
-1.711.72 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 2961 t/m 3122 
1939-1990 
               01441 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 2698 t/m 2960 
1939-1990 
               01440 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 3123 t/m 3164 
1939-1990 
               01442 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 1151 t/m 1433 
1939-1990 
               01435 
 
kadaster 
-kadastrale leggers registers op perceelnummers sectie g 
1939-1990 
               01445 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 1434 t/m 1737 
1939-1990 
               01436 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 1738 t/m 2046 
1939-1990 
               01437 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 2047 t/m 2373 
1939-1990 
               01438 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 2374 t/m 2697 
1939-1990 
               01439 
 
kadaster 
-kadastrale leggers alphabetische naamlijst op percelen 
1939-1990 
               01443 
 
kadaster 
-kadastrale leggers registers op perceelnummers sectie a t/m f 
1939-1990 
               01444 
 
kadaster 
-kadastrale leggers nrs. 0001 t/m 1150 
1939-1990 



               01434 
 
-1.712.4 
wederopbouw 
-register van kosten - map 01 
1945-1946 
               00280 
 
wederopbouw 
-vergoeding gederfde leges i.v.m. herbouwgevallen 
1950-1957 
               00294 
 
wederopbouw 
-kasboek 
1946 
               00284 
 
wederopbouw 
-register van kosten - map 04 
1945 
               00283 
 
wederopbouw 
-register van kosten - map 02 
1945 
               00281 
 
wederopbouw 
-fraude-geval 
1947-1954 
               00275 
 
wederopbouw 
-voorschriften en uitvoering 
1945-1949 
               00279 
 
wederopbouw 
-overzichten beschadigde en herstelde panden 
1945-1949 
               00278 
 
wederopbouw 
-uitvoering - puinruimen en onteigening 
1945-1953 
               00277 
 
wederopbouw 
-overige correspondentie (onderwerp) 
1945-1947 
               00276 
 
wederopbouw 
-uitvoering - facturen, leveringsbonnen, overzichten, arbeidslonen 
1945-1948 
               00274 
 
wederopbouw 



-wederopbouwplan en uitvoering (onderwerp) 
1945-1958 
               00430 
 
wederopbouw 
-register van kosten - map 03 
1945-1948 
               00282 
 
wederopbouw 
-diverse comptabele boeken 
1945 
               00273 
 
-1.714 
verordening heffing opcenten grondbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1943-1956 
               00685 
 
drank- en horecabelasting 
-drank- en horecabelasting 
1967-1983 
               01151 
 
grondbelastingverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1971 
               00352 
 
-1.714.1 
verordening onroerend-goedbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1974-1981 
               00688 
 
-1.714.12 
straatbelasting 
-verordening (per wijziging strook) 
1947-1975 
               00289 
 
rioolrecht 
-verordening (per wijziging strook) 
1964-1990 
               00290 
 
wederopbouw 
-markt - tekeningen oorspronkelijk plan / wijziging plan 
1964-1980 
               00429 
 
-1.714.31 
verordening onroerendzaakbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1946-1976 
               00288 
 
-1.714.38 



verordening hondenbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1963-1990 
               00687 
 
verordening hondenbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1947-1948 
               00686 
 
-1.714.524 
verordening gemeentefondsbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1938-1942 
               00287 
 
-1.715.4 
omzetbelasting 
-ontheffing bouwterreinen 
1969 
               00296 
 
-1.718.7 
verordening leges 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1946-1978 
               00293 
 
verordening leges 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1979-1990 
               00292 
 
-1.719.5 
verordening vermakelijkhedenbelasting 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1948-1979 
               00291 
 
-1.719.521 
verordening verlofsrecht en vergunningsrecht 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1950-1967 
               00295 
 
-1.75 
algemene politieverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1981-1990 
               00335 
 
algemene plaatselijke verordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1934-1980 
               00334 
 
-1.752.14 
rietvoorn hengelsportvereniging 
-verenigingsdossier (onderwerp) - verlening rechtspersoonlijkheid 



1960 
               00297 
 
vlodrop voetbalvereniging 
-verenigingsdossier (onderwerp) 
1960 
               00518 
 
-1.753.4 
wapenen en munitie 
-register 
1955-1960 
               00300 
 
wapenen en munitie 
-martinus schutterij st - vergunningen 
1961-1972 
               00299 
 
-1.753.7 
wapenen en munitie 
-inlevering, teruggave, verbeurdverklaring, vernietiging 
1954-1969 
               00298 
 
wapenen en munitie 
-inlevering i.v.m. oorlogsomstandigheden en afwikkeling 
1940-1949 
               00308 
 
-1.754.2 
precariorechten 
-verordening (onderwerp) 
1950-1968 
               00301 
 
-1.754.213.1 
woonwagenzorg 
-gemeenschappelijke regeling 
1978-1990 
               00220 
 
woonwagens 
-aanwijzen en exploitatie regionaal woonwagencentrum roermond 
1968-1974 
               01065 
 
woonwagenzorg 
-vaststelling locatie wassemweg (onderwerp) 
1978-1990 
               00234 
 
-1.754.253 
verordeing benzinepompen 
-vergunning voor het plaatsen van 2 benzinepompen klifsbergweg 20 
1973 
               00381 
 
-1.755.1 



naamsverandering 
-naamswijzigingen, gevallen van toepassing 
1974-1988 
               01160 
 
naamsverandering 
-uitvoering (onderwerp) 
1949-1970 
               00302 
 
-1.755.21 
verordening burgerlijke stand; openingstijden 
-vaststelling (onderwerp) 
1960 
               00303 
 
verordening burgerlijke stand; openingstijden 
-vaststelling (onderwerp) 
1960-1990 
               00230 
 
-1.755.22 
burgerlijke stand; ambtenaren 
-benoeming-ontslag-bezoldiging 
1960-1991 
               00231 
 
burgerlijke stand; ambtenaren 
-reglement op de rechtstoestand (onderwerp) 
1951 
               00309 
 
burgerlijke stand; ambtenaren - jaarwedderegeling 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1962-1966 
               00728 
 
-1.755.23 
burgerlijke stand; registers 
-aanwijzing gebruik losbladige registers 
1967 
               00304 
 
-1.755.25 
adoptie 
-persoonsdossier a.m. rivera (eberson-schenning) 
1984-1988 
               00903 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1951-1960 
               01448 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1941-1950 
               01447 
 



burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1961-1970 
               01449 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1971-1980 
               01450 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1981-1990 
               01451 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van geboorten 
1933-1940 
               01446 
 
-1.755.26 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1933-1940 
               01452 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1941-1950 
               01453 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1961-1970 
               01455 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1951-1960 
               01454 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1981-1990 
               01457 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van huwelijken 
1971-1980 
               01456 
 
-1.755.27 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1933-1940 
               01458 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 



1981-1990 
               01463 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1971-1980 
               01462 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1961-1970 
               01461 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1951-1960 
               01460 
 
burgerlijke stand; registers 
-registers van overlijden 
1941-1950 
               01459 
 
-1.755.33 
bevolkingsregisters 
-reconstructie (onderwerp) 
1945-1946 
               00305 
 
-1.755.331 
bevolkingsadministratie 
-registers van ingekomen personen (jaarstroken) 
1936-1939 
               00310 
 
bevolkingsadministratie 
-registers van afgevoerde personen (jaarstroken) 
1937-1939 
               00311 
 
-1.755.332 
verordening bevolkingsadministratie 
-vaststelling inlichtingen (onderwerp) 
1948-1963 
               00306 
 
-1.755.36 
bevolkingsstatistiek 
-loop der bevolking (jaarstroken) 
1945-1965 
               00307 
 
bevolkingsstatistiek 
-loop der bevolking (jaarstroken) 
1982-1990 
               00232 
 
-1.755.361 
volkstellingen 



-indeling telgebieden en uitkomsten van de telling 
1947 
               00312 
 
volkstellingen 
-uitslagen 14e telling 
1971 
               00354 
 
volkstellingen 
-indeling telgebieden en uitkomsten van de telling 
1960 
               00313 
 
-1.755.46 
maatregelen t.a.v. politieke delinquenten uit de oorlog 
-verzamelmap persoonsdossiers (naam) 
1945-1947 
               00462 
 
-1.755.61 
nationaliteit vijandelijke onderdanen met nederlanders gehuw 
-richtlijnen en uitvoering 
1945-1951 
               00501 
 
vreemdelingen 
-register kennisgevingen nederlanderschap/ingezetenenschap 
1947-1984 
               00229 
 
-1.756 
vreemdelingen 
-verblijfsregisters (periode) 
1939-1988 
               00124 
 
-1.756.1 
naturalisatie 
-persoonsdossiers vertrokken c.q. genaturaliseerde vreemdelingen 
1975-1985 
               00689 
 
vreemdelingen 
-persoonsdossiers (naam) 
1974-1990 
               00228 
 
nederlanderschap en ingezetenschap 
-kennisgevingen e.d. 
1946-1969 
               00483 
 
vreemdelingen 
-persoonsdossiers (naam) 
1937-1970 
               00464 
 
-1.756.61 



nationaliteit 
-persoonsdossiers (naam) 
1947-1970 
               00463 
 
-1.759.51 
verordening helingbestrijding 
-vaststelling (onderwerp) 
1974-1990 
               00179 
 
-1.761.11 
verordening drank- en horecawet 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1967-1991 
               00222 
 
-1.761.111 
vergunningen drank- en horecawet 
-lijst kandidaat-vergunninghouders en art.17 lid 1 drankwet 
1932-1961 
               00465 
 
vergunningen drank- en horecawet 
-register verkoop sterke drank in het klein 
1906-1962 
               00466 
 
ingetrokken en vervallen vergunningen drank- en horecawet 
-verzamelmap 
1909-1967 
               00467 
 
ingetrokken en vervallen vergunningen drank- en horecawet 
-verzamelmap (naam) 
1904-1963 
               00396 
 
ingetrokken en vervallen vergunningen drank- en horecawet 
-verzamelmap (naam) 
1968-1975 
               00389 
 
ingetrokken en vervallen vergunningen drank- en horecawet 
-verzamelmap (a-z) 
1968-1985 
               00359 
 
drank- en horecavergunningen 
-vervallen drank- en horecawetvergunningen 
1988 
               01146 
 
-1.761.111.2 
hotels 
-hotelvergunningen 
1957-1967 
               00469 
 



-1.761.13 
alcoholverkoop op bepaalde plaatsen 
-verordening 
1951-1952 
               00471 
 
-1.762.1 
kansspelen en automaten 
-verordening speelautomaten (niet doorgegaan) 
1987 
               00245 
 
-1.765 
stichting streekdierentehuis de reddingsboei 
-instelling en deelname; regeling opvang zwerfdieren 
1973-1990 
               00498 
 
-1.766 
jeugdbescherming 
-verordening (per wijziging strook) 
1944-1946 
               00468 
 
-1.772 
medische beroepen 
-vestiging huisarsten - taakopdracht (onderwerp) 
1986-1990 
               00500 
 
medische beroepen 
-vestiging huisartsen - vergunnigen 
1989-1990 
               00214 
 
-1.772.4 
basisgezondheidsdienst midden-limburg 
-gemeenschappelijke regeling - deelname 
1983-1988 
               00213 
 
gezondheidszorg 
-basisgezondheidsdienst; haalbaarheidsonderzoek 
1983 
               01092 
 
-1.773.11 
verordening warenkeuring 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1956-1988 
               00236 
 
wering schadelijke voedings- en genotmiddelen 
-aanwijzing gebruik gejodeerd zout 
1955-1956 
               00502 
 
-1.773.12 
vleeskeuringsdienst 



-gemeenschappelijke regeling 
1950-1985 
               00472 
 
verordening keuringdienst van slachtdieren en vlees 
-vaststelling (onderwerp) 
1952-1988 
               00414 
 
verordening destructie van vee en vlees 
-vaststelling (onderwerp) 
1958-1990 
               00415 
 
-1.773.121 
verordening heffing en invordering van keurlonen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1950-1978 
               00470 
 
-1.773.123 
huisslachtingen 
-ontheffingen keuring huisslachtingen 
1946-1950 
               00473 
 
-1.774 
besmettelijke ziekten 
-overeenkomst met st.laurentiusziekenhuis te roermond 
1948-1970 
               00417 
 
verordening besmettelijke ziekten 
-vaststelling op de heffing van besmettelijke-ziektegelden 
1948-1990 
               00227 
 
-1.776.1 
verordening begraafrechten 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1972-1993 
               00270 
 
begraafplaats (algemeen) vlodrop 
-objectdossier (onderwerp) 
1966-1990 
               00901 
 
begraafplaats st. ludwig 
-sluiting begraafplaats 
1979-1989 
               00900 
 
-1.776.111 
algemene begraafplaats angsterveld 
-beheersverordening 
1965 
               00005 
 



algemene begraafplaats angsterveld 
-aanleg (onderwerp) 
1962-1967 
               00418 
 
algemene begraafplaatsen 
-ontheffing van het hebben van een algemene begraafplaats 
1948-1954 
               00416 
 
algemene begraafplaats angsterveld 
-vergunningen grafmonumenten 
1966-1968 
               00410 
 
algemene begraafplaats angsterveld 
-objectdossier (onderwerp) 
1981-1990 
               00235 
 
algemene begraafplaats angsterveld 
-beheersverordening (per wijziging strook) 
1965-1966 
               00409 
 
-1.776.3 
opgraving en vervoer van lijken 
-verzamelmap - voorschriften en uitvoering 
1941-1970 
               00456 
 
-1.776.7 
gemeentelijke lijkschouwers 
-benoeming en ontslag 
1957-1958 
               00412 
 
-1.777 
mileubeheer 
-verzoek tot vaststelling van hogere grenswaarden binnen zones langs wegen 
1981-1984 
               01186 
 
-1.777.13 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-schaapweg 009 
1980 
               00902 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkstraat 142 
1947- 
               00536 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-schaapweg 018 (vekoma) 
1971-1974 
               00892 
 



ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-klifsbergweg 015 
1988- 
               00537 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkbergweg 002 
1990- 
               00538 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkstraat 010 
1975- 
               00535 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-herkenbosserweg 001a 
1984- 
               00540 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-holsterweg (2e kruisweg) perceel sectie f 0860 gedeeltelijk 
1978-1994 
               00530 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-herkenbosserweg 005; voorheen 001b 
1987- 
               00529 
 
milieuvergunningen 
-klifsbergweg  ? 
1983 
               00380 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-grootestraat 034 
1968-1969 
               00316 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-bergerweg 005 
1986- 
               00539 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkstraat 018 
1976-1991 
               00534 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkbergweg 003 
1970- 
               00533 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-hooibaan 001 
1985-1994 
               00531 



 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-herkenbosserweg 003 
1987 
               00891 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-herkenbosserweg 001b  (zie herkenbosserweg 005) 
1980- 
               00528 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-herkenbosserweg perceel sectie c 1224 
1962- 
               00526 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-herkenbosserweg perceel sectie b 1943 
1968- 
               00525 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-grootestraat 029 
1968- 
               00524 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-grootestraat 013 
1970- 
               00523 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-grootestraat 011 
1969- 
               00522 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-effelderweg perceel sectie 0684 gedeeltelijk; stortplaats 
1959-1974 
               00521 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-bennebroekweg perceel sectie g 0094 
1965- 
               00520 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-bergerweg 012 
1952-1993 
               00519 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkbergweg 002 
1970- 
               00532 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-steinwinkelweg 008 
1963- 



               00552 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-wassemweg perceel sectie g 1171 gedeeltelijk 
1988- 
               00542 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-markt 001 
1972- 
               00543 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-hoek beatrixsingel/st-martinusweg 025 
1967- 
               00544 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-stationsweg 022 
1969-1995 
               00545 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-rothenbach 005 
1957- 
               00546 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-randweg perceel sectie g 0227 
1974- 
               00547 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-schaapweg 133a 
1952- 
               00548 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-etsberg 018 
1973- 
               00541 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-herkenbosserweg 003 
1973- 
               00527 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-tussen de bruggen 010 
1960- 
               00549 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-koebroekweg 001 
1985- 
               00557 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kleine wal perceel sectie f 0311 



1967 
               00560 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-boslaan 001 
1986-1988 
               00624 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkstraat 018 (map 02) 
1978-1991 
               00569 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-kerkstraat 018 (map 01) 
1985-1988 
               00568 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-koebroekweg 001 
1987-1993 
               00372 
 
milieuvergunningen 
-weg achter het koebroek (pluimveebedrijf wolters, markt 20) 
1980-1985 
               00564 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-tussen de bruggen 006 
1959- 
               00550 
 
ingetrokken en vervallen milieuvergunningen 
-tussen de bruggen 006 
1984- 
               00551 
 
-1.777.2 
afvalstoffen 
-bijdrageregeling inzameling oud papier 
1988-1990 
               00026 
 
inzamelen, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen 
-afvalstoffen klein chemisch afval 
1984-1985 
               01116 
 
verordening afvalstoffen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1981-1990 
               00225 
 
klein chemisch afval 
-inzameling 
1989-1990 
               00025 
 



-1.777.26 
inzamelen, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen 
-afvalstoffen hergebruik van glas 
1978-1985 
               01118 
 
inzamelen, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen 
-reinigingsrechten verordening 
1972-1980 
               01117 
 
-1.777.262 
verordening reinigingsrechten 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1955-1968 
               00408 
 
huisvuil 
-limburgse reinigingsdienst - overeenkomsten 
1972-1990 
               00028 
 
-1.777.262.2 
uitbreidingen leidingennet 
-klifsbergweg - doortrekking stamriool naar huisnr 22. (kievit) 
1990 
               00029 
 
rioleringsplannen 
-centrale rioleringsplan 
1956-1966 
               00423 
 
uitbreidingen leidingennet 
-vergunning voor rioleringperceel a 1217 
1954-1967 
               00486 
 
riolering 
-uitbreidingen leidingennet bergerweg en kruisweg (onderwerp) 
1974-1979 
               00344 
 
riolering 
-uitbreidingen leidingennet kom vlodrop (onderwerp) 
1954-1961 
               00421 
 
riolering 
-etsberg/ortjensveldweg - renovatie (incl.fietspaden klifsbergweg) 
1990 
               00078 
 
rioleringsplannen 
-vaststelling (onderwerp) 
1987-1989 
               00898 
 
rioleringsplannen 



-basisrioleringsplan 
1969-1984 
               00678 
 
lozingsverordening riolering 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1976-1990 
               00679 
 
uitbreidingen leidingennet 
-uitbreiding riolering ten zuiden van de bergerweg 
1961 
               00422 
 
riolering 
-revisietekeningen 
1956 
               00419 
 
riolering 
-huisaansluitingen (pand) 
1954-1969 
               00420 
 
riolering 
-huisaansluitingen (pand) 
1980-1985 
               00680 
 
uitbreidingen leidingennet 
-vestiging zakelijke rechten tbv aanleg riool kern vlodrop-roer 
1982-1997 
               00672 
 
uitbreidingen leidingennet 
-verzamelmap - onderwerp 
1958-1971 
               00455 
 
-1.777.266.22 
storten en lozen 
-inventarisatie stortplaatsen 
1980-1982 
               00676 
 
storten en lozen 
-oude stortlocaties (onderwerp) 
1955-1960 
               00413 
 
-1.777.266.4 
trillingen en geluid 
-geluidshinder, vliegtuiglawaai 
1980-1983 
               01035 
 
trillingen en geluid 
-geluidshinder, vliegtuiglawaai 
1981-1983 



               01036 
 
trillingen en geluid 
-geluidshinder, vliegtuiglawaai 
1981-1986 
               01037 
 
trillingen en geluid 
-geluidshinder, vliegtuiglawaai 
1977-1981 
               01034 
 
-1.777.4 
geluidhinder 
-zonering industrieterrein vlodrop (vekoma) 
1982-1988 
               00197 
 
geluidhinder 
-verordening (per wijziging strook) 
1982-1990 
               00677 
 
hogere grenswaarden ten behoeve van woningbouw 
-vaststelling (onderwerp/locatie) 
1982-1985 
               00030 
 
wet geluidhinder 
-inventarisatie a-inrichtingen 
1982-1984 
               01119 
 
-1.777.51 
milieuwetgeving, hinderwet 
-verordening benzinepompen 
1970-1985 
               01188 
 
-1.777.611 
inzamelen, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen 
-vuilnisstortplaats 
1959-1977 
               01032 
 
-1.777.612 
riolering 
-aanleg riolering etsberg - rothenbach, stationsweg en station (st. ludwig) 
1980-1987 
               01114 
 
riolering 
-lozingsvergunningen 
1954-1969 
               01010 
 
riolering 
-rioolaansluitingen 
1985-1988 



               01163 
 
riolering 
-rioleringswerken 4 rioleringen 
1984-1985 
               01109 
 
riolering 
-aanleg riolering naar w.z.l. riool tegelswei 
1979-1985 
               01110 
 
riolering 
-aansluitingen op de riolering 
1986-1990 
               01168 
 
riolering 
-riolering ii, aanleg afvoerriool en pompgemaal door w.z.l. (bondersweg) 
1979-1986 
               01054 
 
riolering 
-bezwaar tegen invordering van een rioolrecht 
1983-1984 
               01170 
 
riolering 
-vestiging zakelijke rechten t.b.v. diverse rioleringen 
1985-1988 
               01171 
 
riolering 
-aanleg riolering ortjensveldweg 
1966-1985 
               01113 
 
riolering 
-aanleg riolering grootestraat naar steinwinkelweg en regenoverstort 2 
1983-1984 
               01111 
 
riolering 
-aanleg rioleringen 
1983-1984 
               01112 
 
riolering 
-aansluitingen op de riolering 
1970-1979 
               01031 
 
-1.777.66 
bodemonderzoeken 
-angsterweg 007 en 005 (strabis: …..) 
1989 
               01432 
 
bodemonderzoeken 



-angsterweg 005 en 007 (strabis: …..) 
1989 
               01432 
 
bodemonderzoeken 
-noord ii (bestemmingsplan) (strabis: …..) 
1987 
               01431 
 
bodemonderzoeken 
-schaapweg (toekomstig industrieterrein) (strabis: …..) 
1989 
               01433 
 
bodemonderzoeken 
-verplicht bodemonderzoek 
1987 
               01187 
 
-1.777.67 
oppervlaktewater; verontreiniging 
-vergunningen (a-z) 
1984-1987 
               00027 
 
-1.777.81 
planologische onderzoeken 
-winkelvoorzieningen 
1978 
               00105 
 
-1.777.811 
planologische regelingen 
-verzamelmap streekplanrichtlijn uitgifte- en toewijzingsbeleid 
1984-1987 
               01169 
 
ruimetlijke ordening 
-kernenplan stadsgewest 
1985 
               01195 
 
-1.777.811.21 
basisplan openluchtrecreatie stadsgewest roermond 
-vaststelling 
1970-1985 
               00154 
 
bestemmingsplannen 
-bestemmingsplan "pastoorspad" 
1986 
               01167 
 
inrichtingsplan 
-hoofdzakenplan grondgebied vlodrop[ 
1947-1981 
               01166 
 
bestemmingsplannen 



-bestemmingsplan st. ludwig 
1981-1983 
               01172 
 
-1.777.811.22 
bestemmingsplannen 
-vlodrop iii - onderdelenplan (wijzigt ook onderd.plan vlodrop i) 
1967-1968 
               00424 
 
bestemmingsplannen 
-rothenbach wijziging 1973 
1973-1975 
               00572 
 
bestemmingsplannen 
-vlodrop noord i 
1972 
               00581 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 09 - kroonberoep 
1988 
               00040 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 08 - planprocedures 
1984-1985 
               00039 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 07 - planprocedures 
1984-1986 
               00038 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 06 - overige aangelegenheden 
1980 
               00037 
 
bestemmingsplannen 
-vlodrop i 
1963 
               00582 
 
bestemmingsplannen 
-hoofdzakenplan 
1944-1968 
               00426 
 
bestemmingsplannen 
-vlodrop iii 
1967-1968 
               00573 
 
bestemmingsplannen 
-noord ii - vaststelling 
1978-1980 
               00045 



 
bestemmingsplannen 
-bos- en natuurgebieden 
1972-1978 
               00571 
 
bestemmingsplannen 
-angsterweg 
1965-1966 
               00570 
 
bestemmingsplannen 
-vlodrop 1 - onderdelenplan (nooit vastgesteld) 
1949-1960 
               00489 
 
bestemmingsplannen 
-vlodrop i - onderdelenplan - wijziging 
1964-1966 
               00425 
 
bestemmingsplannen 
-rothenbach - uitbreidingsplan in onderdelen - vaststelling 
1964-1969 
               00427 
 
bestemmingsplannen 
-bedrijfsterrein schaapweg - vaststelling 
1989-1990 
               00044 
 
bestemmingsplannen 
-wederopbouwplan markt 
1964 
               00574 
 
bestemmingsplannen 
-randweg/walstraat - 1e t/m 5e wijziging 
1983-1987 
               00215 
 
bestemmingsplannen 
-driehoek holsterweg 
1972 
               00487 
 
bestemmingsplannen 
-uitbreidingsplan in onderdelen 
1953 
               00244 
 
bestemmingsplannen 
-plan in hoofdzaak 
1947 
               00243 
 
bestemmingsplannen 
-uitbreidingsplan (tekeningen) 
1949 



               00242 
 
bestemmingsplannen 
-noord ii 1982 - vaststelling 
1978-1983 
               00048 
 
bestemmingsplannen 
-tussen de bruggen - vaststelling 
1982-1989 
               00047 
 
bestemmingsplannen 
-noord ii - (voorgenomen) uitwerking bestemming woondoeleinden 
1980 
               00046 
 
bestemmingsplannen 
-uniformering bijgebouwenregeling 
1982-1983 
               00126 
 
bestemmingsplannen 
-kerkepad - exploitatieopzet en vaststelling grondprijs 
1987 
               00246 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 12 - 1e wijziging 
1988-1989 
               00043 
 
bestemmingsplannen 
-randweg/walstraat - exploitatieopzetten 
1980-1990 
               00247 
 
bestemmingsplannen 
-noord i - wijziging (4 bejaardenwoningen bergerweg) 
1980-1982 
               00216 
 
bestemmingsplannen 
-kern vlodrop - vaststelling en wijzigingen (map i) 
1986-1990 
               00217 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 01 - stedenbouwkundige adviezen 
1978-1983 
               00032 
 
bestemmingsplannen 
-randweg/walstraat - voorbereiding en vaststelling 
1982-1987 
               00563 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 02 - overlegprocedures 



1973-1984 
               00033 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 03 - overlegprocedures 
1980-1985 
               00034 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 04 - overlegprocedures 
1980-1984 
               00035 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 05 - financiele procedure 
1980-1985 
               00036 
 
bestemmingsplannen 
-kern vlodrop - vaststelling (map ii) (ingekleurde tekeningen) 
1986 
               00218 
 
bestemmingsplannen 
-kern vlodrop 1982 - voorbereiding 
1981-1987 
               00240 
 
bestemmingsplannen 
-vlodrop-oost - onderdelenplan (nog niet vastgesteld) 
1958-1967 
               00488 
 
bestemmingsplannen 
-noord ii - exploitatieopzetten 
1977-1990 
               00248 
 
bestemmingsplannen 
-bennebroek - uitwerkingsgebied - exploitatieopzet 
1989-1990 
               00249 
 
bouwexploitatie 
-verordening (vaststelling) 
1971 
               00252 
 
bestemmingsplannen 
-noord ii 1982 - 1e fase 
1985 
               00049 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 11 - partiele herziening 
1988-1990 
               00042 
 
bestemmingsplannen 



-noord ii 1982 - uitwerkingsplan woongebied bennebroek 
1988-1990 
               00050 
 
bestemmingsplannen 
-noord ii 1982 - partiele herziening 
1989-1990 
               00051 
 
bestemmingsplannen 
-woonwagenstandplaats 
1987 
               00515 
 
bestemmingsplannen 
-bezwaarschriften - commissie en verordening 
1987 
               00193 
 
bestemmingsplannen 
-vlodrop 1 - onderdelenplan - vaststelling 
1962-1967 
               00490 
 
bestemmingsplannen 
-buitengebied - map 10 - wijziging herkenbosserweg 1 f op het veld 
1986-1987 
               00041 
 
-1.777.811.3 
regionale regelingen, streekplannen 
-streekplan noord- en midden-limburg 
1982-1990 
               01052 
 
streekplan noord- en midden-limburg 
-standpuntbepaling 
1975-1984 
               00460 
 
streekplan midden-limburg ten oosten van de maas 
-vaststelling (onderwerp) 
1951-1959 
               00438 
 
basisbasisontwikkelingsplan stadsgewest roermond 
-standpuntbepaling (reacties en raadsbesluiten) 
1976-1979 
               00053 
 
-1.777.83 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg diverse beplantingen (onderwerp) 
1978-1988 
               00090 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg in b.p. noord i (onderwerp) 
1975-1981 



               00341 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg diverse beplantingen (onderwerp) 
1976-1983 
               00336 
 
parken, plantsoenen, wandelplaatsen en overige beplantingen 
-aanleg diverse beplantingen 
1956-1967 
               00603 
 
-1.778.31 
waterleiding maatschappij limburg 
-toetreding; garantie; geldlening 
1958-1963 
               00439 
 
drinkwatervoorziening 
-aansluiting vlodrop-station (onderwerp) 
1978-1986 
               00669 
 
drinkwatervoorziening 
-aansluiting super-onrendabele gebieden 
1963-1981 
               00668 
 
drinkwatervoorziening 
-leidingnet vekoma 
1966-1968 
               00450 
 
-1.778.311 
watervoorziening 
-onderzoek, verbetering en bescherming (onderwerp) 
1951-1971 
               00451 
 
waterleiding maatschappij limburg 
-fusie (onderwerp) 
1972-1973 
               00355 
 
drinkwatervoorziening 
-aanleg binnen de kom en op etsberg 
1955-1958 
               00440 
 
drinkwatervoorziening 
-aanleg waterleidingnet en uitbreidingen 
1947-1971 
               00447 
 
drinkwatervoorziening 
-huisaansluitingen 
1959-1966 
               00448 
 



drinkwatervoorziening 
-aansluiting onrendabele panden 
1962-1969 
               00449 
 
-1.778.5 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaardossier) 
1990 
               00071 
 
volkshuisvesting 
-vragenlijst woningbouw (periode) 
1978-1990 
               00233 
 
volkshuisvesting 
-bouwregistratieverordening 
1980-1982 
               01173 
 
volkshuisvesting 
-bouw- en woningtoezicht 
1967-1989 
               01174 
 
volkshuisvesting 
-adviesgroep huurders en verhuurders 
1975-1983 
               01064 
 
volkhuisvesting 
-woningbouwprogramma's 
1987-1989 
               01196 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaardossier) 
1984-1986 
               00659 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaardossier) 
1983-1986 
               00660 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaarstroken) 
1979-1989 
               00070 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaarstroken) 
1953-1969 
               00436 
 
welstandscommissie 
-aansluiting 
1951-1955 



               00434 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaarstroken) 
1973-1983 
               00358 
 
volkshuisvesting 
-woningbouwprogramma (jaarstroken) 
1970-1973 
               00575 
 
-1.778.51 
bouw- en woningtoezicht 
-gemeenschappelijke regeling en liquidatie 
1951-1963 
               00435 
 
bouwverordening 
-vaststelling - map 01 (per wijziging strook) 
1967-1990 
               00604 
 
klachten 
-klachtschrijven j. v.d. beek inzake wateroverlast 
1970-1974 
               01018 
 
recreatie-woonverblijven 
-verordening - vaststelling en uitvoering (onderwerp) 
1972-1992 
               01342 
 
bouwverordening 
-vaststelling - map 02 (per wijziging strook) 
1967-1990 
               00605 
 
bouw- en woningtoezicht 
-gemeenschappelijke regeling 
1948-1950 
               00433 
 
bouwverordening 
-vaststelling - map 03 (per wijziging strook) 
1967-1990 
               00606 
 
bouwverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1933-1967 
               00452 
 
-1.778.511 
bouwvergunningen 
-artikel 19 wet ruimtelijke ordening/artikel 50 lid 8 woningwet 
1976-1982 
               00577 
 



bouwvoorschriften 
-toepassing bouw-, woon- en gebruiksvoorschriften 
1980-1986 
               00576 
 
aanlegvergunningen 
-verzamelmap (onderwerp) 
1975-1987 
               00682 
 
bouwplannen (art.19) 
-forellenkwekerij nabij rode beek 
1971-1972 
               00442 
 
bouwvergunningen 
-register van verleende bouwvergunningen 
1952-1990 
               00441 
 
aanlegvergunningen 
-aanlegvergunningen 
1985-1990 
               01164 
 
aanlegvergunningen 
-verbetering/reconstructie waterlossingen waterschap roer en overm 
1985 
               00681 
 
-1.778.516 
gebouwen van bijzondere aard 
-zomerhuisjes langs stationsweg (onderwerp) 
1953-1969 
               00443 
 
-1.778.52 
stads- en dorpsvernieuwing 
-subsidieverordening - vaststelling 
1985-1990 
               00054 
 
stads- en dorpsvernieuwing 
-inspraakverordening - vaststelling 
1985 
               00055 
 
-1.778.522 
onbewoonbaarverklaringen 
-besluiten (onderwerp) 
1955-1960 
               00444 
 
onbewoonbaarverklaringen 
-besluiten (onderwerp) 
1961-1965 
               00446 
 
onbewoonbaarverklaringen 



-besluiten - panden station 1 t/m 11 (oneven) 
1966-1972 
               00873 
 
-1.778.527 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 10 woningen (ond.) 
1987 
               00060 
 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 8 woningen (ond.) 
1988 
               00061 
 
woningverbetering 
-premietoekenningen 
1951-1962 
               00454 
 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 13 woningen 
1990 
               00064 
 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 4 woningen 
1990 
               00068 
 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 4 woningen 
1990 
               00067 
 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 1 woning 
1990 
               00065 
 
verbetering van woningen en gebouwen 
-verbetering van particuliere woningen 
1979 
               01142 
 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 9 woningen 
1989 
               00063 
 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 1 woning 
1988 
               00062 
 
verbetering van woningen en gebouwen 
-verbetering van particulieren huurwoningen 
1985-1987 
               01143 



 
regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 
-woningvereniging roerstreek - groot onderhoud 4 woningen 
1990 
               00066 
 
-1.778.53 
stichten van woningen 
-garantie geldleningen 
1984 
               01047 
 
woningvereniging roerstreek 
-statuten en huishoudelijk reglement 
1969-1990 
               00069 
 
woningvereniging roerstreek 
-vergaderingen (onderwerp) 
1987-1990 
               00073 
 
woningvereniging roerstreek 
-raamovereenkomst 
1990 
               00072 
 
volkshuisvestingsplan melick en herkenbosch en vlodrop 
-vaststelling (onderwerp) 
1990 
               00052 
 
-1.778.532 
garantieverlening tbv bouw premiewoningen 
-garantieverlening 
1967-1968 
               00906 
 
garantie 
-garantieverlening, hypotheek, leningen particuliere woningbouw 
1975-1976 
               01019 
 
gemeentegaranties woningbouw 
-garanties geldleningen 
1987 
               01103 
 
gemeentegaranties woningbouw 
-garanties geldleningen 
1987-1989 
               01103 
 
gemeentegaranties woningbouw 
-garanties geldleningen 
1986 
               01085 
 
gemeentegaranties woningbouw 



-garanties geldleningen 
1985 
               01083 
 
gemeentegaranties woningbouw 
-garanties geldleningen 
1986 
               01086 
 
-1.778.532.1 
woningwetbouw 
-6 woningwet-woningen berkenlaan, complex pv 3047 
1984-1986 
               01177 
 
woningwetbouw 
-13 woningen zonder subsidie (oerraede), complex pv 
1983 
               01178 
 
woningwetbouw 
-6 woningwet-woningen berkenlaan 
1980-1986 
               01182 
 
woningwetbouw 
-6 woningwet-woningen randweg - walstraat 
1982-1986 
               01181 
 
woningwetbouw 
-6 woningwet-woningen complex pv 1265- '62 
1965-1976 
               01130 
 
woningwetbouw 
-bouwplan markt 
1983-1986 
               01180 
 
woningwetbouw 
-2 woningwet-woningen complex pv 1230- '62 
1964-1971 
               01129 
 
woningwetbouw 
-4 woningwet-woningen complex pv 989- '60 
1961-1971 
               01128 
 
woningwetbouw 
-4 woningwet-woningen complex pv 1092- '61 
1963-1971 
               01127 
 
woningwetbouw 
-1 woningwet-woning complex v 10826- '48 
1954-1988 
               01184 



 
woningwetbouw 
-8 woningwet-woningen complex pv 669- '58 
1959-1970 
               01125 
 
woningwetbouw 
-12 woningwet-woningen complex v 7068- '48 
1966-1969 
               01120 
 
woningwetbouw 
-6 woningwet-woningen esdoornlaan 
1978-1986 
               01183 
 
woningwetbouw 
-30 woningwet-woningen complex pv 1397- '64 
1965-1980 
               01131 
 
woningwetbouw 
-10 woningwet-woningen complex pv 567- '58 
1965-1984 
               01124 
 
woningwetbouw 
-22 woningwet-woningen complex pv 361 '56 
1957-1976 
               01123 
 
woningwetbouw 
-10 woningwet-woningen complex pv 43-'53/pv 80-'54 
1955-1970 
               01122 
 
woningwetbouw 
-6 woningwet-woningen complex v 13684- '50 
1965-1970 
               01121 
 
woningwetbouw 
-18 woningwet-woningen complex pv 792- '59 
1966-1970 
               01126 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex pwnw 3458  - 8 bejaardenwoningen kerkepad 
1987 
               00059 
 
woningen in beheer bij corporaties 
-woningverbetering roerstreek 
1984 
               01144 
 
woningwetwoningen 
-verkoop woningwet/premiewoningen door woningvereniging roerstreek 
1977-1982 



               00600 
 
woningwetbouw 
-8 bejaardenwoningen aan kasteelweg  pv 2365 
1975-1991 
               01139 
 
woningwetbouw 
-15 woningwet-woningen complex pv 2143- '72 
1972-1984 
               01138 
 
woningwetbouw 
-woningwet-woningen 
1973-1977 
               01141 
 
woningwetbouw 
-3 woningwet-woningen bennebroekweg complex pv 2530 
1978-1984 
               01140 
 
woningwetbouw 
-15 premie-woningen verlengde st. martinusweg, gerard krekelbergstraat 
1972-1973 
               01137 
 
woningwetbouw 
-15 premie-woningen complex pp 58528 
1973-1980 
               01136 
 
woningwetbouw 
-6 premie-woningen complex pp 54227 
1970-1978 
               01135 
 
woningwetbouw 
-verkoop woningwet-woningen 
1972-1984 
               01176 
 
woningwetbouw 
-verkoop woningwet-woningen 
1963-1976 
               01053 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex pwnw 3462  - 4 woningwetwoningen (h.a.t.) oerraede 
1987 
               00058 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex ppnh 73159 - 6 huurwoningen lange paalweg vlodrop 
1989 
               00057 
 
politiewoning 
-martinusweg st 15 



1949 
               00907 
 
bouw woningwetwoningen 
-complex pwnw 3286  - 7 woningen aan de lange paalweg vlodrop 
1986-1987 
               00056 
 
woningwetbouw 
-samenvoeging complexen woningwet-woningen 
1969-1985 
               01175 
 
woningwetbouw 
-bouwplan 4 wooneenheden tussen lindenboom en paol, pvat 538 
1983-1986 
               01179 
 
woningwetbouw 
-22 premie-woningen complex pp 50208 
1968-1983 
               01133 
 
woningwetbouw 
-8 woningwet-woningen complex pv 1846- '68 
1969-1978 
               01132 
 
woningwetbouw 
-10 bejaarden-woningen complex pp 53912 
1968-1983 
               01134 
 
-1.778.532.2 
particuliere woningbouw 
-verlies bij verkoop van met garantie gebouwde woningen 
1975-1982 
               01043 
 
-1.778.532.22 
bouwkredietregeling 
-vaststelling en wijzigingen 
1948-1952 
               00461 
 
-1.778.538 
bezitvormingsfonds 
-bouwfonds "het land van maas en roer" 
1980 
               01042 
 
garantie hypothecaire geldleningen 
-voorwaarden en normen (gemeentelijk) 
1986-1988 
               00004 
 
bouwfonds limburgse gemeenten 
-toetreding en reglement 
1965-1990 



               00076 
 
bevordering van het eigen woningbezit, bouw- en hypotheekfondsen 
-garantie hypothecaire geldleningen 
1977-1984 
               01145 
 
bouwfonds limburgse gemeenten 
-reglement 
1965-1966 
               00457 
 
intercommunaal bouwfonds land van maas en roer 
-gemeenschappelijke regeling 
1953-1965 
               00453 
 
garantie hypothecaire geldleningen 
-garanties geldleningen 
1988-1989 
               01154 
 
garantie hypothecaire geldleningen 
-garanties geldleningen 
1987 
               01152 
 
-1.778.54 
doorstroming 
-besluiten en verslagen 
1966-1968 
               00445 
 
-1.778.542 
woonruimte 
-ontruimingpand herkenbosserweg 7 en 9 (a.v. houwelingen) 
1962-1964 
               00485 
 
-1.778.545 
woonruimteverdeling 
-regelingen 
1947-1990 
               00087 
 
verdeling van woonruimte 
-beschikking geldelijke steun bewoners 
1975 
               01093 
 
verdeling van woningen 
-doorstromingsverordening 
1967-1974 
               01094 
 
leegstand van woningen 
-statistiek 
1966-1970 
               00437 



 
woonruimte 
-woonruimtecommissie 
1951-1968 
               00499 
 
-1.778.562 
woningtelling 
-uitkomsten algemene woningtelling 30 juni 1956 
1956 
               01020 
 
volkshuisvesting 
-statistiek woningbouw (jaarstroken) 
1976-1983 
               00658 
 
volkshuisvesting 
-statistiek woningbouw (jaarstroken) 
1974-1983 
               00357 
 
volkshuisvesting 
-statistiek woningbouw (jaarstroken) 
1964-1970 
               00431 
 
volkshuisvesting 
-statistiek woningbouw - diverse plaatselijke gegevens 
1973-1986 
               00657 
 
volkshuisvesting 
-statistiek woningbouw (jaarstroken) 
1971-1973 
               00579 
 
volkshuisvesting 
-statistiek woningbouw (jaarstroken) 
1955-1958 
               00497 
 
volkshuisvesting 
-statistiek woningbouw (jaarstroken) 
1984-1990 
               00656 
 
-1.778.592 
bouwen woning naast begraafplaats 
-ontheffingen 
1968-1969 
               00496 
 
-1.779 
dierenziekten en -plagen 
-verordening (per wijziging strook) 
1959 
               00085 
 



-1.78 
ambulancevervoer 
-takenbesluit (onderwerp) 
1973-1978 
               00239 
 
-1.782 
bescherming bevolking 
-gemeenschappelijke regeling 
1961 
               01095 
 
bescherming bevolking 
-garantie geldlening commandsport roermond 
1961 
               00392 
 
civiele verdediging/rampenbestrijding 
-gemeenschappelijke regeling - vaststelling 
1952-1961 
               00495 
 
hulpverlening 
-hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld 
1972-1982 
               01191 
 
hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld 
-samenwerking (onderwerp) 
1985-1990 
               00241 
 
-1.782.12 
verordening gemeentelijk rampenplan 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1977 
               00661 
 
rampenplannen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1983-1990 
               00662 
 
-1.783 
verordening vervoer gevaarlijke stoffen; routering 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1975-1991 
               00209 
 
-1.784 
brandweerwet 
-ontheffing van verplichting oprichting gemeentelijke brandweer 
1955 
               00492 
 
brandweer 
-regeling met de gemeente roermond inzake hulpverlening bij brand 
1968-1990 
               01185 



 
-1.784.1 
bluswatervoorziening 
-brandputten en aanleg afrit bij roerburg 
1955-1958 
               00494 
 
brandweer 
-brandspuithuisje - herstel oorlogschade 
1950-1953 
               00493 
 
-1.784.13 
voorkomen/beperken brand en brandgevaar 
-ludwig st. (meru-academie, station 24) 
1985-1988 
               00203 
 
-1.784.3 
takenbesluit geregionaliseerde brandweer stadsgewest 1979 
-vaststelling 
1975-1988 
               00084 
 
brandbestrijding 
-brandrapporten 
1982-1984 
               01067 
 
-1.79 
wateren watergangen 
-ontwateringsplan ven 
1967-1970 
               01011 
 
waterstaat waterschappen 
-waterschap roer en overmaas 
1983 
               01062 
 
waterschap roer en overmaas 
-waterkwantiteitsbeheersplan stroomgebied roer - tekeningen 
1979 
               00125 
 
waterschap roer en overmaas 
-waterkwantiteitsbeheersplan stroomgebied roer - plan 
1979 
               00127 
 
waterstaat waterschappen 
-waterschap roer en overmaas 
1983 
               01061 
 
-1.791 
wateren watergangen 
-rivier de roer 
1952-1982 



               01068 
 
wateren, watergangen 
-vergroten inundatieduikers in de bondersweg 
1985-1986 
               01165 
 
-1.791.12 
roer 
-onderhoud (map 2) - correspondentie 
1981-1982 
               00131 
 
roer 
-onderhoud (map 1) - correspondentie 
1978-1980 
               00130 
 
roer 
-onderhoud (map 3) - bestek 
1981 
               00129 
 
roer 
-onderhoud (map 4) - tekeningen 
1980-1981 
               00128 
 
-1.791.21 
waterlossingen 
-rode beek - verbetering (map 02) 
1977-1985 
               00331 
 
waterlossingen 
-rode beek - verbetering (map 01) 
1977-1985 
               00330 
 
waterlossingen 
-rode beek - verbetering (map 03) 
1979-1985 
               00332 
 
waterstaat waterschappen 
-grenswaterencommissie vergaderingen 
1969-1984 
               01069 
 
waterlossingen 
-rode beek - verbetering (map 04) 
1977-1985 
               00333 
 
-1.811 
verkeer en vervoer 
-verkeerstellingen; verkeerswaarnemingen (jaarstroken) 
1975-1990 
               00095 



 
-1.811.111 
zorg voor wegen 
-doortrekking van de schoolstraat 
1978 
               01028 
 
zorg voor wegen 
-rijksweg maasbracht-boxmeer a-73 
1977-1981 
               01033 
 
zorg voor wegen 
-tracering toekomstige provinciale wegen in de roerstreek 
1971-1972 
               01022 
 
zorg voor wegen 
-afkoop onderhoud herkenbosserweg door gemeente melick c.a. 
1968 
               01021 
 
zorg voor wegen 
-verbetering st. maartensplein 
1980 
               01030 
 
zorg voor wegen 
-verbetering kleine wal 
1979-1987 
               01107 
 
zorg voor wegen 
-verbetering stationsweg 
1985 
               01108 
 
zorg voor wegen 
-reconstructie kerkplein 
1985 
               01106 
 
zorg voor wegen 
-bouwrijpmaken bestemmingsplan kerkepad en verbetering ged. st. martinusweg 
1987-1988 
               01159 
 
zorg voor wegen 
-verbetering schaapweg en sportlaan 
1986-1987 
               01158 
 
zorg voor wegen 
-reconstructie holsterweg 
1975-1979 
               01029 
 
zorg voor wegen 
-verbetering kerkhofweg en koebroekweg (ged.) 



1984-1988 
               01156 
 
zorg voor wegen 
-verbetering boomgaardstraat 
1986-1987 
               01105 
 
zorg voor wegen 
-verbetering stationsweg 
1984-1988 
               01155 
 
provinciaal tertiair wegenplan 
-bijdragen en plaatsing-weg roermond/herkenbosch/rothenbach 
1958-1968 
               00479 
 
zorg voor wegen 
-aanleg vronhovenweg bestemmingsplan driehoek holsterweg 
1971 
               00998 
 
zorg voor wegen 
-doortrekking van de v.d. broecksingel, b.p. vlodrop 1 
1970-1973 
               00999 
 
zorg voor wegen 
-reconstructie gedeelte boomgaardstraat b.p. vlodrop 1 
1970 
               01000 
 
zorg voor wegen 
-reconstructie beatrixsingel 
1989-1990 
               01157 
 
-1.811.111.1 
aanleg van wegen en riolering 
-verzamelmap diverse wegen (onderwerp) 
1954 
               00503 
 
aanleg van wegen en riolering 
-verzameling diverse wegen (onderwerp) 
1954 
               00509 
 
aanleg, verbetering, opheffing van wegen 
-aanleg wegen, riolering en bijzondere werken in bp randweg - walstraat 
1981-1982 
               01070 
 
aanleg van wegen en riolering 
-schoolstraat 
1959 
               00508 
 



aanleg van wegen en riolering 
-parkeerhavens en inritten (onderwerp) 
1958-1990 
               00101 
 
aanleg van wegen en riolering 
-klifsbergweg 
1955-1956 
               00507 
 
aanleg van wegen en riolering 
-holsterweg 
1957 
               00506 
 
aanleg van wegen en riolering 
-verzameling diverse wegen (onderwerp) 
1957 
               00505 
 
aanleg, verbetering, opheffing van wegen 
-regionaal recreatief fietspadenplan 
1975-1981 
               01071 
 
aanleg van wegen en riolering 
-noord ii - map 02 
1985 
               00178 
 
aanleg van wegen en riolering 
-verzameling diverse wegen (onderwerp) 
1965 
               00504 
 
aanleg van wegen en riolering 
-vlodrop 1 - verzamelmap aanleg/reconstructie/aanbesteding 
1971-1974 
               00484 
 
aanleg van wegen en riolering 
-vlodrop noord i (onderwerp) 
1973- 
               00403 
 
aanleg van fietspaden 
-klifsbergweg incl. renovatie riolering etsberg/ortjensveldweg 
1990 
               00078 
 
aanleg van wegen en riolering 
-doortrekking st.martinusweg met zijweg 
1970-1980 
               00371 
 
aanleg van trottoirs, voetpaden e.d. 
-diverse voetpaden (onderwerp/locatie) 
1961-1990 
               00083 



 
aanleg van wegen en riolering 
-bedrijfsterrein schaapsweg - fase i 
1990 
               00082 
 
aanleg van wegen en riolering 
-bennebroek 
1990 
               00081 
 
aanleg van wegen en riolering 
-voorgenomen aanleg weg kievit-hooibaan/station dahlheimer muhle 
1969-1975 
               00407 
 
aanleg van wegen en riolering 
-noord ii - map 01 
1984-1987 
               00177 
 
wegen 
-verlegging weg vlodrop-herkenbosch 
1956-1957 
               00908 
 
wegen en riolering 
-aanleg wegen en riolering in ubp vlodrop 1 
1970 
               00912 
 
zorg voor wegen 
-vernieuwing smidstraat 
1962 
               00911 
 
wegen en riolering 
-walstraat, steinwinkelweg en gedeelte grootestraat 
1960 
               00910 
 
wegen 
-aanleg verbindingsweg angsterweg roebroekweg 
1964 
               00909 
 
-1.811.111.2 
reconstructie van wegen 
-bergerweg/paarloweg (onderwerp) 
1975-1977 
               00399 
 
reconstructie van wegen 
-herkenbosserweg  - bestek en tekeningen 
1973 
               00580 
 
aanleg, verbetering, opheffing van wegen 
-verbetering stationsweg 



1977-1982 
               01072 
 
reconstructie van wegen 
-verzameling diverse wegen (onderwerp) 
1954 
               00481 
 
reconstructie van wegen 
-verzameling diverse wegen - tekeningen 
1955-1958 
               00482 
 
reconstructie van wegen 
-diverse wegen (geografisch) 
1977-1982 
               00346 
 
reconstructie van wegen 
-bergerweg - binnen bebouwde kom (onderwerp) 
1975-1976 
               00398 
 
reconstructie van wegen 
-linssenkampweg - kruisweg - de eerensplein 
1990 
               00088 
 
reconstructie van wegen 
-angsterweg/vlodropperweg (tertiaire weg no. 28) 
1971-1979 
               00345 
 
reconstructie van wegen 
-markt e.o. alsmede de kerkstraat (ged.) 
1990 
               00080 
 
reconstructie van wegen 
-etsberg (onderwerp) 
1978-1982 
               00397 
 
reconstructie van wegen 
-gitstappermolenweg (onderwerp) 
1998 
               00893 
 
reconstructie van wegen 
-diverse wegen (geografisch) 
1987-1990 
               00077 
 
reconstructie van wegen 
-maartensplein st. 
1990 
               00089 
 
reconstructie van wegen 



-stationsweg 
1941-1953 
               00476 
 
reconstructie van wegen 
-verzamelmap diverse wegen (onderwerp) 
1955-1958 
               00474 
 
reconstructie van wegen 
-stationsweg - toegangsweg st. ludwig 
1965-1966 
               00475 
 
reconstructie van wegen 
-marktplein 
1975-1977 
               00379 
 
reconstructie van wegen 
-vlodropperweg (weg vlodrop - posterholt) 
1947-1949 
               00477 
 
-1.811.111.31 
onderhoud van wegen 
-machinaal vegen (onderwerp) 
1968-1990 
               00091 
 
onderhoud van wegen 
-inventarisatieformulieren vlodrop i - ii - iii 
1960-1990 
               00897 
 
-1.811.111.6 
beplanting 
-beplanting zwembad 
1973-1974 
               01005 
 
beplanting 
-beplantingsplan "de eerenslpein" 
1968-1970 
               01008 
 
beplanting 
-beplanting hoek angsterweg-schaapweg, fabrieksterrein vekoma en venweg 
1969-1974 
               01003 
 
beplanting 
-beplantingsplan van den broecksingel, st. martinusweg en holsterweg 
1973-1974 
               01007 
 
beplanting 
-beplanting hooibaan, stationsweg en herkenbosserweg 
1973-1975 



               01004 
 
-1.811.111.7 
bijkomende werken aan wegen 
-parkeerhavens, inritten, e.d. 
1968-1975 
               01023 
 
-1.811.111.8 
ontrekking van wegen aan het openbaar verkeer 
-markt, ged. holsterweg, straatje, ged. kruisweg, wegje j.smeets 
1955-1965 
               00913 
 
gemeentelijke wegen- en verkeersvoorzieningen 
-bestemming voor en onttrekking aan openbaar verkeer (onderwerp) 
1973-1987 
               00099 
 
onttrekking van wegen aan hun bestemming 
-bestemming tot c.q. onttrekking aan de openbare dienst van wegen 
1972-1983 
               01066 
 
-1.811.111.91 
werken van of tbv derden 
-diverse werken (onderwerp) dossier overbrengen naar blauw archief 
1973-1983 
               00098 
 
-1.811.112 
bruggen en wegen 
-roerbrug en noodbrug 
1945-1960 
               00916 
 
bruggen en wegen 
-brug over de roode beek 
1954-1972 
               00915 
 
bruggen en wegen 
-bouw roerbrug 
1947 
               00917 
 
bruggen en wegen 
-herbouw brug over de roode beek 
1957 
               00914 
 
-1.811.112.2 
zorg voor waterovergangen 
-roerbrug - verbetering - map 01 
1981 
               00172 
 
zorg voor waterovergangen 
-roerbrug - verbetering - map 02 



1981-1985 
               00173 
 
-1.811.121.1 
wegenlegger 
-uitvoering (onderwerp) 
1938-1983 
               00100 
 
-1.811.122 
verkeersveiligheid verkeersmaatregelen 
-gemeentelijke verkeersmaatregelen 
1973-1981 
               01051 
 
bebouwde kom wegenwet/wegenverkeerswet 
-vaststelling 
1959-1990 
               00079 
 
verkeersmaatregelen 
-voorstellen, besluiten, tekeningen 
1957-1963 
               00918 
 
-1.811.122.31 
verkeersmaatregelen 
-gemeentelijk (onderwerp) 
1982-1990 
               00096 
 
verkeersmaatregelen 
-ruiterpaden en ruiterpaspoorten (onderwerp) 
1978-1985 
               00145 
 
recreatiezoneringsverordening 
-vaststelling 
1984-1990 
               00144 
 
verkeersmaatregelen - gemeentelijke 
-besluiten (onderwerp) 
1964-1973 
               00364 
 
-1.811.123.1 
autobusdiensten 
-busroutes (onderwerp) 
1981-1990 
               00097 
 
-1.812.11 
gebaltram 
-deelname (onderwerp) 
1962-1990 
               00086 
 
-1.812.5 



spoorwegen 
-voorzieningen (onderwerp) 
1971-1975 
               00106 
 
-1.816 
postzaken 
-uitvoering (onderwerp) 
1964-1990 
               00093 
 
-1.817 
telecommunicatie 
-centrale antennesystemen 
1972-1983 
               01073 
 
telecommunicatie 
-aanleg centrale antenne inrichting vlodrop 
1986-1987 
               01099 
 
centrale antenne inrichting 
-samenwerking met de gemeente melick en herkenbosch 
1987 
               00555 
 
telecommunicatie 
-aanleg cai-vlodrop 
1984-1988 
               01153 
 
centrale antenne inrichting 
-aanleg en uitbreiding installaties 
1987-1990 
               00554 
 
centrale antenne inrichting 
-kabelvergunning - zendmachtiging - etherradio 
1987-1990 
               00556 
 
-1.817.7 
centrale antenne inrichting 
-voorgenomen aanleg - niet doorgegaan 
1981-1983 
               00338 
 
vereniging lokale omroep melick en herkenbosch 
-subsidiering (onderwerp) 
1986-1990 
               00553 
 
-1.82 
ontwikkeling roerstreek ivm vestiging staatsmijn beatrix 
-algemene rapporten en studies 
1952-1957 
               00598 
 



economische aangelegenheden 
-uitbreidingsplannen vekoma 
1978-1980 
               00765 
 
economische aangelegenheden 
-inventarisatie bedrijfsverplaatsingen (o.a. vekoma) 
1979-1982 
               00763 
 
regionaal ontwikkelingsplan midden-limburg 
-verzamelmap (onderwerp) 
1989 
               00102 
 
-1.823 
bodemgebruik 
-statistiek 
1976-1985 
               00103 
 
-1.823.116.5 
landinrichting en ruilverkaveling 
-ruilverkaveling "vlodrop" 
1952-1961 
               00921 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-uitvoering - map 05 (onderwerp) 
1984 
               00170 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-uitvoering - map 04 (onderwerp) 
1978-1990 
               00169 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-uitvoering - map 03 (onderwerp) 
1980 
               00168 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-uitvoering - map 01 (onderwerp) 
1979-1990 
               00166 
 
landinrichting en ruilverkaveling 
-ruilverkaveling "vlodrop" 
1952-1961 
               00922 
 
ruilverkaveling roerstreek 
-uitvoering - map 02 (onderwerp) 
1978-1990 
               00167 
 
landinrichting en ruilverkaveling 
-ruilverkaveling "vlodrop" 



1952-1961 
               00923 
 
landinrichting en ruilverkaveling 
-ruilverkaveling "posterholt" 
1939-1951 
               00920 
 
ruilverkaveling 
-ruilverkaveling "karken" 
1947-1951 
               00919 
 
-1.823.3 
ontgrondingen 
-effelderweg - niet doorgegaan 
1973-1978 
               00356 
 
mijnbouw 
-staatsmijn beatrix - omschrijving concessiegebied (mijnschade geb 
1954 
               00491 
 
ontgrondingen 
-diverse ontgrondingen en aanschrijvingen 
1969-1987 
               00860 
 
-1.823.33 
ontgrondingen 
-ontginning steenkolenmijn staatsmijn beatrix 
1952-1962 
               00924 
 
-1.823.36 
zandwinning 
-winning zilverzand 
1952-1959 
               00925 
 
-1.824 
economisch technologisch instituut limburg (etil) 
-deelname 
1955-1990 
               00094 
 
bedrijfstellingen 
-uitkomsten tellingen 
1950-1963 
               00766 
 
-1.824.1 
industrieschap roerstreek 
-gemeenschappelijke regeling - deelname 
1963-1990 
               00111 
 
-1.824.111 



nutsbedrijven 
-verzamelmap (onderwerp) 
1963-1990 
               00148 
 
gasvoorziening 
-vergunning leggen leidingen 
1965 
               00377 
 
gasvoorziening 
-uitbreidingen gasdistributienet (onderwerp) 
1964-1970 
               00584 
 
gasvoorziening 
-uitbreidingen gasdistributienet (onderwerp) 
1971-1974 
               00701 
 
gasvoorziening 
-uitbreidingen gasdistributienet (onderwerp) 
1971 
               00583 
 
-1.824.112 
electriciteitsvoorziening 
-uitbreidingen leidingennet (geografisch) en algemeen (onderwerp) 
1952-1969 
               00602 
 
electriciteitsvoorziening 
-uitbreidingen leidingennet (geografisch) 
1948-1968 
               00601 
 
electriciteitsvoorziening 
-overeenkomst met plem 
1956-1990 
               00164 
 
-1.824.511.2 
verordening op de heffing en invordering van marktgelden 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1986-1989 
               00517 
 
markten kermissen 
-marktverordening vlodrop 
1973 
               01074 
 
verordening op de heffing en invordering van marktgelden 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1972-1986 
               00224 
 
kermissen 
-regeling (onderwerp) 



1970-1990 
               00162 
 
markten 
-weekmarkt verordening 
1963-1968 
               00926 
 
marktverordening weekmarkt vlodrop 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1983-1985 
               00223 
 
-1.824.514 
verordening op opslagplaatsen in limburg (provincie) 
-vrijstellingen t.b.v. vekoma bv (onderwerp) 
1978-1985 
               00670 
 
verordening op opslagplaatsen in limburg (provincie) 
-vrijstellingen t.b.v. diverse bedrijven (onderwerp) 
1974-1986 
               00671 
 
-1.824.53 
distributie 
-gemeenschappelijke regeling 
1948-1990 
               00165 
 
-1.825.73 
volkskredietbank 
-deelname 
1982-1990 
               00112 
 
waarborginstituten en borgstellingsfondsen 
-waarborginstituut tuinbouw; garantstelling 
1959 
               00927 
 
-1.827 
jacht 
-kwestie jachtakte m. koolen, rothenbacherweg 7 vlodrop 
1976 
               01076 
 
jacht 
-intrekking jachtakte h. paulij,  etsberg 20  vlodrop 
1983 
               01075 
 
-1.836 
aanvullende werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid 
-projecten - map 01 - subsidiering 
1981-1988 
               00140 
 
aanvullende werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid 



-projecten - map 02 - financiele afwikkeling 
1984-1988 
               00141 
 
-1.836.34 
sociaal werkvoorzieningschap midden-limburg 
-gemeenschappelijke regeling (onderwerp) 
1971-1980 
               00888 
 
-1.838.1 
verordening winkelsluitingswet 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1952-1990 
               00143 
 
verordening winkelsluitingswet 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1952-1966 
               00342 
 
-1.84 
welzijn, maatschappelijke zorg, sociale verzekeringen 
-ontwerp sociaal kultureel plan gemeente vlodrop 
1981 
               01038 
 
-1.840 
herziening welzijnsbeleid 
-verzamelmap (onderwijs) 
1978-1983 
               00480 
 
werkgroep welzijnsbeleid 
-instelling, samenstelling, taken, vergaderingen (onderwerp) 
1979-1983 
               00406 
 
-1.841.1 
groene kruis 
-huisvesting - wijkgebouw angsterweg (onderwerp) 
1956-1977 
               00113 
 
-1.841.8 
maatschappelijke zorg 
-stichting maatschappelijk werk 
1983 
               01077 
 
-1.841.81 
maatschappelijk werk stichting 
-oprichting en statuten (onderwerp) 
1970-1971 
               00360 
 
-1.842 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 



1945 
               01347 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-begroting en rekening (jaarstroken) 
1937-1948 
               00673 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-begroting en rekening (jaarstroken) 
1955-1958 
               00675 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1947 
               01349 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-begroting en rekening (jaarstroken) 
1959-1963 
               01343 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1940 
               01344 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1941 
               01345 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1953 
               01355 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1951 
               01353 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1952 
               01354 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1950 
               01352 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1946 
               01348 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 



-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1949 
               01351 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1948 
               01350 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1958 
               01359 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-begroting en rekening (jaarstroken) 
1949-1954 
               00674 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1942 
               01346 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1956 
               01357 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1959 
               01360 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1961 
               01361 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1962 
               01362 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1963 
               01363 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1964 
               01364 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1957 
               01358 
 



burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1932-1936 
               01365 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1932-1950 
               01366 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1952-1960 
               01368 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1950-1961 
               01367 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1954 
               01356 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-bijlagen der rekening en overige comptabele stukken (jaardossier) 
1962-1963 
               01369 
 
-1.842.111 
openbare ziekenhuizen 
-garantie geldlening st. laurentiusziekenhuis roermond 
1956-1961 
               00391 
 
-1.842.5 
intergemeentelijke sociale dienst roerstreek 
-gemeenschappelijke regeling - niet doorgegaan 
1968-1973 
               00632 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-vergaderingen 
1949-1961 
               00664 
 
intergemeentelijke sociale dienst 
-gemeenschappelijke regeling (onderwerp) 
1977-1990 
               00110 
 
intergemeentelijke adviescommissie rww 
-uitbreiding rww-commissie met ioaw 
1986-1987 
               00561 
 
a.b.w. en i.o.a.z. 
-verordening behandeling aanvragen en bezwaarschriften abw/ioaz 



1987-1990 
               00114 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-eigendommen (onderwerp) 
1908-1964 
               00667 
 
algemene bijstandswet 
-verordeningen (onderwerp) 
1964-1990 
               00562 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-vergaderingen 
1961-1964 
               00665 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-reglement, samenstelling bestuur, opheffing 
1935-1965 
               00663 
 
burgerlijk(e) armbestuur/instelling maatschappelijke zorg/weldadigheid 
-presentielijsten 
1961-1964 
               00666 
 
-1.842.6 
bejaarden in bejaardenoorden 
-instelling en verordeningen 
1990 
               00142 
 
indicatiecommissie 
-verordening (per wijziging strook) 
1978-1990 
               00003 
 
-1.842.71 
speelplaatsen 
-uitvoering (onderwerp) 
1977-1987 
               00118 
 
-1.842.781 
peuterspeelzalen 
-puk en muk - schoolstraat (onderwerp) 
1976-1982 
               00868 
 
-1.842.913 
rijksgroepsregeling oorlogslachtoffers 
-materiële oorlogsschaden particulieren 
1940-1961 
               00988 
 
rijksgroepsregeling oorlogslachtoffers 
-materiële oorlogsschaden particulieren 



1940-1961 
               00973 
 
materiele oorlogsschade particulieren 
-persoonsdossiers (v t/m z) 
1940-1961 
               00867 
 
materiele oorlogsschade particulieren 
-persoonsdossiers (r t/m sch) 
1940-1961 
               00866 
 
materiele oorlogsschade particulieren 
-persoonsdossiers (i t/m l) 
1940-1961 
               00864 
 
rijksgroepsregeling oorlogslachtoffers 
-materiële oorlogsschaden particulieren 
1940-1961 
               00987 
 
rijksgroepsregeling oorlogslachtoffers 
-materiële oorlogschaden particulieren 
1940-1961 
               00986 
 
rijksgroepsregeling oorlogslachtoffers 
-materiële oorlogsschaden particulieren 
1940-1961 
               00985 
 
rijksgroepsregeling oorlogslachtoffers 
-materiële oorlogsschaden particulieren 
1940-1961 
               00984 
 
materiele oorlogsschade particulieren 
-persoonsdossiers (m t/m p) 
1940-1961 
               00865 
 
-1.851 
schoolartsendienst 
-gemeenschappelijke regeling (onderwerp) 
1947-1983 
               00394 
 
- 
 
-1.851.01 
leerkrachten, onderwijzend personeel 
-leerkrachten 
1978-1983 
               01189 
 
-1.851.01.08 
leerkrachten, onderwijzend personeel 



-verordening tegemoetkoming verplaatsingskosten onderwijzers 
1961-1963 
               00932 
 
-1.851.02.96 
onderwijsbegeleidingsdienst midden-limburg c.a. 
-reglement en overeenkomst 
1983-1984 
               00314 
 
-1.851.02.96 
onderwijsbegeleiding 
onderwijsbegeleidingsdienst midden-limburg c.a. 
-statuten, reglementen, subsidiëring, activiteitenplan 
1981-1988 
               01199 
 
-1.851.06 
schoolgebouwen en terreinen 
-verslagen besprekingen met het schoolbestuur 
1979-1983 
               01081 
 
-1.851.07 
basisonderwijs 
-vaststelling exploitatiekosten basisonderwijs 
1979-1986 
               01096 
 
-1.851.07.2 
onderwijs 
-vergoeding art. 13 lo-wet 
1958-1971 
               00940 
 
onderwijs 
-richtlijnen voor de toepassing artikel 13 lager-onderwijswet 
1970-1989 
               01194 
 
-1.851.09.1 
medische zorg schooltandverzorging 
-schooltandartsendienst 
1964 
               01104 
 
-1.851.1 
kleuteronderwijs 
-artikel 50 aanvraag st. jozefschool 
1981 
               00384 
 
kleuteronderwijs 
-artikel 50 aanvraag st. jozefschool 
1981-1983 
               00405 
 
kleuteronderwijs 
-artikel 50 aanvraag st. jozefschool 



1970-1979 
               00478 
 
-1.851.11 
basisonderwijs 
-bijzondere kleuterschool angsterweg 5 
1956-1971 
               00928 
 
kleuteronderwijs 
-medewerking artikel 50 der kleuteronderwijswet 
1984 
               01087 
 
-1.851.11.06 
kleuteronderwijs 
-aanvragen art. 50 kleuteronderwijs 
1970-1972 
               00929 
 
-1.851.1a/b 07 
kleuteronderwijs 
-vergoeding kleuteronderwijs 
1973-1981 
               01049 
 
-1.851.2 
basisonderwijs 
-artikel 74 w.b.o. (onderwerp) 
1986-1990 
               00115 
 
-1.851.2.02 
openbaar onderwijs 
-ontheffing verplichting geven openbaar onderwijs 
1952-1966 
               00930 
 
-1.851.2.02.81 
schoolbesturen 
-vergaderingen en samenstelling (onderwerp) 
1970-1987 
               00108 
 
-1.851.2.04.6 
basisonderwijs 
-commissie tot wering van schoolverzuim 
1935 
               00931 
 
-1.851.2.06 
basisonderwijs 
-medewerking artikel 72 der lager onderwijswet 1920 
1971-1980 
               01048 
 
basisonderwijs 
-medewerking artikel 74 wet basis onderwijs w.b.o. 
1985-1986 



               01193 
 
schoolgebouwen en -terreinen 
-martinusschool st. - uitbreiding - map 02 (onderwerp) 
1971-1975 
               00369 
 
basisonderwijs 
-aanvragen art. 72 gewoon lager onderwijs 
1955-1972 
               00937 
 
hulpmiddelen voor het onderwijs 
-medewerking verlenen op grond van art. 72 lager onderwijswet 
1983-1985 
               01097 
 
schoolgebouwen en -terreinen 
-martinusschool st. - uitbreiding - map 01 (onderwerp) 
1971-1975 
               00368 
 
schoolgebouwen en -terreinen 
-verzamelmap (onderwerp) 
1971-1990 
               00109 
 
-1.851.2.06.1 
basisonderwijs 
-r.k. meisjes- en jongensschool kasteelweg 
1946-1975 
               00936 
 
basisonderwijs 
-r.k. meisjesschool schoolstraat 
1956-1971 
               00935 
 
-1.851.2.06.14 
verzekering schoolgebouwen 
-vervallen polissen scholen 
1950-1964 
               00775 
 
-1.851.2.07 
bedrag per leerling 
-vaststelling 
1972-1979 
               00362 
 
verordening vervoer van leerlingen van scholen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1975-1990 
               00117 
 
vervoer van leerlingen van scholen 
-purnot w. - beroepschrift 
1973-1975 
               00363 



 
-1.851.2.07.2 
onderwijs 
-voorschot, vergoeding en bedrag per leerling 
1953-1962 
               00938 
 
exploitatiekostenvergoeding ex art. 101 l.o. wet 
-bedrag per leerling (jaarstroken) 
1980-1985 
               00107 
 
onderwijs 
-vergoeding ex art 101 - 104 l.o.-wet 1920 
1962-1972 
               00939 
 
-1.851.24 
speciaal onderwijs 
-gemeenschappelijke regeling b.l.o.-onderwijs 
1948-1951 
               00934 
 
-1.851.6 
basis- en beroepseducatie 
-programma's basiseducatie 
1987-1989 
               01197 
 
-1.851.66 
basiseducatie 
-programma (chronologisch) 
1987-1991 
               00149 
 
-1.851.9 
educatie 
-levensschool voor vlodrop en omstreken 
1955-1961 
               00933 
 
-1.851b.01.08.742 
leerkrachten, onderwijzend personeel 
-verplaatsingskostenbesluit onderwijzend personeel 
1963-1964 
               01190 
 
-1.852.11 
bibliotheken, leeszalen 
-openbare bibliotheek 
1968-1981 
               01079 
 
stichting openbare bibliotheek melick-herkenbosch-vlodrop 
-bouw bibliotheek aan de angsterweg bij de roerhal 
1983 
               00122 
 
stichting openbare bibliotheek melick-herkenbosch-vlodrop 



-gemeenschappelijke regelingen 
1979-1990 
               00119 
 
stichting openbare bibliotheek melick-herkenbosch-vlodrop 
-jaarstukken (jaarstroken) 
1987-1990 
               00121 
 
bibliotheken 
-subsidie parochiebibliotheek 
1955-1960 
               00941 
 
stichting openbare bibliotheek melick-herkenbosch-vlodrop 
-jaarstukken (jaarstroken) 
1975-1984 
               00120 
 
bibliotheken, leeszalen 
-openbare bibliotheek 
1980-1982 
               01078 
 
-1.853 
historie 
-onderhoud kapelletje aan kerkberg 
1975-1976 
               01027 
 
-1.853.1 
monumenten 
-pleintje etsberg 
1985-1986 
               01084 
 
monumenten 
-landgoederen natuurschoonwet 
1950-1971 
               00947 
 
monumenten 
-meerjarenprogramma 
1985-1990 
               00208 
 
kunst en cultuur 
-monumenten 
1965-1968 
               00943 
 
monumenten 
-kasteel vlodrop 
1957-1963 
               00946 
 
kunst en cultuur 
-plaatsing van kruisbeelden 
1955-1990 



               00942 
 
monumenten 
-lijst 
1968-1990 
               00157 
 
monumenten inventarisatie project limburg 
-rapport bouwkundige structuren vlodrop 
1850-1940 
               00607 
 
monumenten 
-aangelegenheden bestemming st. ludwig 
1959-1985 
               01063 
 
monumenten 
-objectdossier 
1969-1970 
               00945 
 
-1.853.2 
natuurbescherming 
-natuurgebieden - lijsten 
1958-1981 
               00147 
 
relatienota 
-beheersplan roerdal (onderwerp) 
1985-1988 
               00146 
 
-1.853.21 
natuurbescherming 
-flora en fauna (onderwerp) 
1978-1985 
               00116 
 
kapverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1978-1991 
               00211 
 
bebouwde kom boswet 
-vaststelling 
1978 
               00151 
 
kapverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1964 
               00150 
 
-1.853.211 
nationaal park de meinweg 
-grootwildreservaat - haalbaarheidsstudie provincie - map 1 
1987-1988 
               00132 



 
nationaal park de meinweg 
-objectdossier - map 2 (onderwerp) 
1987 
               00136 
 
nationaal park de meinweg 
-objectdossier - map 4 (onderwerp) 
1988-1990 
               00138 
 
nationaal park de meinweg 
-objectdossier - map 5 (onderwerp) 
1983-1990 
               00139 
 
nationaal park de meinweg 
-objectdossier - map 1 (onderwerp) 
1980-1986 
               00135 
 
nationaal park de meinweg 
-objectdossier - map 3 (onderwerp) 
1988 
               00137 
 
nationaal park de meinweg 
-grootwildreservaat - haalbaarheidsstudie provincie - map 2 
1988 
               00133 
 
nationaal park de meinweg 
-grootwildreservaat - haalbaarheidsstudie provincie - map 3 
1988 
               00134 
 
-1.853.22 
molens 
-wind- en watermolens 
1957-1964 
               00944 
 
-1.853.222 
gitstappermolen 
-restauratie - map 5 (onderwerp) 
1984-1985 
               00188 
 
gitstappermolen 
-restauratie - map 1 (onderwerp) 
1970-1985 
               00184 
 
gitstappermolen 
-restauratie - map 2 (onderwerp) 
1987-1988 
               00185 
 
gitstappermolen 



-restauratie - map 3 (onderwerp) 
1987-1988 
               00186 
 
gitstappermolen 
-restauratie - map 4 (onderwerp) 
1987-1989 
               00187 
 
gitstappermolen 
-restauratie - map 6 (onderwerp) 
1986-1989 
               00189 
 
gitstappermolen 
-restauratie - map 7 (onderwerp) 
1985-1990 
               00190 
 
gitstappermolen 
-restauratie - map 8 (onderwerp) 
1983-1989 
               00191 
 
gitstappermolen 
-restauratie - map 9 (onderwerp) 
1988-1989 
               00192 
 
-1.854.1 
kunst 
-kunstwerk markt 
1977-1979 
               01080 
 
-1.855.3 
ploensjbad 
-beheer (onderwerp) 
1976-1980 
               00361 
 
ploensjbad 
-aanleg/uitbreiding/voorziening (onderwerp) 
1969-1975 
               00365 
 
sportaccommodaties 
-gemeentelijke sporthal de roerhal 
1978-1984 
               01102 
 
sport en spel 
-sportraad - oprichting 
1984-1988 
               00171 
 
tennispark vlodrop 
-huurovereenkomst tennisclub vlodrop 
1977-1994 



               00161 
 
sportvelden vlodrop 
-huurovereenkomst handbalclub beatrix 
1982-1987 
               00559 
 
jeu de boules baan sportlaan 
-aanleg (onderwerp) 
1981-1985 
               00869 
 
sportpark angsterweg vlodrop 
-beheer 
1961-1978 
               00155 
 
sportpark angsterweg vlodrop 
-beheer (onderwerp) 
1961-1973 
               00373 
 
sportpark angsterweg vlodrop 
-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1978-1989 
               00199 
 
ploensjbad 
-renovatie (onderwerp) 
1990 
               00889 
 
tenniscomplex vlodrop 
-aanleg/uitbreiding/renovatie (onderwerp) 
1973-1990 
               00198 
 
roerhal vlodrop 
-jaarverslagen (seizoen) 
1970-1972 
               00404 
 
roerhal vlodrop 
-beheer (onderwerp) 
1968 
               00400 
 
roerhal vlodrop 
-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1975-1983 
               00401 
 
handbalveld schaapweg 
-aanleg/uitbreiding/voorzieningen (onderwerp) 
1986 
               00153 
 
visvijver vlodrop 
-visvijver (onderwerp) 



1965-1990 
               00160 
 
sport en spel 
-fietscrossbaan aan de lange paalweg - aanleg 
1983 
               00152 
 
-1.855.34 
sportaccommodaties 
-zwembad en sporthal 
1981-1983 
               01082 
 
sportaccommodaties 
-aanleg sportpark angsterweg 
1959-1962 
               00948 
 
sportaccommodaties 
-sporthal "de roerhal" 
1964-1970 
               00950 
 
sportaccommodaties 
-sporthal "de roerhal" 
1968-1972 
               00951 
 
sportaccommodaties 
-sporthal "de roerdal" 
1965-1969 
               00949 
 
sportaccommodaties 
-gemeentelijk zwembad 
1981-1989 
               01161 
 
-1.855.4 
bungalowparken 
-rothenbach (onderwerp) 
1967-1982 
               00201 
 
vrijetijdsbesteding 
-toeristisch recreatief overall-plan limburg - vaststelling 
1981-1987 
               00156 
 
-1.855.43 
kamperen 
-kampeercentrum wassen, rothenbacherweg 8 vlodrop 
1975-1981 
               01088 
 
kamperen 
-bungalowpark rothenbach - kampeerexploitatievergunning 
1964-1974 



               00905 
 
kamperen 
-kampeercentrum p. ter berg rothenbacherweg 
1963-1984 
               01009 
 
gemeentelijke kampeerverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1986-1990 
               00008 
 
-1.855.6 
maatschappelijk leven. zeden en gewoonten. folklore 
-schutterij, heemkunde, carnaval, st. maartensviering 
1977-1988 
               00219 
 
-1.856 
eervolle onderscheidingen 
-eretekenen en onderscheidingen 
1956-1983 
               01100 
 
-1.856.113 
jeugd- en jongerenwerk 
-jeugdcentrum koebroekweg (onderwerp) 
1973-1986 
               00202 
 
-1.856.14 
jeugdgebouwen 
-jeugdgebouwen bouw en verbetering 
1964-1972 
               00953 
 
-1.856.8 
eretekenen en eervolle onderscheidingen (koninklijke) 
-toekenning (a-z) 
1977-1990 
               00014 
 
eervolle  onderscheidingen 
-ereteken en onderscheidingen persoonsdossier 
1948-1961 
               00954 
 
-1.857 
kerkgebouwen 
-martinuskerk st. (objectdossier) 
1977-1990 
               00196 
 
ludwig college st. 
-machtiging bestuur 
1950 
               00285 
 
viering van dagen aan de godsdienst gewijd 



-zondagswet verordening en gebruiken 
1954-1990 
               00955 
 
-1.857.2 
religie 
-r.k. kerkbestuur st. martinus 
1954-1970 
               00956 
 
-1.882 
verkiezingen europees parlement 
-processen-verbaal uitslag stembureaus 
1979 
               00382 
 
verkiezingen europees parlement 
-processen-verbaal uitslag stembureaus 
1984-1989 
               00007 
 
-2.07 
gemeente 
-verzamelmap (onderwerp) 
1952-1971 
               00238 
 
-2.07.1 
bestuurlijke indeling 
-structuurschets - map 1 
1967-1972 
               00180 
 
bestuurlijke indeling 
-structuurschets - map 4 
1971 
               00183 
 
bestuurlijke indeling 
-structuurschets - map 3 
1971 
               00182 
 
bestuurlijke indeling 
-structuurschets - map 2 
1971-1972 
               00181 
 
-2.07.11 
groei, ontwikkeling, instandhouding 
-poging tot samenvoeging van de gemeenten vlodrop en melick-herkenbosch 
1941 
               00958 
 
-2.07.121 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1953-1965 
               00960 



 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1953-1965 
               00959 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-ontwikkeling roerstreek i.v.m. vestiging staatsmijn beatrix 
1954-1958 
               00968 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-stichting streekbelangen midden-limburg 
1962-1969 
               00972 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-stichting streekbelangen midden-limburg 
1964-1969 
               00971 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-ontwikkeling roerstreek i.v.m. vestiging staatsmijn beatrix 
1957-1964 
               00970 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1953-1970 
               00962 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1953-1959 
               00961 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-ontwikkeling roerstreek i.v.m. vestiging staatsmijn beatrix 
1959-1960 
               00969 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-rapport commissie tot bevordering van de welvaart in limburg 
1965 
               01024 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1958-1960 
               00966 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1960 
               00967 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1959 



               00964 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-ontwikkeling roerstreek i.v.m. vestiging staatsmijn beatrix 
1959-1964 
               00963 
 
bevordering van de groei en ontwikkeling 
-economische ontwikkeling van vlodrop en roerstreek 
1958-1962 
               00965 
 
-2.07.13 
gemeentewapen/gemeentevlag 
-vaststelling wapen en vlag 
1919-1985 
               00009 
 
-2.07.15 
landmeetkunde 
-theodolietmetingen n.a.p. 
1958-1988 
               01429 
 
landmeetkunde 
-theodolietberekeningen n.a.p. 
1958-1988 
               01430 
 
-2.07.151 
herindeling van gemeenten 
-hoorzitting gewestvorming en herindeling 
1971 
               00370 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 01 (onderwerp) 
1974-1988 
               00510 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 02 (onderwerp) 
1985-1988 
               00511 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 05 (onderwerp) 
1990 
               00514 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 03 (onderwerp) 
1988-1990 
               00512 
 
herindeling van gemeenten 
-uitvoering - map 04 (onderwerp) 
1988-1990 
               00513 



 
-2.07.155.2 
straatnamen 
-raadsbesluiten (datum) 
1960-1990 
               00006 
 
-2.07.22 
openbaarheid van bestuur 
-verordening 
1980-1990 
               00212 
 
tussenkomst in bestuurs- en beheersaangelegenheden 
-raadsbeschikkingen en correspondentie 
1981-1987 
               01098 
 
-2.07.224 
verzet tegen bestuurshandelen 
-arob-beroep boomgaardstraat 
1976-1978 
               01055 
 
verzet tegen bestuurshandelingen 
-bezwaren tegen exploitatie kampeercentrum aan de rothenbacherweg 
1981-1982 
               01058 
 
verzet tegen bestuurshandelen 
-arob-procedure bezwaren tegen bouw woning met garage aan de berkenlaan 
1978-1980 
               01056 
 
bezwaarschriftenprocedures 
-verordeningen en commissies (onderwerp) 
1977-1990 
               00376 
 
verzet tegen bestuurshandelingen 
-bezwaren tegen werkzaamheden in natuurterrein "de loom" 
1983-1984 
               01059 
 
-2.07.227 
administratieve rechtspraak 
-a.r.o.b. j.a.p. v.d. velden, park rothenbach 
1978-1979 
               01045 
 
administratieve rechtspraak 
-arob-procedure inzake subsidiëring stichting jeugdwelzijn 
1974-1980 
               01057 
 
administratieve rechtspraak 
-bouwplan coolen; uitbreiding vakantiewoning aan stationsweg 
1969-1981 
               01046 



 
-2.07.23 
roerstreekoverleg 
-vergaderingen gemeenteraden (jaardossier) 
1979-1980 
               00207 
 
gemeenschappelijke regelingen 
-register (onderwerp) 
1975-1990 
               00237 
 
roerstreekoverleg 
-vergaderingen colleges van burgemeester en wethouders (jaardossier) 
1971-1985 
               00206 
 
vergaderingen 
-vergaderingen stadsgewestraad 
1986-1988 
               01198 
 
overleg met gemeentebestuur van melick en herkenbosch 
-vergaderingen (datum) 
1981-1990 
               00010 
 
gemeenschappelijke regeling 
-deelname 
1970-1990 
               00250 
 
-2.07.25 
vervanging van het ene gezag door het andere 
-historisch dossier bezettingstijd 1940-1945 
1945-1970 
               00957 
 
-2.07.261 
administratief bezoek van hoger gezag 
-werkbezoeken (per bezoek) 
1950-1990 
               00204 
 
-2.07.281 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1988-1990 
               00255 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1936-1952 
               00328 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1953-1959 
               00325 



 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1960-1970 
               00324 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1971-1990 
               00323 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1979-1984 
               00261 
 
financiele verhouding 
-vaststelling (jaarstroken) 
1985-1987 
               00256 
 
financiele verhouding 
-riolering (jaarstroken) 
1984-1988 
               00890 
 
financiele verhouding 
-uitkeringen als noodlijdende gemeente en uit werkloosheidsfonds 
1939-1942 
               00767 
 
-2.07.287 
mijnrecht 
-uitkeringen uit de opbrengst van mijnrecht 
1954-1959 
               00861 
 
-2.07.35 
functionering van het orgaan, beheershandelingen 
-verzamelmap, correspondentie 
1977-1989 
               01162 
 
-2.07.351 
eigendom en bezit 
-uitvoering (onderwerp) 
1984-1985 
               00226 
 
beheer van eigendommen 
-scheidingsmuur aan de markt 
1954-1984 
               00976 
 
eigendom en bezit 
-panden schaapweg 004, 006 en 008 (onderwerp) 
1971-1984 
               00879 
 



eigendom en bezit 
-kostprijsberekeningen gronden vlodrop iii 
1968-1970 
               00796 
 
eigendom en bezit 
-kostprijsberekeningen gronden vlodrop noord i 
1972-1980 
               00798 
 
beheer van eigendommen 
-beheer 2 woningen rothenbach 
1955-1960 
               00974 
 
eigendom en bezit 
-kostprijsberekeningen gronden vlodrop i en ii 
1965-1977 
               00797 
 
beheer van eigendommen 
-noodwoning aan de markt (jeugdhuis) 
1955-1960 
               00975 
 
beheer van eigendommen 
-beheer van bossen 
1940-1946 
               00980 
 
eigendom en bezit 
-panden herkenbosserweg 007 en 009 - map i 
1941-1954 
               00862 
 
beheer van eigendommen 
-beheer van bossen 
1954-1964 
               00983 
 
beheer van eigendommen 
-verbouw school tot 4 woningen aan de grootestraat 
1951-1971 
               00977 
 
beheer van eigendommen 
-vier woningen grootestraat (voormalige school) 
1964-1971 
               00978 
 
beheer van eigendommen 
-het ven 
1939-1953 
               00979 
 
beheer van eigendommen 
-beheer van bossen 
1937-1953 
               00981 



 
eigendom en bezit 
-grondexploitatie-opzet uitbreidingsplannen i,ii,iii en iv 
1966 
               00795 
 
beheer van eigendommen 
-beheer van bossen 
1938-1953 
               00982 
 
eigendom en bezit 
-panden herkenbosserweg 007 en 009 - map ii 
1946-1947 
               00863 
 
-2.07.351.11 
aankopen onroerende goederen 
-transacties (naam/jaar) 
1986-1990 
               00251 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - reconstructie angsterweg 
1974-1976 
               00395 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties b.p. vlodrop noord i (naam) 
1973 
               00388 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen martinusweg/bergerweg/kruisweg 
1953-1957 
               00803 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen tbv uitbreidingsplan angsterweg 
1965 
               00836 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f340 van l.h.j. maessen en doorverkoop 
1959 
               00817 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f 372 ged. van p. mulders 
1961 
               00826 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f176 ged. van rk kerkbestuur st. martinus 
1961 
               00827 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen tbv verbetering smidstraatje 



1961-1962 
               00828 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel g689 tbv begraafplaats van rk kerkbestuur 
1962 
               00829 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - pand bergerweg 6 van j. heuvelings 
1963 
               00830 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen in uitbreidingsplan vlodrop 
1964-1965 
               00831 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen in uitbreidingsplan vlodrop ii 
1964-1965 
               00832 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen tussen bergerweg en holsterweg 
1965 
               00833 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen ivm verbetering walstraat 
1960 
               00824 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel g33 van w. v.d. beek 
1965 
               00835 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen langs weg bergerweg 
1959-1960 
               00823 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel g92 van j. roubroeks 
1968 
               00837 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen tbv uitbreidingsplan bergerweg 
1960 
               00838 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f818 ged. van h puts 
1969 
               00839 
 
aankopen onroerende goederen 



-transacties - perceel f672 ged. van j.s. verheggen 
1969 
               00840 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f674 van w.p. heemels 
1970 
               00841 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f688 van l. smeets 
1967 
               00842 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel g690 ged. van j.h. willems 
1969 
               00843 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f321 van p. op het veld 
1970 
               00844 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f4 van l.h. wolters 
1968 
               00845 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel g116 aan de randweg van th. huts 
1965 
               00834 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f457 ged. van p coenen 
1954 
               00805 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f282 ged. van de staat (defensie) 
1958-1959 
               00816 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f193 van de erven van h. joosten 
1958-1959 
               00815 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f165 van j. smeets 
1957 
               00814 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f185 van w. v.d. beek en consorten 
1957 
               00813 
 



aankopen onroerende goederen 
-transacties - aankoop en verkoop diverse percelen h. schmitz 
1956 
               00812 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f182 ged. van w. janssen 
1956 
               00811 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel e272 van j.a. puts 
1956 
               00810 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel c1767 ged. van l.a.h. van eijseren 
1956-1957 
               00809 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f482 van j. beckers en a. op de kamp 
1956 
               00808 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f411 m. geijzers en f162 (niet doorgegaan) 
1961 
               00825 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f460 van fam. mulders 
1957 
               00806 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f161 ged. van h.j. leistra 
1972 
               00848 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f384, markt 103 van p. geijzers 
1954 
               00804 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen tbv verbindingsweg meisjesschool 
1959-1960 
               00818 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f326, kerkstraat 115, van j. van der beek 
1952 
               00802 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel a331 van h.l. van de weijer 
1948 
               00800 



 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f294 ged. van th.h. en h.g. theunissen 
1947 
               00799 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - 4 percelen uitbreidingsplan noorden van bergerweg 
1959-1960 
               00819 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen voor verbetering bergerweg 
1956 
               00820 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen t.b.v. aanleg trottoir bergerweg 
1962-1965 
               00821 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel bosgrond f150 bergerweg van p. lenards 
1959-1960 
               00822 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel c1790 ged. van h.l. van de weijer 
1955 
               00807 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen langs herkenbosserweg - map 2 
1971 
               00856 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f643 van c.m. geijzers 
1967 
               00846 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - aankoop en ruiling schaapweg 134 o.h.veld/verheggen 
1951-1956 
               00801 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - terrein met opstal markt 40 van fam. gootzen 
1954 
               00578 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f673 van a.j. op het veld 
1967 
               00847 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f198 ged. van j.h. smeets 
1964-1977 



               00857 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - aankoop en verhuur 7 woningen vlodrop-station 
1961-1966 
               00872 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen langs herkenbosserweg - map i 
1971 
               00855 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f627 ged. van p. vorstermans 
1975-1978 
               00854 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel c 1836 van nederlandse spoorwegen 
1971-1974 
               00853 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen tbv aanleg weg kievit-dalheim 
1971-1975 
               00852 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f421 ged. p.d. v.d. borgh - niet doorgegaan 
1961 
               00851 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - perceel g688 van de staat der nederlanden 
1969 
               00850 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - marechausseekazerne schaapsweg 4 en 6 van de staat 
1967-1968 
               00849 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - grond tbv aanleg sportterrein angsterweg 
1954 
               00597 
 
aankopen onroerende goederen 
-transacties - diverse percelen verzamelmap (onderwerp) 
1974-1983 
               00858 
 
-2.07.351.11/12 
aankoop / verkoop 
-de lindeboom 
1963-1983 
               01039 
 
-2.07.351.12 



verkopen onroerende goederen 
-transacties - overige gronden 
1988-1990 
               00254 
 
verkoop 
-verkoop grond aan de heer p. ter berg laren 
1975 
               01016 
 
verkoop 
-verkoop bouwterreinen 
1971-1972 
               001001 
 
verkoop 
-verkoop grond aan het de eerensplein 
1974-1975 
               001002 
 
verkoop 
-verkopen c.q. overdracht grond aan schoolbestuur 
1974-1975 
               01012 
 
verkoop 
-verkoop grond aan p. v.d. borgh, kerkstraat 51 koningsbosch 
1973-1974 
               01013 
 
verkoop 
-verkoop 10 bouwterreinenaan de werkgroep eigen woningen te geleen 
1972-1973 
               01014 
 
verkoop 
-verkoop grond st. maartensplein aan comb. vorstermans-tegels 
1975-1978 
               01015 
 
verkoop 
-verkoop grond aan stienstra bv en aan diverse personen 
1975-1978 
               01041 
 
verkopen van houtopstanden 
-transacties (onderwerp) 
1983-1990 
               00266 
 
verkoop 
-diverse grondverkopen buiten bestemmingsplannen 
1983-1984 
               01060 
 
verkoop 
-overige verkopen onroerende goederen 
1983-1985 
               01089 



 
verkoop 
-overige verkopen 
1985-1987 
               01101 
 
verkoop 
-verkoop noord ii 
1981-1988 
               01147 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties b.p. vlodrop noord i 
1975-1977 
               00393 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - b.p. randweg-walstraat - map 2 
1981-1990 
               00340 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - verzamelmap (naam/onderwerp) 
1943-1956 
               00870 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - verzamelmap (naam/onderwerp) 
1955-1963 
               00871 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f1026 ged. (schoolstraat) aan j. rutten 
1975 
               00882 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - perceel f1026 ged. (schoolstraat) aan h. schetters 
1975-1976 
               00883 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - verkoop bossen aan staatsbosbeheer 
1965-1970 
               00884 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (naam) 
1976-1983 
               00339 
 
bouwterreinen 
-verkavelingsplannen bp bennebroek 
1990 
               00899 
 
verkopen onroerende goederen 
-verzamelmap (onderwerp) 
1953-1990 



               00267 
 
verkopen van houtopstanden 
-transacties (onderwerp) 
1970-1974 
               00390 
 
verkopen van houtopstanden 
-transacties (onderwerp) 
1975-1982 
               00347 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - b.p. noord i 
1977-1984 
               00337 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - b.p. bennebroek (a-z) 
1990 
               00272 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - b.p. randweg-walstraat - map 1 
1981-1990 
               00269 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - b.p. vlodrop noord ii 
1986-1990 
               00268 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - bouwgrond kasteelweg woningvereniging roerstreek 
1975-1976 
               00885 
 
verkopen van houtopstanden 
-transacties (onderwerp) 
1938-1969 
               00630 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - verkopen buiten bestemmingsplannen (onderwerp) 
1986-1989 
               00655 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties (onderwerp) 
1964-1972 
               00643 
 
verkopen onroerende goederen 
-transacties - b.p. noord ii (onderwerp) 
1988-1989 
               00654 
 
verkopen van gras 
-transacties (onderwerp) 



1940-1972 
               00631 
 
-2.07.351.13 
ruilingen 
-transacties - diverse percelen boomgaardstraat; m.h.h. brouns 
1971-1972 
               00650 
 
ruilingen 
-transacties (onderwerp) 
1987-1990 
               00257 
 
ruilingen 
-transacties - verzamelmap diverse ruilingen (onderwerp) 
1978-1984 
               00652 
 
ruilingen 
-transacties - diverse percelen langs stationsweg; staatsbosbeheer 
1986 
               00653 
 
ruilingen 
-transacties (onderwerp) 
1947-1966 
               00648 
 
ruilingen 
-transacties - diverse percelen bergerweg; a.g.h. cuijpers 
1964-1972 
               00649 
 
ruilingen 
-transacties - diverse percelen; a. v.d. beek 
1974-1975 
               00651 
 
-2.07.351.14 
schenkingen 
-transacties (onderwerp) 
1978-1986 
               00205 
 
schenkingen 
-transacties (onderwerp) 
1974-1990 
               00271 
 
schenkingen 
-transacties (onderwerp) 
1942-1961 
               00794 
 
-2.07.351.15 
onteigening 
-diverse percelen t.b.v. bouw 10 woningen randweg 
1946-1956 



               00784 
 
onteigening 
-diverse percelen t.b.v. bouw 2 woningen st. martinusweg 
1947-1950 
               00783 
 
onteigening 
-diverse percelen t.b.v. bouw lagere school 
1948-1958 
               00785 
 
onteigening 
-diverse percelen t.b.v. bouw woningen st. martinusstraat 
1948-1954 
               00786 
 
onteigening 
-perceel c 1306 (ged) t.b.v. bouw woning 
1950-1952 
               00787 
 
onteigening 
-diverse percelen ter uitvoering wederopbouwplan - map i 
1946-1957 
               00788 
 
onteigening 
-diverse percelen ter uitvoering wederopbouwplan - map ii 
1946-1957 
               00789 
 
onteigening 
-diverse percelen ter uitvoering wederopbouwplan - map iii 
1946-1957 
               00790 
 
onteigening 
-perceel f403 van j.h. peeters t.b.v. aanleg ventweg 
1957-1959 
               00791 
 
onteigening 
-diverse percelen tbv uitbreidingsplan vlodrop i - niet doorgegaan 
1964-1966 
               00792 
 
onteigening 
-diverse percelen uitbreidingsplan angsterweg - niet doorgegaan 
1965 
               00793 
 
onteigening 
-perceel f 198 (ged.) t.n.v. j. smeets - niet doorgegaan 
1973-1975 
               00782 
 
-2.07.351.19 
verkrijging en verlies op andere wijze 



-eigendomskwestie perceel c1408 (kievit) gemeente/graaf de pelichy 
1941-1948 
               00781 
 
verkrijging en verlies op andere wijze 
-naasting en verjaring 
1982-1987 
               00253 
 
-2.07.351.2 
zakelijke rechten 
-transacties (onderwerp) 
1975-1990 
               00259 
 
verordening boomrechten 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1924-1962 
               00780 
 
-2.07.351.22 
recht van opstal 
-transacties 
1976 
               00104 
 
-2.07.351.32 
huur en pacht 
-restaurant roerhal 
1976-1987 
               00265 
 
verhuur verpachting 
-pachtvrijmaking gronden 
1965-1982 
               01044 
 
verhuur verpachting 
-vervallen pachtcontracten uit de periode 1939-1959 
1939-1959 
               00989 
 
verpachtingen 
-pachtovereenkomsten 
1989 
               00904 
 
verhuur verpachtingen 
-vervallen pachtovereenkomsten 
1977-1982 
               01090 
 
verhuur verpachting 
-vervallen pachtcontracten periodieke verpachting 
1959-1964 
               00990 
 
verhuur verpachting 
-verpachting perceel kruisweg aan j. smeets, bergerweg 43 



1959-1964 
               00991 
 
verpachting gemeentegronden 
-verzamelmap (onderwerp) 
1970-1973 
               00886 
 
verhuur verpachting 
-verpachting van gemeentegronden. a t/m h 
1973-1988 
               01148 
 
verhuur verpachting 
-verpachting van gemeentegronden. i t/m s 
1971-1988 
               01149 
 
verhuur verpachting 
-pachtpercelen overgenomen 
1961-1967 
               00992 
 
verhuur verpachting 
-verpachting van gemeentegronden. t t/m z 
1965-1988 
               01150 
 
verhuur verpachting 
-verpachting gronden in het angsterveld 
1960-1966 
               00995 
 
verhuur verpachting 
-verpachting van gemeentegronden 
1970-1976 
               01026 
 
verhuur verpachting 
-verpachting van gemeentegronden 
1970-1976 
               01025 
 
verpachting gemeentegronden 
-uitvoering (onderwerp) 
1947-1954 
               00176 
 
verhuur verpachting 
-verhuur perceel grond aan mevr. van houwelingen 
1971-1972 
               01006 
 
verhuur verpachting 
-verpachting gronden in het ven 
1959-1970 
               00997 
 
verhuur verpachtingen 



-verpachtingen en pachtherzieningen 
1976-1983 
               01091 
 
verhuur verpachting 
-verhuur van restaurant sporthal aan heineken en verhuring pand walstraat 17 
1968-1979 
               01040 
 
verhuur verpachting 
-verpachting in het ven 
1964-1970 
               00994 
 
verhuur verpachting 
-verpachting perceeltjes herkenbosserweg 
1955-1971 
               00993 
 
verhuur verpachting 
-verpachting gemeente-eigendommen 
1960-1972 
               00996 
 
-2.07.351.33 
verhuring visrecht roer 
-verhuring 
1978-1990 
               00260 
 
verhuring jachtrecht 
-verhuring (periode) 
1972-1990 
               00258 
 
verhuring jachtrecht 
-verhuring (onderwerp) 
1960-1966 
               00778 
 
verhuring jachtrecht 
-uitvoering (onderwerp) 
1948-1954 
               00174 
 
verhuring jachtrecht 
-verhuring (onderwerp) 
1952-1960 
               00779 
 
-2.07.351.34 
gebruik 
-in gebruikgeving gronden 
1953-1964 
               01017 
 
-2.07.351.5 
beheer gemeentebossen 
-werkplannen waarvoor geen renteloze voorschotten zijn verstrekt 



1954-1963 
               00881 
 
oorlogsschade aan gemeente-eigendommen 
-richtlijnen (onderwerp) 
1947-1954 
               00772 
 
oorlogsschade aan gemeente-eigendommen 
-vergoedingen schadegevallen (onderwerp) 
1952-1957 
               00771 
 
beheer gemeentebossen 
-beheersplannen (periode) 
1964-1996 
               00321 
 
oorlogsschade aan gemeente-eigendommen 
-vergoedingen schadegevallen (onderwerp) 
1942-1955 
               00770 
 
beheer gemeentebossen 
-toetreding tot nederlandse vereniging van boseigenaren 
1947 
               00876 
 
beheer gemeentebossen 
-werkplannen waarvoor geen renteloze voorschotten zijn verstrekt 
1964-1972 
               00874 
 
beheer gemeentebossen 
-verslagen staatsbosbeheer (jaarstroken) 
1964-1965 
               00875 
 
beheer gemeentebossen 
-bebossing van gronden met renteloos voorschot 
1947-1988 
               00322 
 
beheer gemeentebossen 
-werkplannen (jaarstroken) 
1973-1983 
               00877 
 
beheer gemeentebossen 
-werkgelegenheidsplan voor de bosbouw (onderwerp) 
1983-1986 
               00878 
 
beheer gemeentebossen 
-verslagen staatsbosbeheer (onderwerp) 
1952-1964 
               00880 
 
beheer gemeentebossen 



-werkplannen (jaarstroken) 
1985-1989 
               00327 
 
beheer gemeentebossen 
-bosbijdragen - toekenning 
1966-1990 
               00329 
 
-2.07.351.52 
verzekering van gemeente-eigendommen 
-vervallen polissen gemeentewoningen station en grootestraat 
1952-1969 
               00777 
 
verzekering van gemeente-eigendommen 
-vervallen polissen gemeentehuis, inventaris en brandweermaterieel 
1950-1967 
               00774 
 
verzekering van gemeente-eigendommen 
-vervallen polissen gemeentebossen 
1939-1967 
               00773 
 
verzekering van gemeente-eigendommen 
-vervallen polissen woningwetwoningen 
1948-1956 
               00776 
 
-2.07.352 
verzekering gemeentegelden 
-polissen van lloyd's assuradeuren 
1938-1941 
               00769 
 
instructie in veiligheid brengen van gelden en archieven 
-vaststelling 
1939-1940 
               00768 
 
frauderisico onderlinge gemeenten 
-deelname (onderwerp) 
1940-1990 
               00374 
 
-2.07.352.11/18 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 2) 
1990 
               01334 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 3) 
1990 
               01335 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 4) 



1990 
               01336 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 5) 
1990 
               01337 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 1) 
1990 
               01333 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 7) 
1990 
               01339 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 8) 
1990 
               01340 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek totaal 
1990 
               01341 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1940 
               01202 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1941 
               01203 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 1) 
1942 
               01204 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - subgrootboek (map 6) 
1990 
               01338 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - historisch overzicht - computeruitdraai (map 2) 
1990 
               01332 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 1) 
1990 
               01328 
 
financiele administratie 



-begroting en rekening - grootboekhistorie-aanvulling 
1990 
               01330 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 2) 
1990 
               01329 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map3) 
1989 
               01322 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map4) 
1989 
               01323 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map 8) 
1989 
               01327 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map 5) 
1989 
               01324 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map 7) 
1989 
               01326 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1964 
               01230 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map 6) 
1989 
               01325 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1978 
               01260 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 2) 
1942 
               01205 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - historisch overzicht - computeruitdraai (map 1) 
1990 
               01331 
 



financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven 
1978 
               01263 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1976 
               01252 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1976 
               01253 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven nrs. 002-480 
1976 
               01254 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten nrs. 001-271 
1976 
               01255 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1977 
               01256 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1977 
               01257 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map 2) 
1989 
               01321 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1978 
               01259 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven nrs. 002-500 
1977 
               01258 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1978 
               01262 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1975 
               01249 



 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1979 
               01264 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1979 
               01265 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1979 
               01266 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven 
1979 
               01267 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1980 
               01268 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1980 
               01269 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1980 
               01270 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven 
1980 
               01271 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten nrs. 001-289 
1977 
               01261 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1973 
               01240 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 2) 
1943 
               01207 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1944 



               01208 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 1) 
1945 
               01209 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 2) 
1945 
               01210 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 1) 
1946 
               01211 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 2) 
1946 
               01212 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1970 
               01236 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1971 
               01237 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten nrs. 001-255 
1975 
               01251 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1973 
               01239 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven - nrs. 002-468 
1975 
               01250 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten - nrs. 001-303 
1973 
               01241 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven - nrs. 002-280 
1973 
               01242 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven nrs. 282-498 



1973 
               01243 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1974 
               01244 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1974 
               01245 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten nrs. 001-259 
1974 
               01246 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven nrs. 002-414 
1974 
               01247 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1975 
               01248 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening (map 1) 
1943 
               01206 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1972 
               01238 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1938 
               01200 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens (map 1) 
1985 
               01294 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens (map 2) 
1985 
               01295 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens (map 3) 
1985 
               01296 
 
financiele administratie 



-begroting en rekening 
1986 
               01297 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - rekeningvaststelling 
1986 
               01298 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens (map 1) 
1986 
               01299 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens (map 2) 
1986 
               01300 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1987 
               01301 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1955 
               01221 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven 
1987 
               01303 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven (map 2) 
1984 
               01291 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1939 
               01201 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1947 
               01213 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1948 
               01214 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1949 
               01215 
 



financiele administratie 
-begroting en rekening 
1950 
               01216 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1951 
               01217 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1952 
               01218 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1953 
               01219 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1954 
               01220 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1987 
               01302 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1983 
               01282 
 
financiele administratie 
-controlerapporten 
1969-1978 
               00764 
 
financiele administratie 
-rekeningen en controlerapporten verificatiebureau 
1980-1988 
               00859 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1981 
               01272 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1981 
               01273 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1981 
               01274 



 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven nrs. 002-300 
1981 
               01275 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1982 
               01277 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien (map 1) 
1989 
               01320 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1982 
               01279 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1985 
               01293 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1982 
               01281 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1985 
               01292 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1983 
               01283 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1983 
               01284 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven (map 1) 
1983 
               01285 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven (map 2) 
1983 
               01286 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1984 



               01287 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1984 
               01288 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1984 
               01289 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven (map 1) 
1984 
               01290 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1982 
               01278 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven nrs. 2000-8722 
1982 
               01280 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1988 
               01309 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1969 
               01235 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien 
1989 
               01319 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens 
1987 
               01305 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - rekeningvaststelling 
1989 
               01315 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens (map 1) 
1987 
               01306 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekgegevens (map 2) 



1987 
               01307 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1968 
               01234 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1988 
               01308 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekinkomsten 
1987 
               01304 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekhistorie - computeruitdraaien (map 1) 
1988 
               01310 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekhistorie - computeruitdraaien (map 2) 
1988 
               01311 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekhistorie - computeruitdraaien (map 3) 
1988 
               01312 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekhistorie - computeruitdraaien (map 4) 
1988 
               01313 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - rekeningvaststelling 
1990 
               01316 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1989 
               01314 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1990 
               01317 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1963 
               01229 
 
financiele administratie 



-begroting en rekening 
1966 
               01232 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1959 
               01225 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1960 
               01226 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1965 
               01231 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - computeruitdraaien 
1989 
               01318 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1956 
               01222 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening - grootboekuitgaven nrs. 302-590 
1981 
               01276 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1962 
               01228 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1961 
               01227 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1967 
               01233 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1957 
               01223 
 
financiele administratie 
-begroting en rekening 
1958 
               01224 
 



-2.07.352.6 
financieel beheer 
-investeringen - bescheiden van algemene aard 
1956-1957 
               00762 
 
-2.07.352.626 
bank- en girorekeningen 
-rekening-courant-overeenkomsten (onderwerp) 
1939-1972 
               00761 
 
-2.07.352.65 
financiele administratie en kasbeheer 
-regeling controle 
1942-1990 
               00317 
 
-2.07.352.651 
controle op het financieel beheer 
-vergelijkende budgetanalyse 
1988-1989 
               01192 
 
-2.07.352.71 
geldleningen 
-uitvoering (onderwerp) 
1959-1990 
               00319 
 
geldleningen 
-garantieverlening en geldleningen aan plaatselijke verenigingen 
1968-1990 
               00075 
 
geldleningen 
-richtlijnen en algemene correspondentie 
1962-1968 
               00760 
 
geldleningen 
-uitvoering (onderwerp) 
1952-1958 
               00385 
 
-2.07.353.22 
archief en registratuur 
-verordening en aanwijzingen archiefbewaarplaats 
1970-1990 
               00210 
 
archief en registratuur 
-verzamelmap (onderwerp) 
1948-1990 
               00320 
 
-2.07.353.23 
abonnementen en lidmaatschappen 
-raad der europese gemeenten 



1988-1990 
               00194 
 
-2.07.353.3 
voorlichting 
-vlodrop in de pers (jaarboek) 
1986-1990 
               01427 
 
publiciteit en voorlichting 
-informatie-bulletins 
1981-1984 
               00759 
 
-2.07.354.1 
verbouwing gemeentehuis 
-verbouwing - map 02 (onderwerp) 
1980 
               00459 
 
verordening vergoeding schoonhouden gemeentehuis 
-vaststelling (onderwerp) 
1961 
               00887 
 
verbouwing gemeentehuis 
-verbouwing - map 01 (onderwerp) 
1980 
               00458 
 
verbouwing gemeentehuis 
-herstel en verbouw na de oorlog 
1948-1950 
               00383 
 
-2.07.354.3 
gemeenteloods 
-objectdossier (onderwerp) 
1959-1986 
               00378 
 
-2.07.355.52 
automatisering 
-uitvoering (onderwerp) 
1981-1990 
               00326 
 
-2.07.4 
verordening presentiegelden leden stembureaus 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1962-1990 
               00758 
 
-2.07.51 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1963 
1963 
               01399 
 



gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 4-1-1964 t/m 30-11-1964 
1964 
               01400 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 30-11-1964 t/m 7-12-1965 
1964-1965 
               01401 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1976 
1976 
               01422 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 19-1-1961 t/m 19-12-1962 
1961-1962 
               01398 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal 
1970-1978 
               00343 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1966 
1966 
               01402 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1967 
1967 
               01403 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1968 
1968 
               01404 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1969 
1969 
               01405 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1970 
1970 
               01406 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1983 
1983 
               01413 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1971 
1971 
               01408 



 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1987 
1987 
               01417 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1980 
1980 
               01423 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1978 
1978 
               01424 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1979 
1979 
               01425 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1981 
1981 
               01426 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1988 
1988 
               01428 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1984 
1984 
               01409 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1972 
1972 
               01410 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1985 
1985 
               01411 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 8-2-1965 t/m 24-1-1979 
1965-1979 
               01412 
 
gemeenteraad 
-raadsbesluiten (jaarstroken) 
1945-1951 
               00159 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1982 
1982 



               01407 
 
gemeenteraad 
-reglement van orde 
1970-1990 
               00752 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/periode) 13-11-1952 t/m 04-10-1955 
1952-1955 
               00692 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/periode) 25-11-1949 t/m 12-08-1952 
1949-1952 
               00691 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/periode) 23-08-1946 t/m 10-10-1949 
1946-1949 
               00690 
 
gemeenteraad 
-raadsbesluiten (jaarstroken) 
1932-1945 
               00158 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal 
1982-1986 
               00757 
 
gemeenteraad 
-presentielijsten (periode) 
1982-1990 
               00175 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal 
1946-1962 
               00756 
 
verkiezingen gemeenteraad 
-processen-verbaal 
1966 
               00755 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1986 
1986 
               01415 
 
gemeenteraad 
-reglement van orde 
1926 
               00753 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1973 



1973 
               01414 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/periode) 10-11-1955 t/m 01-05-1959 
1955-1959 
               00693 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/periode) 24-07-1959 t/m 11-01-1961 
1959-1961 
               00694 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1990 
1990 
               01421 
 
gemeenteraad 
-presentieregisters periode 14-11-1945 t/m 10-06-1982 
1945-1982 
               00695 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1975 
1975 
               01420 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1989 
1989 
               01419 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1974 
1974 
               01418 
 
gemeenteraad 
-verzamelmap (onderwerp) 
1974-1990 
               00315 
 
gemeenteraad 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1977 
1977 
               01416 
 
gemeenteraad 
-presentiegelden 
1954-1971 
               00754 
 
-2.07.515 
commissies van advies en bijstand aan b en w 
-welzijnswerk (onderwerp) 
1983-1990 
               00163 
 



-2.07.516 
geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 
-verordening 
1975-1991 
               00262 
 
-2.07.52 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 16-05-1958 t/m 21-10-1960 
1958-1960 
               01370 
 
burgemeester en wethouders 
-presentieregisters periode 20-04-1956 t/m 18-12-1990 
1956-1990 
               00700 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1981 
1981 
               01388 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 28-10-1960 t/m 14-01-1963 
1960-1963 
               01371 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1983 
1983 
               01390 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1970 
1970 
               01377 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1969 
1969 
               01376 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1968 
1968 
               01375 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1967 
1967 
               01374 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1972 
1972 
               01379 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 31-01-1963 t/m 29-12-1964 



1963-1964 
               01372 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1973 
1973 
               01380 
 
burgemeester en wethouders 
-presentieregisters periode 02-01-1948 t/m 13-04-1956 
1948-1956 
               00699 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 03-10-1955 t/m 09-05-1958 
1955-1958 
               00698 
 
burgemeester en wethouders 
-besluiten (jaarstroken) 
1939-1951 
               00123 
 
burgemeester en wethouders 
-reglement van orde 
1926-1990 
               00375 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 06-08-1948 t/m 25-09-1955) 
1948-1955 
               00696 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 21-03-1939 t/m 30-07-1948) 
1939-1948 
               00697 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 07-01-1965 t/m 22-12-1966 
1965-1966 
               01373 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1980 
1980 
               01387 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1989 
1989 
               01396 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1988 
1988 
               01395 
 
burgemeester en wethouders 



-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1987 
1987 
               01394 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1986 
1986 
               01393 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1985 
1985 
               01392 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1971 
1971 
               01378 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1982 
1982 
               01389 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1990 
1990 
               01397 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1979 
1979 
               01386 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1978 
1978 
               01385 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1977 
1977 
               01384 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1976 
1976 
               01383 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1975 
1975 
               01382 
 
burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1974 
1974 
               01381 
 



burgemeester en wethouders 
-agenda's en notulen (jaar/ periode) 1984 
1984 
               01391 
 
-2.07.526 
wethouders 
-jaarwedderegeling 
1951-1990 
               00264 
 
wethouders 
-krantenknipsels 
1965-1966 
               00745 
 
wethouders 
-benoemingen 
1953-1966 
               00747 
 
uitkerings- en pensioenverordening 
-verordening (per wijziging strook) 
1974-1990 
               00263 
 
-2.07.531 
burgemeester 
-extra uitgaven salaris, wachtgeld ed ivm oorlogsomstandigheden 
1947-1950 
               00750 
 
burgemeester 
-benoeming m.w.c.m. smeets 
1979-1990 
               00751 
 
-2.07.532 
plaatsvervangend burgemeester 
-aanwijzingen/vervanging 
1953-1990 
               00748 
 
-2.07.533 
reglement op de rechtstoestand van de secretaris 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1951-1953 
               00001 
 
secretaris 
-instructie, benoemingen, etc. 
1926-1990 
               00746 
 
-2.07.534 
comptabele; ontvanger; kassier 
-benoeming en instructie (onderwerp) 
1926-1990 
               00318 



 
reglement rechtstoestand en jaarweddenregeling ontvangers 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1951-1965 
               00727 
 
-2.07.55 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-diverse financiele bescheiden 
1948-1961 
               00737 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-huurregister 
1953-1964 
               00733 
 
dienst openbare werken roerstreek 
-deelname 
1981-1982 
               00684 
 
dienst openbare werken roerstreek 
-gemeenschappelijke regeling - opheffing (onderwerp) 
1987-1989 
               00683 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-grootboek, exploitatie-rekening, balans 
1961 
               00735 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1961 
               00729 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1962 
               00730 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-instelling, beheersverordening, instructies, opheffing 
1953-1964 
               00732 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-register van huurders van gemeente-woningen 
1953-1967 
               00734 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-journaalposten 
1961 
               00736 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begrotingen (jaarstroken) 



1953-1955 
               00738 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-rekeningen ((jaarstroken) 
1948-1955 
               00739 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1956 
               00740 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1957 
               00741 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1958 
               00742 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1959 
               00743 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1960 
               00744 
 
woningbedrijf (gemeentelijk) 
-begroting en rekening (boekjaar) 
1963 
               00731 
 
dienst openbare werken roerstreek 
-gemeenschappelijke regeling (onderwerp) 
1953-1981 
               00402 
 
-2.07.56 
registratie- en heffingsverordening bosschap 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1952-1964 
               00749 
 
-2.07.63 
delegatie van bevoegdheden 
-besluiten (onderwerp) 
1961-1990 
               00012 
 
-2.07.77 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1984-1985 



               00895 
 
postregistratie 
-registers van ingekomen en verzonden stukken (periode) 
1985 
               00894 
 
-2.07.812.4 
eretekenen (gemeente) 
-verordening en uitvoering (onderwerp) 
1990 
               00221 
 
-2.07.85 
subsidies 
-heemkundevereniging roerstreek (onderwerp) 
1971-1983 
               00200 
 
subsidie 
-schutterij st martinus 
1953-1966 
               00952 
 
wilhelmina drumband-fanfare 
-vernieuwing instrumentarium 
1990 
               00558 
 
subsidieverordeningen 
-vaststelling diverse verordeningen (per wijziging strook) 
1961-1983 
               00726 
 
-2.08 
gemeentepersoneel 
-bevordering (onderwerp) 
1966-1971 
               00367 
 
-2.08 pd 
tijdelijk gemeentepersoneel 
-star, d.j.c. van der (secretarie) 
1990 
               00896 
 
gemeentepersoneel 
-creusen, j.h.m. (secretarie) 
1965-1968 
               00640 
 
gemeentepersoneel 
-have, a.t.m. ten (secretarie) 
1969-1975 
               00703 
 
gemeentepersoneel 
-schrijver, a.m.e. e/v kersten (secretarie) 
1970-1973 



               00704 
 
gemeentepersoneel 
-schoenmakers, m.h.j. (zwembad) 
1975-1976 
               00705 
 
gemeentepersoneel 
-engelen, a.j. van (zwembad) 
1974 
               00702 
 
gemeentepersoneel 
-hendriks, g.h. (secretarie en sporthal) 
1954-1990 
               00020 
 
gemeentepersoneel 
-joosten, e.h.m. (secretarie) 
1961-1963 
               00647 
 
gemeentepersoneel 
-heffels, m.s. (schoonmaakster) 
1947-1958 
               00645 
 
gemeentepersoneel 
-croonenberg, m.m. (schoonmaakster) 
1958-1966 
               00641 
 
gemeentepersoneel 
-terhaag, l.h.m. (secretarie) 
1969-1977 
               00706 
 
gemeentepersoneel 
-smeets, h. (buitendienst) 
1949-1987 
               00719 
 
gemeentepersoneel 
-engelen, h.w.j. (secretarie) 
1946-1950 
               00642 
 
gemeentepersoneel 
-richelle, j.j.p.c. (deurwaarder) 
1962-1980 
               00713 
 
gemeentepersoneel 
-mergelsberg, g. (buitendienst) 
1988 
               00721 
 
gemeentepersoneel 
-croonenberg, p.d.m. (buitendienst) 



1955-1987 
               00720 
 
gemeentepersoneel 
-ummels, m.b. e/v geerlings (vroedvrouw) 
1939-1946 
               00644 
 
gemeentepersoneel 
-geerlings, g.j. (buitendienst) 
1947-1987 
               00718 
 
gemeentepersoneel 
-cox, a.g.j.m. (secretarie) 
1963-1968 
               00639 
 
gemeentepersoneel 
-wilbers, p.j. (milieuambtenaar) 
1970-1983 
               00716 
 
gemeentepersoneel 
-mulders, p. (buitendienst) 
1968-1984 
               00717 
 
gemeentepersoneel 
-stockx, p.f. (buitendienst) 
1963-1978 
               00714 
 
gemeentepersoneel 
-schonwetter, c.a.m. (schoonmaakster sporthal) 
1968-1977 
               00707 
 
gemeentepersoneel 
-mulders, j.j.m. (loco-burgemeester) 
1979-1980 
               00712 
 
gemeentepersoneel 
-feij, f.m. (burgemeester) 
1961-1979 
               00711 
 
gemeentepersoneel 
-borg, m.w. (secretarie) 
1974-1979 
               00710 
 
gemeentepersoneel 
-verzamelmap persoonsdossiers (naam) 
1915-1983 
               00002 
 
gemeentepersoneel 



-gijsen, j.h. (buitendienst) 
1977 
               00709 
 
gemeentepersoneel 
-hoofs, m. (buitendienst) 
1977 
               00708 
 
gemeentepersoneel 
-wassen, j. (buitendienst) 
1961-1980 
               00715 
 
gemeentepersoneel 
-tomlow, m.l. (deurwaarder) 
1920-1957 
               00611 
 
gemeentepersoneel 
-lotringen, p.j.h. van (secretarie) 
1950-1954 
               00620 
 
gemeentepersoneel 
-meijs, f.j.a. van der (secretarie) 
1953-1962 
               00619 
 
gemeentepersoneel 
-rutjens, j.j.c.m. (secretarie) 
1962-1964 
               00618 
 
gemeentepersoneel 
-smeets, c.j.m.h. (secretarie) 
1968-1969 
               00617 
 
gemeentepersoneel 
-jong, d.j. de (gemeente-arts) 
1940-1964 
               00616 
 
gemeentepersoneel 
-rutten, e.g.g.m. (burgemeester) 
1952-1961 
               00615 
 
gemeentepersoneel 
-schonwetter, p.j. (secretarie) 
1945-1947 
               00614 
 
gemeentepersoneel 
-frenken, q.w. (n.s.b.-burgemeester) 
1942-1945 
               00074 
 



gemeentepersoneel 
-lodewijks, j. (deurwaarder) 
1958-1961 
               00621 
 
gemeentepersoneel 
-schijndel, h.g. van (veldwachter) 
1938-1939 
               00613 
 
gemeentepersoneel 
-sillekens, p.j. (secretarie) 
1959-1962 
               00612 
 
gemeentepersoneel 
-biermans, j.h.m. (buitendienst) 
1949-1970 
               00646 
 
gemeentepersoneel 
-weijers, h.j.r. (secretarie) 
1962-1965 
               00609 
 
tijdelijk gemeentepersoneel 
-zwaan, j.a. (opzichter roerbrug) 
1946-1947 
               00608 
 
gemeentepersoneel 
-vreeman, a. (deurwaarder) 
1980-1988 
               00567 
 
gemeentepersoneel 
-ophelders-jeurissen, g.r. (schoonmaakster) 
1968-1982 
               00566 
 
gemeentepersoneel 
-meuleners, m.i.h. (schoonmaakster) 
1982-1990 
               00565 
 
gemeentepersoneel 
-beenen, l. (veldwachter) 
1915-1938 
               00428 
 
gemeentepersoneel 
-braun, g.p.w.h. (secretarie) 
1950-1958 
               00432 
 
gemeentepersoneel 
-mooren, j.t. 
1940-1951 
               00092 



 
gemeentepersoneel 
-veld, j.p. op het (buitendienst) 
1961-1963 
               00610 
 
gemeentepersoneel 
-kleinen, g.p.g.m. (schoonmaakster) 
1965-1966 
               00622 
 
gemeentepersoneel 
-kleinen, f.a. (buitendienst) 
1956-1960 
               00623 
 
-2.08.17 
algemeen ambtenarenreglement 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1951-1953 
               00595 
 
centraal bureau gemeensch. behandeling gem. pers. aangelegenheden 
-gemeenschappelijke regeling 
1953 
               00585 
 
arbeidsovereenkomstenverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1951-1990 
               00589 
 
algemeen ambtenarenreglement 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1970-1990 
               00590 
 
verordening rechtspositionele erkenning alternatieve samenlevingsvormen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1989-1990 
               00591 
 
rechtspositie 
-besluiten (onderwerp) 
1955-1987 
               00031 
 
algemeen ambtenarenreglement 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1954-1969 
               00594 
 
verordening experimentele regeling aanspraak ouderschapsverlof 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1989-1990 
               00592 
 
verhouding tussen het personeel en het orgaan 
-rechtspositieverordeningen personeel 



1973-1987 
               01115 
 
-2.08.172 
bijzonder georganiseerd overleg 
-instelling, samenstelling, vergaderingen (onderwerp) 
1989-1990 
               00017 
 
verordening inwinnen van het gevoelen ambtenarenvereniging 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1951-1969 
               00593 
 
-2.08.3 
gemeentepersoneel 
-instructies (onderwerp) 
1945-1949 
               00366 
 
-2.08.351 
verhindering wegens ziekte 
-regeling 
1977-1990 
               00019 
 
-2.08.353 
arbeidstijden 
-regeling (per wijziging strook) 
1957-1990 
               00013 
 
-2.08.354 
vakantie- en verlofdagen 
-regeling (per wijziging strook) 
1954-1990 
               00011 
 
-2.08.48 
personeelsbezetting 
-uitvoering (onderwerp) 
1952-1990 
               00021 
 
-2.08.741 
verordening werkklassificatie en verdienstebeloning 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1962-1964 
               00636 
 
salarisverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1947-1953 
               00628 
 
salarisverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1961-1970 
               00386 



 
bezoldiging 
-diverse salarismaatregelen (onderwerp) 
1961-1966 
               00387 
 
bezoldiging 
-trend-uitkeringen 
1967-1971 
               00599 
 
salarisverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1972-1990 
               00353 
 
salarisverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1971 
               00626 
 
salarisverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1954-1960 
               00627 
 
-2.08.741.51 
kleding- en rijwieltoelageregeling 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1954-1990 
               00633 
 
-2.08.741.511 
diplomatoelagenverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1955-1960 
               00625 
 
-2.08.741.7 
tijdelijke verordening wwv vervangende uitkering 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1987-1990 
               00588 
 
uitkeringsverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1955-1990 
               00586 
 
wachtgeldverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1954-1990 
               00587 
 
vrijwillig vervroegd uittreden 
-uitkeringsverordening 
1980 
               00016 
 



-2.08.742 
spaarverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1960-1990 
               00350 
 
-2.08.742.16 
verordening verplaatsingskosten 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1962-1990 
               00596 
 
-2.08.742.2 
reis- en verblijfkostenverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1954 
               00018 
 
-2.08.742.32 
kindertoelagenverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1949-1962 
               00349 
 
regeling bevallingsgeld 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1942-1964 
               00638 
 
-2.08.742.5 
verordening tegemoetkoming ziektekosten bijzondere groepen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1976-1990 
               00015 
 
izal 
-gemeenschappelijke regeling (onderwerp) 
1952-1990 
               00629 
 
verordening tegemoetkoming ziektekosten bijzondere groepen 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1963 
               00637 
 
-2.08.742.81 
vacantie-uitkeringsverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1947-1955 
               00348 
 
-2.08.743.1 
pensioenen 
-pensioenregister 
1934-1956 
               00635 
 
verordening verhaal bijdrage inkoop diensttijd voor pensioen 
-vaststelling (per wijziging strook) 



1952 
               00351 
 
-2.08.86 
civob 
-gemeenschappelijke regeling - deelname 
1977-1990 
               00023 
 
studiekostenverordening 
-vaststelling (per wijziging strook) 
1951-1960 
               00634 
 
bestuursacademie 
-gemeenschappelijke regeling - deelname 
1974-1990 
               00024 
 
-3.07.51 
verkiezingen provinciale staten 
-processen-verbaal (jaarstroken) 
1954-1966 
               00725 
 
verkiezingen provinciale besturen 
-processen-verbaal (jaarstroken) 
1970-1987 
               00723 
 
-4.07.151 
landsgrenzen 
-uitvoering 
1945-1988 
               00195 
 
-4.07.351 
koninklijk huis 
-uitvoering (onderwerp) 
1980 
               00022 
 
-4.07.51 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal (jaarstroken) 
1952-1971 
               00722 
 
verkiezingen tweede kamer 
-processen-verbaal (jaarstroken) 
1972-1989 
               00724 
 
 




