788 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1943                                                                                                        00787 
 
financiele administratie 
-rekening 



1943                                                                                                        00786 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1939                                                                                                        00739 
 
financiele administratie 
-begroting 
1939                                                                                                        00738 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1944                                                                                                        00796 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1977                                                                                                        01114 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1978                                                                                                        01124 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1978                                                                                                        01123 
 
financiele administratie 
-rekening 
1978                                                                                                        01122 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1978                                                                                                        01121 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen 
1978                                                                                                        01120 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 316 T/M 584) 
1977                                                                                                        01119 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 1 T/M 314) 
1977                                                                                                        01118 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1978                                                                                                        01117 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1947                                                                                                        00837 
 
financiele administratie 
-administratie gemeente ontvanger 
1977                                                                                                        01115 
 



financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1938                                                                                                        00735 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1958                                                                                                        00928 
 
financiele administratie 
-rekening 
1958                                                                                                        00927 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1958                                                                                                        00926 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1958                                                                                                        00925 
 
financiele administratie 
-begroting 
1958                                                                                                        00924 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1957                                                                                                        00923 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1957                                                                                                        00922 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1957                                                                                                        00921 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1948                                                                                                        00842 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 355) 
1977                                                                                                        01116 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening crediteuren (nrs. 0601 t/m 0800) 
1946                                                                                                        00825 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1954                                                                                                        00893 
 
financiele administratie 
-begroting 
1940                                                                                                        00749 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 



1954                                                                                                        00891 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1964                                                                                                        00980 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1954                                                                                                        00890 
 
financiele administratie 
-begroting 
1954                                                                                                        00889 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening debiteuren (nrs. 0001 t/m 0209) 
1946                                                                                                        00829 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening crediteuren (nrs. 1200 t/m 1468) 
1946                                                                                                        00828 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 1) 
1938                                                                                                        00736 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening crediteuren (nrs. 0801 t/m 1000) 
1946                                                                                                        00826 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 2) 
1954                                                                                                        00897 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening crediteuren (nrs. 0401 t/m 0600) 
1946                                                                                                        00824 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening crediteuren (nrs. 0201 t/m 0400) 
1946                                                                                                        00823 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening crediteuren (nrs. 0001 t/m 0200) 
1946                                                                                                        00822 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1946                                                                                                        00821 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1943                                                                                                        00785 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 2) 
1942                                                                                                        00781 
 



financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 1) 
1942                                                                                                        00780 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1942                                                                                                        00779 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1942                                                                                                        00778 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening crediteuren (nrs. 1001 t/m 1199) 
1946                                                                                                        00827 
 
financiele administratie 
-begroting 
1957                                                                                                        00916 
 
financiele administratie 
-rekening 
1954                                                                                                        00892 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1938                                                                                                        00734 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1938                                                                                                        00732 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1938                                                                                                        00733 
 
financiele administratie 
-rekening 
1938                                                                                                        00731 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1938                                                                                                        00730 
 
financiele administratie 
-begroting 
1938                                                                                                        00729 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1957                                                                                                        00920 
 
financiele administratie 
-rekening 
1957                                                                                                        00919 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 



1954                                                                                                        00895 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1957                                                                                                        00917 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (map 1) 
1954                                                                                                        00896 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1956                                                                                                        00915 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1956                                                                                                        00914 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1956                                                                                                        00913 
 
financiele administratie 
-rekening 
1956                                                                                                        00912 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1956                                                                                                        00911 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1956                                                                                                        00910 
 
financiele administratie 
-begroting 
1956                                                                                                        00909 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (map 1) 
1954                                                                                                        00898 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 2) 
1938                                                                                                        00737 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1957                                                                                                        00918 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1960                                                                                                        00953 
 
financiele administratie 
-rekening 
1962                                                                                                        00964 
 



financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1962                                                                                                        00963 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1962                                                                                                        00962 
 
financiele administratie 
-begroting 
1962                                                                                                        00961 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 365) 
1978                                                                                                        01126 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1961                                                                                                        00960 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1961                                                                                                        00959 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten  en uitgaven 
1961                                                                                                        00958 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1961                                                                                                        00957 
 
financiele administratie 
-rekening 
1961                                                                                                        00956 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1980                                                                                                        01139 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1961                                                                                                        00954 
 
financiele administratie 
-verzamelpostenboek 
1939                                                                                                        00745 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1960                                                                                                        00952 
 
financiele administratie 
-begroting 
1961                                                                                                        00951 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 



1960                                                                                                        00950 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1960                                                                                                        00949 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten  en uitgaven 
1962                                                                                                        00967 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 1) 
1939                                                                                                        00746 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 3) 
1939                                                                                                        00748 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1980                                                                                                        01143 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1980                                                                                                        01142 
 
financiele administratie 
-rekening 
1980                                                                                                        01141 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1961                                                                                                        00955 
 
financiele administratie 
-rekening 
1966                                                                                                        01000 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (MAP 2) 
1964                                                                                                        00988 
 
financiele administratie 
-begroting 
1965                                                                                                        00989 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1965                                                                                                        00990 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1965                                                                                                        00991 
 
financiele administratie 
-rekening 
1965                                                                                                        00992 
 



financiele administratie 
-rekeningdossier 
1965                                                                                                        00993 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten  en uitgaven 
1965                                                                                                        00994 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1965                                                                                                        00995 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1965                                                                                                        00996 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1966                                                                                                        00998 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1962                                                                                                        00965 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1966                                                                                                        00999 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1962                                                                                                        00966 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1966                                                                                                        01001 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1966                                                                                                        01003 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1966                                                                                                        01004 
 
financiele administratie 
-begroting 
1967                                                                                                        01005 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1967                                                                                                        01006 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1939                                                                                                        00740 
 
financiele administratie 
-rekening 



1939                                                                                                        00741 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven 
1939                                                                                                        00742 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten 
1939                                                                                                        00743 
 
financiele administratie 
-kasboeken 
1939                                                                                                        00744 
 
financiele administratie 
-bijlagen der rekening (map 2) 
1939                                                                                                        00747 
 
financiele administratie 
-begroting 
1966                                                                                                        00997 
 
financiele administratie 
-grootboek van inkomsten (nrs. 1 T/M 393) 
1979                                                                                                        01135 
 
financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1980                                                                                                        01140 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 320) 
1979                                                                                                        01136 
 
financiele administratie 
-staten en overzichten 
1979                                                                                                        01134 
 
financiele administratie 
-rekeningdossier 
1979                                                                                                        01133 
 
financiele administratie 
-rekening 
1979                                                                                                        01132 
 
financiele administratie 
-begrotingsdossier 
1979                                                                                                        01131 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen 
1980                                                                                                        01138 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 322 T/M 600) 
1979                                                                                                        01137 
 



financiele administratie 
-begrotingswijzigingen 
1979                                                                                                        01130 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 302 T/M 570) 
1978                                                                                                        01129 
 
financiele administratie 
-grootboek van uitgaven (nrs. 2 T/M 300) 
1978                                                                                                        01128 
 
financiele administratie 
-begroting + bijlagen 
1979                                                                                                        01127 
 
-2.07.352.621 
belegging van gelden 
-nemen van hypotheek op eigendommen ban derden ter belegging van gelden 
1851-1960                                                                                                        02523 
 
-2.07.352.626 
rekening-courantovereenkomsten bng 
-bijzondere overeenkomsten t.b.v. de woningwetbouw 
1947-1950                                                                                                        02524 
 
-2.07.352.65 
financiele administratie en kasbeheer 
-regeling controle 
1982-1997                                                                                                        00494 
 
-2.07.352.71 
geldleningen 
-besluiten en overeenkomsten 
1960-1971                                                                                                        01412 
 
geldleningen 
-besluiten en overeenkomsten 
1960-1971                                                                                                        01413 
 
geldleningen 
-besluiten en overeenkomsten 
1974-1987                                                                                                        00490 
 
-2.07.353.22 
archief en registratuur 
-overdracht archiefbescheiden "overgaand gebied" gemeentelijke herindeling 
1991-1991                                                                                                        02525 
 
archief en registratuur 
-ordening oud archief 1942 t/m 1949 
1942-1949                                                                                                        02527 
 
archief en registratuur 
-overdracht archiefbescheiden "overgaand gebied" gemeentelijke herindeling 
1991-1991                                                                                                        02526 
 
archief en registratuur 



-verordening (per wijziging strook) 
1997-                                                                                                        00304 
 
-2.07.353.3 
publiciteit en voorlichting 
-uitgave van de gemeentegids 
1978-1991                                                                                                        02528 
 
-2.07.354 
gemeenteloods aan de kastanjelaan te melick 
-voorbereiding bouw en uitbreiding gemeenteloods 
1981-1982                                                                                                        02530 
 
gemeenteloods aan de kastanjelaan 
-bouw en uitbreiding gemeenteloods met diverse aansluitingen 
1956-1971                                                                                                        02529 
 
gemeenteloods aan de kastanjelaan te melick 
-aanleg nutsvoorzieningen,riolering,  inrichting gemeenteloods 
1981-1982                                                                                                        02532 
 
gemeenteloods aan de kastanjelaan te melick 
-bouw gemeenteloods 
1981-1982                                                                                                        02531 
 
-2.07.354.1 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; (uitvoerings)tekeningen 
1979-1980                                                                                                        02561 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; oplevering, officiële opening 
1979-1980                                                                                                        02557 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 01 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00079 
 
gemeentehuizen 
-bouw brandvrije archiefbewaarplaats / kluis 
1938-1950                                                                                                        02533 
 
bouw gemeentehuis 
-konstruktieberekeningen- en tekeningen 
1979-1980                                                                                                        01414 
 
gemeentehuis melick - herkenbosch 
-verbouwing gemeentehuis melick-herkenbosch 
1953-1960                                                                                                        02534 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; konstructieberek. en -tekeningen 
1979-1980                                                                                                        02558 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; financiering en betalingen 
1979-1980                                                                                                        02556 
 



gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; (uitvoerings)tekeningen 
1979-1980                                                                                                        02560 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 05 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00083 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; bestek en voorwaarden 
1979-1980                                                                                                        02562 
 
huur en tijdelijke huisvesting gemeentehuis 
-huur van de winkelflat aan de marijkelaan te melick 
1972-1980                                                                                                        02563 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; (uitvoerings)tekeningen 
1979-1980                                                                                                        02559 
 
gemeentehuizen 
-voorgenomen bouw van een dienstencentrum te melick 
1973-1974                                                                                                        02541 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het raadhuis te melick 
1977-1980                                                                                                        02544 
 
gemeentehuis melick - herkenbosch 
-bouw raadhuis te melick en gemeentehuis te herkenbosch 
1976-1978                                                                                                        02543 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 13 (onderwerp) o.a. kluis 
1991                                                                                                        00091 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 14 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00092 
 
voorgenomen uitbreiding raadhuis 
-uitvoering - map 15 (onderwerp) 
1988-1991                                                                                                        00093 
 
huur en tijdelijke huisvesting gemeentehuis 
-uitvoering - map 16 (onderwerp) 
1990-1991                                                                                                        00094 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 03 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00081 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 06 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00084 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het raadhuis te melick; inrichting 



1979-1981                                                                                                        02547 
 
gemeentehuis melick - herkenbosch 
-aanbouw diverse ruimten en grote onderhoudswerkzaamheden 
1962-1970                                                                                                        02535 
 
gemeentehuis melick - herkenbosch 
-aanleg centrale verwarming 
1965-1966                                                                                                        02536 
 
gemeentehuizen 
-bouw raadhuis te melick en gemeentehuis te herkenbosch 
1969-1977                                                                                                        02537 
 
gemeentehuizen 
-voorgenomen bouw van een nieuw gemeentehuis te melick 
1970-1970                                                                                                        02540 
 
gemeentehuizen 
-voorgenomen bouw van een nieuw gemeentehuis te melick 
1968-1974                                                                                                        02539 
 
gemeentehuizen 
-bouw raadhuis te melick en gemeentehuis te herkenbosch 
1977-1980                                                                                                        02538 
 
gemeentehuizen 
-voorgenomen bouw van een dienstencentrum te melick; tekeningen 
1973-1974                                                                                                        02542 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; inrichting 
1979-1980                                                                                                        02554 
 
inrichting en beheer tijdelijke huisvesting zwarte berg 
-uitvoering - map 17 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00095 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 04 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00082 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; inrichting 
1979-1980                                                                                                        02555 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 07 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00085 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 09 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00087 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 10 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00088 
 



gemeentehuizen 
-bouw van het raadhuis te melick 
1977-1980                                                                                                        02545 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 12 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00090 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het raadhuis te melick 
1979-1980                                                                                                        02546 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; gunning bouw 
1979-1980                                                                                                        02553 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch; verslagen bouwverg. / uitvoering 
1979-1980                                                                                                        02552 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch 
1979-1981                                                                                                        02551 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch 
1978-1979                                                                                                        02550 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch 
1975-1980                                                                                                        02549 
 
gemeentehuizen 
-bouw van het gemeentehuis te herkenbosch 
1975-1980                                                                                                        02548 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 02 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00080 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 11 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00089 
 
verbouwing gemeentehuis 
-uitvoering - map 08 (onderwerp) 
1991                                                                                                        00086 
 
-2.07.354.2 
ambts- of dienstwoningen 
-huur van de woning julianastraat 1 te melick voor burgemeester f.m. feij 
1968-1975                                                                                                        02564 
 
-2.07.355.5 
organisatie administratieve- en technische dienst 
-uitvoering (onderwerp) 
1979-1986                                                                                                        00076 
 



organisatie administratieve- en technische dienst 
-uitvoering (onderwerp) 
1990-1991                                                                                                        00193 
 
organisatie- onderzoek gemeentesecretarie in 1976 
-voorbereiding, opdrachtverlening en uitvoering 
1975-1977                                                                                                        02565 
 
-2.07.355.511 
werkclassificatie en prestatiebeloning 
-uitvoering 
1958-1964                                                                                                        02567 
 
-2.07.355.52 
automatisering bosbeheer 
-uitvoering (onderwerp) 
1990                                                                                                        00196 
 
-2.07.4 
verkiezingen 
-indeling van de gemeente in 4 stemdistricten 
1965-1969                                                                                                        02568 
 
-2.07.51 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken inzake benoeming 
1982-1986                                                                                                        02580 
 
gemeenteraad 
-vragen van raadsleden, rondvraag 
1976-1980                                                                                                        02579 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1987 deel 2 (2e halfjaar) 
1987                                                                                                        00718 
 
gemeenteraad 
-reglement van orde 
1950-1968                                                                                                        02578 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken inzake benoeming 
1978-1982                                                                                                        02577 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken inzake benoeming 
1974-1978                                                                                                        02576 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1987 deel 1 (1e halfjaar) 
1987                                                                                                        00719 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1978 
1978                                                                                                        00699 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1989 deel 2 (2e halfjaar) 



1989                                                                                                        00720 
 
gemeenteraad 
-presentieregister raadsvergaderingen 
1966-1982                                                                                                        02584 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1986 deel 2 (2e halfjaar) 
1986                                                                                                        00717 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1989 deel 1 (1e halfjaar) 
1989                                                                                                        00716 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1986 deel 1 (1e halfjaar) 
1986                                                                                                        00715 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1988 deel 2 (2e halfjaar) 
1988                                                                                                        00714 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken tussentijdse benoeming 
1966-1970                                                                                                        02574 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken tussentijdse benoeming 
1962-1966                                                                                                        02573 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken tussentijdse benoeming 
1958-1962                                                                                                        02572 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken tussentijdse benoeming 
1970-1974                                                                                                        02575 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) besloten vergadering 1960 T/M 1967 
1960-1967                                                                                                        00680 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1964 
1964                                                                                                        00677 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1974 
1974                                                                                                        00691 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1973 
1973                                                                                                        00690 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1972 
1972                                                                                                        00689 
 



gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1965 
1965                                                                                                        00678 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1966 
1966                                                                                                        00679 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1975 
1975                                                                                                        00693 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1980 deel 1 (1e halfjaar) 
1980                                                                                                        00701 
 
gemeenteraad 
-presentieregister raadsvergaderingen 
1939-1966                                                                                                        02583 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken tussentijdse benoeming 
1953-1958                                                                                                        02571 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken inzake benoeming 
1990-1994                                                                                                        02582 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken inzake benoeming 
1985-1989                                                                                                        02581 
 
gemeenteraad 
-presentieregister raadsvergaderingen 
1982-1991                                                                                                        02585 
 
gemeenteraad 
-informele vergaderingen (datum) 
1980-1987                                                                                                        02586 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1977 
1977                                                                                                        00697 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) besloten vergadering 1968 t/m 1987 
1968-1987                                                                                                        00698 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1988 deel1 (1e halfjaar) 
1988                                                                                                        00712 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1979 
1979                                                                                                        00700 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1936 t/m 1949 



1936-1949                                                                                                        00692 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1968 
1968                                                                                                        00682 
 
gemeenteraad 
-informele vergaderingen 
1948-1962                                                                                                        02677 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1990 deel 2 (2e halfjaar) 
1990                                                                                                        00696 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1963 
1963                                                                                                        00676 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1990 deel 1 (1e halfjaar) 
1990                                                                                                        00694 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal vaststelling uitslag en stukken tussentijdse benoeming 
1949-1953                                                                                                        02570 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1961 
1961                                                                                                        00674 
 
gemeenteraad 
-verzamelmap - in huis cursus b.b.i. 
1981-1990                                                                                                        00068 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1967 
1967                                                                                                        00681 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1976 
1976                                                                                                        00695 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1969 
1969                                                                                                        00683 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1971 
1971                                                                                                        00687 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1970 
1970                                                                                                        00685 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1955 t/m 1958 
1955-1958                                                                                                        00688 
 



gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1958 t/m 1960 
1958-1960                                                                                                        00686 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1949 t/m 1955 
1949-1955                                                                                                        00684 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) besloten vergadering 1960-1961 
1960-1961                                                                                                        00673 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1984 deel1 (1e halfjaar) 
1984                                                                                                        00709 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1985 deel 2 (2e halfjaar) 
1985                                                                                                        00713 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1962 
1962                                                                                                        00675 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1985 deel1 (1e halfjaar) 
1985                                                                                                        00711 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1984 deel2 (2e halfjaar) 
1984                                                                                                        00710 
 
gemeenteraad 
-informele vergaderingen (datum) 
1982-1990                                                                                                        00069 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1983 deel 2 (2e halfjaar) 
1983                                                                                                        00708 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1983 deel 1 (1e halfjaar) 
1983                                                                                                        00707 
 
gemeenteraad 
-seniorenconvent 
1989-1990                                                                                                        00071 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1982 deel 1 (1e halfjaar) 
1982                                                                                                        00705 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1981 deel 2 (2e halfjaar) 
1981                                                                                                        00704 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1981 deel 1 (1e halfjaar) 



1981                                                                                                        00703 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-verkiezingen tijdelijke gemeenteraad 
1945-1945                                                                                                        02569 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1980 deel 2 (2e halfjaar) 
1980                                                                                                        00702 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1982 deel 2 (2e halfjaar) 
1982                                                                                                        00706 
 
-2.07.515 
raadscommissie - arob-commissie 
-vergaderingen en verslagen 
1987-1987                                                                                                        02607 
 
raadscommissie - alg. zaken, sociale zaken, volksgez. en personeelszaken 
-vergaderingen en verslagen 
1986-1987                                                                                                        02608 
 
raadscommissie - ruimtelijke ordening, natuurbeheer, waterstaat en milieu 
-vergaderingen en verslagen 
1986-1987                                                                                                        02609 
 
raadscommissie - welzijn, onderwijs en vorming en openbare werken 
-vergaderingen en verslagen 
1986-1987                                                                                                        02610 
 
raadscommissie - volkshuisvesting, grond-, pacht-, en agrarische zaken 
-vergaderingen en verslagen 
1986-1987                                                                                                        02611 
 
raadscommissie - financiën, economische zaken 
-vergaderingen en verslagen 
1986-1987                                                                                                        02612 
 
raadscommissie - volkshuisvesting, grond-, pacht-, en agrarische zaken 
-vergaderingen en verslagen 
1988-1989                                                                                                        02613 
 
raadscommissie - welzijn, onderwijs en vorming en openbare werken 
-vergaderingen en verslagen 
1988-1989                                                                                                        02617 
 
raadscommissie - alg. zaken, sociale zaken, volksgez. en personeelszaken 
-vergaderingen en verslagen 
1988-1989                                                                                                        02614 
 
raadscommissie - commissies van advies van burgemeester en wethouder 
-instellen commissies, samenstelling en bevoegdheden, benoeming leden 
1978-1982                                                                                                        02604 
 
raadscommissie - ruimtelijke ordening, natuurbeheer, waterstaat en milieu 
-vergaderingen en verslagen 
1988-1989                                                                                                        02615 



 
raadscommissie - financiën, economische zaken 
-vergaderingen en verslagen 
1988-1989                                                                                                        02616 
 
raadscommissie - commissies van advies van burgemeester en wethouder 
-instellen commissies, samenstelling en bevoegdheden, benoeming leden, secr. 
1982-1986                                                                                                        02605 
 
commissies van advies en bijstand aan b en w 
-ruimt. ord., natuurbeheer, waterstaat en milieu (jaardossier) 
1990                                                                                                        00002 
 
raadscommissie - midden- en kleinbedrijf 
-vergaderingen en verslagen 
1982-1986                                                                                                        02597 
 
raadscommissie - arob-commissie 
-vergaderingen en verslagen 
1979-1983                                                                                                        02596 
 
raadscommissie - onderwijs en vorming 
-vergaderingen en verslagen 
1978-1982                                                                                                        02595 
 
raadscommissie - welzijnszorg en middenstandsaangelegenheden 
-vergaderingen en verslagen 
1979-1982                                                                                                        02594 
 
raadscommissie - openbare werken, grond-, pacht- en agrarische zaken 
-vergaderingen en verslagen 
1978-1982                                                                                                        02593 
 
raadscommissie - financiën en economie 
-vergaderingen en verslagen 
1978-1982                                                                                                        02592 
 
raadscommissie - algemene zaken en ruimtelijke ordening 
-vergaderingen en verslagen 
1978-1982                                                                                                        02591 
 
commissies van advies en bijstand aan b en w 
-welzijn, onderwijs en vorming, openbare werken (jaardossier) 
1990                                                                                                        00005 
 
raadscommissie - volkshuisvesting, welzijn en milieu 
-vergaderingen en verslagen 
1982-1986                                                                                                        02600 
 
raadscommissie - onderwijs, financiën, economie en openbare werken 
-vergaderingen en verslagen 
1982-1986                                                                                                        02599 
 
raadscommissie - onderwijs, jeugd, sport en recreatie 
-vergaderingen en verslagen 
1974-1978                                                                                                        02589 
 
commissies van advies en bijstand aan b en w 



-alg. zaken, soc. zaken, volksgez. en personeelsz. (jaardossier) 
1990                                                                                                        00003 
 
raadscommissie - commissies van advies van burgemeester en wethouder 
-instellen commissies, samenstelling en bevoegdheden, benoeming leden 
1974-1978                                                                                                        02603 
 
commissies van advies en bijstand aan b en w 
-benoeming - ontslag (zittingsperiode) 
1986-1990                                                                                                        00070 
 
commissies van advies en bijstand aan b en w 
-financien, econ.zaken, (m+kl.bedr.), sport, recr. (jaardossier) 
1990                                                                                                        00001 
 
raadscommissie - openbare werken, grond-, pacht- en agrarische zaken 
-vergaderingen en verslagen 
1974-1978                                                                                                        02590 
 
raadscommissie - arob-commissie 
-vergaderingen en verslagen 
1985-1986                                                                                                        02606 
 
raadscommissie - midden- en kleinbedrijf 
-vergaderingen en verslagen 
1974-1978                                                                                                        02588 
 
raadscommissie - algemene zaken en ruimtelijke ordening 
-vergaderingen en verslagen 
1974-1978                                                                                                        02587 
 
raadscommissie - grond-, pacht- en agrarische zaken 
-vergaderingen en verslagen 
1982-1986                                                                                                        02598 
 
raadscommissie - ruimtelijke ordening, natuurbeheer en waterstaat 
-vergaderingen en verslagen 
1982-1986                                                                                                        02601 
 
raadscommissie - algemene zaken en volksgezondheid 
-vergaderingen en verslagen 
1982-1986                                                                                                        02602 
 
commissies van advies en bijstand aan b en w 
-volkshuisvesting, grond-, pacht-, agrarische zaken (jaardossier) 
1990                                                                                                        00004 
 
-2.07.516 
geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 
-vaststelling vergoeding 
1975-1991                                                                                                        02618 
 
-2.07.52 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1969 
1969                                                                                                        00646 
 
burgemeester en wethouders 



-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1986 
1986                                                                                                        00667 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1989 
1989                                                                                                        00670 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1988 
1988                                                                                                        00669 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1955 
1955                                                                                                        00636 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1956 
1956                                                                                                        00637 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1968 
1968                                                                                                        00650 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1967 
1967                                                                                                        00649 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1977 
1977                                                                                                        00657 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1965 
1965                                                                                                        00647 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1947 t/m 1950 
1947-1950                                                                                                        00633 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1964 
1964                                                                                                        00645 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1963 
1963                                                                                                        00644 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1962 
1962                                                                                                        00643 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1961 
1961                                                                                                        00642 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1960 
1960                                                                                                        00641 



 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1959 
1959                                                                                                        00640 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1958 
1958                                                                                                        00639 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1957 
1957                                                                                                        00638 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1966 
1966                                                                                                        00648 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1978 
1978                                                                                                        00659 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1987 
1987                                                                                                        00668 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1990 
1990                                                                                                        00671 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1973 
1973                                                                                                        00651 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1970 
1970                                                                                                        00652 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1974 
1974                                                                                                        00653 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1971 
1971                                                                                                        00654 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1972 
1972                                                                                                        00655 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1975 
1975                                                                                                        00656 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1954 
1954                                                                                                        00635 
 
burgemeester en wethouders 



-presentielijst vergaderingen 
1946-1993                                                                                                        02619 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1951 t/m 1953 
1951-1953                                                                                                        00634 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1979 
1979                                                                                                        00660 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1982 
1982                                                                                                        00661 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1980 
1980                                                                                                        00662 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1983 
1983                                                                                                        00663 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1981 
1981                                                                                                        00664 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1984 
1984                                                                                                        00665 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1985 
1985                                                                                                        00666 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 30-4-1940 t/m 6-8-1941 
1940-1941                                                                                                        00721 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1976 
1976                                                                                                        00658 
 
-2.07.526 
jaarwedderegeling wethouders 
-uitvoering 
1948-1970                                                                                                        02620 
 
-2.07.533 
reglement op de rechtstoestand van de secretaris 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1950-1955                                                                                                        02621 
 
-2.07.534 
reglement rechtstoestand en jaarweddenregeling ontvangers 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1950-1955                                                                                                        02622 
 



-2.07.55 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-oprichting, opheffing 
1953-1964                                                                                                        02625 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-controle-rapporten verificatiebureau (jaar) 
1955-1964                                                                                                        00468 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-rekeningen (boekjaar) 
1961-1964                                                                                                        00467 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-rekeningen (boekjaar) 
1956-1961                                                                                                        00466 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-rekeningen (boekjaar) 
1948-1956                                                                                                        00465 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begrotingen en begrotingswijzigingen (boekjaar) 
1961-1965                                                                                                        00464 
 
driehoeksoverleg - politie-gemeenten-justitie 
-vergaderingen 
1979-1984                                                                                                        02628 
 
dienst openbare werken roerstreek 
-gemeenschappelijke regeling - opheffing (onderwerp) 
1987-1989                                                                                                        00120 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begrotingen en begrotingswijzigingen (boekjaar) 
1953-1957                                                                                                        00462 
 
veldwachters 
-vaststelling verordening gemeenteveldwachters 
1941-1943                                                                                                        02624 
 
politie 
-opgaven terzake verrekening van politiekosten 
1943-1947                                                                                                        02623 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-journaal (deel 2) 
1947-1965                                                                                                        00723 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-journaal (deel 1) 
1947-1965                                                                                                        00722 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begrotingen en begrotingswijzigingen (boekjaar) 
1957-1961                                                                                                        00463 
 
-2.07.55 p 



kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1985-1986                                                                                                        02632 
 
rijkspolitie 
-jaarverslagen (eigen district) 
1990                                                                                                        00074 
 
kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1990-1990                                                                                                        02636 
 
kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1989-1989                                                                                                        02635 
 
kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1987-1987                                                                                                        02633 
 
kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1984-1984                                                                                                        02631 
 
kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1983-1983                                                                                                        02630 
 
kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1981-1982                                                                                                        02629 
 
rijkspolitie 
-jaarverslagen 
1985-1988                                                                                                        02627 
 
rijkspolitie 
-jaarverslagen 
1983-1984                                                                                                        02626 
 
rijkspolitie 
-bouw van groepsbureau, arrestantencellen en woningen voor politiepersoneel 
1952-1963                                                                                                        02676 
 
rijkspolitie 
-bouw van een garage woning marktstraat 6a t.b.v. rijkspolitie 
1961-1961                                                                                                        02675 
 
kabinetsarchief 
-vergaderingen van het driehoeksoverleg kring melick en herkenbosch 
1988-1988                                                                                                        02634 
 
-2.07.63 
delegatie van bevoegdheden 
-besluiten (onderwerp) 
1954-1986                                                                                                        00544 
 
-2.07.77 



postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1986-1987                                                                                                        00301 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1965-1967                                                                                                        01292 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1980                                                                                                        00286 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken mbt de dow (periode) 
1988                                                                                                        00299 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1981-1982                                                                                                        00288 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1982                                                                                                        00289 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1982-1983                                                                                                        00290 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1983                                                                                                        00291 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1983-1984                                                                                                        00292 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1984                                                                                                        00293 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1984-1985                                                                                                        00294 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1985-1986                                                                                                        00295 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken mbt de dow (periode) 
1976-1979                                                                                                        00296 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken mbt de dow (periode) 
1980-1984                                                                                                        00297 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 



1978-1979                                                                                                        00284 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1986                                                                                                        00300 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1979                                                                                                        00285 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1987                                                                                                        00302 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1987-1988                                                                                                        00303 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1988-1989                                                                                                        00561 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1989-1990                                                                                                        00562 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1990                                                                                                        00563 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1975-1976                                                                                                        01299 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1974-1975                                                                                                        01298 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1972-1973                                                                                                        01297 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1971-1972                                                                                                        01296 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1970-1971                                                                                                        01295 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1969-1970                                                                                                        01294 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1967-1968                                                                                                        01293 
 



postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken mbt de dow (periode) 
1985-1987                                                                                                        00298 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1963                                                                                                        00269 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1948                                                                                                        00261 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1949-1950                                                                                                        00262 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1952-1961                                                                                                        00263 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1961-1962                                                                                                        00264 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1962                                                                                                        00265 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1962                                                                                                        00266 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1980-1981                                                                                                        00287 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1963                                                                                                        00268 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1977-1978                                                                                                        00283 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1963                                                                                                        00270 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1963-1964                                                                                                        00271 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1965                                                                                                        00278 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 



1976-1977                                                                                                        00281 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1964                                                                                                        00273 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1964                                                                                                        00274 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1964                                                                                                        00275 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1964                                                                                                        00276 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1964-1965                                                                                                        00277 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1965                                                                                                        00279 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1965                                                                                                        00280 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1977                                                                                                        00282 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1964                                                                                                        00272 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1962-1963                                                                                                        00267 
 
-2.07.812.4 
officiële bezoeken aan de gemeente 
-koninklijk en ministerieel bezoek 
1956-1957                                                                                                        02637 
 
-2.07.85 
subsidies 
-algemene regelen en normen (onderwerp) 
1975-1987                                                                                                        00534 
 
deelsubsidieverordening jeugd-jong.-en peuterspeelzaalwerk 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1988-1992                                                                                                        00241 
 
subsidies 
-subsidiering raadsbesluiten  (jaarstroken) 



1988-1992                                                                                                        00239 
 
jeugdwerk en jeugdsport 
-subsidieregeling 
1960-1986                                                                                                        00238 
 
deelsubsidieverordening amat. kunstbeoef.en kunstz. vorming 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1987-1992                                                                                                        00240 
 
algemene subsidieverordening maatsch. en soc.cult. welzijn 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1987-1991                                                                                                        00243 
 
subsidies 
-arob-procedure inzake subsidiëring stg maatschappelijk werk stadsgewest 
1982-1984                                                                                                        02639 
 
subsidiëring van muziekverenigingen en schutterijen 
-aankoop van uniformen en instrumenten 
1971-1979                                                                                                        02638 
 
-2.08 
organisatie administratieve- en technische dienst 
-uitvoering (onderwerp) 
1990                                                                                                        00061 
 
-2.08 pd 
gemeentepersoneel 
-smeets, c.j.m.h. (secretarie) 
1969-1971                                                                                                        00428 
 
gemeentepersoneel 
-moonen e/v preis, m.j.a. (secretarie) 
1979-1979                                                                                                        00395 
 
gemeentepersoneel 
-linssen, a. (buitendienst) 
1959-1965                                                                                                        00385 
 
gemeentepersoneel 
-lupsen, m.j.h. (buitendienst) 
1924-1950                                                                                                        00386 
 
gemeentepersoneel 
-marechal, e/v janssen, e.m. (secretarie) 
1975-1979                                                                                                        00387 
 
gemeentepersoneel 
-melick van, a. (buitendienst) 
1970-1974                                                                                                        00388 
 
gemeentepersoneel 
-mestrom, j.h. (secretarie) 
1954-1962                                                                                                        00389 
 
gemeentepersoneel 
-meuwissen, j.h.m. (arts) 



1940                                                                                                        00390 
 
gemeentepersoneel 
-bosch-meijers, j.f.h.e. (secretarie) 
1986-1987                                                                                                        00391 
 
gemeentepersoneel 
-minkenberg e/v cox, (secretarie) 
1976                                                                                                        00392 
 
gemeentepersoneel 
-geurts, a.j. (secretarie) 
1984-1985                                                                                                        00358 
 
gemeentepersoneel 
-mol de moncourt, l.m.s. (secretarie) 
1983-1990                                                                                                        00394 
 
gemeentepersoneel 
-koller-louwarts, c.m. (secretarie) 
1966-1975                                                                                                        00382 
 
gemeentepersoneel 
-mooren, j.th. (burgemeester) 
1945-1951                                                                                                        00396 
 
gemeentepersoneel 
-moors, c.j. (onderwijzer) 
1949-1956                                                                                                        00397 
 
gemeentepersoneel 
-moors, p.c. (buitendienst) 
1958-1961                                                                                                        00398 
 
gemeentepersoneel 
-nizet, r.l.w. (secretarie) 
1981-1989                                                                                                        00399 
 
gemeentepersoneel 
-panders, l.r. (secretarie) 
1983-1985                                                                                                        00400 
 
gemeentepersoneel 
-wilms-paulissen, m.h.h. (schoonmaakster) 
1969-1979                                                                                                        00401 
 
gemeentepersoneel 
-peeters, j.h. (secretarie) 
1953                                                                                                        00402 
 
gemeentepersoneel 
-peggen, a.h.j. (secretarie) 
1940                                                                                                        00403 
 
gemeentepersoneel 
-peters, g. (buitendienst) 
1949-1954                                                                                                        00404 
 



gemeentepersoneel 
-minkenberg, h.h. (schoonmaakster) 
1979-1980                                                                                                        00393 
 
gemeentepersoneel 
-heunen, p.w.j. (secretarie) 
1968-1970                                                                                                        00372 
 
gemeentepersoneel 
-senssen, p.j. (buitendienst) 
1958-1960                                                                                                        00426 
 
gemeentepersoneel 
-gootzen, l.w.g. (buitendienst) 
1971-1978                                                                                                        00360 
 
gemeentepersoneel 
-gortz e.v. dohmen, th.j.i.m. (secretarie) 
1984-1985                                                                                                        00363 
 
gemeentepersoneel 
-hamers, b.j.m. (secretarie) 
1970-1977                                                                                                        00364 
 
gemeentepersoneel 
-have ten, a.th.m. (secretarie) 
1961-1989                                                                                                        00365 
 
gemeentepersoneel 
-heggen, j. (onderwijzer) 
1949-1949                                                                                                        00361 
 
gemeentepersoneel 
-helden van, p.g. (buitendienst) 
1962-1969                                                                                                        00362 
 
gemeentepersoneel 
-hendrickx, c.h. (onderwijzer) 
1922-1956                                                                                                        00368 
 
gemeentepersoneel 
-hendrix, c.a.th.h. (buitendienst) 
1961-1963                                                                                                        00369 
 
gemeentepersoneel 
-lechner, f.p.g. (secretarie) 
1969-1972                                                                                                        00384 
 
gemeentepersoneel 
-hermans, j.m. (buitendienst) 
1973-1980                                                                                                        00371 
 
gemeentepersoneel 
-kuijpers, j. (secretarie) 
1938-1944                                                                                                        00383 
 
gemeentepersoneel 
-heuvel van den, h.th. (secretarie) 



1945-1948                                                                                                        00374 
 
gemeentepersoneel 
-heijligers, j.j.h. (buitendienst) 
1947-1956                                                                                                        00373 
 
gemeentepersoneel 
-hilkens, m.c. (schoonmaakster) 
1981-1986                                                                                                        00375 
 
gemeentepersoneel 
-hoeben, j. (buitendienst) 
1951-1960                                                                                                        00376 
 
gemeentepersoneel 
-houben, m.g.p. (burgemeester) 
1979-1990                                                                                                        00377 
 
gemeentepersoneel 
-jacobs, a.j.f. (secretarie) 
1969-1982                                                                                                        00379 
 
gemeentepersoneel 
-jeurissen, p.h. (zwembad) 
1969-1989                                                                                                        00380 
 
gemeentepersoneel 
-jong de, d.j. (arts) 
1935-1964                                                                                                        00381 
 
gemeentepersoneel 
-pietersen, r. (zwembad) 
1969-1970                                                                                                        00407 
 
gemeentepersoneel 
-hermans, h.h. (buitendienst) 
1972-1980                                                                                                        00370 
 
gemeentepersoneel 
-wilbers, p.j. (milieu-ambtenaar) 
1979-1983                                                                                                        00443 
 
gemeentepersoneel 
-pex, h.th. (buitendienst) 
1946-1951                                                                                                        00405 
 
gemeentepersoneel 
-sprenger, h.h. (buitendienst) 
1972-1973                                                                                                        00433 
 
gemeentepersoneel 
-stokx, p.f. (buitendienst) 
1963-1978                                                                                                        00434 
 
gemeentepersoneel 
-stoop, j.c.d. (secretarie) 
1977-1981                                                                                                        00435 
 



gemeentepersoneel 
-straus, c.j.d. (zwembad) 
1969-1971                                                                                                        00436 
 
gemeentepersoneel 
-thevissen, c.th.g. (secretarie) 
1982-1983                                                                                                        00437 
 
gemeentepersoneel 
-thewissen, j.j. (zwembad) 
1954-1981                                                                                                        00438 
 
gemeentepersoneel 
-thewissen, m.h. (schoonmaakster) 
1947-1951                                                                                                        00439 
 
gemeentepersoneel 
-thewissen, a. (schoonmaakster) 
1951-1956                                                                                                        00440 
 
gemeentepersoneel 
-smeets, p.h.m.j. (secretarie) 
1962-1969                                                                                                        00431 
 
gemeentepersoneel 
-veggel van, h.m.g. (secretarie) 
1972-1989                                                                                                        00442 
 
gemeentepersoneel 
-smeets, j. (buitendienst) 
1952                                                                                                        00430 
 
gemeentepersoneel 
-geerlings-ummels, m.b. (vroedvrouw) 
1940-1946                                                                                                        00444 
 
gemeentepersoneel 
-wolters r.a. (secretarie) 
1955-1961                                                                                                        00457 
 
gemeentepersoneel 
-wolters, r.a.w. (buitendienst) 
1974                                                                                                        00458 
 
gemeentepersoneel 
-wolters, w.h. (secretarie) 
1917-1963                                                                                                        00459 
 
gemeentepersoneel 
-zeegers, w.p.th. (buitendienst) 
1974                                                                                                        00460 
 
gemeentepersoneel 
-weijers, h.j.r. (secretarie) 
1965-1983                                                                                                        00475 
 
tijdelijk gemeentepersoneel 
-tijdelijk personeel binnendienst (a-z) 



1974-1988                                                                                                        00486 
 
tijdelijk gemeentepersoneel 
-tijdelijk personeel buitendienst (a-z) 
1973-1988                                                                                                        00487 
 
gemeentepersoneel 
-weerts, p.j.m. (dienst openbare werken) 
1959-1988                                                                                                        00586 
 
gemeentepersoneel 
-thissen, f.h. (deurwaarder) 
1933-1958                                                                                                        00441 
 
gemeentepersoneel 
-schmits, m.e. (schoonmaakster) 
1968                                                                                                        00418 
 
gemeentepersoneel 
-frenken, r.h.m. (zwembad) 
1969-1971                                                                                                        00357 
 
gemeentepersoneel 
-poolen, a.l. (secretaris) 
1949-1979                                                                                                        00408 
 
gemeentepersoneel 
-poolen, p.g. (buitendienst) 
1929-1957                                                                                                        00409 
 
gemeentepersoneel 
-puts, g. (buitendienst) 
1954-1964                                                                                                        00410 
 
gemeentepersoneel 
-puts, m.j.j. (buitendienst) 
1964                                                                                                        00411 
 
gemeentepersoneel 
-rutten, e.g.g.m. (burgemeester) 
1952-1961                                                                                                        00412 
 
gemeentepersoneel 
-sanders, j.h. (buitendienst) 
1959-1966                                                                                                        00413 
 
gemeentepersoneel 
-sampers, f. (buitendienst) 
1954                                                                                                        00414 
 
gemeentepersoneel 
-saes, j.l.h.j. (secretarie) 
1980-1986                                                                                                        00415 
 
gemeentepersoneel 
-smits, j.g.m. (secretarie) 
1945-1951                                                                                                        00432 
 



gemeentepersoneel 
-schmits-smeets, m.c. (schoonmaakster) 
1980-1985                                                                                                        00417 
 
gemeentepersoneel 
-philips, w.j. (buitendienst) 
1945-1946                                                                                                        00406 
 
gemeentepersoneel 
-schmitz-schmitz, c.j.m. (schoonmaakster) 
1980-1981                                                                                                        00419 
 
gemeentepersoneel 
-schoenmakers, c. (buitendienst) 
1964-1989                                                                                                        00420 
 
gemeentepersoneel 
-schoenmakers, m.h.j. (zwembad) 
1973-1975                                                                                                        00421 
 
gemeentepersoneel 
-schroijen, p.j. (buitendienst) 
-1960                                                                                                        00422 
 
gemeentepersoneel 
-schuren, k.h. (zwembad) 
1969-1971                                                                                                        00423 
 
gemeentepersoneel 
-smeets, j. (buitendienst) 
1968-1985                                                                                                        00424 
 
gemeentepersoneel 
-segers, j.j.h.l. (secretarie) 
1987-1988                                                                                                        00425 
 
gemeentepersoneel 
-simons, h.w. (buitendienst) 
1944-1974                                                                                                        00427 
 
gemeentepersoneel 
-smeets, g.a. (secretarie) 
1973-1990                                                                                                        00429 
 
gemeentepersoneel 
-hansen-savelsbergh, m.h.f. (zwembad) 
1969-1973                                                                                                        00416 
 
gemeentepersoneel 
-cann van, th.j. (secretarie) 
1950                                                                                                        00326 
 
gemeentepersoneel 
-wandeloo van, fr. (buitendienst) 
1973-1979                                                                                                        00451 
 
gemeentepersoneel 
-claessen, j.h. (secretarie) 



1917                                                                                                        00328 
 
gemeentepersoneel 
-willems, j. (buitendienst) 
1962-1968                                                                                                        00453 
 
gemeentepersoneel 
-wilms, w.j.g. (schoonmaker) 
1969-1990                                                                                                        00454 
 
gemeentepersoneel 
-woezik van, th.j.th.m. (zwembad) 
1963                                                                                                        00455 
 
gemeentepersoneel 
-drenthen, g.a.m. (secretarie) 
1985-1990                                                                                                        00339 
 
gemeentepersoneel 
-bot de, y.a.j.m. (secretarie) 
1985                                                                                                        00318 
 
gemeentepersoneel 
-baetsen, t.c.m. (zwembad) 
1987                                                                                                        00319 
 
gemeentepersoneel 
-beek van der, c. (buitendienst) 
1958                                                                                                        00320 
 
gemeentepersoneel 
-bekkers, g.s.h. (buitendienst) 
1970                                                                                                        00321 
 
gemeentepersoneel 
-broeckhuijsen van, c.m.h.j. (secretarie) 
1980                                                                                                        00322 
 
gemeentepersoneel 
-bronneberg, p.h. (onderwijzer) 
1945                                                                                                        00323 
 
gemeentepersoneel 
-vercoulen, b.c.g. (zwembad) 
1969-1970                                                                                                        00449 
 
gemeentepersoneel 
-caenen, a. (sporthal) 
1990                                                                                                        00325 
 
gemeentepersoneel 
-vonck, p.w.j. (secretarie) 
1945                                                                                                        00450 
 
gemeentepersoneel 
-claessen, e.j. (schoonmaakster) 
1968                                                                                                        00327 
 



gemeentepersoneel 
-gootzen, j.a. (buitendienst) 
1966-1989                                                                                                        00359 
 
gemeentepersoneel 
-dohmen, f.l. (buitendienst) 
1972-1988                                                                                                        00338 
 
gemeentepersoneel 
-douven, l.w.m. (secretarie) 
1951-1952                                                                                                        00337 
 
gemeentepersoneel 
-dohmen, w.g. (buitendienst) 
1952-1957                                                                                                        00331 
 
gemeentepersoneel 
-dittner, j.h.m. (gemeente-secretaris 
1979-1985                                                                                                        00330 
 
gemeentepersoneel 
-cox, j.j.a. (buitendienst) 
1961                                                                                                        00336 
 
gemeentepersoneel 
-cuijpers, p.w. (buitendienst) 
1957                                                                                                        00335 
 
gemeentepersoneel 
-creuwels, a.g.j. (secretarie) 
1986                                                                                                        00334 
 
gemeentepersoneel 
-cloudt, h. (buitendienst) 
1947                                                                                                        00333 
 
gemeentepersoneel 
-close e/v bauer, m.e.t.e. (secretarie) 
1988                                                                                                        00332 
 
gemeentepersoneel 
-clercx, h.h. (buitendienst) 
1973                                                                                                        00329 
 
gemeentepersoneel 
-cabollet-ingenhut, l.w.p. (schoonmaakster) 
1980                                                                                                        00324 
 
gemeentepersoneel 
-franssen, j.w. (buitendienst) 
1951-1978                                                                                                        00353 
 
gemeentepersoneel 
-wandeloo van, p.w. (secretarie) 
1963-1980                                                                                                        00452 
 
gemeentepersoneel 
-engelen, h.f. (buitendienst) 



1974-1975                                                                                                        00347 
 
gemeentepersoneel 
-engelen, h.g. (buitendienst) 
1955-1959                                                                                                        00348 
 
gemeentepersoneel 
-engelen, j.g. (buitendienst) 
1958-1962                                                                                                        00349 
 
gemeentepersoneel 
-evers, g.c. (onderwijzer) 
1931-1956                                                                                                        00350 
 
gemeentepersoneel 
-erdkamp, a.m. (schoonmaakster) 
1965-1968                                                                                                        00345 
 
gemeentepersoneel 
-feij, f.m. (burgemeester) 
1961-1979                                                                                                        00352 
 
gemeentepersoneel 
-engelen, h.w.j. (gemeentesecretaris) 
1950-1977                                                                                                        00344 
 
gemeentepersoneel 
-franssen, w. (buitendienst) 
1972-1979                                                                                                        00354 
 
gemeentepersoneel 
-frenken, g. (zwembad) 
1971-1976                                                                                                        00355 
 
gemeentepersoneel 
-frenken, p.m. (buitendienst) 
1947-1950                                                                                                        00356 
 
gemeentepersoneel 
-biermans, l. (toezichthouder speeltuin) 
1963                                                                                                        00315 
 
gemeentepersoneel 
-beursgens, l.w.j. (secretarie) 
1987                                                                                                        00314 
 
gemeentepersoneel 
-beckers, m.a. (schoonmaakster) 
1972                                                                                                        00313 
 
gemeentepersoneel 
-fabri, g.h.m. (secretarie) 
1970-1990                                                                                                        00351 
 
gemeentepersoneel 
-gootzen- v.d. venne, a.j. (schoonmaakster) 
1972                                                                                                        00448 
 



gemeentepersoneel 
-engelen, a.c. w/v vrenken (schoonmaakster) 
1946-1965                                                                                                        00343 
 
gemeentepersoneel 
-douven, f.j.g. (secretarie) 
1951-1953                                                                                                        00342 
 
gemeentepersoneel 
-dirkx, e.j.m. (zwembad) 
1988-1989                                                                                                        00341 
 
gemeentepersoneel 
-dohmen, w. (buitendienst) 
1929-1962                                                                                                        00340 
 
gemeentepersoneel 
-vergoossen, v.a.j. (zwembad) 
1987-1989                                                                                                        00447 
 
gemeentepersoneel 
-uijl den, w.j. (secretarie) 
1987-1989                                                                                                        00445 
 
gemeentepersoneel 
-biermans, j.g. (werkman in tijdelijke dienst) 
1964                                                                                                        00317 
 
gemeentepersoneel 
-birgelen, e. (schoonmaakster) 
1945                                                                                                        00316 
 
gemeentepersoneel 
-valk van der, e/v beckers, th. (schoonmaakster) 
1975-1977                                                                                                        00446 
 
gemeentepersoneel 
-erdkamp-biermans, e. (schoonmaakster) 
onbekend                                                                                                        00346 
 
-2.08.17 
ambtenarenreglement 
-toepassing (onderwerp) 
1973-1990                                                                                                        00456 
 
ambtenarenreglement 
-vaststelling 
1931-1955                                                                                                        02640 
 
ambtenarenreglement 
-vaststelling 
1955-1968                                                                                                        02641 
 
arbeidsovereenkomstenverordening 
-vaststelling 
1939-1968                                                                                                        02642 
 
-2.08.172 



commissie georganiseerd overleg 
-verordening (per wijziging strook) 
1988-1995                                                                                                        00309 
 
bijzonder georganiseerd overleg 
-instelling, samenstelling, vergaderingen (onderwerp) 
1988-1991                                                                                                        00311 
 
-2.08.353 
arbeidstijden 
-regeling (per wijziging strook) 
1988-1996                                                                                                        00470 
 
-2.08.354 
vakantie- en verlofdagen 
-regeling (per wijziging strook) 
1981-1996                                                                                                        00469 
 
-2.08.48 
personeelsbezetting 
-statistiek van het gemeentepersoneel 
1942-1971                                                                                                        02643 
 
-2.08.741 
salarisverordening 
-vaststelling gemeentelijke salarisregelingen voor ambtenaren en kantonniers 
1946-1954                                                                                                        02645 
 
salarisverordening 
-vaststelling gemeentelijke salarisregelingen voor ambtenaren en kantonniers 
1954-1962                                                                                                        02646 
 
salarisverordening 
-vaststelling gemeentelijke salarisregelingen voor ambtenaren en kantonniers 
1962-1963                                                                                                        02647 
 
salarisverordening 
-vaststelling gemeentelijke salarisregelingen voor ambtenaren en kantonniers 
1964-1965                                                                                                        02648 
 
salarisverordening 
-vaststelling gemeentelijke salarisregelingen voor ambtenaren en kantonniers 
1966-1967                                                                                                        02649 
 
salarisverordening 
-vaststelling gemeentelijke salarisregelingen voor ambtenaren en kantonniers 
1968-1970                                                                                                        02650 
 
salarisverordening 
-vaststelling gemeentelijke salarisregelingen voor ambtenaren en kantonniers 
1971-1973                                                                                                        02651 
 
-2.08.741.7 
wachtgeldverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1955-1968                                                                                                        02654 
 
-2.08.742.16 



verordening verplaatsingskosten 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1962-1969                                                                                                        02655 
 
-2.08.742.2 
reis- en verblijfkostenverordening 
-vaststelling 
1955-1955                                                                                                        02566 
 
-2.08.742.32 
kindertoelagenverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1955-1962                                                                                                        02656 
 
-2.08.742.5 
gemeentelijke ziektekostenregeling 
-vaststelling regeling 
1950-1953                                                                                                        02657 
 
-2.08.742.81 
vacantie-uitkeringsverordening / gratificatieregelingen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1947-1953                                                                                                        02658 
 
-2.08.743.1 
pensioenen 
-pensioenregister voor ambtenaren pensioenwet 1922 
1922-1956                                                                                                        02652 
 
-2.08.743.5 
sociale verzekeringen gemeentepersoneel 
-vaststelling 
1953-1971                                                                                                        02653 
 
-2.08.822.21 
regeling bedrijfsgezondheidszorg 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1985-1990                                                                                                        00578 
 
-2.08.83 
spaarverordening 
-vaststelling spaarverordening gemeentepersoneel 
1959-1968                                                                                                        02644 
 
-3.07.51 
verkiezing van de leden van de provinciale staten 
-uitvoering 
1987-1987                                                                                                        02663 
 
verkiezing van de leden van de provinciale staten 
-uitslag verkiezingen/processen-verbaal 
1950-1966                                                                                                        02659 
 
verkiezing van de leden van de provinciale staten 
-uitvoering 
1982-1982                                                                                                        02662 
 
verkiezing van de leden van de provinciale staten 



-uitvoering 
1970-1974                                                                                                        02660 
 
verkiezing van de leden van de provinciale staten 
-uitvoering 
1978-1978                                                                                                        02661 
 
-4.07.51 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1948-1959                                                                                                        02666 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1963-1967                                                                                                        02667 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1970-1972                                                                                                        02668 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1972-1973                                                                                                        02669 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1977-1978                                                                                                        02670 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1981-1982                                                                                                        02671 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1986-1986                                                                                                        02673 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal, vaststelling uitslag verkiezingen 
1982-1982                                                                                                        02672 
 
-4.07.531 
koninklijk huis 
-viering van feesten en herdenkingen van het koninklijk huis 
1962-1973                                                                                                        02674 
 
-5.07.51 
verkiezing van de leden van de provinciale staten 
-uitslag verkiezing van het europese parlement 
1984-1984                                                                                                        02664 
 
verkiezing van de leden van de provinciale staten 
-uitslag verkiezing van het europees parlement 
1979-1979                                                                                                        02665 
 
 




