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1 INLEIDING 

 

1.1 GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE 

 

1.1.1 Bevolking 

 

De gemeente Beesel telde op 31 december 1959 8481 inwoners, in 1969 waren dat er 10353 en 11305 

in 1979. Een toename van een kleine 3000 mensen in 20 jaar. In de naoorlogse periode was de aanwas 

overigens relatief nog groter: de bevolking groeide van 5500 zielen in 1945 naar 8500 in 1960. 

De sterke toename is vooral te danken aan een groot geboorteoverschot: gedurende de gehele periode 

werden er jaarlijks in de gemeente drie tot vier keer zoveel mensen geboren als dat er overleden. 

 

In de jaren 1960 en 1961 was de groei beduidend kleiner als gevolg van de sluiting van de 
kweekschool voor meisjes, waaraan een internaat was verbonden. 

 

Het tekort aan Nederlandse arbeidskrachten in de industrie veroorzaakte een grote toevloed van 

“gastarbeiders”: het aantal buitenlanders dat in de gemeente was gevestigd, steeg van 52 in 1960 tot 

364 in 1979. 

 

De procentuele afname van het aandeel van de bevolking dat woonachtig was in het kerkdorp Beesel 

ten opzichte van Reuver incl. Offenbeek, een tendens die al sinds lange tijd bestond, zette zich voort in 

de jaren zestig. In 1961 waren de aantallen 1985 (Beesel) en 6705 (Reuver-Offenbeek), in 1968 waren 

die 2173 (Beesel) en 7986 (Reuver-Offenbeek).  

 

In de loop der jaren is een duidelijke verandering te zien in de verdeling van de beroepsbevolking over 

de verschillende sectoren. Het volgende overzicht maakt dit duidelijk. 

 

 Totale 

beroepsbevolking 

Industrie Agrarische 

sector 

Bouw Overheidspersoneel Onderwijs 

1967 3034 1292 

(grotendeels 

keramische 

industrie en 

metaalnijverheid) 

335 251 153 88 

1981 3823 1706 178 154 306 174 

 

1.1.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 

De periode 1960-1979 wordt gekenmerkt door een forse toename van de bevolking van de gemeente 

Beesel en een daarmee gepaard gaande sterke uitbreiding van het bebouwde gebied. 

 

In alle richtingen werden nieuwe uitbreidingsgebieden gerealiseerd om de voortschrijdende 

woningbouw mogelijk te maken en nieuwe wegen aangelegd om de gebieden te ontsluiten. Hierna 

volgt een opsomming van de bestemmingsplannen, uitbreidingsgebieden en wegen die tot stand zijn 

gekomen: Oude Baan, Offenbeek fase II, Offenbeek-Zuid fase I, Hoogstraat, Klaashof, Vossenberg, 

Reuverveld-Zuid fase I, Reuver-Noord (Schinheuvel), gebied ten zuiden van de St. Barbarastraat, 

Panneoven, gebied ten westen van de Sportlaan, Wildenkamp, Hazenkamp, Leeuwen, Berkenweg, 

Kerstenbergweg, Industrieterrein Molenveld, Heyencamp. 
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De Rijksweg werd van trottoir voorzien, de Streekweg Beesel-Tegelen werd aangelegd en vele wegen 

werden heringericht. Ten gevolge hiervan ontstonden tientallen nieuwe straatnamen. 

 

Om de uitbreidingen mogelijk te maken waren meerdere grondonteigeningen noodzakelijk. Tussen 

1966 en 1970 werden diverse onteigeningsvonnissen gewezen voor de verkrijging van grond in de 

uitbreidingsplannen Offenbeek, Klaashof, Reuver-Noord en Wildenkamp I en het nieuwe 

industrieterrein Molenveld. 

 

De woningbouw steeg explosief: in 1979 was het aantal woningen verdubbeld ten opzicht van 1960. 

Tal van rijkssubsidieregelingen werden in werking gesteld om de bouw van woningen door 

particulieren en de woningbouwvereniging te stimuleren. Hieronder vallen onder meer de 

Rijkspremieregeling woningverbetering en –splitsing 1953 en de Bijdrageregeling Woningwetbouw 

1950. 

Daarnaast bevorderde de gemeente de nieuwbouw en de woningsanering door garant te staan bij 

hypotheekverstrekkingen aan burgers en door geldelijke steun te verlenen aan hen die bereid waren 

hun bouwvallige woning te ontruimen en door te stromen naar een ander huis (de 

Krotontruimingsregeling en de Doorstroomregeling). 

In het begin van de zestiger jaren werden tientallen betonnen en houten noodwoningen, die vlak na de 

oorlog gebouw waren, gesloopt. 

 

In 1961 werd het gemeentelijk Woningbedrijf opgeheven en werden de op dat moment in exploitatie 

zijnde woningen in beheer en exploitatie overgeheveld naar de Woningvereniging Beesel-Reuver.  

 

In 1965 trad de gemeente toe tot het Bouwfonds Limburgse Gemeenten te Geleen, dit ten behoeve van 

de kredietverlening aan particuliere bewoners. 

 

In 1967 werd besloten de dakpannenfabriek van de gebr. Feijen af te breken en de grond te kopen om 

nieuwe woningbouw in Offenbeek mogelijk te maken. 

 

In de jaren zestig werden vele woningen die eigendom waren van de gemeente en in beheer waren van 

de woningbouwvereniging, verkocht aan de bewoners. Het betrof hier complexen die na de oorlog 

gebouwd waren met bijdragen ingevolge de Financieringsregeling Woningbouw 1947/1948. 

 

In het hieronder volgende overzicht vindt u de aantallen woningen die in de betrokken periode jaarlijks 

zijn gebouwd en de totale woningvoorraad per jaar. 

 

Jaar Door de 

woningbouwvereniging 

gebouwde woningen: 

woningwetwoningen 

en premiewoningen 

Particuliere 

woningen 

zonder 

rijkssteun 

Particuliere 

woningen 

met 

rijkssteun 

Bejaardenwoningen Totale 

woningvoorraad 

1960 22 16   1721 

1961 26 30   1762 

1962 63 20   1793 

1963 57 27 32  1891 

1964 70 11 22  1992 

1965 70 14 24  2097 

1966 47 30 33  2202 

1967 60 24 31  2314 

1968 40 26 28  2400 

1969 53 16 30 12 2503 

1970 14 14 32 18 2581 

1971 50 21 44 16 2709 

1972  26 42  2770 
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1973 80 21 33 11 2899 

1974 17 20 36 8 2978 

1975 44 13 46  3070 

1976 26 13 36 14 3156 

1977 60 14 56  3284 

1978  38 28 28 3375 

1979 24 30 21 2 3446 

 

De groei van de bevolking hield geen gelijke tred met de stijging van de woningvoorraad: het aantal 

inwoners per woning neemt aanzienlijk af, zoals blijkt uit het volgende staatje. 

 

Jaar  1945 1955 1960 1965 1970 1975 1979 

Aantal 

inwoners 

per 

woning 

6,97 5,28 4,96 4,68 4,08 3,55 3,28 

 

1.1.3 Economische aangelegenheden 

 

In het begin van de jaren zestig stagneerde de industrialisatie ten gevolge van een groot arbeiderstekort 

bij diverse plaatselijke bedrijven. Dit tekort werd mede veroorzaakt door de trek van arbeiders naar 

Duitsland. 

 

In 1964 werden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij hoofdleidingen aangelegd voor de 

distributie van aardgas. Na Reuver werd in de jaren 1967-1968 het kerkdorp Beesel aangesloten op het 

gasdistributienet, gevolgd door diverse onrendabele gebieden. In de jaren zeventig werden de laatste 

huizen aangesloten op het waterleidingnet. 

 

In 1973 werd gestart met de weekmarkt in Reuver en werd een wekelijkse koopavond ingesteld voor 

de plaatselijke winkelbedrijven. 

 

1.1.4 Onderwijs, volksgezondheid en religie 

 

De bevolkingsaanwas leidde tot een grotere behoefte aan scholen, zoals blijkt uit onderstaand 

overzicht. 

 

 

1960 Bouw ULO-school voor jongens 

1961-

1962 

Opening 2
e
 school voor gewoon lager onderwijs (glo) in Offenbeek 

Opening glo-school in Reuverveld 

Opening kleuterschool aan de Gouverneur van Hövellaan 

1963-

1964 

Uitbreiding jongensschool aan de Gouv. van Hövellaan 

Start bouw ULO-school voor meisjes 

1966 Restauratie St. Jozefschool 

Uitbreiding ULO-school voor jongens 

1967-

1968 

Uitbreiding glo-school Leewervelt 

Opening St. Theresiakleuterschool te Offenbeek 

Uitbreiding MAVO-school voor jongens met 3 lokalen 

1969 Bouw nieuwe kleuterschool ter vervanging van de Maria-kleuterschool 

1970 Uitbreiding meisjesschool te Beesel 

1973 Meisjes-MAVO Pro Vita uitgebreid met 4 lokalen 
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1975 Opening Wildenkampschool ter vervanging van de St. Lambertusschool 

Opening nieuwe kleuterschool te Reuver 

1976 Er worden geen nieuwe leerlingen meer toegelaten op de LHNO-school te 

Reuver i.v.m. de start van de LHNO-LTO-school te Swalmen 

Uitbreiding van de St. Jozefschool met 4 lokalen en een 

gemeenschapsruimte. 

 

Vanaf 1978 is er sprake van een vermindering van het aantal leerlingen dat naar school gaat in de 

gemeente Beesel. 

 

In 1967 wordt het wijkgebouw van het Limburgse Groene Kruis afdeling Beesel in gebruik genomen. 

In 1968 wordt gestart met de fluoridering van het drinkwater. 

Vanaf 1971 wordt het huisvuil niet meer in emmers maar in plastic zakken opgehaald. 

 

Op 13 december 1964 wordt de Fatimakerk te Offenbeek door bisschop Moors geconsacreerd. 

 

1.1.5 Sport en recreatie 

 

Er ontstaat een grotere behoefte aan mogelijkheden tot beweging en andere ontspanning. 

 

1961 Aanleg sportveld te Beesel 

Aanschaf muziekkiosk, die in bruikleen wordt gegeven aan verenigingen 

1966 Opening gemeentelijk zwembad “De Bercken”  

Aanleg tennisbanen in Beesel 

1967 Opening nieuwe gymnastiekzaal aan de Gouv. van Hövellaan 

1971 Opening nieuwe gymnastiekzaal te Beesel 

 

1972   Bouw nieuw gymnastieklokaal in Offenbeek 

 

1973-

1975 

Aanleg sportpark Dijckerhof in Offenbeek 

Opening nieuw gemeenschapshuis annex bibliotheek in Reuver 

Realisering huisvesting van Open Jongeren Centrum Reuver in De 

Schakel 

1976 Voltooiing sportveldencomplex te Beesel 

1977 Oprichting Sport Advies Raad Beesel-Reuver 

1979 Opening sporthal De Schans te Reuver 

 

1.2 GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF 

 

Inzake de lotgevallen van het archief zijn in de dossiers diverse gegevens te vinden. De zorg voor het 

archief lijkt in de periode 1960-1979 goed te zijn geweest, zo blijkt uit de verslagen van de bezoeken 

van de Provinciale Archiefinspectie. Ingevolge de verplichting in de Archiefwet 1962 stelde de 

gemeente in 1970 een archiefverordening vast. Geregeld zijn uit het archief stukken verwijderd en 

vernietigd. Processen-verbaal van deze handelingen zijn bewaard uit de jaren 1965 en 1970. Eind jaren 

zeventig richtte de gemeente een brandvrije archiefbewaarplaats in in het nieuwe gemeentehuis aan het 

Raadhuisplein.
1
 

                                                 
1
 Inventarisnummers 272-273, 288. 
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1.3 VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 

 

In februari 2005 gaf de gemeente Beesel aan Doxis Informatiemanagers opdracht om de semi-statische 

archieven van de gemeente uit de periode 1960-1979 te saneren en te inventariseren. In maart 2005 is 

begonnen met de bewerking. De werkzaamheden zijn voltooid in september 2005. De gemeente 

Beesel heeft geen gemeentearchivaris. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overleg met de heer J. 

Hooft van Huysduynen van het Team Archief van de gemeente. Hij schreef van de inleiding het 

gedeelte over de geschiedenis van de gemeente en stelde de lijst van burgemeesters, wethouders, 

raadsleden en gemeentesecretarissen, te vinden in de bijlagen, op. 

 

Het in deze inventaris beschreven bestand loopt over de periode 1960-1979. De begintermijn vloeit 

logisch voort uit de eindtermijn van de inventaris van het voorgaande archiefblok. De eindtermijn is 

door de gemeente bepaald met in achtneming van de eisen betreffende het overdragen van 

overheidsarchieven zoals gesteld in de Archiefwet 1995. Omdat de gemeente in 1988 haar semi-

statische archieven heeft gevormd in tienjarenblokken,
2
 besloot zij zodoende in deze inventaris de 

archiefblokken 1960-1969 en 1970-1979 op te nemen. 

 

Volgens de bewerkingsovereenkomst diende Doxis de archieven te bewerken volgens de in 1994 

vastgestelde normen van het Landelijk Overleg van Provinciale Archief-Inspecteurs. Dit is gebeurd 

met gebruikmaking van het archiefschema met de indeling stukken van algemene aard - stukken 

betreffende afzonderlijke onderwerpen. 

 

De semi-statische archieven van de gemeente Beesel uit de periode 1960-1979 bestonden voor 

aanvang van de bewerking uit de volgende bestanden: 

 

• correspondentie-archief, geschoond, beschreven in een dossierinventaris, numeriek 

geplaatst, met een omvang van 31 strekkende meter 

• een serie begrotingen, grootboeken en jaarrekeningen, met een omvang van 7 strekkende 

meter 

• een serie kadastrale leggers met een omvang van een 0,3 meter 

• een wegenlegger en een legger van de waterlossingen 

• bescheiden van het Grondbedrijf met een omvang van 0,5 strekkende meter 

• bescheiden van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld-Swalmen met 

een omvang van 1 strekkende meter 

• een serie archiefbladen van het bevolkingsregister uit de periode 1940-1994 met een 

omvang van 12 strekkende meter 

• een serie woningkaarten uit de periode 1940-1994 met een omvang van 4 strekkende 

meter 

• dossiers inzake grondtransacties, bouwvergunningen en milieuvergunningen, opgenomen 

in series lopende vanaf 1934 

• een serie registers van de Burgerlijke Stand met een omvang van 1 strekkende meter 

 

Tijdens de bewerking bleek dat enkele dossiers uit de in deze inventaris beschreven periode zich nog 

in het dynamisch archief bevonden. Zij zijn daaruit gelicht en in de inventaris opgenomen. Ook uit de 

tienjarenblokken 1980-1989, 1990-1999 en 2000-2009 zijn zo nog enkele dossiers gelicht. 

 

Ten aanzien van dossiers met bescheiden daterende van na 1979 is als volgt gehandeld. Het toewijzen 

van het dossier aan een archiefblok is gebeurd aan de hand van de datum van het besluit. Viel dit 

besluit in of voor 1979 dan is het dossier in zijn geheel bij het archiefblok 1960-1979 gehouden; viel 

het besluit na 1979 dan is het dossier in zijn geheel doorgeschoven naar het volgende archiefblok. 

                                                 
2
 Zie de inventaris van het secretariearchief over de jaren 1934-1959, blz. 11. 
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De series grondtransacties, bouwvergunningen en milieuvergunningen maakten geen deel uit van de 

door Doxis te bewerken en inventariseren bestanden. Deze series stonden en staan apart geplaatst en 

zijn toegankelijk via kaartsystemen. 

 

De series persoonskaarten en archiefbladen van het bevolkingsregister en woningkaarten zijn 

aangelegd in 1940 en bijgehouden tot in 1994. Omdat zij aldus deels buiten de periode van deze 

inventaris vallen, is besloten om ze niet in de inventaris op te nemen en ze door te schuiven naar het 

volgende archiefblok. 

 

Op verzoek van de gemeente zijn enkele voorbeelddossiers in de inventaris opgenomen. Het betreft 

bescheiden die volgens de geldende ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden 

van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850’ uit 1983 eigenlijk te 

vernietigen zijn. Zij zijn toch bewaard en in de inventaris opgenomen om de uitvoering van enkele 

regelingen inzichtelijk te maken voor toekomstige geïnteresseerden. Deze voorbeelddossiers betreffen 

de verhuur van woningen en de uitvoering van financieringsregelingen op het gebied van 

woningbouw, woningverbetering en doorstroming naar andere woningen. 

 

Het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bestaande uit registers van akten van geboorte, 

huwelijk en overlijden, is als een zelfstandig archiefonderdeel beschreven na het secretariearchief. De 

ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt voor zijn werkzaamheden ten behoeve van deze registers 

immers geen verantwoording af aan de gemeentesecretaris, maar aan de officier van justitie. 

 

Voor de uitoefening van het bouw- en woningtoezicht nam de gemeente deel in de 

gemeenschappelijke regeling Dienst Bouw- en Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld-Swalmen. Het 

secretariaat van deze dienst was gevestigd op de secretarie van de gemeente Beesel. De dienst vormde 

een eigen archief, dat na de opheffing van de dienst per 31 december 1989 in het gemeentehuis van 

Beesel bewaard bleef. Het is als een gedeponeerd archief in de inventaris opgenomen. In enkele 

dossiers in dit archief zijn ook stukken van de secretarie van de gemeente Beesel vermengd geraakt.  

 

In 1972 stelde de gemeente een grondbedrijf in. Deze dienst werd gevestigd in de secretarie en vormde 

een apart archief. Dit is daarom in deze inventaris opgenomen als een gedeponeerd archief. Omdat het 

grondbedrijf in 2005 nog bestond, zijn alleen de bescheiden betreffende de periode tot en met 1979 - 

overeenkomstig de eindtermijn van het hier beschreven secretariearchief - hier opgenomen. De 

bescheiden betreffende de periode vanaf 1980 zijn naar het volgende archiefblok doorgeschoven. 

 

De bescheiden inzake de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten, Tweede Kamer van de 

Staten Generaal en het Europees Parlement waren conform de archiefcode van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten geplaatst onder de codes -3.07.51, -4.07.51 en -1.88. Zij zouden aldus in de 

inventaris geplaatst moeten worden onder de rubriekshoofden ‘Provincie’, ‘Rijk’ en ‘Internationale 

betrekkingen’. Deze onlogische plaatsing van de stukken is ongedaan gemaakt en vervangen door 

plaatsing van al deze stukken in het hoofdstuk ‘Vorming, samenstelling en ontbinding van 

vertegenwoordigende lichamen’, zoals aangeraden door A.J.M. den Teuling.
3
  

 

Elk inventarisnummer vormt een aparte materiële eenheid in de vorm van een omslag. Alleen in die 

gevallen dat er geen sprake is van een omslag, is dat in de omschrijving van het nummer aangegeven. 

                                                 
3
 A.J.M. den Teuling, ‘Inventarisatie van archieven, gevormd volgens het dossierstelsel. Werkbesprekingen van 

docenten ordenen en beschrijven’, Nederlands Archievenblad, jaargang 84 (1980) blz. 548-566, aldaar blz. 555, 

noot 1. 
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1.4 MATERIËLE VERZORGING 

 

De permanent te bewaren archiefbescheiden zijn ontdaan van nietjes en paperclips. Vervolgens zijn ze 

omgepakt in nieuwe, zuurvrije omslagen of dossiermappen en verpakt in nieuwe, zuurvrije 

archiefdozen. De mappen en dozen vermelden het archief en de inventarisnummers. 

De dozen zijn op volgorde van de inventarisnummers in de stellingen geplaatst. Gedurende de 

bewerking zijn de archiefstukken ook gecontroleerd op eventuele materiële schade door bijvoorbeeld 

vocht, schimmels of ongedierte. In enkele gevallen is plakbandschade geconstateerd. Deze zijn 

doorgegeven aan de gemeente. 

 

1.5 SELECTIE VOOR VERNIETIGING 

 

Bij de start van de bewerking was de totale omvang van de bestanden circa 42 strekkende meter. Na de 

sanering is de omvang van het archief nog circa 35 meter. 

De selectie is uitgevoerd aan de hand van de ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende 

bescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850’, vastgesteld 

door de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken en in werking 

getreden op 1 december 1983. Bescheiden die van belang zijn voor de geschiedenis van de gemeente 

en de streek zijn van vernietiging uitgezonderd. 

 

1.6 OPENBAARHEID 

 

Alle beschreven archiefbestanden berusten in de archiefbewaarplaats van de gemeente Beesel. Aldaar 

zijn zij voor geïnteresseerden raadpleegbaar. 

 

Met betrekking tot de openbaarheid van de in deze inventaris beschreven stukken zijn beperkende 

bepalingen gesteld. Stukken of dossiers met een einddatum van 1985 of later worden pas na het 

verstrijken van de officiële termijn van 20 jaren openbaar. Dus dossiers met de einddatum 1985 in 

2006, stukken met de einddatum 1986 in 2007 en zo verder. De in deze inventaris beschreven 

bescheiden kunnen - indien zij jonger zijn dan 20 jaar - uitsluitend worden geraadpleegd na 

schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel. 

 

Voor de registers van de Burgerlijke Stand gelden de bepalingen in art. 1 lid 17a.4 van het Burgerlijk 

Wetboek en worden de geboorteregisters in principe 100 jaar na het afsluiten openbaar, de 

huwelijksregisters na 75 jaar en de overlijdensregisters na 50 jaar. 

 

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van een aantal 

archivalia beperkt. Het gaat hierbij om archiefbescheiden die gegevens van nog levende personen 

bevatten conform de Archiefwet 95 art. 15, lid a en de bepalingen in de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Voor deze dossiers geldt een termijn van 75 jaar na afsluiten van het dossier. Van 

de stukken waarvan de openbaarheid is beperkt, is door de gemeente onderstaande lijst opgesteld.  

 

inventarisnummer  openbaar in 

 

 319  2044 

 320  2049 

 401  2038 

 404  2058 

 405  2044 

 410  2041 
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 411  2048 

 412  2052 

 413  2056 

 533  2055 

 705  2059 

 706  2038 

 708  2037 

 711  2047 

 727  2049 

 757  2062 

 960  2045 

 994  2048 

 995  2041 

 996  2041 

 999  2039 

 1000  2049 

 1001  2050 

 1199  2043 

 1311  2064 

 

De in de bovenstaande lijst genoemde bescheiden kunnen - indien zij jonger zijn dan 75 jaar - 

uitsluitend geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en 

wethouders. 

 

1.7 HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 

 

De hoofdindeling van de beschrijvende inventaris van de archieven van de gemeente Beesel 1960-

1979 is als volgt: 

 

1 Secretariearchief (1921) 1960-1979 (2001) 

2 Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 1960-1979 

3 Archief van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Bouw- en Woningtoezicht  

 kring Beesel-Belfeld-Swalmen 1959-1989 (1990) 
4 Archief van het gemeentelijk grondbedrijf 1972-1979 (1985) 

 

In de voor u liggende inventaris is voor het secretariearchief de zaaksgewijze ordening gehanteerd 

conform het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het archief is ook 

gevormd volgens dit stelsel. Dit is in de gemeente Beesel ingevoerd per 1 januari 1934.
4
 De 

basisgedachte van dit stelsel was dat de ordening van de stukken zodanig diende te zijn, dat de stukken 

die op een zaak betrekking hadden, ook in het archief bijeen gehouden werden. Er was niet altijd 

sprake van een zaak, ook losse stukken kwamen voor. Dergelijke stukken werden bij elkaar gevoegd 

naar het onderwerp, het object of de persoon waarop ze betrekking hadden. Het geheel van de op 

bovengenoemde wijze in mappen bij elkaar gehouden stukken werd vervolgens geplaatst in een door 

het registratuurplan aangegeven systematische volgorde. De volgorde van onderwerpen in het plan 

was vastgelegd in een stelsel van decimale codegetallen. De code-VNG maakt streng onderscheid 

tussen onderwerpen betreffende het organisme (decimale code –2.07) en het personeel (decimale code 

–2.08) en die betreffende de taken waarvoor het orgaan zich gesteld ziet (decimale code –1.71 tot en 

met –1.88). 

 

De ordening volgens het registratuurstelsel is aangepast in die zin, dat er een scheiding is aangebracht 

tussen de stukken van algemene aard en de stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Het 

registratuurstelsel kent die scheiding niet. 

                                                 
4
 Zie de inventaris van het secretariearchief over de jaren 1934-1959, blz. 11-12. 
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De term ‘stukken van algemene aard’ heeft betrekking op die stukken die niet aan een specifiek 

onderwerp zijn toe te delen. Hierbij moet men denken aan de notulen van de gemeenteraad en van het 

college van burgemeester en wethouders. In de inventaris zijn deze stukken vooraan geplaatst. Daarna 

volgen de ‘stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Deze zijn onderverdeeld in drie 

hoofdstukken: 

• organisatie van het bestuur, waaronder zaken behoren als instelling en ontwikkeling van het 

organisme, eigendommen, financiën en hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak. 

• personeel 

• uitvoering van de taak, onderverdeeld naar zaken als bijvoorbeeld belastingheffing, openbare 

orde, maatschappelijke zorg en onderwijs. 

 

De gedetailleerde indeling van de verschillende delen waaruit de in deze inventaris beschreven 

archiefbestanden van de gemeente Beesel bestaan, vindt u in de inhoudsopgave. Onder het hoofdstuk 

Bijlagen zijn lijsten van de burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en het personeel van 

de gemeente opgenomen. De inventaris sluit met een index van personen en zaken die in de 

dossieromschrijvingen voorkomen. 
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2 INVENTARIS 
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A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

2.1 NOTULEN EN BESLUITENREGISTERS  

 

2.1.1 GEMEENTERAAD 

 

1-32  Agenda’s, notulen en bijlagen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 

  met voorin een index van onderwerpen 

  1960-1979  33 banden 
 

  1 1960 

  2 1961 

  3 1962 januari - juni 

  4 1962 juli-december 

  5 1963 

  6 1964 

  7 1965 

  8 1966 

  9 1967 

  10 1968 

  11 1969 

  12 1970 

  13 1971 

  14 1972 

  15 1973 januari-april 

  16 1973 mei-december 

  17 1974 januari-maart (gedeelte) 

  18 1974 maart (gedeelte)-augustus (gedeelte) 

  19 1974 augustus (gedeelte)-december 

  20 1975 januari -februari (gedeelte) 

  21 1975 februari (gedeelte)-augustus (gedeelte) 

  22 1975 augustus (gedeelte)-december 

  23 1976: notulen 

  24 1976: agenda’s en bijlagen januari-april 

  25 1976: agenda’s en bijlagen mei-december 

  26 1977: notulen 

  27 1977: agenda’s en bijlagen januari-juni 

  28 1977: agenda’s en bijlagen juli-december 

  29 1978: notulen 

  30 1978: agenda’s en bijlagen 

  31 1979: notulen 

  32 1979: agenda’s en bijlagen 

 

33-34  Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad 

  1947-1979 2 banden 

 

  33 1947-1977 

  34 1978-1979 
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2.1.2 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

 

35-53  Agenda’s van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, met 

  aantekening van besluiten 

  1960-1979 19 banden 
 

  35 1960 

  36 1961 

  37 1962 

  38 1963 

  39 1964 

  40 1965 

  41 1966 

  42 1967 

  43 1968 

  44 1969 

  45 1970 

  46 1971-1972 

  47 1973 

  48 1974 

  49 1975 

  50 1976 

  51 1977 

  52 1978 

  53 1979 

 

2.2 JAARVERSLAGEN 

 

54  Jaarverslagen 

  1960-1979 
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B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 
 

2.3 ORGANISATIE 

 

2.3.1 INDELING EN ONTWIKKELING 

 

2.3.1.1 Indeling 

 

--  Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling van Noord-Limburg en de grens 

  met de Duitse gemeente Bracht 

  1957-1973 

  N.B. Zie inventarisnummer 62. Met kopieën van stukken betreffende een vereniging 

  van de gemeenten Belfeld en Beesel uit 1879. 

 

55  Dossier inzake het bekendmaken van het standpunt betreffende het wetsvoorsel  

  Reorganisatie Binnenlands Bestuur aan diverse instanties 

  1975-1980 

 

2.3.1.2 Ontwikkeling 

 

56  Stukken betreffende het deelnemen aan de Stichting Ontwikkelingsorgaan Noord-

  Limburg 

  1959-1979 

 

2.3.1.3 Voorrechten en kenmerken 

 

57  Dossiers inzake het instellen van een gemeentevlag en het wijzigen van de naam van 

  de gemeente in Beesel-Reuver 

  1954-1955, 1968-1973 

  N.B. Het besluit tot naamswijziging is vernietigd door de Minister van Binnenlandse 

  Zaken. 

 

58  Stukken betreffende de gemeentenaam en het gemeentewapen 

  1973-1979 

 

2.3.1.4 Grondgebied. Werkingssfeer. Bevolkingsstructuur 

 

59  Stukken betreffende straatnaamgeving en huisnummering 

  1948-1979 

 

60-61  Stukken betreffende straatnaamgeving 

  1955-1979 2 omslagen 
 

  60 1955-1975 

  61 1976-1979 
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62  Stukken betreffende de grens met de Duitse gemeente Bracht en de gemeentelijke 

  herindeling van Noord-Limburg 

  1957-1973 

  N.B. Met afschriften van stukken betreffende de grens met Bracht uit 1938. 

 

63  Rapport ‘Sociografische documentatie van de gemeente Beesel’, opgesteld door het 

  Bureau voor planologisch onderzoek en advies dr J.A. Launspach 

  1969 

 

64  Dossier inzake de schouw van de Nederlands-Duitse grenspalen 

  1970 

 

65  Dossier inzake het afwijzen van een verzoek van J.W.C. Nijskens tot het wijzigen van 

  de straatnaam Schoolpad in De Scheper 

  1974 

 

2.3.1.5 Soort, karakter, geaardheid van het gebied 

 

66  Stukken betreffende de classificatie van de gemeente 

  1959-1964 

 

2.3.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN EN ORGANEN 

 

2.3.2.1 Tussenkomst in bestuurs- en beheersaangelegenheden 

 

67  Dossier inzake het besluit om niet mee te werken aan de aanstelling van een  

  ombudsman voor Noord-Limburg 

  1971 

 

68  Dossiers inzake het vaststellen van verordeningen inzake de behandeling van  

  bezwaarschriften ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraak   

  Overheidsbeschikkingen en het delegeren van de bevoegdheid inzake de behandeling 

  van bezwaar- en beroepszaken 

  1977-1978 

 

69  Dossiers inzake de behandeling van bezwaarschriften door de commissie voor  

  bezwaarschriften 

  1977-1978 

 

2.3.2.2 Samenwerking 

 

70  Stukken betreffende het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan voor het  

  schakelgebied Tegelen - Belfeld - Beesel - Swalmen, met een statistisch survey voor 

  deze gemeenten, opgesteld door het Economisch Technisch Instituut in Limburg 

  1965-1970 

 

71  Stukken betreffende de stadsgewestvorming in Midden-Limburg 

  1967-1971 
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72-73  Notulen van overleg met de colleges van burgemeester en wethouders van de  

  gemeenten Belfeld, Tegelen en Swalmen 

  1967-1982 2 omslagen 
 

  72 1967-1971 

  73 1974-1982 

 

74  Verslagen met bijlagen van overleggen met de gemeente Kessel over diverse zaken 

  1968-1970 

 

75  Stukken betreffende het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Gewest 

  Noord-Limburg 

  1971-1975 

 

76  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling  

  Gewest Noord-Limburg 

  1974-1986 

 

2.3.2.3 Inspectie en controle door of vanwege hoger gezag 

 

77  Dossier inzake het administratief werkbezoek van de Commissaris der Koningin 

  1971 

 

2.3.2.4 Financiële verhouding tussen organen 

 

78  Dossier inzake het aanvragen van een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds 

  voor het dienstjaar 1970 ex artikel 12 van de Financiële Verhoudingwet bij de  

  Minister van Binnenlandse Zaken en intrekken van deze aanvraag 

  1969-1970 

 

2.3.3 ECONOMISCHE EN RECHTSPOSITIE 

 

2.3.3.1 Eigendom en bezit 

 

2.3.3.1.1 Verkrijging en verlies 

 

79  Staten houdende gegevens inzake grondtransacties 

  1934-1976 

 

--  Dossiers inzake aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen 

  1960-1979 

  N.B. Deze serie is apart geplaatst en toegankelijk via een kaartsysteem. 

 

80  Lijsten houdende gegevens inzake grondtransacties, geordend op datum van passeren 

  van de akten door de notaris 

  1972-1977 
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2.3.3.1.1.1 Aankoop 

 

81  Dossiers inzake het voorbereiden van de aankoop van gronden in de   

  uitbreidingsgebieden Oude Baan en Hoogstraat 

  1956-1961 

 

82  Dossier inzake het uitbesteden van de verwerving van gronden ter realisering van het 

  in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Leeuwen aan Grontmij N.V. te Roermond 

  1971, 1973 

 

83  Dossier inzake het aankopen van een perceel grond met opstallen gelegen aan de 

  Beeselseweg 7a van M.G.W. Muisers en verkopen van een perceel grond gelegen aan 

  de Rijksweg aan dezelfde ten behoeve van de verplaatsing van diens potgrond- en 

  bloemaardebedrijf 

  1974-1978 

 

84  Stukken betreffende het voorbereiden van de aankoop van stroken grond ten behoeve 

  de reconstructie van de Bussereindseweg 

  1975-1976 

 

2.3.3.1.1.2 Verkoop 

 

85-90  Stukken betreffende de verkoop van gemeentewoningen aan de bewoners 

  1950-1966 6 omslagen 
 

  85 Industriestraat 60, Pastoor Rijnderslaan 15, 21, 25, Parklaan, Prinses Irenelaan 

   10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 223, 24, 26, 28, 30, 36, 46, Prins  

   Bernhardlaan 6, 8, Mariaplein 1, 3, 4, Burg. Janssenstraat 6 en 8 

   1950-1965 

  86 Pastoor Vranckenlaan 34 en Parklaan 23 

   1951, 1966 

  87 Karel Doormanlaan 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73 

   1957-1964 

  88 Karel Doormanlaan 28, 30, 32, 34 en 38 

   1959-1962 

  89 Parklaan 13, Pastoor Rijnderslaan 10, 12, 13, 14, 16 en Karel Doormanlaan 42 

   1960-1963 

  90 Karel Doormanlaan 32a 

   1964 

 

91  Dossier inzake de niet doorgegane verkoop van gedeelten van buurtwegen gelegen aan 

  De Erven aan C.V. Bagger- en Grindmaatschappij Ardina te Nijmegen ten behoeve 

  van grindwinning 

  1956-1962 

 

92  Dossiers inzake de verkoop van houtopstanden en hakhout 

  1958-1972 
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93-107  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verkoopprijs van bouwterreinen 

  1958-1986 15 omslagen 
 

  93 Verscheidene wegen en gronden die aan Woningvereniging Beesel-Reuver in 

   erfpacht zijn uitgegeven 

   1958-1973 

  94 Bestemmingsplan Offenbeek 

   1959-1970 

  95 Uitbreidingsplannen Oude Baan en Offenbeek 

   1959-1970 

  96 Aalmoezenier Camplaan, St. Antoniusstraat, Dijckersingel, Heyackerstraat, 

   Hoogstraat, St. Jorisstraat, Klaashof, Leeuwerikstraat, Dr. Nolensstraat,  

   Sportlaan, Ruysdaelstraat, Maasstraat, Oude Baan, Vinkenstraat en Pastoor 

   Vranckenlaan 

   1961-1974 

  97 Industrieterreinen 

   1962-1985 

  98 Bejaardenwoningen gelegen op de hoek Pinses Irenelaan-Rustoord en aan het 

   Kerkpad 

   1964-1969 

  99 St. Barbarastraat, Bremstraat, Hensenbosstraat en Mariastraat 

   1965-1971 

  100 Uitbreidingsplan Vossenberg 

   1965-1972 

  101 Bouwterreinen die niet vallen onder een bestemmingsplan of een  

   industrieterrein 

   1967-1985 

  102 Bouwterrein aan de Offenbekermarkt 

   1969-1974 

  103 Bestemmingsplan Wildenkamp I 

   1972-1984 

  104 Bestemmingsplan Leeuwen 

   1972-1986 

  105 Bestemmingsplan Hoogstraat en Offenbeek-Zuid 

   1975-1985 

  106 Bestemmingsplan Beekstraat 

   1975-1985 

  107 Bestemmingsplan Reuverveld 

   1976, 1978-1979 

 

108-109 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van algemene regels voor de verkoop van 

  bouwterreinen 

  1960-1985 2 omslagen 
 

  108 1960-1967 

  109 1977-1985 

 

110-111 Dossier inzake de verkoop van percelen bouwgrond in het bestemmingsplan Klaashof 

  aan Woningvereniging Beesel-Reuver 

  1966-1968 2 omslagen 
 

  110 1966-1967 

  111 1968 
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112  Dossiers inzake het verkopen van woningwetwoningen aan de bewoners in de jaren 

  1968-1971, geordend op achternaam van de bewoner 

  1969-1982 

 

113-114 Dossiers inzake het verkopen van woningwetwoningen aan de bewoners, geordend op 

  achternaam 

  1970-1974  2 omslagen 
 

  113 A-L 

  114 R-Z 

 

--  Dossier inzake het verkopen van een perceel grond gelegen aan de Rijksweg aan 

  M.G.W. Muisers ten behoeve van de verplaatsing van diens potgrond- en  

  bloemaardebedrijf 

  1974-1978 

  N.B. Zie inventarisnummer 83. 

 

2.3.3.1.1.3 Schenkingen 

 

115  Dossiers inzake het aanvaarden van schenkingen 

  1975-1979 

 

2.3.3.1.1.4 Onteigeningen 

 

116  Dossier inzake het onteigenen van percelen grond gelegen aan de St. Antoniusstraat 

  van G.H. A. Joosten-Claessen en J.P.J. Joosten ten behoeve van de aanleg van een 

  sportpark 

  1960-1964 

 

117  Dossier inzake het onteigenen van percelen grond ten behoeve van de realisering van 

  het uitbreidingsplan Klaashof 

  1961-1967 

 

118  Dossier inzake het onteigenen van percelen grond ten behoeve van het   

  uitbreidingsplan Offenbeek 

  1964-1967 

 

119  Dossier inzake het onteigenen van percelen grond ten behoeve van de aanleg van het 

  industrieterrein Molenveld 

  1964-1970 

 

120  Dossier inzake het onteigenen van percelen grond ten behoeve van het   

  bestemmingsplan Reuver Noord 

  1966-1970 

 

121-123 Dossier inzake het onteigenen van percelen grond ten behoeve van de   

  bestemmingsplannen Wildenkamp I en Winkelcentrum Wildenkamp I 

  1967-1973 3 omslagen 
 

  121 Vaststellen van het onteigeningsplan 

   1967-1971 
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  122 Voorbereiding en uitvoering van de onteigening 

   1967-1971 juni 11 

  123 Voorbereiding en uitvoering van de onteigening 

   1971 juni 17-1973 

 

124  Dossier inzake het besluiten tot onteigening van twee percelen aan de Beekstraat ten 

  behoeve van de ontwikkeling van het bestemmingsplan Beekstraat en intrekken van 

  dit besluit 

  1969-1977 

 

125  Dossier inzake het vaststellen van een plan tot onteigening van gronden ten behoeve 

  van het bestemmingsplan Hoogstraat 

  1973-1974 

  N.B. Op het oude dossieromslag stond de aantekening ‘niet doorgegaan’. 

 

126  Dossier inzake het besluiten tot onteigening van percelen van de familie Muisers ten 

  behoeve van de ontwikkeling van het bestemmingsplan Leeuwen en intrekken van dit 

  besluit 

  1976-1978 

 

2.3.3.1.2 Zakelijke en persoonlijke rechten 

 

127  Dossiers inzake het verlenen en verkrijgen van zakelijke rechten 

  1953-1972 

 

128  Stukken betreffende het beëindigen van het aan de Woningvereniging Beesel-Reuver 

  toegekende recht van erfpacht voor gronden waarop woningwetwoningen zijn  

  gebouwd en verkopen van deze gronden aan de bewoners 

  1961-1973 

 

2.3.3.1.3 Andere dan zakelijke rechten 

 

2.3.3.1.3.1 Huur en pacht 

 

129  Stukken betreffende het ontbinden van de overeenkomsten met het Rijk inzake de 

  pacht van de loswallen aan de Maas te Reuver en Beesel 

  1975 

  N.B. Met kopieën van stukken uit de jaren 1925-1968. 

 

2.3.3.1.3.2 Verhuur en verpachting 

 

130  Dossiers inzake het vaststellen van voorwaarden voor de verpachting van gronden 

  1949-1950, 1974-1977 

 

131  Stukken betreffende het verhuren van de woningen aan de Prinses Irenelaan 3, 5, 7 en 

  7a en Burg. Meuterlaan 4 aan de Rijksgebouwendienst ten behoeve van de Rijkspolitie 

  1951-1972 

 

132  Dossiers inzake het verhuren van gemeentewoningen 

  1951-1976 
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133  Stukken betreffende het verhuren van de panden Bösdaellaan 6, 8, 14 en 16 te Reuver 

  aan het Groene Kruis Reuver, Bösdaellaan 12 aan het Sociaal Charitatief  

  Centrum Beesel-Reuver en Bösdaellaan 10 aan de R.K. Stichting Gezinszorg Beesel-

  Reuver 

  1955-1963 

 

134  Dossiers inzake het verhuren van industrieterreinen 

  1955-1981 

 

135  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het huurreglement voor  

  gemeentewoningen 

  1960, 1977 

 

2.3.3.1.3.3 Jachtrecht 

 

136-137 Stukken betreffende het verpachten van het jachtrecht op gemeente-eigendommen 

  1959-1976 2 omslagen 
 

  136 1959-1969 

  137 1970-1976 

 

2.3.3.1.4 Rechten en verplichtingen ten aanzien van aangrenzende eigendommen 

 

138  Dossiers inzake het verkrijgen van rechten op percelen grenzende aan gemeente-

  eigendommen 

  1954-1965 

 

2.3.3.1.5 Beheer van eigendommen 

 

139  Dossiers inzake het verbouwen van de politiewoningen aan de Prinses Irenelaan 3, 5, 

  7, 7a en de Burg. Meuterlaan 4 en het postbureau van de Rijkspolitie aan de Prinses 

  Irenelaan 7 

  1958-1984 

 

140  Kaartsysteem houdende gegevens inzake gemeentelijke eigendommen, met verwijzing 

  naar het artikelnummer in de kadastrale legger 

  1958-1962 

  N.B. Dit kaartsysteem is aangelegd als beheersadministratie voor het gemeentelijk 

  grondbezit. Op deze kaarten zijn gegevens inzake verhuur, verpachting en zakelijke 

  rechten bijgehouden. 

 

141  Dossiers inzake het verbouwen en uitbreiden van het postbureau van de Rijkspolitie te 

  Reuver 

  1966-1970 

 

142  Dossiers inzake het verkavelen van bouwterreinen 

  1973-1979 
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143-144 Dossier inzake de ontwikkeling van het bestemmingsplan Winkelcentrum  

  Wildenkamp I 

  1965-1973 2 omslagen 
 

  143 Voeren van overleg met diverse bedrijven 

   1965-1973 

  144 Voeren van overleg met stedenbouwkundigen en de middenstand te Reuver, 

   adviesrapport van het Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf 

   1968-1972 

 

145  Dossier inzake het verbeteren van het ten behoeve van de rijkspolitie aan de  

  Rijksgebouwendienst verhuurde pand Burg. Meuterlaan 4 te Beesel 

  1977 

 

2.3.3.2 Financiën 

 

146  Dossier inzake de deelname aan de Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten 

  1965-1979 

 

2.3.3.2.1 Begrotingen, grootboeken en rekeningen 

 

147-200 Begrotingen, met wijzigingen 

  1960-1979 54 omslagen 
 

  147 1960: begroting 

  148 1960: begrotingswijzigingen 1-28 

  149 1960: begrotingswijzigingen 29-48 

  150 1961: begroting 

  151 1961: begrotingswijzigingen 

  152 1962: begroting 

  153 1962: begrotingswijzigingen 

  154 1963: begroting 

  155 1963: begrotingswijzigingen 

  156 1964: begroting 

  157 1964: begrotingswijzigingen 

  158 1965: begroting 

  159 1965: begrotingswijzigingen 

  160 1966: begroting 

  161 1966: begrotingswijzigingen 

  162 1967: begroting 

  163 1967: begrotingswijzigingen 1-40 

  164 1967: begrotingswijzigingen 41-78 

  165 1968: begroting 

  166 1968: begrotingswijzigingen 1-45 

  167 1968: begrotingswijzigingen 46-85 

  168 1969: begroting 

  169 1969: begrotingswijzigingen 1-44 

  170 1969: begrotingswijzigingen 45-79 

  171 1970: begroting 

  172 1970: begrotingswijzigingen 

  173 1971: begroting 

  174 1971: begrotingswijzigingen 1-35 
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  175 1971: begrotingswijzigingen 36-72 

  176 1972: begroting 

  177 1972: begrotingswijzigingen 1-40 

  178 1972: begrotingswijzigingen 41-84 

  179 1973: begroting 

  180 1973: begrotingswijzigingen 1-39 

  181 1973: begrotingswijzigingen 40-75 

  182 1974: begroting 

  183 1974: begrotingswijzigingen 1-30 

  184 1974: begrotingswijzigingen 31-69 

  185 1975: begroting 

  186 1975: begrotingswijzigingen 1-44 

  187 1975: begrotingswijzigingen 45-96 

  188 1976: begroting 

  189 1976: begrotingswijzigingen 1-32 

  190 1976: begrotingswijzigingen 33-77 

  191 1977: begroting 

  192 1977: begrotingswijzigingen 1-35 

  193 1977: begrotingswijzigingen 36-79 

  194 1978: begroting 

  195 1978: begrotingswijzigingen 1-38 

  196 1978: begrotingswijzigingen 39-74 

  197 1979: begroting 

  198 1979: begrotingswijzigingen 1-25 

  199 1979: begrotingswijzigingen 26-59 

  200 1979: begrotingswijzigingen 60-78 

 

201-248 Grootboeken 

  1960-1979 48 omslagen 
 

  201 1960: inkomsten 

  202 1960: uitgaven 

  203 1961: inkomsten 

  204 1961: uitgaven 

  205 1962: inkomsten 

  206 1962: uitgaven 

  207 1963: inkomsten 

  208 1963: uitgaven 

  209 1964: inkomsten 

  210 1964: uitgaven 

  211 1965: inkomsten 

  212 1965: uitgaven, deel 1 

  213 1965: uitgaven, deel 2 

  214 1966: inkomsten 

  215 1966: uitgaven, deel 1 

  216 1966: uitgaven, deel 2 

  217 1967: inkomsten 

  218 1967: uitgaven, deel 1 

  219 1967: uitgaven, deel 2 

  220 1968: inkomsten 

  221 1968: uitgaven, deel 1 

  222 1968: uitgaven, deel 2 

  223 1969: inkomsten 

  224 1969: uitgaven 

  225 1970: inkomsten 
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  226 1970: uitgaven, deel 1 

  227 1970: uitgaven, deel 2 

  228 1971: inkomsten 

  229 1971: uitgaven 

  230 1972: inkomsten 

  231 1972: uitgaven 

  232 1973: inkomsten 

  233 1973: uitgaven 

  234 1974: inkomsten 

  235 1974: uitgaven 

  236 1975: inkomsten 

  237 1975: uitgaven 

  238 1976: inkomsten 

  239 1976: uitgaven, deel 1 

  240 1976: uitgaven, deel 2 

  241 1977: inkomsten 

  242 1977: uitgaven, deel 1 

  243 1977: uitgaven, deel 2 

  244 1978: inkomsten 

  245 1978: uitgaven, deel 1 

  246 1978: uitgaven, deel 2 

  247 1979: inkomsten 

  248 1979: uitgaven 

 

249-268 Jaarrekeningen 

  1960-1979 20 omslagen 
 

  249 1960 

  250 1961 

  251 1962 

  252 1963 

  253 1964 

  254 1965 

  255 1966 

  256 1967 

  257 1968 

  258 1969 

  259 1970 

  260 1971 

  261 1972 

  262 1973 

  263 1974 

  264 1975 

  265 1976 

  266 1977 

  267 1978 

  268 1979 

 

2.3.3.2.2 Financieel beheer 

 

269  Dossiers inzake het opstellen van plannen voor investeringen in kapitaalswerken voor 

  de jaren 1970-1978 en het vaststellen van de urgentie van investeringen in 1972 

  1968-1978 
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2.3.3.3 Benodigdheden en hulpmiddelen 

 

2.3.3.3.1 Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten 

 

270  Dossiers inzake het aanschaffen van schilderijen en een keramisch kunstwerk 

  1965-1980 

 

2.3.3.3.2 Benodigdheden voor de administratie en het beheer 

 

271  Dossiers inzake het invoeren van doorschrijfboekhouding, het mechaniseren van de 

  comptabele administratie en het aanschaffen van de kaarthandleiding periodieke 

  werkzaamheden en topografische en kadastrale kaarten 

  1958-1973 

 

2.3.3.3.2.1 Archief(bescheiden). Registratuur 

 

272  Dossiers inzake het beheer van het archief 

  1961-1978 

 

273  Stukken betreffende de vernietiging van archiefbescheiden 

  1965-1980 

 

274  Dossier inzake het voorbereiden van de nazorgdienst voor de archieven via het  

  Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten door de kring van 

  gemeentesecretarissen Midden- en Noord-Limburg 

  1966-1969 

  N.B. Het oude dossieromslag vermeldde dat de secretaris van de gemeente Beesel het 

  secretariaat van de kring voerde. 

 

275  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de archiefverordening 

  1968-1970, 1979-1982 

 

276  Dossier inzake het aanwijzen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats 

  1979, 1982 

 

2.3.3.3.2.2 Grafische en fotografische documenten 

 

277  Dossiers inzake het aanleggen van een foto-archief 

  1972-1974, 1978-1980 

 

2.3.3.3.2.3 Publiciteit en voorlichting 

 

278  Dossiers inzake publiciteit en voorlichting: plaatsen van publicaties in Ons Weekblad, 

  organiseren van forum- en voorlichtingsavonden, uitgeven van de gemeentebegroting 

  1974 in een gratis populaire versie 

  1966-1978 
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279  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan forumavonden en -middagen 

  1971-1974, 1978 

 

280  Dossiers inzake het uitgeven van een gemeentegids 

  1972-1979 

 

281  Dossiers inzake het plaatsen van publicatiekubussen en -kasten 

  1974-1980 

 

282  Stukken betreffende het verstrekken van informatie aan derden 

  1976, 1978 

 

2.3.3.4 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd 

 

2.3.3.4.1 Gemeentehuis 

 

283  Dossier inzake het verbouwen van het gemeentehuis aan de Rijksweg te Reuver 

  1964-1965 

 

284-309 Dossier inzake het bouwen van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 

  1967-1985 26 omslagen 
 

  284 Voorbereiding 

   1967-1974 

  285 Voorbereiding 

   1975-1979 

  286 Beschikbaarstellen kredieten en financiële afwikkeling 

   1967-1980 

  287 Instellen en samenstellen van de stuurgroep, agenda’s, notulen en bijlagen van 

   de vergaderingen van de stuurgroep 

   1974-1978 

  288 Bouwen en inrichten van een archiefbewaarplaats 

   1975-1979 

  289 Inrichten werkplekken, balies en loketten, plaatsen vlaggenmasten 

   1975-1981 

  290 Aanbesteding en gunning 

   1977-1978 

  291 Statische berekeningen en bijbehorende tekeningen, deel 1 

   1978 

  292 Statische berekeningen en bijbehorende tekeningen, deel 2 

   1978-1979 

  293 Bepalen van de bouwplaats, beoordeling van de plannen door de  

   welstandscommissie, verlenen van een bouwvergunning, overeenkomst van 

   aanneming met Bruns & Bonke Aannemingsmaatschappij B.V. te Venlo, 

   bestek en voorwaarden, met bijbehorende tekeningen 

   1975-1978 

  294 Aanleggen centrale verwarming en telefooninstallatie en aansluiting op het 

   gasleidingnet 

   1975-1980 

  295 Inrichten trouwzaal en noodbestuurspost, bouwen lift 

   1975-1980 
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  296 Tekeningen van de centrale verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem en 

   sanitair 

   1976-1980 

  297 Tekeningen van de luchtkanalen 

   1976-1980 

  298 Aanschaf van meubilair 

   1976-1985 

  299 Werktekeningen nummers 1-4, 18 

   1978-1979 

  300 Werktekeningen nummers 26, 34-36, 45 

   1979 

  301 Verlenen opdracht aan Architectenbureau van Hest en Kimmel B.V. voor het 

   maken van werktekeningen, de directievoering en eindoplevering, proces-

   verbaal van de eerste oplevering 

   1978, 1980 

  302 Aanleggen van de koud- en warmwaterinstallatie, revisietekening van de 

   riolering, isoleren van hemelwaterafvoeren 

   1978-1979 

  303 Verslagen van bouw- en werkvergaderingen en weekrapporten 

   1978-1980 

  304 1e spade, rapportage aan gemeenteraad, verwijderen zwembad in tuin en 

   beplanting, aanbrengen hang- en sluitwerk en bewegwijzering, plaatsen  

   fietsenstalling, verhuizing, CAR-verzekering, lijst van onderaannemers, 

   verklaring toegankelijkheid voor gehandicapten 

   1978-1980 

  305 Aanleggen elektrische installatie 

   1978-1980 

  306 Aanleggen van parkeervoorzieningen, beplanting, bestrating en verlichting 

   1978-1982 

  307 Opening 

   1979-1981 

  308 Bouw van een verbindingsmuur tussen het gemeentehuis en het gebouw van 

   de A.B.N.-bank 

   1979 

  309 Revisietekeningen van de c.v.-installatie, sanitaire installatie, ventilatie en 

   elektrische bedrading, rapport inzake luchtmetingen en bedieningsvoorschrift 

   c.v.-installatie 

   1980 

 

310  Dossier inzake het niet doorgegane plan voor de verbouwing van het pand Pastoor 

  Vranckenlaan 9 en het gemeentehuis 

  1974-1975 

 

2.3.3.4.2 Dienstwoningen 

 

311  Dossier inzake het bouwen van de ambtswoning voor de burgemeester aan de Pastoor 

  Rijnderslaan 

  1959-1960 

 

312  Dossiers inzake het verbouwen van de ambtswoning voor de burgemeester aan de 

  Pastoor Rijnderslaan 

  1967-1968, 1976 
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2.3.3.4.3 Dienstgebouwen en -terreinen 

 

313  Dossier inzake het bouwen van een brandweerkazerne en loods voor Openbare  

  Werken aan de Kapellerweg 

  1961-1971 

 

314  Dossier inzake het bouwen van een kantoor, magazijn en garage voor Openbare 

  Werken aan de Heytstraat 

  1962-1965 

 

315  Dossiers inzake het verbouwen en aanpassen van het pand Pastoor Vranckenlaan 7 tot 

  kantoorruimte voor de afdeling Sociale Zaken 

  1971-1972, 1975 

 

316  Dossier inzake het bouwen van een stallingsruimte voor het machinepark bij de  

  gemeenteloods aan de Heytstraat te Reuver 

  1978 

 

2.3.3.5 Uitoefening van de dienst 

 

317  Dossier inzake het vaststellen van een plan voor de werkverdeling voor de secretarie 

  1959, 1961 

 

318  Stukken betreffende de openstelling van de secretarie en de spreekuren van de  

  gemeenteopzichter 

  1959, 1961, 1972 

 

319-320 Dossier inzake het reorganiseren van de dienst Openbare Werken 

  1962-1973 2 omslagen 
  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

  319 1962-1968 

  320 1969-1973 

 

321  Stukken betreffende dienstvoorschriften, procedures en instructies voor het personeel 

  1962-1977 

 

322  Dossiers inzake taakomschrijvingen voor het personeel 

  1966-1980 

 

323  Stukken betreffende onderzoeken naar en reorganisatie van de secretarie 

  1969-1979 

 

324  Dossiers inzake het overleg van de gemeentesecretaris met het secretariepersoneel en 

  het instellen van een managementteam 

  1971-1972, 1979 

 

325  Verslagen van besprekingen van de staf 

  1971-1979 
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326  Dossiers inzake de deelname aan en opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

  Samenwerkingsinstituut voor Automatisering Limburg 

  1972-1973, 1983-1984 

 

 

2.3.4 VORMING, SAMENSTELLING EN ONTBINDING VAN 
VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN 

 

327-238 Processen-verbaal van de uitslag van de verkiezingen van de leden van Provinciale 

  Staten 

  1962-1978 2 omslagen 
 

  327 1962, 1966 

  328 1974, 1978 

 

329-331 Processen-verbaal van de uitslag van de verkiezingen van de leden van de Tweede 

  Kamer van de Staten-Generaal 

  1963-1981 3 omslagen 
 

  329 1963, 1967, 1971 

  330 1972 

  331 1977, 1981 

 

332  Dossiers inzake de organisatie van verkiezingen: vaststellen van het presentiegeld 

  voor de leden van stembureaus, verdelen van de gemeente in stemdistricten, afwijzen 

  van een verzoek tot registratie van de Boerenpartij 

  1965-1979 

 

 

2.3.5 LICHAMEN, ORGANEN, INSTELLINGEN EN FUNCTIONARISSEN 

 

2.3.5.1 Vertegenwoordigende lichamen 

 

2.3.5.1.1 Gemeenteraad 

 

333-334 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het reglement van orde voor de  

  vergaderingen van de gemeenteraad 

  1951-1981 2 omslagen 
 

  333 1951-1967 

  334 1970-1981 

 

335  Stukken betreffende het vaststellen van de vergoeding voor het bijwonen van de 

  vergaderingen van de gemeenteraad en de commissievergaderingen 

  1961-1974 
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336-340 Processen-verbaal van de uitslag van de verkiezingen van de leden van de  

  gemeenteraad en benoeming van de raadsleden 

  1962-1981  5 omslagen 
 

  336 1962 

  337 1966 

  338 1970 

  339 1974-1976 

  340 1978-1981 

 

341-343 Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad 

  1966-1974  3 delen 
 

  341 1960 november 28-1966 april 18  

  342 1966 mei 2-1973 juni 18 

  343 1973 augustus 20-1974 

 

344  Stukken betreffende openheid van bestuur, openbaarheid van raadsstukken en het 

  vragenhalfuur na vergaderingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies 

  1973-1979 

 

345  Dossier inzake het wijzigen van de methode van toezending van stukken aan leden van 

  de gemeenteraad 

  1974-1976 

 

346  Dossiers inzake het vaststellen en toepassen van de verordening geldelijke  

  tegemoetkoming raadsfracties 

  1974-1979 

 

347  Dossier inzake het vaststellen van de verordening geldelijke voorzieningen raads- en 

  commissieleden 

  1976-1977 

 

348  Staten houdende gegevens inzake door de gemeenteraad behandelde agendapunten, 

  verzameld per jaar en geordend volgens de codering van de Basisarchiefcode van de 

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

  1976-1979 

 

349  Verslagen van besprekingen tussen het college van burgemeester en wethouders en de 

  fraktievoorzitters van de gemeenteraad 

  1979 2 stukken 

 

350  Dossier inzake het wijzigen van de wijze van notuleren van de vergaderingen van de 

  gemeenteraad 

  1979-1981 

 

2.3.5.1.2 Commissies uit de gemeenteraad 

 

351-352 Presentielijsten van de vergaderingen van de raadscommissies 

  1956-1974  2 delen 
 

  351 1956-1964 

  352 1970-1974 
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353-355 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor ruimtelijke ordening en  

  industrialisatie 

  1957-1979 3 omslagen 
 

  353 1957-1973 

  354 1974-1978 

  355 1979 

 

356  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de samenstelling en de 

  werkkring van de commissie voor openbare werken 

  1960 3 stukken 

 

357-358 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor openbare werken 

  1960-1974 2 omslagen 
 

  357 1960-1965 

  358 1966-1974 

 

359  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de samenstelling en de 

  werkkring van de commissie voor openbare werken en de commissie voor  

  uitbreidingsplannen, industrialisatie en woningbouw 

  1962 3 stukken 

 

360  Stukken betreffende het benoemen van de leden van de raadscommissies en het  

  aanwijzen van de voorzitter en secretaris van deze commissies 

  1962-1970 

 

361-362 Notulen van de vergaderingen van de commissie voor cultuur, sport en recreatie 

  1964-1978  2 omslagen 
  N.B. Van 1964 tot en met februari 1970 onder de naam commissie voor recreatie en 

  vervolgens tot september 1974 onder de naam commissie cultuur en recreatie. 

 

  361 1964-1973 

  362 1974-1978 

 

363  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de samenstelling en de 

  bevoegdheden van de commissie voor openbare werken en de commissie voor  

  ruimtelijke ordening en industrialisatie 

  1966 4 stukken 

 

364  Stukken betreffende de vaste commissies van advies aan burgemeester en wethouders: 

  vaststellen van de verordening regelende de instelling, samenstelling en   

  bevoegdheden, verstrekken van inlichtingen, benoemen van niet-raadsleden, niet 

  toekennen van presentiegeld aan diensthoofden voor het bijwonen van   

  commissievergaderingen 

  1966-1973 

 

365  Dossiers inzake het instellen, benoemen van de leden en vaststellen van het  

  presentiegeld van de commissie ad hoc voor het bestuderen en adviseren inzake de 

  verhoging van de bouwterreinprijzen en de straatbelasting en/of invoering van een 

  bouwgrondbelasting en uitnodigingen, notulen en bijlagen van de vergaderingen van 

  deze commissie 

  1968 
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366  Notulen van de vergaderingen van de commissie voor financiën en onderwijs 

  1970-1973 

 

367  Stukken betreffende het aanwijzen van de leden van de commissie financiën en  

  onderwijs en uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen van deze commissie 

  1970-1974 

 

368  Dossiers inzake het vaststellen van de verordening regelende de instelling, de  

  samenstelling en de bevoegdheden van de vaste commissies van advies aan  

  burgemeester en wethouders en het benoemen van de leden van deze commissies 

  1974-1977 

 

369-370 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de commissie financiën 

  1974-1980 2 omslagen 
 

  369 1974-1977 

  370 1978-1980 

 

371-372 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de commissie gemeentewerken 

  1974-1982 2 omslagen 
 

  371 1974-1978 

  372 1979-1982 

 

373  Stukken betreffende de samenstelling van de commissie ad hoc ter bestudering van en 

  advisering over verkeerssituaties en agenda's en notulen van de vergaderingen van 

  deze commissie 

  1977-1978 

 

374  Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de commissie onderwijs, vorming en 

  jeugdzaken 

  1977-1978 

 

375  Dossier inzake het verstrekken van informatie aan de gemeenteraad over de  

  onderwerpen die in de commissie ruimtelijke ordening en industrialisatie worden 

  behandeld 

  1978 2 stukken 

 

376  Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de commissie welzijnszorg 

  1978-1979 

 

377  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de instelling, 

  de samenstelling en de bevoegdheden van de vaste en tijdelijke raadscommissies en 

  het benoemen van de leden van deze commissies 

  1978-1981 

 

378  Notulen van de vergaderingen van de commissies financiën, gemeentewerken,  

  ruimtelijke ordening en industrialisatie, welzijnszorg 

  1979 

 

2.3.5.1.2 Leden van de gemeenteraad 

 

379  Stukken betreffende de leden van de gemeenteraad 

  1973-1979 
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2.3.5.2 Voorbereidende en/of uitvoerende colleges  

 

2.3.5.2.1 College van burgemeester en wethouders 

 

380  Besluit van het college van burgemeester en wethouders inzake de verdeling van 

  portefeuilles 

  1974 1 stuk 

 

2.3.5.2.1.1 Wethouders 

 

381  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen regelende het  

  toekennen van een pensioen aan gewezen wethouders, zomede aan hun weduwen en 

  wezen 

  1958-1970 

 

382  Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van de wethouders 

  1962-1978 

 

383  Dossier inzake het vaststellen van de regeling tot toekenning van een smartengeld bij 

  het overlijden van een in functie zijnde wethouder 

  1963-1964 

 

384  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de uitkerings- en pensioenverordening 

  voor de wethouders 

  1971-1975 

 

2.3.5.3 Functionarissen 

 

385  Dossier inzake het vaststellen van de instructie voor de secretaris 

  1961 3 stukken 

 

386  Dossiers inzake het aanwijzen van J.A.H. Peeters en P.J. Vintcent als waarnemend 

  burgemeester 

  1962-1978 

 

387  Dossiers inzake het vaststellen van de kassiersverordening, de instructies voor de 

  ontvanger en sub-kassiers en de regeling van de inning van entree- en   

  abonnementsgelden in het zwembad De Bercken 

  1966, 1968, 1979 

 

2.3.5.4 Diensten, bedrijven en afdelingen 

 

388  Stukken betreffende de Rijkspolitie waarnemende de politietaak in de gemeente: 

  sterkte, detachering te Amsterdam, subsidiëren van de reserve-Rijkspolitie 

  1953-1977 

 

389  Stukken betreffende het herstel en gebruik van het oude gemeentehuis te Beesel 

  1962-1972 
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390  Jaarverslagen van de Rijkspolitie uitoefenende de politietaak in de gemeente 

  1971-1979 

 

391  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op het beheer van het 

  grondbedrijf, het vaststellen van de instructie voor de administrateur van het  

  grondbedrijf en het overdragen van gronden aan het beheer van het grondbedrijf 

  1972 

 

2.3.6 PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN 

 

392  Dossiers inzake het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het college 

  van burgemeester en wethouders 

  1960-1979 

 

2.3.7 WIJZE VAN UITOEFENING VAN DE BESTUURS- EN BEHEERSTAAK 

 

393  Gastenboek bij officiële ontvangsten 

  1955-1983  1 deel 
 

394  Dossier inzake het aanschaffen van koppen en schotels voorzien van het  

  gemeentewapen 

  1965-1968 

 

395-396 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en van toepassing verklaren van de  

  subsidieregeling plaatselijke organisaties 

  1968-1981 2 omslagen 
 

  395 1968-1975 

  396 1976-1981 

 

397  Dossier inzake het onderzoeken van de wenselijkheid van het voortzetten van het 

  subsidiëren van enkele verenigingen en instanties 

  1971 

 

398  Dossiers inzake het toekennen en afwijzen van verzoeken om eenmalige subsidie 

  1974-1982 

 

399  Stukken betreffende het vaststellen van de procedure voor de afhandeling van aan de 

  raad gerichte verzoeken om adhesiebetuiging 

  1978-1979 

 

400  Dossier inzake het aanschaffen van medailles en legpenningen ten behoeve van  

  representatieve doeleinden 

  1979 3 stukken 
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2.4 PERSONEEL 

 

2.4.1 PERSOONSDOSSIERS 

 

401-405 Persoonsdossiers van het personeel en de functionarissen 

  1945-2001 5 omslagen 
  N.B. Zie voor een lijst van alle personeelsleden bijlage 4.2. 

 

  401 Hendriks, J.H.F.: kassier (1958-1962) 

   1958-1962 

   N.B. Openbaarheid beperkt. 

  402 Hendrix, J.T.: burgemeester (1967-1983) 

   1967-1983, 2001 

  403 Mooren, J.Th.: burgemeester (1959-1967) 

   1959-1969 

  404 Timmermans, P.H.: ambtenaar van de Burgerlijke Stand, tweede  

   plaatsvervangend secretaris (1945-1981) 

   1945-1982 

   N.B. Openbaarheid beperkt. 

  405 Wermenbol, J: vaccinateur, armendokter, geneeskundige belast met de  

   lijkschouw (1947-1968) 

   1946-1968 

   N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

2.4.2 KARAKTER VAN DE DIENSTBETREKKING. VERHOUDING TUSSEN HET 
PERSONEEL EN HET ORGAAN 

 

406-407 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van arbeidsovereenkomstenverordeningen 

  1954-1990 2 omslagen 
 

  406 1954-1967 

  407 1968-1990 

 

408-409 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van algemene ambtenarenreglementen 

  1954-1994  2 omslagen 
 

  408 1954-1967 

  409 1968-1994 

 

2.4.3 BEGIN, VERVULLING EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTBETREKKING 

 

410  Dossier inzake het invoeren van werkclassificatie en prestatiebeloning voor het  

  personeel van de buitendienst van de afdeling Openbare Werken 

  1958-1965 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 
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411  Dossier inzake het onderzoeken en waarderen van de functies van het personeel van de 

  buitendienst van de afdeling Openbare Werken 

  1968-1972 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

412  Dossiers inzake het onderzoeken en waarderen van de functies van de afdelingschefs 

  en het secretariepersoneel 

  1974-1976 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

413  Dossiers inzake het niet invoeren van een methodische functiewaardering en het 

  vaststellen van de functiewaardering voor de doodgraver en het personeel van de 

  binnendienst van de afdeling Grondgebied 

  1976-1980 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

2.4.4 PLICHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN EN GEZAG OVER HET PERSONEEL 

 

414  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van verordeningen regelende de 

  diensttijden en verloven van het personeel 

  1949-1974 

 

415  Stukken betreffende de overeenkomst met F.G.F.M. Receveur, huisarts te Tegelen, 

  inzake de medische begeleiding van gemeentepersoneel 

  1973-1979 

 

416  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen regelende de  

  diensttijden en verloven van het personeel 

  1975-1979 

 

417  Dossier inzake het aanwijzen van het gebied waarbinnen ambtenaren van de gemeente 

  verplicht zijn te wonen 

  1978-1979 2 stukken 

 

2.4.6 AMBTELIJKE BEVOEGDHEDEN VAN HET PERSONEEL 

 

418  Dossiers inzake het mandateren van het personeel 

  1964-1976 

 

2.4.7 RECHTEN VAN HET PERSONEEL 

 

2.4.7.1 Loon. Bezoldiging 

 

419-420 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de uitkeringsverordening 

  1954-1994  2 omslagen 
 

  419 1954-1966 

  420 1968-1994 
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421-422 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de wachtgeldregeling 

  1954-1994  2 omslagen 
 

  421 1954-1967 

  422 1968-1994 

 

423  Dossiers inzake het vaststellen van aanvullende salarismaatregelen 

  1956-1969 

 

424-426 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de rangen en 

  bezoldigingen van het personeel 

  1958-1981 3 omslagen 
 

  424 1958-1963 

  425 1964-1967 

  426 1972-1981 

 

427  Dossier inzake het aangaan en opzeggen van een overeenkomst betreffende  

  werkzaamheden ten behoeve van de salarisadministratie met NV Dienstverlening 

  Overheidsadministratie 

  1963-1980 

 

428  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van salarisverordeningen en het toekennen 

  van vergoedingen 

  1965-1971 

 

429  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de  

  vergoedingen aan de notulisten c.q. secretaris-notulisten van de raads- en  

  commissievergaderingen en aan adviserende ambtenaren in deze vergaderingen 

  1974-1978 

 

2.4.7.2 Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 

 

2.4.7.2.1 Verplaatsingskosten 

 

430  Stukken betreffende het vaststellen en intrekken van de regeling tot toekenning van 

  een tegemoetkoming in de reiskosten aan ambtenaren in dienst van de gemeente, die 

  buiten de gemeente hun woonplaats hebben 

  1963-1965 

 

431-433 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verplaatsingskostenverordening 

  voor het personeel 

  1964-1988  3 omslagen 
 

  431 1964-1966 

  432 1969-1974 

  433 1975-1988 
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2.4.7.2.2 Reis- en verblijfkosten 

 

434  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de regeling inzake vergoeding 

  wegens reis- en verblijfkosten terzake van dienstreizen 

  1954-1967 

 

435  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de regeling tot toekenning van een 

  tegemoetkoming in de reis- en pensionkosten van ongehuwd personeel 

  1969-1990 

 

436  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de uitvoeringsbeschikking reis- en 

  pensionkostenbesluit ongehuwd gemeentepersoneel 

  1970-1976 

 

2.4.7.2.3 Kindertoelage 

 

437  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de  

  toekenning van kindertoelage en kindertoeslag aan het personeel 

  1957-1962 

 

2.4.7.2.4 Tegemoetkomingen in de kosten van ziekte, ongeval,bevalling, invaliditeit en overlijden 

 

438-439 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de verordening regelende 

  het toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele 

  groepen van I.Z.A.-deelnemers 

  (1963-1994)  2 omslagen 
 

  438 1963-1964 

  439 1968-1994 

 

2.4.7.2.5 Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting 

 

440  Dossiers inzake het vaststellen en intrekken van de verordening regelende de  

  vergoeding van kosten verbonden aan het gebruik van de privé-telefoonaansluiting 

  voor dienstdoeleinden 

  1977-1992 

 

2.4.7.2.6 Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen 

 

441  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen regelende de  

  toekenning van een tegemoetkoming aan ambtenaren van de gemeente in de kosten 

  verbonden aan de studie voor vakexamens 

  1953-1964 

 

442  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening inzake   

  tegemoetkoming in studiekosten van het personeel 

  1973-1982 
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2.4.7.3 Pensioen. Verzekering. Bijstand 

 

443  Dossiers inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regelingen Ziekenfonds 

  Gemeentepersoneel Limburg en Instituut Ziektekostenvoorzieningen Ambtenaren 

  Limburg 

  1950-1966 

 

444  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling  

  Ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in 

  Limburg 

  1967-1992 

 

2.4.7.4 Andere personeelsaangelegenheden 

 

445  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van spaarregelingen voor het personeel 

  1958-1966 

 

446  Dossiers inzake het vaststellen en intrekken van de spaarverordening voor het  

  personeel 

  1968-1969, 1992-1993 

 

447  Dossier inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Limburgse  

  Bestuursacademie 

  1974-1975 

 

448  Dossier inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut 

  Vorming en Opleiding Bestuursdienst 

  1976-1979, 1989 

 

449  Dossier inzake het vaststellen van de regeling inzake toekenning van een attentie bij 

  ziekte van het personeel 

  1978 3 stukken 

 

2.5 VERZORGINGSTAKEN. BELANGENBEHARTIGING 

 

2.5.1 EIGENDOM EN BEZIT. BELASTINGEN 

 

2.5.1.1 Eigendom en bezit 

 

450-454 Kadastrale legger 

  1960-1970 5 delen 
 

  450 Artikelnummer 10 vernieuwd 

   1968-1970 

  451 Artikelnummers 4820-5175 

   1960-1970 
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  452 Artikelnummers 5176-5536 

   1960-1970 

  453 Artikelnummers 5537-5882 

   1960-1970 

  454 Artikelnummers 5883-5931 

   1960-1970 

 

455-456 ‘Register houdende verwijzing van de nummers der percelen naar de plans en naar de 

  artikelen van de legger, waarop zij voorkomen’ 

  1963-1968 2 delen 
 

  455 1963-1967  
  456 1968  

 

457  ‘Alfabetische naamlijst op de kadastrale legger’ 

  1968 1 deel 
 

2.5.1.2 Belastingen 

 

2.5.1.2.1 Directe belastingen 

 

2.5.1.2.1.1 Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 

 

458  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing en  

  invordering van een bijzondere belasting wegens verbetering van wegen van agrarisch 

  belang no. 2, met kohieren 

  1957-1962 

 

459  Dossier inzake het vaststellen van de verordening op de heffing van wegbelasting 

  1958-1959 

 

460-461 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en toepassen van verordeningen op de  

  heffing en invordering van straatbelasting 

  1961-1977 2 omslagen 
 

  460 1961-1971 

  461 1972-1977 

 

462  Dossier inzake het vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van 

  een bijzondere belasting wegens verbetering van gronden gelegen in het stroomgebied 

  van de Huilbeek 

  1962-1963 

 

463-464 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen op de  

  heffing en invordering van een rioolafvoerrecht 

  1968-1977  2 omslagen 
 

  463 1968-1970 

  464 1974-1977 
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465  Dossier inzake het vaststellen van de verordening inzake het heffen en invorderen van 

  bouwgrondbelasting 

  1969 

 

466-467 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en toepassen van de verordening op de 

  heffing en invordering van een bouwgrondbelasting voor bouwgronden gelegen aan de 

  St. Annastraat, de Dr. Nolensstraat en de St. Theresiastraat 

  1969-1979 2 omslagen 
 

  466 1969-1970, 1975 

  467 1978-1979 

 

468  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing en  

  invordering van een bijzondere belasting als bedoeld in artikel 274 van de  

  Gemeentewet voor onroerend goed gelegen aan de Emmastraat en de Julianastraat 

  1970-1972 

 

469  Dossier inzake het vaststellen van de verordening op de heffing van opcenten op de 

  hoofdsom der grondbelasting 

  1971 

 

470-487 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen op de heffing en  

  invordering van baatbelasting 

  1972-1984 18 omslagen 
 

  470 Reconstructie van de St. Jozefweg 

   1972-1974 

  471 Aanleg trottoir Wilhelminalaan en Klaashofweg 

   1972-1973, 1979 

  472 Aanleg trottoir Hoogstraat 

   1972-1974, 1979 

  473 Reconstructie Dr. Poelsstraat 

   1973-1977 

  474 Aanleg riolering Hoornpost 

   1973-1974, 1979 

  475 Aanleg trottoir Schinderspark 

   1973-1979 

  476 Aanleg trottoir Groenstraat 

   1974, 1979 

  477 Aanleg straatgoot St. Jorisstraat 

   1974-1979 

  478 Aanleg trottoir Pastoor Ceyssensstraat-Bremstraat 

   1974-1975, 1979 

  479 Reconstructie Kerstenbergweg 

   1975-1977 

  480 Reconstructie Holleweg 

   1975-1978 

  481 Reconstructie Industriestraat 

   1975-1979 

  482 Aanleg trottoir Keulseweg 

   1975-1979 

  483 Particuliere percelen in het uitbreidingsgebied Offenbeek-Zuid aan de  

   verbindingsweg tussen de Beatrixstraat en de St. Theresiastraat, genaamd 

   Prins Clausstraat 

   1976-1978 
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  484 Reconstructie Heytstraat 

   1976-1978 

  485 Aanleg trottoir Burg. Janssenstraat 

   1977-1980 

  486 Verbetering stroomgebied Vuilbeek en Huilbeek 

   1978-1984 

  487 Reconstructie Hoornpost 

   1979-1982 

 

488  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen op de heffing van 

  onroerend-goedbelasting 

  1974-1983 

 

489  Dossier inzake het niet invoeren van een baatbelasting voor enkele woningen aan de 

  Molenweg 

  1977 

 

2.5.1.2.1.2 Belastingen naar de uiterlijke staat 

 

490  Stukken betreffende het aanstellen van de controleur van de vermakelijkheidsbelasting 

  en het vaststellen van diens instructie en vergoeding 

  1948-1977 

 

491  Dossiers inzake het vaststellen van verordeningen op de heffing van opcenten op de 

  hoofdsom der personele belasting 

  1950-1976 

 

492  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de verordening op de  

  heffing en invordering van een belasting op toneelvertoningen en andere  

  vermakelijkheden in de gemeente 

  1961-1977 

 

493-494 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen op de  

  heffing en invordering van hondenbelasting 

  1961-1988 2 omslagen 

 

  493 1961-1976 

  494 1976-1988 

 

495  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen op de heffing 

  en invordering van toeristenbelasting 

  1972-1982 

 

496  Dossier inzake het vaststellen van de aangifteformulieren voor de woonforensen-

  belasting en de toeristenbelasting 

  1974 

 

497  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing en  

  invordering van een woonforensenbelasting 

  1973-1979 
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2.5.1.2.2 Rechten van registratie 

 

498-500 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen op de heffing 

  en invordering van leges 

  1968-1988 3 omslagen 
 

  498 1968-1972 

  499 1974 

  500 1974-1988 

 

2.5.1.2.3 Belasting naar overige grondslagen 

 

501  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen op de heffing en  

  invordering van retributies voor het gebruik van verlaagde inritten 

  1953-1975 

  N.B. De verordening van 1975 in kopie. 

 

502  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen op de heffing en  

  invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank 

  1968, 1978-1979 

 

503  Stukken betreffende het afwijzen van een verzoek van de horeca-ondernemers in de 

  gemeente tot verlaging van de tarieven voor ontheffingen van het algemeen  

  sluitingsuur voor dranklokaliteiten 

  1975 

 

2.5.2 OPENBARE ORDE 

 

504-505 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van Algemene Politie Verordeningen 

  1948-1989 2 omslagen 
 

  504 Algemene Politie Verordening 1948 

   1948-1966 

  505 Algemene Politie Verordening 1967 

   1967-1989 

 

2.5.2.1 Toezicht op openbare grond en openbaar water 

 

2.5.2.1.1 Gebruik van openbaar gebied 

 

2.5.2.1.1.1 Standplaatsen voor woonwagens 

 

506  Dossiers inzake het vaststellen, uitvoeren en opheffen van de gemeenschappelijke 

  regeling met de gemeente Swalmen betreffende inrichting en onderhoud van een 

  woonwagenkamp 

  1949-1967 
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507  Stukken betreffende het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling regionaal 

  woonwagenkamp Venlo 

  1964-1979 

 

508  Dossier inzake het opdragen van het behartigen van gemeenschappelijke belangen op 

  het gebied van de zorg voor woonwagenbewoners aan het Gewest Noord-Limburg 

  1977-1979 

 

509  Stukken betreffende het verwijderen van woonwagens van illegaal ingenomen  

  standplaatsen 

  1977-1979 

 

2.5.2.1.1.2 Voorwerpen op, aan of boven openbaar gebied 

 

510  Stukken betreffende het leggen van kabels, het maken van wegboringen en het  

  plaatsen van telefoonpalen in of naast gemeentewegen door de P.T.T. ten behoeve van 

  het telefoonnet 

  1948-1965 

 

2.5.2.2 Maatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen 

 

2.5.2.2.1 Burgerlijke Stand 

 

511  Stukken betreffende de Burgerlijke Stand: bezoldiging en legalisatie van de  

  handtekeningen van de ambtenaren, openstellingstijden, verstrekken van inlichtingen 

  aan de provincie 

  1945-1972 

 

512  Dossiers inzake het benoemen en ontslaan van de ambtenaren van de Burgerlijke 

  Stand 

  1946-1988 

 

513  Dossiers inzake het vaststellen van de verordening tot vaststelling van de dagen en 

  uren waarop het bureau van de Burgerlijke Stand is geopend en de tijden waarop 

  gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking 

  1964, 1976 

 

514  Dossier inzake het verkrijgen van toestemming van de Minister van Justitie om de 

  akten van de Burgerlijke Stand in te schrijven in losbladige registers 

  1962 2 stukken 

 

2.5.2.2.2 Registratie van de bevolking 

 

515-516 Stukken betreffende de bevolkingsstatistiek 

  1939-1981 2 omslagen 
 

  515 In de jaren 1876-1970 

   1939-1970 

  516 In de jaren 1971-1981 

   1971-1981 
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517  Staten houdende gegevens inzake de leeftijdsopbouw van de bevolking in de gemeente 

  1951-1981 

 

518  Stukken betreffende het verstrekken van gegevens inzake de leeftijdsopbouw van de 

  gestichtsbevolking in de gemeente aan de Provinciale Planologische Dienst 

  1954-1981 

 

519  Stukken betreffende het vieren van de geboorten van de 8.000e, 10.000e, 11.000e en 

  12.000e inwoner 

  1957, 1967, 1977, 1984 

 

520  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de 13e Algemene Volkstelling in 

  1960, met de uitkomsten 

  1959-1963 

 

521  Dossier inzake het inrichten van een ponsplaatjesregister ten behoeve van de  

  mechanisatie van de bevolkingsadministratie 

  1960-1961, 1979 

 

522-524 Register van vertrokken personen 

  1964-1980 3 delen 
 

  522 1964-1967 juli 

  523 1967 juli-1973 maart  

  524 1973 maart-1980 februari 

 

525-529 Register van ingekomen personen 

  1964-1984 5 delen 
 

  525 1964-1967 juli 21  

  526 1967 juli-1970 augustus 

  527 1970 augustus-1973 oktober 

  528 1973 november 1-1977 februari 10 

  529 1977 februari 11-1984 september 6  

 

530  Dossier inzake het aanschaffen van een kaartenlift ten behoeve van de persoonskaarten 

  1968 

 

531  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de 14e Algemene Volkstelling in 

  1971, met de uitkomsten 

  1970-1972, 1977 

 

2.5.2.3 Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen 

 

532  Verblijfregister van vreemdelingen 

  1954-1976 1 deel 
 

533  Dossiers inzake het kennisnemen en verstrekken van inlichtingen betreffende  

  verzoeken tot naturalisatie 

  1951-1979 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 
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2.5.2.4 Toezicht op hotels, logementen, pensions 

 

534  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de logementenverordening 

  1967-1990 

 

2.5.2.5 Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 

 

535  Stukken betreffende maatregelen inzake dansen en danscursussen 

  1945-1970 

 

536  Stukken betreffende het bekendmaken van regelingen betreffende dansvergunningen 

  en het verlenen en weigeren van dansvergunningen 

  1947-1969 

 

537  Stukken betreffende het verlengen van het sluitingsuur voor horecagelegenheden 

  1962-1973 

 

538  Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan de Filmkring Reuver 

  1969-1978 

 

539  Dossier inzake het afwijzen van een verzoek van de gezamenlijke caféhouders om het 

  algemeen sluitingsuur voor dranklokaliteiten op 02.00 uur vast te stellen 

  1974-1975 

 

540  Stukken betreffende de bestrijding van muziekoverlast door café's 

  1978-1981 

 

2.5.2.6 Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 

541  Dossiers inzake het vaststellen van de verordening helingbestrijding en het model van 

  het door winkeliers bij te houden register als bedoeld in deze verordening 

  1974-1977 

 

542  Correspondentie met de Koninklijk Erkende Jagersvereniging Waterloo te Reuver 

  inzake het aanstellen van een jachtopziener ter bestrijding van stroperij 

  1975 4 stukken 

 

543  Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan de reserve-Rijkspolitie 

  1975-1979 

 

2.5.3 OPENBARE ZEDELIJKHEID 

 

544  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de drank- en horeca- 

  verordening 

  1967-1996 

 

545  Dossier inzake het verhogen van de subsidie aan het Consultatiebureau voor Alkohol 

  en Drugs 

  1973-1975 
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546  Dossier inzake het wijzigen van de drank- en horecaverordening ten behoeve van het 

  tegengaan van paracommercialisme 

  1974-1981 

  N.B. Gedeputeerde Staten onthielden goedkeuring aan de wijziging. 

 

547  Dossier inzake het sluiten van sexclub Cleopatra aan de Rijksweg Noord 81 ingevolge 

  overtreding van de de Drank- en Horecawet 

  1978 

 

2.5.4 OPENBARE GEZONDHEID 

 

2.5.4.1 Organisatie van de gezondheidszorg 

 

548  Dossier inzake het opgeven van gegevens inzake de organisatie van de   

  volksgezondheid in de gemeente aan het gemeentebestuur van Venlo in verband met 

  de oprichting van een regionale GGD 

  1967-1968 

 

549  Dossier inzake het opgeven van gegevens betreffende de gemeente aan de Inspecteur 

  van de Volksgezondheid ten behoeve van een apotheekrijpverklaring 

  1969 2 stukken 

 

550  Dossier inzake het opdragen van de taken die voortvloeien uit de Wet   

  ambulancevervoer aan het Gewest Noord-Limburg 

  1978, 1980 

 

2.5.4.2 Toezicht op producten 

 

551  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de verordening op de  

  keuring van waren 

  1956-1988 

 

552-553 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen op de destructie 

  1957-1967 2 omslagen 
 

  552 1957-1964 

  553 1967 

 

554-555 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de keuringsdienst 

  van slachtdieren en van vlees 

  1958-1967 2 omslagen 
 

  554 1958 

  555 1965-1967 

 

556  Dossiers inzake het aanwijzen van noodslachtplaatsen en het aanwijzen van de dagen 

  waarop vee en vlees zal worden gekeurd 

  1958-1965 
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557  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen op de heffing en  

  invordering van keurloon ten behoeve van de keuringsdienst van slachtdieren en van 

  vlees 

  1958-1978 

 

558  Dossier inzake het vaststellen van de regeling voor de gemeenschappelijke  

  keuringsdienst van slachtdieren en vlees in de kring Roermond 

  1959-1960 

 

559  Dossier inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling   

  vleeskeuringsdienst kring Roermond 

  1964-1985 

 

2.5.4.2 Besmettelijke ziektenbestrijding 

 

560  Stukken betreffende de overeenkomst met het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond 

  inzake de opname van besmettelijke zieken 

  1952-1960 

 

2.5.4.3 Aangelegenheden betreffende lijken 

 

2.5.4.3.1 Begraving 

 

561  Stukken betreffende in de gemeente gelegen graven van gedurende de Tweede  

  Wereldoorlog gesneuvelde militairen en leden van het verzet 

  1945-1984 

 

2.5.4.3.1.1 Begraafplaatsen 

 

2.5.4.3.1.1.1 Algemene begraafplaatsen 

 

562  Dossiers inzake het aanleggen, verplaatsen en verstrekken van inlichtingen over de 

  algemene begraafplaats 

  1956-1967 

 

563  Dossier inzake het aanleggen van de algemene begraafplaats aan de Burg.  

  Janssenstraat 

  1971-1975 

 

564  Dossier inzake het aanleggen van de algemene begraafplaats aan de Klaashofweg te 

  Reuver 

  1971-1979 

 

565  Dossier inzake het vaststellen van de verordening op het beheer en gebruik van de 

  algemene begraafplaatsen 

  1975 
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566  Dossier inzake het vaststellen van voorschriften voor het aanbrengen van graftekens 

  op de graven van de algemene begraafplaats 

  1975-1982 

 

567  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de verordening op de  

  heffing van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats 

  1975-1985 

 

568  Dossier inzake het aanwijzen van de algemene begraafplaats, met staten houdende 

  gegevens inzake begravingen op deze begraafplaats 

  1977-1979 

 

2.5.4.3.1.1.2 Bijzondere begraafplaatsen 

 

569  Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het R.K. kerkbestuur van de 

  parochie H. Lambertus te Reuver bij uitbreidingen van de R.K. bijzondere  

  begraafplaats aan de Karel Doormanlaan te Reuver 

  1947-1967 

 

570  Dossiers inzake het niet doorgegane plan voor de bouw van een lijkenhuisje op de 

  R.K. begraafplaats te Reuver en het inrichten van een dodenkapel in het Groene 

  Kruisgebouw te Reuver 

  1955-1956, 1967 

 

571  Dossiers inzake het aangaan van een overeenkomst met het R.K. kerkbestuur van de 

  parochie H. Gertrudis te Beesel inzake de sluiting van de bijzondere begraafplaats en 

  ingebruikname van de algemene begraafplaats en het beheren van de oude  

  begraafplaats 

  1976-1979 

 

2.5.4.3.2 Onderzoek 

 

572  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening op de  

  lijkschouwingsdienst en het benoemen en ontslaan van lijkschouwers 

  1956-1978 

 

2.5.4.4 Milieuhygiëne. Ruimtelijke ordening 

 

2.5.4.4.1 Bronnen van milieuhinder 

 

--  Dossiers inzake het verlenen van Hinderwetvergunningen 

  1960-1979 

  N.B. Deze serie is apart geplaatst en toegankelijk via een kaartsysteem en een digitale 

  toegang. 

 

573  Dossiers inzake gemeentelijke procedures, voorschriften en regelingen ingevolge de 

  Hinderwet, met een inventarisatie van Hinderwetplichtige bedrijven in de gemeente 

  1977-1983 
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2.5.4.4.2 Verwijderen van afvalstoffen 

 

2.5.4.4.2.1 Inzamelen van afvalstoffen 

 

574  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen op de heffing 

  en invordering van een recht voor het ophalen van huisvuil (reinigingsrecht) 

  1953-1970 

 

575  Stukken betreffende het reorganiseren van de vuilnisophaaldienst en het aanschaffen 

  van verzinkte vuilnisvaten 

  1959, 1969-1970 

 

576  Dossier inzake de aansluiting bij de Limburgse Reinigingsdienst voor het wekelijks 

  ophalen van huis- en grofvuil 

  1969-1970, 1975 

 

577  Stukken betreffende de regels en tarieven voor het aanbieden van huisvuil in plastic 

  zakken en het storten van afval en puin op de gemeentelijke stortplaats 

  1970-1980 

 

578  Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij landelijk georganiseerde 

  inzamelacties van bestrijdingsmiddelen 

  1973, 1977-1978 

 

579  Dossier inzake het plaatsen van glasbakken 

  1978-1980 

 

2.5.4.4.2.1.1 Vuilstortplaatsen 

 

580  Stukken betreffende de gemeentelijke vuilnisstortplaatsen aan de Kesselseweg en de 

  St. Antoniusstraat 

  1948-1968 

 

581  Dossiers inzake het aanleggen en uitbreiden van de gemeentelijke vuilnisstortplaats 

  Rijkel en verkrijgen van vergunningen daarvoor 

  1966-1980 

 

582  Dossier inzake het voorbereiden van de aanleg van een nieuwe vuilnisstortplaats aan 

  de Dubbelweg, in het Hasselt of langs de spoorlijn bij de grens met de gemeente 

  Swalmen 

  1971 

  N.B. Niet doorgegaan. 

 

583  Dossier inzake het deelnemen aan de voorbereiding van regionale afvalverwerking 

  1972-1976 
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2.5.4.4.2.1.2 Riolering 

 

N.B. Voor het onderwerp aanleggen van riolering, zie ook de paragraaf ‘Aanleg en reconstructie van 

wegen’. 

 

584-595 Dossiers inzake het aanleggen en verbeteren van rioleringswerken 

  1955-1985 12 omslagen 
 

  584 Stamriool te Reuver: voorbereiding, subsidies, verslagen bouwvergaderingen, 

   herberekening basisrioleringsplan, kosten 

   1955-1976 

  585 Stamriool te Reuver: bestek en tekeningen 

   1972 

  586 St. Jorisstraat 

   1956-1961 

  587 Riolering en vijzelgemaal aan de St. Jozefweg en Dijckersingel te Offenbeek 

   en renoveren van het vijzelgemaal 

   1957-1967, 1984-1985 

  588 Beeselseweg, Groenstraat, Industriestraat, Burg. Janssenstraat, Secretaris 

   Moonenlaan, Parklaan, St. Lambertusweg, Rijksweg en Kerstenbergweg 

   1960-1970 

  589 St. Antoniuslaan, St. Lambertusweg en Parklaan 

   1962 

  590 Pastoor Ceyssensstraat 

   1962-1963 

  591 Krommenhoek en Ronkenstein 

   1963-1966, 1969, 1973 

  592 St. Annastraat, Bergerhofweg, Bussereindseweg, Heytstraat, Holleweg,  

   Hoornpost, Burg. Janssenstraat, Kerstenbergweg, Maasstraat, Molenweg, 

   Ouddorp, Rijksweg, Walsberg 

   1963-1978 

  593 Broeklaan 

   1964-1966 

  594 Hoek Oude Baan-Maasstraat-Rijksweg 

   1965 

  595 Bestemmingsplan Hoogstraat te Beesel 

   1975-1982 

 

596-598 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor huisaansluitingen op het 

  gemeenteriool 

  1960-1964 3 omslagen 
 

  596 1960-1961 

  597 1962-1963 

  598 1964 

 

599  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de regeling inzake gemeentelijke 

  bijdragen in de kosten van aanluitingen op het gemeentelijk rioolstelsel van woningen 

  gelegen aan straten of wegen welke niet van riolering zijn voorzien 

  1963-1973 
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600  Dossiers inzake het verstrekken van inlichtingen betreffende rioleringswerken aan 

  Provinciale Waterstaat en houden van een onderzoek naar rioolwaterlozing bij panden 

  die niet zijn aangesloten op een riolering 

  1970 

 

601  Stukken betreffende de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie voor de regio 

  Venlo 

  1970-1971 

 

602  Stukken betreffende de aansluiting van de gemeente op de rioolwaterzuiverings-

  installatie voor de regio Venlo 

  1971-1976 

 

603-605 Basisrioleringsplannen 

  1971-1978 3 omslagen     

 

  603 Kern Beesel 

   1971 

  604 Reuver ten westen van de spoorlijn 

   1971-1972 

  605 Industrieterrein Molenveld met gedeelte bebouwing van Offenbeek 

   1974, 1978 

 

606  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en toepassen van de lozingsverordening 

  riolering 

  1971-1993 

 

607  Stukken betreffende de kwestie inzake de gemeentelijke riolering gelegen in het in 

  particuliere eigendom zijnde perceel sectie B 2019 aan de Rijksweg Noord 

  1974 

 

2.5.4.4.3 Hygiëne van het water 

 

608  Dossier inzake het deelnemen aan de voorbereiding van de gemeenschappelijke  

  regeling Zuiveringschap Maas, regio Venlo en de aanleg van een rioolwater- 

  zuiveringsinstallatie voor deze regio 

  1969-1972 

 

609  Dossier inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Zuiveringschap 

  Maas, regio Venlo 

  1972-1978 

 

610  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening op de heffing en  

  invordering van een waterverontreinigingsbijdrage 

  1974, 1976 
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2.5.4.4.4 Lucht- en bodemhygiëne met betrekking tot bebouwde en te bebouwen plaatsen 

 

2.5.4.4.4.1 Planologie. Ruimtelijke ordening 

 

611-612 Verslagen van besprekingen met stedenbouwkundigen 

  1964-1981  2 omslagen 
 

  611 1964-1972 

  612 1974-1981 

 

613  Stukken betreffende planologische onderzoeken in de gemeente door het Bureau voor 

  planologisch onderzoek en advies dr J.A. Launspach 

  1968-1971 

 

2.5.4.4.4.1.1 Structuurplannen 

 

614-616 Dossier inzake het vaststellen van een structuurplan voor de hele gemeente 

  1968-1972 3 omslagen 
 

  614 Voorbereiding 

   1968-1973 

  615 Voorbereiding van het onderdeel verkeersstructuurplan 

   1969-1971 

  616 Vaststelling van het structuurplan, met het verkeersstructuurplan 1970 en een 

   meerjarenplan voor investeringen in de kapitaalsector voor de jaren 1970-1974 

   1972 

 

2.5.4.4.4.1.2 Uitbreidings- en bestemmingsplannen 

 

617-619 Dossiers inzake het vaststellen en herzien van het bestemmingsplan Hoogstraat 

  1947-1978 3 omslagen 
 

  617 Vaststelling en eerste herziening 

   1947-1972 

  618 Tweede herziening 

   1973-1976 

  619 Tweede herziening, deelplan I 

   1977-1978 

 

620-622 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en herzien van het bestemmingsplan  

  Reuverveld 

  1947-1987 3 omslagen  

 

  620 Voorbereiding 

   1947-1975 

  621 Vaststelling en wijziging 

   1974-1987 

  622 Eerste herziening 

   1978-1979 
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623  Dossier inzake het vaststellen van het uitbreidingsplan in onderdelen Offenbeek 

  1950-1962 

 

624  Dossier inzake het vaststellen van het uitbreidingsplan in hoofdzaken 

  1957-1961 

 

625  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het uitbreidingsplan in onderdelen Bij 

  de Oude Baan 

  1957-1964 

 

626  Dossier inzake het vaststellen van het uitbreidingsplan in onderdelen Klaashof 

  1959-1964 

 

627  Dossier inzake het vaststellen van het uitbreidingsplan in onderdelen Wildenkamp I 

  1959-1967 

 

628  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening houdende algemene 

  regelen ter bescherming van de belangen van derden in verband met rooilijnen,  

  bouwverboden en uitbreidingsplannen 

  1960-1961 

 

629  Dossier inzake het wijzigen van het uitbreidingsplan in hoofdzaken betreffende de 

  bestemming van een gedeelte in het gebied De Bercken genaamd Ootskoul tot  

  bungalowgebied 

  1961-1962 

 

630  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het uitbreidingsplan in onderdelen 

  Wildenkamp II en het bestemmingsplan Wildenkamp IIA 

  1961-1974 

  N.B. De plannen ontbreken. 

 

631  Dossier inzake het vaststellen van het uitbreidingsplan in onderdelen voor de gebieden 

  Vossenberg en Solberg 

  1962-1966 

  N.B. Het plan ontbreekt. 

 

632  Dossiers inzake het voorbereiden van -niet doorgegane- wijzigingen van het  

  uitbreidingsplan in hoofdzaken betreffende de gebieden Donderberg en een perceel 

  nabij kasteel Nieuwenbroek 

  1963-1968 

 

633  Stukken betreffende het aanvragen van rijkssubsidie ten behoeve van het saneren van 

  het oude industriegebied te Offenbeek 

  1963-1965, 1971-1976 

  N.B. De bijdragen zijn niet toegekend. 

 

634  Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Offenbeek II 

  1964-1967 

 

635  Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Klaashof II 

  1964-1967 
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636-638 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het bestemmingsplan Leeuwen 

  1964-1978 3 omslagen 
 

  636 Voorbereiding 

   1964-1976 

  637 Tekeningen behorende bij de voorbereiding 

   1965-1976  

  638 Vaststelling en eerste wijziging 

   1976-1978 

 

639  Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Bij de Oude Baan III 

  1965-1967 

 

640-644 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het bestemmingsplan Beekstraat 

  1965-1983 5 omslagen 
 

  640 Voorbereiding 

   1965-1973 

  641 Vaststelling en wijziging 

   1973-1979 

  642 Vaststelling deelplan I 

   1974-1977 

  643 Voorbereiding 1e wijziging 

   1979-1983 

  644 Vaststelling 1e wijziging 

   1979-1982 

 

645  Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Winkelcentrum Wildenkamp I 

  1966-1968 

  N.B. Het plan ontbreekt. 

 

646  Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Dijckersingel 

  1966-1969 

 

647-648 Dossiers inzake het vaststellen en herzien van het bestemmingsplan Reuver Noord 

  1967-1976 2 omslagen 
 

  647 Vaststelling 

   1967-1970 

  648 Eerste herziening en partiële herziening ten behoeve van de bouw van  

   bungalows aan het Schinderspark 

   1970-1976 

 

649-653 Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Offenbeek-Zuid 

  1967-1987 5 omslagen 
 

  649 Voorbereiding 

   1967-1978 

  650 Voorbereiding deelplan II 

   1978-1979 

  651 Vaststelling deelplan I 

   1979-1980 

  652 Vaststelling en wijzigingen deelplan II 

   1978-1982 
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  653 Vaststelling en wijzigingen deelplan III 

   1978-1987 

 

654-655 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het bestemmingsplan Offenbeek-

  Noord 

  1967-1988 2 omslagen 
 

  654 Voorbereiding 

   1967-1973 

  655 Vaststelling en wijzigingen 

   1973-1988 

 

656  Dossier inzake het voorbereiden van het bestemmingsplan Lommerbergen 

  1968-1969 

 

657  Stukken betreffende het voorbereiden van het bestemmingsplan Hoendercamp 

  1969-1970 4 stukken 

 

658  Dossier inzake het voorbereiden van het bestemmingsplan Hoornpost 

  1969-1971 

  N.B. Niet doorgegaan, de vaststelling van de bestemmingen in dit gebied is  

  opgenomen in de eerste herziening van het bestemmingsplan Vossenberg. 

 

659-661 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het bestemmingsplan Wildenkamp I 

  1969-1978 3 omslagen 
 

  659 Voorbereiding 

   1969-1974 

  660 Vaststelling en wijziging ten behoeve van de bouw van woningen op de hoek 

   Heerstraat-Burg. Claessenstraat 

   1973-1977 

  661 Vaststelling deelplan I 

   1973-1978 

 

662-664 Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en herzien van het Algemeen   

  Bestemmingsplan 

  1970-1986 3 omslagen 
 

  662 Voorbereiding 

   1970-1974 

  663 Vaststelling en wijziging 

   1973-1986 

  664 1e herziening 

   1978-1980 

 

665  Dossier inzake het voorbereiden van het bestemmingsplan De Mortel 

  1975-1977 

  N.B. Niet doorgegaan, de vaststelling van de bestemmingen in dit gebied is  

  opgenomen in de eerste herziening van het bestemmingsplan Vossenberg. 

 

666  Dossiers inzake het aanvullen van de gebruiksvoorschriften voor bijgebouwen, het 

  opmeten en karteren van diverse bestemmingsplannen en het voeren van overleg 

  inzake het veranderen van de bestemming champignon-kwekerij 

  1975-1980 
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667  Dossier inzake het afwijzen van een verzoek van J.H. Joosten om planschade- 

  vergoeding ingevolge de wijziging van de bestemming van een perceel aan de  

  Bussereindseweg in het Algemeen Bestemmingsplan Beesel 1972 

  1975-1983 

 

668  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het bestemmingsplan Kernplan Beesel 

  1975-1988 

 

669  Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan Centrumplan Reuver, deelplan 

  I 

  1976-1980 

 

2.5.4.4.4.1.3 Streekplannen 

 

670-671 Stukken betreffende het kennisnemen van, voeren van overleg over en indienen van 

  bezwaren tegen het Streekplan Venlo en omstreken van de provincie 

  1961-1967 2 omslagen 
 

  670 Ontwerpplan 

   1961-1966 

  671 Vastgesteld plan 

   1964-1967 

 

672  Dossier inzake het opstellen van de structuurschets Tegelen - Belfeld - Beesel -  

  Swalmen in samenwerking met de gemeenten Tegelen, Belfeld en Swalmen 

  1965-1968 

 

2.5.4.4.4.1.4 Wijze van bebouwing 

 

673  Dossiers inzake het vaststellen van rooilijnen 

  1955-1966 

 

674  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan Stienstra Bouwprojekten- 

  ontwikkeling Roermond B.V. bij het in bouwexploitatie brengen van gronden aan de 

  Kesselseweg, St. Lambertusweg en Parklaan in het bestemmingsplan Reuverveld 

  1979-1982 

 

2.5.4.4.4.2 Parken, plantsoenen, wandelplaatsen en speelterreinen 

 

675  Dossiers inzake het aanleggen van kinderspeelplaatsen en het ter beschikking stellen 

  van terreinen als speelgelegenheid ten behoeve van de jeugd 

  1961-1970 

 

676  Dossiers inzake het verbeteren van plantsoenen en het aanleggen van plantsoenen op 

  de hoek Klaashof-Rijksweg, tussen de Vincent van Goghstraat en de spoorlijn, bij de 

  Boerenleenbank te Reuver, aan de Bremstraat, rond de kleuterschool te Offenbeek, 

  aan de Dr. Poelsstraat 

  1962-1970 
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677  Dossiers inzake het aanleggen van plantsoenen bij het kerkhof en de pastorie te  

  Reuver, aan de Vossenberg, aan de Prinses Irenelaan, aan de Oude Baan en aan de 

  Henri Hermansstraat tussen de achterzijde van de industrieën en het station 

  1964-1968 

 

678  Dossiers inzake het lid worden van de Stichting Ruimte voor de Jeugd en het  

  inschakelen van deze stichting voor een onderzoek naar de speelgelegenheden voor de 

  jeugd in de gemeente 

  1969, 1975-1978 

 

679  Dossiers inzake het aanleggen van speelgelegenheden voor de jeugd aan de  

  Dijckersingel-St. Jozefweg, nabij sportpark Offenbeek, Hazenkamp, Kastanjelaan-

  Dijckersingel-Eikenlaan, Kerstenbergweg, Nachtegaalstraat, Oude Baan, Oude  

  Schans, Schinderspark, Wittebergstraat en Wildenkamp 

  1971-1978 

 

680  Stukken betreffende de subsidiemogelijkheden voor speelgelegenheden in de  

  woonomgeving 

  1976-1977 

 

2.5.4.5 Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 

 

2.5.4.5.1 Dranken 

 

2.5.4.5.1.1 Drinkwatervoorziening 

 

681  Stukken betreffende het verlenen van bijdragen in het exploitatietekort van de  

  Waterleidingmaatschappij voor Midden- en Noord-Limburg en het bemiddelen bij 

  het verkrijgen van subsidies van het Rijk en de provincie voor deze maatschappij 

  1948-1972 

 

682  Stukken betreffende de bouw van en lozingsvergunning voor het pomp- en filterstation 

  in het gebied De Walsberg van de Waterleidingmaatschappij voor Midden- en Noord-

  Limburg 

  1950-1964 

 

683  Stukken betreffende het opgeven van lijsten van wel en niet op het waterleidingnet 

  aangesloten percelen aan de Waterleidingmaatschappij voor Midden- en Noord- 

  Limburg 

  1952-1964 

 

684  Dossier inzake het verlenen van een financiële bijdrage aan de aanleg van waterleiding 

  in de gehuchten Rijkel en Bakheide 

  1954-1968 

 

685  Stukken betreffende de fluoridering van het drinkwater in de gemeente 

  1960-1970 
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686-687 Dossiers inzake het beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van de aansluiting 

  op het waterleidingnet van super onrendabele percelen 

  1963-1982  2 omslagen 
 

  686 Ronkenstein en Meerlebroek en aan de Broeklaan, St. Annastraat, De Weerd, 

   Keulseweg, Waterloseweg, Bussereindseweg, Gerardusdijk en de  

   Heidenheimseweg 

   1963-1973 

  687 Kesselseweg, St. Antoniuslaan, De Walsberg, Ouddorp, Maasstraat, St.  

   Barbarastraat en Keulseweg 

   1965-1982 

 

2.5.4.5.2 Volkshuisvesting 

 

688  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Dienst 

  Bouw- en Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld- Swalmen 

  1947-1967 

 

689  Dossiers inzake de administratieve organisatie en de poging tot opheffen van de 

  gemeenschappelijke regeling voor het bouw- en woningtoezicht met de gemeenten 

  Belfeld en Swalmen 

  1949-1965 

 

690  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen regelende de rangen en 

  bezoldigingen van het personeel van de gemeenschappelijke dienst bouw- en  

  woningtoezicht in de gemeenten Beesel, Belfeld en Swalmen 

  1951-1969 

 

691-692 Stukken betreffende het verkrijgen en verdelen van bouwvolumen 

  1960-1974  
 

  691 1960-1967 

  692 1968-1974 

 

693  Dossier inzake het besluiten tot opheffing van en uittreding uit de gemeenschappelijke 

  regeling Dienst Bouw- en Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld-Swalmen 

  1963-1966 

  N.B. Goedkeuring aan de opheffing onthouden door Gedeputeerde Staten. 

 

694  Dossiers inzake de administratieve organisatie en de opheffing van de   

  gemeenschappelijke regeling voor het bouw- en woningtoezicht met de gemeenten 

  Belfeld en Swalmen 

  1967-1990 

 

695  Dossiers inzake het verkrijgen en verdelen van woningcontingenten in de jaren 1974-

  1983 en het beantwoorden van vragenlijsten nieuwbouw en vernieuwbouw over de 

  jaren 1975-1985 van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

  1974-1983 

 

696  Dossier inzake het besluiten tot opheffing van en uittreding uit de gemeenschappelijke 

  regeling bouw- en woningtoezicht met de gemeenten Belfeld en Swalmen 

  1975-1979 

  N.B. Gedeputeerde Staten onthielden goedkeuring aan dit besluit en het beroep van de 

  gemeente daartegen werd ongegrond verklaard door de Kroon. 
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697  Dossier inzake het deelnemen in het district schakelgebied Tegelen-Belfeld-Beesel-

  Swalmen van de Stichting Het Limburgs Welstandstoezicht 

  1977-1979 

 

2.5.4.5.3.1 Eisen aan bouwwerken en terreinen te stellen 

 

698  Dossiers inzake het bepalen van het beleid ten aanzien van het bouwen van  

  woningafscheidingen, garages, serres, schuilgelegenheden voor dieren en overdekte 

  privé-zwembaden 

  1934-1976 

 

699  Dossiers inzake het slopen van bouwwerken met een historisch karakter 

  1951-1981 

 

--  Dossiers inzake het verlenen van bouwvergunningen 

  1960-1979 

  N.B. Deze serie is apart geplaatst en toegankelijk via een kaartsysteem en een digitale 

  toegang. 

 

700  Staten houdende gegevens inzake in de jaren 1960-1980 verleende bouwvergunningen 

  1960-1980 

 

701  Dossier inzake het vaststellen van de verordening op de recreatiewoonverblijven 

  1967-1968 

 

702-703 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van bouwverordeningen 

  1967-1988 2 omslagen 
 

  702 Bouwverordening 1967 

   1967-1969 

  703 Bouwverordening 1974 

   1973-1988 

 

704  Dossier inzake het afbreken van de gebouwen van de dakpannenfabriek Gebrs. Feyen 

  N.V. aan de Keulseweg 

  1969-1972 

 

705  Dossier inzake het weigeren om een ten name van P. Maessen gestelde vergunning 

  voor het bouwen van een huis aan de Bussereindseweg over te schrijven op naam van 

  J. Joosten 

  1972-1983 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

2.5.4.5.3.2 Verbeteren van woontoestanden, bouwwerken en terreinen 

 

706  Voorbeelden van persoonsdossiers inzake particuliere woningbouw met  

  overheidssteun op grond van rijksregelingen of gemeentelijke garantie voor  

  hypothecaire lening 

  1958-1962 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 
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707  Stukken betreffende het onbewoonbaar verklaren van woningen 

  1960-1973 

 

708  Voorbeelden van persoonsdossiers inzake toegekende premies ingevolge de  

  Rijkspremieregeling Woningverbetering en -splitsing 1953 

  1961 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

709  Stukken betreffende het aanschrijven van de bewoners van het pand Klaashofweg 1 

  inzake verbetering van hun woning 

  1969-1971 

 

710  Dossier inzake het houden van een woningonderzoek 

  1970-1974 

 

711  Voorbeelden van persoonsdossiers inzake toekenning van een premie ingevolge de 

  premieregelingen woningverbetering 

  1971 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

712-713 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de  

  voorwaarden waaronder van gemeentewege geldelijke steun wordt verleend ter  

  bevordering van krotontruiming en woningverbetering 

  1970-1975 2 omslagen 
 

  712 1970-1974 

  713 1975 

 

2.5.4.5.3.3 Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw 

 

714  Voorbeelddossier inzake het verlenen van medewerking aan Woningvereniging  

  Beesel-Reuver bij de bouw van woningen ingevolge de bijdrageregeling  

  woningwetbouw 1950: 65 woningen aan Bremstraat, St. Jozefweg, Offenbekermarkt, 

  Lindenlaan, Eikenlaan, Hoogstraat, Oude Schans, Dreessencampstraat en  

  Wittebergstraat 

  1964-1972 

 

715  Dossiers inzake het vaststellen van besluiten betreffende het garanderen van de  

  betaling van rente en aflossing van leningen voor de aankoop van woningen ingevolge 

  het Besluit geldelijke steun volkshuisvesting, de Beschikking geldelijke steun eigen 

  woningen en de Beschikking bezitsvormingsfonds eigen woningen 

  1967-1971 

 

716  Stukken betreffende de planning van de particuliere woningbouw en het  

  bouwprogramma van Woningvereniging Beesel-Reuver voor de jaren 1972-1976 

  1972 

 

717  Dossiers inzake het gemeentelijk beleid inzake de verkoop van woningwetwoningen 

  1976-1981 
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2.5.4.5.3.3.1 Woningverenigingen 

 

718  Stukken betreffende de rijksbijdragen op het exploitatietekort van het Gemeentelijk 

  Woningbedrijf Beesel ingevolge de Woningwet 

  1948-1973 

 

719  Stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting van een regionale  

  woningbouwvereniging voor de gemeenten Beesel, Belfeld en Tegelen 

  1973 

  N.B. Niet doorgegaan. 

 

720  Stukken betreffende de organisatie, het functioneren en de taken van Woning- 

  vereniging Beesel-Reuver 

  1974-1982 

 

2.5.4.5.3.3.2 Bouwfondsen 

 

721  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en opheffen van de gemeenschappelijke 

  regeling inzake het intercommunaal Bouwfonds Het Land van Maas en Roer 

  1953-1981 

 

722-723 Dossier inzake het vaststellen van het reglement op het Bouwfonds voor Limburgse 

  Gemeenten 

  1966-1982 2 omslagen 
 

  722 1966-1967 

  723 1974-1982 

 

2.5.4.5.3.4 Bemoeiingen met bestaande woningen 

 

724  Stukken betreffende de commissie van advies als bedoeld in artikel 8 van de  

  Woonruimtewet 1947, de commissie van bijstand inzake woningtoewijzing als  

  bedoeld in artikel 60 van de Gemeentewet en het toepassen van de Woonruimtewet 

  1947 

  1947-1970 

 

725  Dossier inzake het vaststellen van de regeling tot toekenning van een tegemoetkoming 

  in de kosten van verhuizing van een goedkopere woning naar een duurdere en van een 

  grotere woning naar een kleinere 

  1967-1968 3 stukken 

 

726  Correspondentie met Woningvereniging Beesel-Reuver inzake het beleid ten aanzien 

  van ontruiming van woningen 

  1970 2 stukken 

 

727  Voorbeelden van persoonsdossiers inzake financiële tegemoetkomingen bij vrijwillige 

  beschikbaarstelling van woonruimte ingevolge de Beschikking geldelijke steun  

  doorstroming 

  1970-1973 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 
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728-730 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de  

  voorwaarden waaronder geldelijke steun wordt verleend ter bevordering van de  

  doorstroming naar een andere woning 

  1970-1975 3 omslagen 
 

  728 1970-1972 

  729 1973-1974 

  730 1975 

 

731  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de voorwaarden  

  waaronder geldelijke steun wordt verleend aan bejaarden bij verhuizing en van de 

  hoogte van de vergoeding 

  1975, 1980 

 

2.5.4.5.3.5 Sociaal-economisch onderzoek betreffende de volkshuisvesting 

 

732  Stukken betreffende het opgeven van statistische gegevens inzake de woningvoorraad 

  in de gemeente aan het Centraal Bureau voor de Statistiek 

  1958-1970 

 

733  Dossier inzake het deelnemen aan het woningmarktonderzoek in de regio Venlo 

  1971-1976 

 

2.5.5 OPENBARE VEILIGHEID 

 

2.5.5.1 Bescherming van de bevolking en objecten tegen (oorlogs-)geweld 

 

734  Stukken betreffende het voorbereiden op een evacuatie van de bevolking 

  1950-1969 

 

735  Dossier inzake het benoemen van E.J.J. Rutten tot kringnoodwachter van de A-kring 

  Bescherming Bevolking Limburg in de functie van hoofd zelfbescherming van de 

  gemeente Beesel 

  1957-1964 

 

736  Stukken betreffende de reorganisatie van de Bescherming Bevolking, kring Venlo 

  1959-1961 

 

737  Stukken betreffende het plaatsen van sirenes van de Bescherming Bevolking 

  1959-1967 

 

738  Stukken betreffende het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling A Kring 

  Bescherming Bevolking Limburg c 

  1961 2 stukken 

 

739  Waarschuwings- en alarmeringsplan van de Bescherming Bevolking 

  1962 
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740  Voorbeeld van een dossier inzake inlijving van een noodwachtplichtige bij de  

  Bescherming Bevolking A-kring Limburg-c en stukken betreffende het toekennen van 

  vrijwilligersmedailles en jaartekenen aan leden van de gemeentelijke brandweer en 

  Bescherming Bevolking 

  1969-1970 

 

741  Verslag van een oefening civiele verdediging te Reuver 

  1970 1 stuk 

 

742  ‘Rapport enquête fall-outbescherming Beesel’ 

  1970 

 

743  Beschermingsplan gemeente Beesel 

  1972 concept 
 

744  Gemeentelijk rampenplan 

  1977 concept 
 

2.5.5.2 Ontploffingen, ontbrandingen en dergelijke gevaren 

 

745  Stukken betreffende het opsporen en opruimen van explosieven 

  1973-1979 

 

746  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de routeringsregeling vervoer  

  gevaarlijke stoffen en het aanwijzen van wegen en weggedeelten waarlangs  

  gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd 

  1976-1979 

 

2.5.5.3 Brand 

 

2.5.5.3.1 Brandveiligheid 

 

747  Dossier inzake het aangaan van een overeenkomst met J.H.G. Schoolmeesters inzake 

  het vegen en controleren van schoorstenen 

  1957-1967 

 

748  Dossiers inzake het vaststellen van veiligheidsvoorschriften voor dansgelegenheden en 

  het vaststellen en wijzigen van de brandveiligheidsverordening 

  1970-1978 

 

2.5.5.3.2 Brandbestrijding 

 

749-750 Stukken betreffende de organisatie van de vrijwillige brandweer 

  1943-1983 2 omslagen 
 

  749 Verslag over de jaren 1940-1942, viering van het 25-jarig bestaan, verslagen 

   van besprekingen met het personeel, personeelslijsten, klachten over het 

   personeel 

   1943-1966 
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  750 Betaling van loon- en inkomstenbelasting, benoeming van de leden, afscheid 

   commandant F.A.L. Peeters, ledenlijsten, toekennen onderscheidingen 

   1966-1983 

 

751  Dossiers inzake het verzekeren van de leden van de vrijwillige brandweer 

  1947-1977 

 

752  Stukken betreffende het vaststellen van de vergoedingen voor de leden van de  

  vrijwillige brandweer 

  1951-1981 

 

753  Dossiers inzake brandalarmering en -melding 

  1958-1979 

 

754-756 Brand- en hulpverleningsrapporten 

  1958-1979 3 omslagen 
 

  754 1958-1968 

  755 1969-1974 

  756 1976-1979 

 

757  Persoonsdossiers van de leden van de vrijwillige brandweer Beesel-Reuver 

  1958-1986 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

758  Dossiers inzake onderlinge hulpverlening van de brandweer in de regio 

  1959-1977 

 

759  Stukken betreffende de samenwerking tussen de vrijwillige brandweer en de  

  Bescherming Bevolking 

  1962-1981 

 

760  Juryrapporten betreffende brandweerwedstrijden waaraan de vrijwillige brandweer 

  Beesel-Reuver heeft deelgenomen 

  1973-1975 kopieën 

 

761  Agenda’s en notulen van de stafvergaderingen van de brandweer 

  1977 

 

762  Dossier inzake het opdragen van de zorg voor de behartiging van gemeenschappelijke 

  belangen zoals omschreven in het takenbesluit geregionaliseerde brandweer aan het 

  Gewest Noord-Limburg 

  1978-1979 

 

763  Dossier inzake het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van het 40-jarig 

  bestaan van de vrijwillige brandweer Beesel-Reuver 

  1980 

 

2.5.6 WATERSTAAT 

 

764  Stukken betreffende het voeren van overleg met diverse instanties inzake het  

  tegengaan van de afkalving van de oevers van de Maas 

  1948-1973 
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765  Stukken betreffende het opmaken en wijzigen van de leggers der waterlossingen 

  1949-1977 

 

766  Stukken betreffende beleid en uitvoering inzake het reinigen van de waterlossingen 

  1954-1968 

 

767  Dossier inzake het verbeteren van de Huilbeek 

  1958-1963 

 

768  Stukken betreffende het verbeteren van de gracht rond kasteel Nieuwenbroek te Beesel 

  1958-1973 

 

769  Dossier inzake het overkluizen van de Reuverbeek op het industrieterrein aan de 

  Charles Ruysstraat en de Dr. Poelsstraat 

  1963, 1969, 1974 

 

770  Stukken betreffende de bescherming van waterwingebieden 

  1967-1979 

 

771  Dossier inzake het verzamelen van gegevens betreffende grondwaterstanden en  

  peilpunten in verband met eventuele ontgravingen 

  1972 

 

772  Legger van de waterlossingen 

  1976-1977 1 deel groot formaat 
 

773  Dossiers inzake het kenbaar maken van het standpunt betreffende de inrichting van 

  grindwinningsgebieden aan diverse verenigingen en instanties 

  1976-1980 

 

774  Dossier inzake het aanbrengen van een sluis met spindelschuif in de vijver nabij 

  Ronkenstein 

  1977-1978 5 stukken 

 

2.5.7 VERKEER EN VERVOER 

 

2.5.7.1 Verkeer en vervoer te land 

 

2.5.7.1.1 Zorg voor  wegen en waterovergangen en het vervoer daarover 

 

2.5.7.1.1.1 Zorg voor wegen 

 

775  Stukken betreffende het opgeven van gegevens inzake de wegen in de gemeente aan 

  Provinciale Waterstaat, het houden van een onderzoek naar de verkeersdrukte op het 

  veer in samenwerking met de gemeente Kessel en het verlenen van medewerking aan 

  Provinciale Waterstaat bij het houden van verkeerstellingen, met de uitslagen van de 

  tellingen 

  1960-1970 
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776  Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen bij Gedeputeerde Staten  

  betreffende het rapport inzake de verkeersverbindingen in het kader van de verbetering 

  van de infrastructuur in de provincie Limburg 

  1965-1966 

 

777  Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen betreffende de aanleg van de 

  streekweg Beesel-Tegelen bij de provincie 

  1967-1974 

 

778  Dossier inzake het overnemen van afschriften van door Gedeputeerde Staten verleende 

  vergunningen en ontheffingen uit de periode 1883-1968 betreffende het door de 

  gemeente van Provinciale Waterstaat overgenomen gedeelte van de provinciale weg 

  Reuver-Meijel 

  1971 

  N.B. Met de betreffende vergunningen en ontheffingen. 

 

779  Dossier inzake het voorstellen van wijzigingen in het provinciale quartaire wegenplan 

  voor de gemeente aan Provinciale Waterstaat 

  1971 

 

780  Dossier inzake het opstellen van de verkeersstructuurnota centrumgebied Reuver 

  1978-1981 

 

2.5.7.1.1.1.1 Aanleg en reconstructie van wegen 

 

781-783 Dossier inzake de reconstructie van een verbindingsweg van Reuver naar Swalmen en 

  het aanleggen van een fietspad langs deze weg 

  1958-1981 3 omslagen 
 

  781 Voorbereiding, begroting, bestek en voorwaarden 

   1958-1971 

  782 Opdracht aan Ingenieursbureau van Kleef N.V. tot het besteksklaar maken van 

   het plan, correspondentie met de Provinciale Limburgse Electriciteits  

   Maatschappij inzake het verleggen van kabels, leidingen en lichtmasten, 

   voorbereiding aankoop van gronden 

   1966-1971 

  783 Verzoeken aan diverse instanties om de noodzaak van de reconstructie te 

   beargumenteren, taxatierapporten inzake aan te kopen gronden, aanbesteding 

   en gunning, bouwbesprekingen, financiële afwikkeling, oplevering,  

   revisietekeningen en revisiegegevens 

   1967-1981 

 

784-837 Dossiers inzake het aanleggen en reconstrueren van wegen (en riolering) 

  1959-1986 55 omslagen 
 

  784 Wegfundering en riolering in het uitbreidingsplan Oude Baan, 1e fase 

   1959-1961 

  785 Dijckersingel, St. Jozefweg en de Lindenlaan, verleggen van de   

   waterleiding in de Pastoor Ceyssensstraat 

   1959-1963 

  786 Verhardingen en rioleringen in de Prins Hendrikstraat 

   1960-1961 
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  787 Verhardingen en riolering in de St. Barbarastraat, verhardingen in het  

   uitbreidingsplan Oude Baan, 1e fase 

   1960-1962 

  788 Wegen in het uitbreidingsplan Oude Baan, 2e fase en in de Hoogstraat en 

   reconstructie van de Nieuwstraat 

   1960-1963 

  789 Agrarische wegen 

   1961-1974 

  790 Wegen en riolering in het uitbreidingsplan Hoogstraat: Hoogstraat,  

   Wittebergstraat, Nieuwstraat, Hensenbosstraat 

   1962-1963 

  791 Wegen en riolering in het uitbreidingsplan Oude Baan: Oude Baan, Oude 

   Schans, St. Barbarastraat, Schinderspark, Leeuwerikstraat, Lijsterstraat,  

   Merelstraat, Nachtegaalstraat, Vinkenstraat 

   1962-1965 

  792 Wegen en riolering in het uitbreidingsplan Offenbeek, fase 1 

   1963 

  793 Wegen en riolering in het uitbreidingsplan Offenbeek, fase 2 

   1963-1965 

  794 Kerkplein te Offenbeek 

   1964-1965 

  795 Wegen en riolering in het uitbreidingsplan Solberg en het plan Vossenberg 

   1964-1968 

  796 Parallelweg met aansluiting op de bestaande Bergerhofweg en riolering in het 

   uitbreidingsplan Wildenkamp II 

   1964-1969 

  797 Wegen en riolering in het uitbreidingsplan Klaashof 

   1965-1969 

  798 Toegangsweg, riolering en parkeerterreinen bij zwembad De Bercken te 

   Reuver 

   1966-1967 

  799 Uitbreidingsplan Offenbeek 

   1967-1969 

  800 Verleggen van de uitmonding van de Julianastraat op de Rijksweg 

   1967-1970 

  801 Klinkerweg met riolering aan de Oude Schans te Reuver 

   1968-1969 

  802 Weg met riolering nabij de hoek Rijksweg-Klaashofweg te Reuver 

   1968-1969 

  803 Verlengen van de Hensenbosstraat te Beesel 

   1968-1970 

  804 Wilhelminalaan 

   1968-1975 

  805 Wegen en riolering ten zuiden van de St. Barbarastraat te Reuver 

   1969-1971 

  806 Wegen en riolering tussen de Beukelstraat en Schelkensbeek in het  

   bestemmingsplan Offenbeek 

   1969, 1971 

  807 Verbindingsweg met riolering tussen de Beukelstraat en de Pastoor  

   Ceyssensstraat 

   1969-1972 

  808 Wegen en riolering op het industrieterrein Molenveld, gedeelte Molenweg en 

   Nijverheidsweg 

   1969-1979 
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  809 Wegen en rioleringen ten westen van de Sportlaan te Reuver in het gebied 

   Hazenkamp 

   1970-1974 

  810 Wegen en riolering in het bestemmingsplan Wildenkamp: Burg. Moorenstraat, 

   Burg. Claessenstraat, Groenstraat en Schoolpad 

   1970-1979, 1986 

  811 Muiterdijk 

   1971-1978 

  812 Reconstructie van de Hoornpost 

   1971-1980 

  813 Hoogstraat te Beesel, Beeselseweg te Reuver en aanleg van fietspaden  

   van Beesel naar Reuver 

   1972-1973 

  814 Gedeelte van de St. Jozefweg nabij de spoorwegovergang 

   1972-1973 

  815 Kruispunt Rijksweg-Klaashofweg-Maasstraat 

   1972-1977 

  816 Heytstraat 

   1972-1977 

  817 Wegen, riolering en groenvoorzieningen in het bestemmingsplan Wildenkamp 

   1972-1979 

  818 Kruispunt Bergerhofweg-Rijksweg-Heerstraat 

   1972-1980 

  819 Rijkelseweg 

   1972-1979, 1983 

  820 Dr. Poelsstraat 

   1973-1976 

  821 Wegen en riolering in het bestemmingsplan Beekstraat 

   1973-1982 

  822 Burg. Janssenstraat vanaf de Krietheuvel tot aan de Markt 

   1973-1982 

  823 Wegen en rioleringen in het bestemmingsplan Offenbeek-Zuid 

   1974-1977 

  824 Gedeelte van de Keulseweg en aansluiting van deze weg op de Industriestraat 

   1974-1977 

  825 Kerstenbergweg 

   1974-1977 

  826 Ruiterpaden in het gebied De Walsberg 

   1974-1978 

  827 Industriestraat 

   1975-1978 

  828 Beatrixstraat 

   1975-1980 

  829 Wegen en riolering in het bestemmingsplan Reuverveld-Zuid 

   1975-1980 

  830 Berkenweg 

   1975-1984 

  831 Toegangspad naar de garages van de woningen Amerlosestraat 24 tot en met 

   34 

   1976-1977 

  832 Wegen en riolering in het terrein gelegen tussen Panneoven en de Keulseweg 

   1976-1979 

  833 Reconstructie van de Beekstraat 

   1976-1981 
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  834 Verhardingen in het bestemmingsplan Hoogstraat en riolering in de  

   Dreessencampstraat 

   1976-1981 

  835 Toegangsweg, parkeerplaatsen, fietsenstalling en verlichting ten behoeve van 

   sporthal De Schans aan de Bösdaellaan te Reuver 

   1978-1979 

  836 Mgr. Theelenstraat 

   1978-1980 

  837 Wegen en riolering in het bestemmingsplan Leeuwen, gedeelte   

   Sterrenbosweg, Boterbloemstraat en Distelstraat 

   1978-1983 

 

838  Dossier inzake het voorbereiden van de aanleg van wegen en riolering op het  

  industrieterrein Molenveld 

  1962-1964 

 

839  Dossier inzake de voorbereiding van de aanleg van een Maasboulevard 

  1965-1970 

  N.B. De aanleg is niet doorgegaan. 

 

840-844 Dossiers inzake het aanleggen van trottoirs 

  1967-1980 5 omslagen 
 

  840 Cruysbergstraat, Ruys van Splintersingel, Gouverneur van Hövellaan, St. 

   Jorisstraat, St. Jozefweg, Rijksweg, Vossenberg, Aalmoezenier Camplaan, St 

   Lambertusweg, Parklaan, in het Reuverveld, in het uitbreidingsplan Offenbeek 

   en op het plein voor het gemeentehuis 

   1961-1967 

  841 Oude Baan, Rijksweg, Beukelstraat, Pastoor Vranckenlaan, Cruysbergstraat, 

   Offenbeek, Hensenbosstraat, Vinkenstraat, Hoogstraat, Theresiastraat,  

   Maasstraat, Panneoven 

   1967-1973 

  842 Den Roover, Fort Brigittestraat, Schinderspark, Keulseweg, Pastoor  

   Ceyssensstraat, Bremstraat, Vossenberg, Krietheuvel, Oude Schans 

   1973-1974 

  843 Nabij de panden Gouverneur van Hövellaan 25 en 27, aan de zuidzijde van de 

   Keulseweg tussen de Theresiastraat en de Industriestraat, langs gedeeltes van 

   de Beukelstraat, langs een gedeelte van de Beeselseweg en aan de westzijde 

   van het Schinderspark 

   1975-1980 

  844 Emmastraat, weg Beesel-Swalmen, Industriestraat, Offenbeek, Mgr.  

   Theelenstraat, Groenstraat, toegangsweg naar de stortplaats, toegangsweg naar 

   het zwembad, Heideweg 

   1967-1970 

 

845-846 Dossier inzake de reconstructie van de Bussereindseweg 

  1970-1979 2 omslagen 
 

  845 Voorbereiding, behandeling van bezwaarschriften, aanbesteding, gunning, 

   oplevering, revisietekeningen, subsidie van de provincie 

   1970-1979 

  846 Bestek en voorwaarden met tekeningen 

   1976 
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2.5.7.1.1.1.2 Verbetering van wegen 

 

847-872 Dossiers inzake het verbeteren van wegen 

  1956-1981 26 omslagen 
 

  847 Uitmondingen van wegen op de Rijksweg 

   1956-1969 

  848 Weg Reuver-Belfeld via Ronkenstein en veranderen van de loop van de 

   Schelkensbeek 

   1958-1963 

  849 Kruispunt Pastoor Vranckenlaan-Heerstraat-Beeselseweg-Kesselseweg en 

   aanleggen van riolering aldaar 

   1959-1966 

  850 Markt en Ruys van Splintersingel te Beesel 

   1960-1961 

  851 Rijksweg vanaf de Maasstraat tot aan de spoorwegovergang 

   1960-1962 

  852 Ruys van Splintersingel in verband met de overkluizing van de Huilbeek 

   1961 

  853 St. Jozefweg 

   1961 

  854 St. Gerardusstraat 

   1961 

  855 Aanleggen van verharding en riolering in de Mariastraat 

   1961-1962 

  856 Aanleggen van verharding en riolering in de Karel Doormanlaan in verband 

   met de doorbraak naar de Pastoor Vranckenlaan en de Rijksweg 

   1961-1963 

  857 Marktplein te Beesel 

   1962-1963 

  858 Aanleggen van verharding en riolering in de Heerstraat 

   1962-1964 

  859 St. Annastraat, Henri Hermansstraat, Industriestraat, Keulseweg, Marktstraat, 

   Parklaan, Dr. Poelsstraat, Ronkenstein, Veenweg, St. Jozefdijk en de weg van 

   het veer tot aan de Mgr. Theelenstraat 

   1962-1967 

  860 Voetpad achter de kerk te Beesel 

   1963 

  861 Aanbrengen van een wegfundering in de Pastoor Ceyssensstraat 

   1963 

  862 Dr. Poelsstraat 

   1963-1964 

  863 Mariaplein te Beesel 

   1963-1964 

  864 Toegangsweg naar het station te Reuver 

   1965-1968 

  865 Rijksweg te Reuver 

   1966-1970 

  866 Verharden van de Burgerweg 

   1967-1968 

  867 Grensweg Swalmen-Belfeld 

   1968 5 stukken 
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  868 Toegangsweg naar het openluchtzwembad De Bercken en aanleggen van 

   riolering en een parkeerterrein aldaar 

   1969-1970 

  869 Bergweg, Kerkpad, St. Jozefweg, Molenweg, Heideweg, Krommenhoek, 

   gebied De Mortel, Hoornpost, Kerstenbergweg, Rijkelseweg, uitmondingen 

   van de Maasstraat en Klaashof op de Rijksweg, Hovergelei, Groenstraat, 

   St. Jorisstraat 

   1970-1974 

  870 Aanleggen van verharding en riolering in de Beekstraat en de Holleweg 

   1971, 1974-1981 

  871 Fietspaden, Dr. Poelsstraat, Henri Hermansstraat, Kerkplein te Beesel,  

   Beatrixstraat, Oude Bosweg, landbouwwegen, Molenweg 

   1972-1979 

  872 Aanleggen van molgoten in de St. Jorisstraat 

   1977-1979 

 

873  Stukken betreffende het reinigen van de wegen 

  1970-1979 

 

2.5.7.1.1.1.3 Groenvoorzieningen 

 

874  Dossier inzake het opstellen van een bomenplan 

  1971-1972 

 

2.5.7.1.1.1.4 Parkeervoorzieningen 

 

875  Dossier inzake het reconstrueren van de trottoirs en aanleggen van parkeerstroken 

  langs de Pastoor Vranckenlaan te Reuver 

  1969-1980 

 

876  Dossiers inzake het aanleggen van parkeerplaatsen bij de bejaardenwoningen aan 

  Rustoord, bij de Rabobank aan de Keulseweg en aan de Secretaris Moonenlaan 

  1970-1974 

 

877  Dossier inzake het aanleggen van een parkeerplaats voor vrachtwagens op de hoek 

  Heytstraat-St. Jozefweg 

  1977-1979 

 

2.5.7.1.1.1.5 Bestemming voor of onttrekking aan het openbaar verkeer 

 

878-879 Dossiers inzake het bestemmen voor en onttrekken van wegen aan het openbaar 

  verkeer 

  1952-1981 2 omslagen 
 

  878 1952-1965 

  879 1971-1981 

 

880  Stukken betreffende het onttrekken van spoorwegovergangen aan het openbaar  

  verkeer 

  1973 
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2.5.7.1.1.1.6 Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden 

 

881-883 Dossiers inzake het verlenen van vergunningen voor het hebben van een verlaagde 

  inrit in het trottoir 

  1961-1967 3 omslagen 
 

  881 1961-1963 

  882 1964-1966 

  883 1967 

 

884  Dossiers inzake het vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van 

  retributies en de regelingen inzake het aanleggen van verlaagde inritten en het  

  verharden van wegbermen 

  1974-1979 

 

885  Dossier inzake het voorbereiden van de invoering van een uitwegvergunningenstelsel 

  1976 

  N.B. Niet doorgegaan. 

 

2.5.7.1.1.2 Zorg voor waterovergangen 

 

886  Dossier inzake het overleggen met diverse instanties inzake het plan voor de aanleg 

  van een brug over de Maas naar Kessel 

  1960-1977 

  N.B. Het plan is niet doorgegaan. 

 

887  Correspondentie met de gemeente Swalmen inzake de eigendom van de brug over de 

  Swalm nabij Hoosterhof 

  1974-1975 5 stukken 

 

2.5.7.1.1.3 Zorg voor middelen van vervoer te land 

 

888  Dossiers inzake het aanleggen en verleggen van de bushalte aan de Rijksweg en 

  verbeteren van de bushalte aan de Pastoor Vranckenlaan 

  1957-1967 

 

889  Stukken betreffende het plaatsen van schuil- en wachtgelegenheden bij bushaltes 

  1960-1970 

 

890  Dossier inzake het aanleggen van twee bushaltes langs de Markt 

  1969 

 

2.5.7.1.2 Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer daarover 

 

2.5.7.1.2.1 Toezicht op wegen en waterovergangen 

 

891  Stukken betreffende het ontwerpen en wijzigen van de wegenlegger 

  1968-1974 
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892  Wegenlegger 

  1974 1 deel 
 

893  Dossier inzake het aanschrijven van de bewoners van St. Jorisstraat 40 te Beesel tot 

  het wegnemen van de blokkades op de weg voor hun woning 

  1977-1978 

 

2.5.7.1.2.2 Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en waterovergangen 

 

894  Dossiers inzake het gesloten verklaren van wegen in verband met de   

  verkeersveiligheid en het geven van ontheffingen van inrijverboden 

  1949-1967 

 

895  Dossiers inzake het aanwijzen van parkeerplaatsen en het uitvaardigen van  

  parkeerverboden 

  1951-1976 

 

896  Dossiers inzake het nemen van verkeersmaatregelen en het kennisnemen van  

  verkeersmaatregelen van de provincie betreffende in de gemeente gelegen wegen 

  1952-1969 

 

897  Dossiers inzake het plaatsen van plaatsnaamborden, verkeersborden en   

  bewegwijzering 

  1952-1979 

 

898  Stukken betreffende het instellen van en kopen van uniformen voor de   

  jeugdverkeersbrigade 

  1954-1975 

 

899  Stukken betreffende het vaststellen van de bebouwde kommen ingevolge de  

  Wegenverkeerswet door de provincie 

  1955-1972 

 

900  Dossier inzake het vaststellen van de verordening tot vaststelling van een kenteken 

  voor huurauto’s 

  1956 3 stukken 

 

901  Dossiers inzake verkeersmaatregelen betreffende voetgangers 

  1957-1974 

 

902  Dossier inzake het verzoek aan De Nederlandse Spoorwegen om de verkeersveiligheid 

  van de spoorwegovergang in de Rijksweg te verbeteren 

  1966-1972 

 

903  Stukken betreffende het voeren van overleg met Veilig Verkeer Nederland, afdeling 

  Beesel-Reuver over de verkeersvoorzieningen in de gemeente 

  1966-1975 

 

904  Dossiers inzake het verzoeken aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het 

  aanpassen van de maximum snelheid op gedeelten van de Rijksweg en de tertiaire weg 

  Beesel-Swalmen 

  1968-1972 
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905  Correspondentie met de provincie inzake de vaststelling van de bebouwde kommen in 

  de gemeente als bedoeld in de Wegenwet en de Wegenverkeerswet 

  1972-1980 

 

2.5.7.1.2.3 Toezicht op middelen van vervoer 

 

906  Stukken betreffende de busverbindingen van en naar de gemeente 

  1954-1978 

 

907  Register van huurauto’s 

  1970-1988 1 deel 
 

2.5.7.2 Verkeer en vervoer over rails  

 

908  Dossiers inzake het verbeteren van de beveiliging van de spoorwegovergangen in de 

  gemeente in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen 

  1954-1966 

 

909  Dossier inzake het verbeteren van de spoorwegovergang in de Keulseweg 

  1958-1966 

 

910  Stukken betreffende spoorwegaftakkingen naar industrieën (raccordementen) en los- 

  en laadplaatsen in de gemeente 

  1959-1972 

 

911  Dossier inzake het aanleggen van een met verkeerslichten beveiligde   

  voetgangersoversteekplaats in de Rijksweg 

  1963-1971 

 

912  Dossier inzake het beschikbaar stellen van een krediet voor het opstellen van een plan 

  tot verbetering van de spoorwegovergang in de Heerstraat 

  1966-1969 

 

2.5.7.3 Verkeer en vervoer over water 

 

913  Dossiers inzake het beheren, verbeteren en slopen van de loswallen te Beesel en 

  Reuver 

  1946-1974 

 

914  Dossiers inzake het verkrijgen van erfpacht en vergunning betreffende de loswal aan 

  de Maas van het Rijk en het verlenen van vergunningen aan derden voor het hebben 

  van voorwerpen op of aan die loswal 

  1947-1970 

  N.B. Met een afschrift van een akte van verpachting d.d. 18 juni 1927, 1950. 

 

915  Dossiers inzake het vaststellen van verordeningen op de heffing van kade-, aanleg- en 

  liggeld 

  1959-1967 
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916  Dossier inzake het verlenen van een bijdrage aan de gemeente Neer ten behoeve van 

  het overzetveer Neer-Rijkel 

  1961-1965, 1976 

 

917  Stukken betreffende het plan tot verbetering van de veerstoepen te Kessel en Beesel 

  1963 

  N.B. Het plan is niet doorgegaan. 

 

918  Dossier inzake het opruimen van het wrak en de lading van een op de Maas na  

  aanvaring gezonken schip en het openbaar verkopen daarvan ingevolge de  

  Wrakkenwet 

  1963-1964 

 

919  Stukken betreffende het aanschrijven van diverse instanties inzake het verbeteren van 

  het veerpont Beesel-Kessel 

  1965-1971 

 

2.5.7.4 Telecommunicatie 

 

920  Stukken betreffende de brievenbussen en postkantoren in de gemeente 

  1965-1973 

 

921  Dossiers inzake het instellen en samenstellen van de commissie ad hoc Werkgroep 

  Centrale Antenne en agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie 

  1978-1979 

 

2.5.8 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 

 

2.5.8.1 Bodemproductie 

 

922  Register als bedoeld in artikel 4 van het reglement op het houden van springstieren in 

  Limburg 

  1933-1965 

 

923  Dossiers inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting Proeftuin 

  Noord-Limburg 

  1952, 1959 

 

924  Dossiers inzake het deelnemen aan de ruilverkavelingsplannen De Zwaar Ohé,  

  Maasveld en Beesel 

  1953-1972 

 

925  Rapport van de Nederlandsche Heidemaatschappij inzake een vooronderzoek naar 

  drainage van gronden in het Beeselsebroek en dossier inzake het verlenen van  

  toestemming aan Th. Hoogenboom voor het aanbrengen van een drainagestelsel in 

  perceel sectie H 25 gelegen aan de Bakheide 

  1957, 1966 

 

926  Dossier inzake het aanschaffen van grondgebruikskaarten, opgesteld door de  

  Topografische Dienst 

  1959-1961 
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927-929 Dossier inzake het deelnemen aan de vrijwillige ruilverkaveling Reuver 

  1961-1968 3 omslagen 
 

  927 Voorbereiding, ruilverkavelingsovereenkomst, besluit tot het verlenen van 

   medewerking, overzichten, verlaging stuwpeil Vuilbeek, bestek van de  

   ruilverkaveling 

   1961-1968 

  928 Goedkeuren van het toedelingsplan, meebetalen van de kosten, overnemen 

   onderhoud van wegen en waterlopen, pachtkwestie tussen Gebr. Drissen en A. 

   Goertz, oplevering, akte ruilverkavelingsovereenkomst 

   1965-1975 

  929 Plankaarten, staten met gegevens betreffende de wegen, waterlopen en  

   kunstwerken, beplantingsplan, lijst van eigenaren en gebruikers aan wie een 

   vergunning voor uitmonding op een openbare waterlossing dient te worden 

   verleend, verslagen van besprekingen 

   1967-1968 

 

2.5.8.2 Industrie. Dienstverlening. Handel 

 

2.5.8.2.1 Industrie  

 

930  Stukken betreffende de industrie in de gemeente 

  1953-1976 

 

931  Dossier inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Industrieschap 

  Venlo en omgeving 

  1965-1976 

 

2.5.8.2.2 Gas- en elektriciteitsvoorziening 

 

2.5.8.2.2.1 Gas 

 

932  Dossiers inzake het toetreden tot de Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie N.V. 

  (Limagas) en deelnemen in het aandelenkapitaal van deze maatschappij 

  1951-1979 

 

933-935 Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan en subsidiëren van de aansluiting 

  van super onrendabele percelen op het gasdistributienet 

  1956-1979 3 omslagen 
 

  933 St. Antoniuslaan, Kesselseweg, St. Lambertusweg, Beeselseweg,  

   Bussereindseweg, Krommenhoek, Beukelstraat, Heerstraat, Mariastraat, 

   Rijksweg, Hoornpost, Blokhut, Keulseweg, Broekweg, Waterloseweg,  

   Wilhelminalaan, Beatrixstraat 

   1956-1972 

  934 St. Annastraat, Burg. Janssenstraat, Broeklaan, Bergerhofweg, Rijkel,  

   Industriestraat, Prinses Irenelaan, Mgr. Theelenstraat, Ronkenstein,  

   Molenweg, Krommenhoek 

   1965-1971 
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  935 Beeselseweg, Bergerhofweg, pand De Beukelen, Broekweg, Industriestraat, 

   Keulseweg, Kievit, Mariastraat, Rijkel, Burg. Janssenstraat, Scheiweg,  

   De Walsberg, tuinbouwbedrijven  

   1967-1979 

 

936  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de N.V. Nederlandse Gasunie 

  voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van gasleidingen 

  met bijkomende werken in gemeente-eigendommen, met een overeenkomst met de 

  N.V. Nederlandse Gasunie inzake levering van gas 

  1964-1967 

 

937  Dossiers inzake het beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van de aansluiting 

  van het dorp Beesel en de panden Keulseweg 145 en 151 op het gasdistributienet 

  1965-1968 

 

938  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de regeling tot toekenning van de 

  gemeentelijke bijdragen in de kosten van aansluitingen op het gasnet van onrendabele 

  gebieden 

  1968-1987 

 

939  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan en subsidiëren van de aansluiting 

  van percelen op het gasdistributienet 

  1971-1973 

 

2.5.8.2.2.2 Elektriciteit 

 

940  Stukken betreffende het aankopen en ter beschikking stellen van percelen grond aan 

  de Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij  ten behoeve van het plaatsen 

  van transformatorhuisjes 

  1948-1969 

 

941  Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de aansluiting van panden op 

  het electriciteitsnet 

  1948-1978 

 

2.5.8.2.3 Kermissen en markten 

 

2.5.8.2.3.1 Kermissen 

 

942  Dossier inzake het aanbrengen van twee electriciteitsaansluitingen op het marktplein 

  ten behoeve van kermisexploitanten 

  1966 5 stukken 

 

943  Stukken betreffende het vaststellen van de kermisdagen, het verpachten van  

  standplaatsen op de kermissen en het treffen van voorzieningen op de kermisterreinen 

  1967-1978 

 

944  Dossier inzake het houden van een enquête onder de bevolking omtrent de tijdsduur 

  van de kermissen te Reuver en Beesel 

  1971 
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945  Stukken betreffende het afwijzen van verzoeken om buiten de vastgestelde  

  kermisdagen kermissen te organiseren 

  1973-1974 

 

2.5.8.2.3.1 Markten 

 

946  Dossiers inzake het instellen van weekmarkt voor de maanden mei tot en met  

  september en uitbreiden van deze periode tot het gehele jaar 

  1972-1973 

 

947  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende het  

  marktwezen 

  1973-1976 

 

948  Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van de  

  marktcommissie 

  1973-1994 

 

949  Stukken betreffende het handhaven van de weekmarkt op het marktplein ondanks 

  parkeerproblemen in het centrum van Reuver 

  1979-1980 

 

2.5.8.2.4 Distributie van goederen 

 

950  Dossier inzake het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling inzake de  

  inrichting van de distributiedienst in de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Belfeld, 

  Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Tegelen en Venlo, met het distributieplan 

  1973-1977 

 

2.5.8.2.5 Organisatie van het bedrijfsleven 

 

951  Stukken betreffende het voeren van overleg met de Ondernemersvereniging Beesel-

  Reuver en de Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers inzake het  

  instellen van een commissie midden- en kleinbedrijf 

  1973-1982 

 

2.5.8.3 Bank- en kredietwezen 

 

952  Dossier inzake het aangaan van de verplichting om aan de Stichting Waarborginstituut 

  voor de Tuinbouw in de provincie Limburg 3/8 te vergoeden van de verliezen op 

  geldleningen aan tuinders in de gemeente 

  1959, 1980 

2.5.8.4 Jacht 

 

953  Rapporten en kaarten van het Ministerie van Landbouw en Visserij betreffende de 

  jachtvelden van jagersvereniging St Hubertus te Beesel, L.H.H. Thijssen en de  

  jagerscombinatie Waterloo te Reuver (P.G.J. Henskens, W.H. Stroeken en H.Th.W. 

  Zaayer), met kopieën van jachthuurovereenkomsten 

  1967-1968 
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954  Stukken betreffende de controleur van de Vogelwet, het verlenen van toestemming 

  voor het hebben van een jachthut en in de gemeente actieve jagersverenigingen 

  1968-1979 

 

2.5.9 ARBEID 

 

955  Verslagen inzake het bevorderen van de verkrijging van onroerend goed door  

  landarbeiders ingevolge de Landarbeiderswet en verlenen van een voorschot aan A.J. 

  Hendriks ingevolge deze wet 

  1934-1966 

 

956  Stukken betreffende het verstrekken en kennisnemen van statistische gegevens inzake 

  de beroepsbevolking 

  1957-1972 

 

957  Dossiers inzake het vaststellen van de verordening als bedoeld in artikel 4 van de 

  Winkelsluitingswet 1951 en de verordening tot regeling van vakanties voor  

  winkelbedrijven in de gemeente 

  1960, 1962 

 

958  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van verordeningen ingevolge de  

  Winkelsluitingswet 1951 

  1960-1978 

 

959  Rapport van de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie 

  over de pendelarbeid in Reuver 

  1961 1 stuk 

 

960  Stukken betreffende de Gemeentelijke Sociale werkvoorzieningscommissie  

  Handarbeiders: instelling, benoemen van de leden, agenda’s, notulen en bijlagen van 

  de vergaderingen van de commissie 

  1966-1969 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

961  Dossier inzake het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Sociale  

  werkvoorziening openluchtobjecten met de gemeenten Arcen en Velden, Belfeld, 

  Bergen, Gennep, Grubbenvorst, Mook en Middelaar, Ottersum, Tegelen en Venlo 

  1968-1977 

 

962  Dossier inzake het verlenen van een bijdrage aan het gezin Gommans in de  

  aanloopkosten van emigratie naar Australië 

  1972 

 

963  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Limburgse  

  Immigratie Stichting 

  1975-1979 

 

964  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening tot regeling van de 

  openstelling van winkels 

  1976-1978 

 

965  Dossier inzake het vaststellen van de verordening inzake het openstellen van winkels 

  in de periode voorafgaand aan Sinterklaas en Kerstmis 

  1978 
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2.5.10 MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

 

2.5.10.1 Welzijnswerk in het algemeen 

 

966  Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van het  

  Welzijnsoverleg Reuver 

  1972-1986 

 

2.5.10.2 Maatschappelijke zorg in het algemeen 

 

967  Lijst van instellingen van weldadigheid en stukken betreffende het plaatsen op en 

  schrappen van instellingen van deze lijst 

  1921-1973 

 

968  Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan het Streekcentrum voor  

  Maatschappelijk Werk 

  1964-1980 

 

969  Stukken betreffende deelname aan en subsidiëring en liquidatie van de Stichting 

  Midden-Maas Samenlevingsopbouw (Mimaso) 

  1968-1998 

 

970  Dossier inzake het vaststellen van het educatief plan voor de jaren 1978-1982 en de 

  jaarprogramma's voor 1978 en 1979 

  1977-1979 

 

2.5.10.3 Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen 

 

2.5.10.3.1 Zieken en gewonden 

 

971  Stukken betreffende het vaststellen van subsidieregelingen voor de plaatselijke  

  afdelingen van de R.K. Vereniging Het Limburgse Groene Kruis 

  1953-1954, 1975 

 

972  Stukken betreffende het toekennen van een subsidie aan het Instituut voor  

  doofstommen te Sint Michielsgestel 

  1956-1961 

 

973  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan het Nederlandsche Rode Kruis, 

  afdeling Beesel-Reuver-Belfeld, ten behoeve van de inrichting van een rampendepot te 

  Reuver 

  1959-1960 

 

974  Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de stichting van het Groene  

  Kruisgebouw te Beesel 

  1963-1967, 1979-1982 
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975  Dossier inzake het verlenen van een éénmalige subsidie aan het Rode Kruis, afdeling 

  Beesel-Reuver-Belfeld ten behoeve van de aanschaf van brancards 

  1964-1965, 1968 

 

976  Dossier inzake het verhogen van de subsidie aan Het Limburgse Groene Kruis 

  1968-1969 4 stukken 

 

977  Dossiers inzake het Groene Kruis Reuver: betalen van de salariskosten van een derde 

  wijkverpleegster, verlenen van toestemming voor het gebruik van de sectiekamer naast 

  het mortuarium voor het afleggen van doden, verlenen van subsidie 

  1969, 1976-1978 

 

978  Dossier inzake het toekennen van een jaarlijkse subsidie aan Het Groene Kruis  

  Noordelijk Midden-Limburg 

  1974-1975 

 

2.5.10.3.2 Bijstandbehoevenden 

 

979  Begrotingen en rekeningen van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Bijstand met 

  toelichting, goedgekeurd door de gemeenteraad 

  1960-1965 

 

980  Persoonsdossier van kunstenaar H.P.A.M. Kreykamp (11-02-1910 - 17-3-1973) 

  1960-1973 

 

981  Dossier inzake het vaststellen van de verordening houdende voorschriften betreffende 

  de behandeling van aanvragen om bijstand en van bezwaarschriften, als bedoeld in 

  artikelen 29 en 38 van de Algemene Bijstandswet 

  1964-1965 

 

982  Stukken betreffende het instellen van het college voor de verlening van bijstand en 

  benoemen van de leden van dit college 

  1964-1978 

 

983  Dossier inzake het voorbereiden van een regeling met de gemeente Kessel ten behoeve 

  van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet 

  1970 

 

2.5.10.3.3 Bejaarden 

 

984  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan Bejaarden Sociëteit 

  St. Jozef 

  1956-1980 

 

985  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan het Regionaal Instituut voor het  

  Ouderenwerk en verlenen van medewerking bij de oprichting en huisvesting van dit 

  instituut 

  1972-1979 

 

986  Dossiers inzake het instellen en benoemen van de leden van de indicatiecommissie 

  bejaardenoorden en vaststellen van een verordening voor de commissie 

  1973-1979 
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987-989 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Congregatie van de H. Catharina 

  van Senen bij de verbouwing van het H. Hartklooster aan de Pastoor Vranckenlaan te 

  Reuver tot bejaardenoord voor religieuzen 

  1975-1981 3 omslagen 
 

  987 Voorbereiding 

   1975-1981 

  988 Verlenen van een bouwvergunning 

   1979 

  989 Goedkeuring onder voorwaarden door de welstandscommissie 

   1979 

 

990  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de beroepsprocedure als 

  bedoeld in artikel 6K, lid 2, van de Wet op de Bejaardenoorden 

  1977 2 stukken 

 

2.5.10.3.4 Kinderen 

 

991  Dossiers inzake het verzoek aan het Ministerie van Justitie om de subsidiëring van 

  verwaarloosde kinderen in gestichten te verhogen en het verlenen van subsidie aan de 

  Centrale voor Pleeggezinnen Noord-Brabant en Limburg 

  1947-1948, 1971, 1975 

 

992  Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan de Maria Auxiliatrixschool te Venlo, de 

  Stichting Therapeutische Kampen voor Astmatische Jongeren en de Stichting B.E. 

  Laurentiusgroep Midden-Limburg 

  1967-1979 

 

993  Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan de peuterspeelzalen in de  

  gemeente 

  1971-1976 

 

2.5.10.3.5 Slachtoffers van oorlogsgeweld 

 

994-996 Persoonsdossiers inzake ondersteuning van oorlogsslachtoffers, geordend op  

  achternaam van de aanvrager 

  1940-1972 3 omslagen 
  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

  994 F-Ke 

   1945-1972 

  995 K-P 

   1940-1965 

  996 S-W 

   1940-1965 

 

997  Stukken betreffende de Regeling inzake uitkeringen aan nazi-vervolgden 

  1963-1966 
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2.5.10.3.6 Vluchtelingen 

 

998  Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij landelijke inzamelacties ten 

  behoeve van vluchtelingen 

  1954-1960 

 

2.5.10.3.7 Uitkeringen aan werklozen en arbeidsongeschikten 

 

999  Verzameling brieven van K.C. Snijtheuvel gericht aan het gemeentebestuur en de 

  Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen inzake zijn uitkering en zijn  

  schrijversactiviteiten 

  1959-1963 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

1000  Stukken betreffende de plaatselijke commissie zelfstandigen: instelling, benoemen 

  van de leden, notulen en bijlagen van de vergaderingen 

  1961-1973 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

1001  Notulen van de vergaderingen van de commissie zelfstandigen der gemeenten Beesel, 

  Belfeld en Tegelen 

  1973-1974 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

1002  Stukken betreffende het instellen, benoemen van de leden en opheffen van de  

  plaatselijke commissie werkloosheidsvoorziening 

  1966-1972 

 

1003  Stukken betreffende het instellen, benoemen van de leden en opheffen van de  

  plaatselijke commissie werkloze werknemers 

  1967, 1973 3 stukken 

 

1004  Dossiers inzake het instellen en benoemen van de leden van de commissie werkloze 

  werknemers en de commissie werkloosheidsvoorziening 

  1972-1973 

 

2.5.10.3.8 Overige groepen van hulpbehoevenden 

 

1005  Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan Vrijwillige Welfare Reuver 

  1976, 1978-1979 

 

1006  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de Stichting R.K. Gezinszorg Beesel-

  Reuver 

  1953-1972 

 

1007  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de R.K. Vereniging 

  Moederschapszorg en de Limburgse Provinciale Commissie voor de Ongehuwde 

  Moeder en haar Kind 

  1967-1979 
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2.5.11 VOLKSONTWIKKELING EN –OPVOEDING. RELIGIE 

 

2.5.11.1 Onderwijs 

 

2.5.11.1.1 Organisatie van het onderwijs en de school 

 

1008  Stukken betreffende de commissies tot wering van schoolverzuim te Reuver en  

  Beesel: benoemen en ontslaan van de leden, vaststellen en intrekken van het  

  huishoudelijk reglement, vaststellen van de vergoeding voor de secretaris,  

  jaarverslagen, opheffing 

  1954-1969 

 

1009  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de toekenning van  

  verplaatsingskosten aan het onderwijzend personeel bij het openbaar en het bijzonder 

  lager onderwijs in de gemeente 

  1957 2 stukken 

 

1010  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening tot vaststelling van 

  normen betreffende het verlenen van financiële bijstand aan hen, wier kinderen een 

  elders gevestigde school voor gewoon, buitengewoon, voortgezet of uitgebreid lager 

  onderwijs bezoeken 

  1962-1973 

 

1011  Stukken betreffende het verstrekken en kennisnemen van inlichtingen inzake de 

  schoolbesturen in de gemeente 

  1963-1976 

 

1012  Stukken betreffende de scholenplanning in de gemeente 

  1968-1970 

 

1013  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de regeling tot heffing van 

  een eenmalige bijdrage (entreegeld) in de kosten van stem- en spraakbehandeling 

  1968-1970, 1980 

 

1014  Dossiers inzake de Leerplichtwet 1969: voorbereiden van de invoering van de wet, 

  aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de leerplicht, 

  aanwijzen van artsen en psychologen ten behoeve van verklaringen inzake partiële 

  leerplicht, standpuntbepaling inzake toekenning van extra vakantieverlof aan  

  scholieren 

  1968-1980 

 

1015  Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de oprichting van de Stichting 

  Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-Limburg en het verlenen van een subsidie aan 

  deze dienst 

  1971-1975 

 

1016  Verslagen van vergaderingen van de ouderverenigingen 

  1974 
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1017  Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de commissie onderwijs, vorming en 

  jeugdzaken 

  1974-1976 

 

1018  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende de toekenning van  

  verplaatsingskostenvergoeding aan het onderwijzend personeel bij het bijzonder 

  kleuter- en lager onderwijs 

  1975 

 

1019  Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de fusie van de Stichting 

  Katholiek Schoolcentrum Reuver en de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente 

  Beesel in de Stichting Katholiek Onderwijs Reuver 

  1975-1978 

 

1020  Dossier inzake de poging om in overleg met de scholen in de gemeente een beleid vast 

  te stellen voor het toelating en verdeling van leerlingen over de kleuter- en  

  basisscholen 

  1976 

 

2.5.11.1.1.1 Kleuterscholen 

 

1021  Stukken betreffende het toekennen van vergoedingen per lokaal en per kleuter aan de 

  kleuterscholen in de gemeente 

  1956-1979 

 

2.5.11.1.1.2 Lager onderwijs 

 
1022  Stukken betreffende het vaststellen van de jaarlijkse vergoeding van kosten van  

  vakleerkrachten aan de scholen voor lager onderwijs ingevolge de Lager  

  Onderwijswet 

  1959-1983 

 

1023  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de verordening tot regeling 

  van de vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs op U.L.O.-scholen in de 

  gemeente 

  1962-1968 

 

1024-1025 Stukken betreffende het vaststellen van de jaarlijkse vergoedingen per leerling voor de 

  scholen voor lager onderwijs in de gemeente ingevolge de Lager Onderwijswet 

  1962-1975 2 omslagen 
 

  1024 1962-1971 

  1025 1972-1975 

 

1026  Dossiers inzake het subsidiëren van psychologische en school- en beroepskeuze-

  onderzoeken op de lagere scholen 

  1963-1976 

 

1027  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de 

  toekenning van verplaatsingskosten aan het onderwijzend personeel bij het openbaar 

  en bijzonder lager onderwijs in de gemeente 

  1964-1968 
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1028  Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen ten aanzien van de nota  

  Schoolvoorzieningen ten behoeve van het katholiek U.L.O. in Midden-Limburg bij de 

  Diocesane Planning Commissie Onderwijs Limburg 

  1965-1966 

 

1029  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de 

  toekenning van verplaatsingskostenvergoeding aan het onderwijzend personeel in het 

  bijzonder lager onderwijs 

  1969-1971 

 

1030  Stukken betreffende het beschikbaar stellen van subsidie voor de kosten van  

  basisonderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis verblijven 

  1972-1980 

 

2.5.11.1.1.3 Voortgezet onderwijs 

 

1031  Dossier inzake het streven naar de stichting van een Lagere Technische School in de 

  gemeente 

  1961-1971 

  N.B. De school is uiteindelijk gesticht in de gemeente Swalmen 

 

1032  Dossiers inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de verordening tot  

  vaststelling van normen betreffende het verlenen van een tegemoetkoming in de 

  reiskosten aan hen, wier kinderen een elders gevestigde school voor middelbaar, 

  voorbereidend hoger, hoger of daarmede gelijk te stellen onderwijs volgen 

  1963-1969 

 

1033  Dossier inzake het voeren van overleg met schoolbesturen en de gemeente Swalmen 

  betreffende de harmonisatie van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Beesel en 

  Swalmen 

  1973-1975 

 

2.5.11.1.1.4 Overige onderwijsvormen 

 
1034  Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de oprichting van een Mater 

  Amabilisschool te Reuver en het verlenen van subsidie aan deze school 

  1956-1978 

 

1035  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Volksuniversiteit 

  Venlo e.o. en het daaronder horende Gerlach Instituut 

  1977-1979 

 

2.5.11.1.2 Gebouwen 

 

2.5.11.1.2.1 Kleuterscholen 

 

1036  Correspondentie met de Inspectie van het Kleuteronderwijs inzake het bouwvolume 

  voor kleuterscholen 

  1955-1965 
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1037  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 50 van de   

  Kleuteronderwijswet bij de bouw van kleuterschool St. Bernadette aan de Gouverneur 

  van Hövellaan te Reuver 

  1957-1963 

 

1038  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 50 van de   

  Kleuteronderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij de 

  nieuwbouw van de Theresia-kleuterschool aan de Meidoornlaan te Reuver 

  1963-1970 

 

1039  Dossier inzake het verlenen van medewerking ingevolge artikel 50 van de  

  Kleuteronderwijswet ten behoeve van de uitbreiding van de Bernadette-kleuterschool 

  te Reuver met één lokaal 

  1964-1968 

 

1040  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 50 van de   

  Kleuteronderwijswet aan de Stichting Katholiek Schoolcentrum Reuver bij de bouw 

  en inrichting van Maria-kleuterschool aan Den Roover te Reuver 

  1969-1975 

 

1041  Stukken betreffende het huren van een lokaal in het H. Hartklooster aan de Pastoor 

  Vranckenlaan ten behoeve van de Maria-kleuterschool te Reuver 

  1971-1975 

 

1042  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Stichting Katholiek Onderwijs 

  gemeente Beesel bij de uitbreiding van de St. Theresiakleuterschool te Offenbeek met 

  een lokaal 

  1971-1976 

 

1043  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 50 van de   

  Kleuteronderwijswet aan de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Sittard bij 

  de bouw en inrichting van kleuterschool Het Spick aan de Kerkstraat te Beesel 

  1972-1977 

 

1044  Dossier inzake het aanleggen van beplanting bij kleuterschool Den Roover en het 

  aanleggen van beplanting, een leeskuil en een fietsenstalling bij de kleuterschool te 

  Beesel 

  1975 

 

2.5.11.1.2.2 Lagere scholen 

 

1045  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de bouw van de R.K. jongensschool voor gewoon lager  

  onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver 

  1958-1961 

 

1046  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de bouw van de R.K. jongensschool voor uitgebreid lager 

  onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver 

  1960-1965, 1969 
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1047  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de uitbreiding van de gemengde school voor gewoon lager 

  onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver met twee lokalen 

  1961-1966 

 

1048  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de uitbreiding van de R.K. jongensschool voor uitgebreid lager 

  onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver met een houten noodlokaal 

  1962 

 

1049  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de uitbreiding van de R.K. jongensschool voor uitgebreid lager 

  onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver met twee lokalen 

  1962-1964 

 

1050  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de uitbreiding van de R.K. meisjesschool Maria Goretti voor 

  gewoon lager onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver met twee houten 

  noodlokalen 

  1963 

 

1051  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de verbouwing van de R.K. jongensschool voor gewoon lager 

  onderwijs St. Jozef te Offenbeek 

  1963-1967 

 

1052  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de bouw van de R.K. meisjesschool voor uitgebreid lager 

  onderwijs Pro Vita aan de Parklaan 

  1963-1969 

 

1053  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de uitbreiding van de R.K. jongensschool voor gewoon lager 

  onderwijs St. Jozef te Beesel 

  1964-1967 

 

1054  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de verbouwing van de R.K. jongensschool St. Lambertus te 

  Reuver 

  1965-1967 

 

1055  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de uitbreiding van de R.K. jongensschool voor uitgebreid lager 

  onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver met twee noodlokalen 

  1965-1968 

 

1056  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet 1920 bij de uitbreiding van de R.K. jongensschool voor uitgebreid lager 

  onderwijs aan de Gouverneur van Hövellaan te Reuver met twee noodlokalen 

  1966-1967 
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1057  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij de  

  uitbreiding van de gemengde lagere school aan de Gouverneur Van Hövellaan met 

  twee lokalen 

  1966-1968 

 

1058  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij de  

  uitbreiding van de U.L.O.-school voor jongens aan de Gouverneur Van Hövellaan 

  1967-1969 

 

1059  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan het bestuur van de U.L.O.-school voor meisjes Pro Vita aan de 

  Parklaan te Reuver bij uitbreidingen van de school 

  1967-1972 

 

1060  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij de  

  uitbreiding van de meisjesschool aan de Kerkstraat 14 te Beesel 

  1967-1972 

 

1061  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij de  

  verbouwing van de St. Lambertusschool te Reuver 

  1968-1969 

 

1062  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij de bouw en 

  inrichting van de kleuter- en basisschool Wildenkamp aan de Burg. Moorenstraat te 

  Reuver 

  1968-1978 

 

1063  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan het bestuur van de Stichting Katholiek Schoolcentrum Reuver bij 

  het verbouwen, verbeteren en uitbreiden van de Maria Gorettischool aan Den Roover 

  8 te Reuver 

  1970-1974 

 

1064  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij  

  uitbreidingen van de St. Jozefschool aan de St. Jozefweg te Offenbeek 

  1973-1976 

 

1065  Dossier inzake het overnemen van de gebouwen van de voormalige St.   

  Lambertusschool aan de Pastoor Vranckenlaan 17 te Reuver 

  1975-1979 

 

1066  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Stichting Katholiek Onderwijs 

  gemeente Beesel bij de uitbreiding en verbetering van de Mariaschool aan de  

  Kerkstraat te Beesel 

  1975-1983 
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2.5.11.1.2.2.1 Gymnastiekzalen ten behoeve van het lager onderwijs 

 

1067  Dossier inzake het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de Lager  

  Onderwijswet aan de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Beesel bij de  

  verbouwing van de zaal aan de Keulseweg 91 te Offenbeek tot gymnastiekzaal 

  1965-1967 

 

1068  Stukken betreffende het huren van de gymnastiekzaal in het Piusgebouw aan de  

  Pastoor Vranckenlaan ten behoeve van het gymnastiekonderwijs 

  1967-1969 

 

1069  Dossier inzake het bouwen van een gymnastiekzaal aan de Kerstenbergweg te Beesel 

  1968-1971 

 

1070  Dossier inzake het bouwen en inrichten van een gymnastiekzaal aan de Lindenlaan-St. 

  Jozefweg te Offenbeek 

  1970-1973 

 

2.5.11.2 Verzamelingen, bewaren en beschikbaar stellen van documenten, voorwerpen 

en gegevens 

 

1071  Dossiers inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting R.K.  

  Openbare Bibliotheek Beesel-Reuver en goedkeuren van de exploitatiebegrotingen en 

  jaarrekeningen van deze stichting 

  1965-1981 

 

1072  Dossiers inzake het verlenen van een subsidie aan de Stichting R.K. Openbare  

  bibliotheek Beesel-Reuver ten behoeve van de bouw van een nieuwe bibliotheek en 

  het in bruikleen geven van boeken aan deze stichting 

  1965-1984 

 

2.5.11.3 Historische en andere culturele waarden 

 

2.5.11.3.1 Historie 

 

1073  Stukken betreffende het verlenen van opdracht tot het schrijven van een geschiedenis 

  van de gemeente aan W. Hendriks, gemeentearchivaris van Venlo 

  1954-1970 

  N.B. De opdracht is niet voltooid. 

 

1074  Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de organisatie van de tentoonstelling 

  Bieslo aen die Maese in het gemeentehuis 

  1979-1980 

 

2.5.11.3.2 Monumenten en gedenktekens 

 

1075  Stukken betreffende de in de gemeente gelegen molens 

  1933-1971 
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1076  Dossiers inzake de in de gemeente gelegen kruisen en kapellen 

  1964-1979 

 

1077  Register van in de gemeente gelegen Rijksmonumenten 

  1966-1976 

 

1078  Stukken betreffende het herstellen, verbouwen tot twee woningen en onderhouden van 

  boerderij Ronkenstein te Reuver 

  1967-1973 

 

1079  Stukken betreffende verbouwingen van monumenten 

  1967-1980 

 

1080  Dossier inzake het plaatsen van het St. Barbara-beeld in het plantsoen op de hoek 

  Parklaan-Den Roover 

  1968, 1975-1978 

 

1081  Stukken betreffende archeologische vondsten in de gemeente 

  1971 

 

1082  Dossiers inzake het verlenen van subsidies ten behoeve van restauratiewerkzaamheden 

  aan kasteel Nieuwenbroek en de St. Lambertuskerk te Reuver 

  1974-1977 

 

2.5.11.3.3 Natuur-, dorps- en landelijk schoon 

 

1083  Stukken betreffende de natuurgebieden in de gemeente 

  1958-1969 

 

1084  Dossier inzake het vaststellen van de verordening op het vellen van houtopstanden 

  1962-1964 

 

1085  Dossiers inzake het stimuleren van de oprichting van het Comité Jeugdnatuurwacht 

  Beesel-Offenbeek-Reuver en het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan dit comité 

  1963-1972 

 

1086  Dossier inzake het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de 

  Boswet 

  1964 

 

1087  Stukken betreffende het verkrijgen van bijdragen van de Minister van Landbouw en 

  Visserij ingevolge de Regeling bosbijdragen en de Beschikking bosbijdragen ten 

  behoeve van het gebied De Bercken 

  1967-1979 

 

1088  Stukken betreffende de restauratie van de beltkorenmolen De Grauwe Beer te Beesel 

  1968-1984 

 

1089  Dossiers inzake maatregelen ter bescherming van natuurgebieden 

  1969-1982 

 

1090  Rapporten van R.M. Olthoff inzake veldbiologische onderzoeken in de gemeente 

  1972-1973 
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1091  Dossiers inzake het aanleggen van hondenuitlaatplaatsen 

  1977-1979 

 

1092  Dossier inzake het beantwoorden van een verzoek van de vogelwerkgroep I.V.N. 

  Belfeld-Tegelen-Beesel om maatregelen te nemen ter bescherming van het  

  natuurgebied rond de Schelkensbeek 

  1980 

 

2.5.11.4 Kunst. Wetenschappen. Letteren 

 

2.5.11.4.1 Kunst 

 

1093  Persoonsdossiers van in de gemeente woonachtige kunstenaars 

  1957-1984 

 

1094  Dossiers inzake het vaststellen van subsidieregelingen voor de muziek- en  

  dansverenigingen in de gemeente 

  1958-1969 

 

1095  Stukken betreffende de aanschaf van kunstwerken 

  1961-1980 

 

1096  Dossiers inzake de muziekkiosk: aankoop, vaststellen van tarieven en regelingen voor 

  het gebruik, overdragen aan de Stichting Beesel en haar toekomst 

  1961-1991 

 

1097  Dossiers inzake het toekennen van garantiesubsidies aan muziekverenigingen in de 

  gemeente 

  1962-1971 

 

1098  Dossiers inzake het verlenen van subsidies ten behoeve van de aanschaf van  

  uniformen en instrumenten aan muziek- en dansverenigingen in de gemeente 

  1964-1975 

 

1099  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de Stichting Toneelgroep Reuver en de 

  Speelgroep Reuver 

  1964-1979 

 

1100  Dossiers inzake het afwijzen en toekennen van subsidies aan het Philharmonisch 

  Gezelschap Reuver 

  1965, 1975 

 

1101  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de dependance Beesel-Reuver van de 

  Streekmuziekschool Roermond 

  1965-1979 

 

1102  Stukken betreffende het samenwerken met de gemeente Venlo inzake het stimuleren 

  van het bezoek aan culturele evenementen te Venlo 

  1968-1974 
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1103  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de Stichting voor kreativiteits- 

  ontwikkeling Midden-Limburg (Kreato) 

  1971-1980 

 

1104  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de Stichting Venlose Vrije Akademie 

  1972-1979 

 

1105  Dossier inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Reuverse   

  Orkestvereniging 

  1976 

 

1106  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan het Gemengd Koor Beesel 

  1977-1978 

 

1107  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan het Reuvers Mannenkoor 

  1977-1978 

 

1108  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan het Jongerenkoor Beesel 

  1977-1979 

 

2.5.11.5 Feesten. Plechtigheden. Lichamelijke opvoeding. Sport. Recreatie 

 

2.5.11.5.1 Feesten en plechtigheden 

 

1109-1110 Dossiers inzake het organiseren van activiteiten ter gelegenheid van gebeurtenissen 

  rondom leden van het Koninklijk Huis 

  1961-1973 2 omslagen 
 

  1109 1961-1962 

  1110 1966-1973 

 

1111  Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan de carnavalsverenigingen De 

  Drake en De Windjbuujels 

  1966-1979 

 

1112  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan de Stichting Jeugdaktie Beesel-

  Reuver ten behoeve van de viering van Koninginnedag en Bevrijdingsdag 

  1969-1970 

 

2.5.11.5.2 Sport en spel 

 

1113  Stukken betreffende de sportadviescommissie: verordening regelende de taak en 

  samenstelling van de commissie, benoemen van de leden, notulen van de  

  vergaderingen 

  1965-1977 

 

1114  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Sport Advies Raad 

  Beesel-Reuver 

  1977-1979 
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2.5.11.5.2.1 Sportverenigingen 

 

1115  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de subsidieregeling voor  

  gymnastiekverenigingen in de gemeente en het vaststellen en toepassen van de  

  regeling betreffende toekenning van een extra subsidie aan verenigingen bij het  

  behalen van een kampioenschap 

  1959-1969 

 

1116  Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de organisatie van het  

  balletonderwijs in de gemeente 

  1966-1973 

 

1117  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de Zwem- en poloclub Reuver- 

  Offenbeek-Beesel 

  1967-1990 

 

1118  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan Landelijke Rijvereniging de  

  Paardenvriend te Reuver ten behoeve van de aanschaf van uniformen en het inrichten 

  van de manege 

  1968, 1970 

 

1119  Dossiers inzake het in bruikleen geven van gymnastiekmaterialen aan R.K.  

  Gymnastiekvereniging D.I.O. te Beesel en het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan 

  deze vereniging 

  1968-1970, 1975 

 

1120  Dossiers inzake voetbalvereniging R.K.V.V. Reuver: viering van het vijftigjarig 

  bestaan in 1978, voeren van overleg met het bestuur, verlenen van geldleningen en 

  subsidies 

  1968-1995 

 

1121  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan Tafeltennisvereniging NOAD te  

  Reuver 

  1970-1975 

 

1122  Dossier inzake het verlenen van subsidies aan Judoclub Reuver 

  1972, 1974-1975 

 

1123  Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan volleybalvereniging Revoc en het geven 

  van toestemming aan deze vereniging voor de plaatsing van een prijzenkast in de 

  gymzaal aan de Gouverneur van Hövellaan 

  1973-1977 

 

1124  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan Luchtbuksvereniging S.V.R. Reuver 

  ten behoeve van de aanschaf van een automatische transportinrichting 

  1974 3 stukken 

 

1125  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan handboogvereniging De  

  Grensschutters ten behoeve van de aanleg van een handboogbaan achter het pand 

  Keulseweg 202 en de aanschaf van twee handbogen 

  1974-1975 
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1126  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan Gymnastiekvereniging Hercules ‘03 

  1974-1977 

 

1127  Dossier inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan Tennisvereniging ‘t  

  Bronshout te Beesel 

  1975 

 

1128  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan Schaakvereniging Reuver ten  

  behoeve van de organisatie van de persoonlijke kampioenschappen voor de jeugd in 

  Limburg 

  1975-1976 

 

1129  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan Hockeyclub Bösdael 

  1975-1977 

 

1130  Dossier inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan Korfbalclub R.O.K.A. te 

  Beesel 

  1976 

 

1131  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan het Rekreatief Voetbalverband 

  gemeente Beesel 

  1976-1977 

 

1132  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan gehandicaptensportvereniging D.O.S. 

  1976-1978 

 

1133  Dossier inzake het verlenen van een aanmoedigingssubsidie aan badmintonclub B.C. 

  Smash Reuver 

  1979 

 

1134  Dossier inzake het van toepassing verklaren van de subsidieregeling plaatselijke 

  organisaties op ponyclub De Ponyvriendjes 

  1979 

 

2.5.11.5.2.2 Sportaccommodaties 

 

1135  Stukken betreffende onderzoeken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar 

  de behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente 

  1962-1968 

 

1136  Dossier inzake het vaststellen van de verordening regelende het in gebruik geven van 

  de gemeentelijke sportterreinen gelegen te Beesel en Reuver 

  1966-1967 

 

1137  Dossier inzake het machtigen van burgemeester en wethouders om de gemeentelijke 

  sportvelden alleen beschikbaar te stellen voor georganiseerde sportverenigingen, 

  scholen en politie- en gemeentepersoneel en het zogenaamde Hondsterrein  

  beschikbaar te stellen voor ongeorganiseerden 

  1966-1970 
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1138-1139 Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de beheersregeling voor gemeentelijke 

  sportaccommodaties 

  1968-1985 2 omslagen 
 

  1138 1968-1975 

  1139 1976-1985 

 

2.5.11.5.2.2.1 Sportpark Dijckerhof te Offenbeek 

 

1140  Dossier inzake het aanleggen van het sportpark Dijckerhof te Offenbeek 

  1969-1975 

 

1141  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan R.K.V.V. Reuver bij de aanleg en 

  verbetering van sportpark Dijckerhof 

  1974-1980 

 

2.5.11.5.2.2.2 Sportpark De Solberg te Beesel 

 

1142  Dossier inzake het aanleggen van een sportpark aan de St. Antoniusstraat 

  1957-1967 

 

1143  Dossiers inzake het verlenen van een subsidie aan Voetbalvereniging Bieslo ten 

  behoeve van de bouw van een kleedlokaal op het gemeentelijk sportpark aan de St. 

  Antoniusstraat te Beesel en het geven van de naam De Solberg aan dit sportpark 

  1971-1973 

 

1144  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan sportverenigingen bij  

  verbeteringen van het sportpark 

  1973-1980 

 

1145  Dossier inzake het uitbreiden en verbeteren van het sportpark 

  1974-1976 

 

2.5.11.5.2.2.3 Sportpark Bösdael te Reuver 

 

1146  Stukken betreffende het verpachten van voetbalvelden met kleedlokaal en atletiekveld 

  op het sportpark gelegen aan de Bösdaellaan aan Sportvereniging Hercules, later 

  genaamd R.K. Sportvereniging Reuver 

  1950-1975 

 

1147  Dossiers inzake het bouwen van een stenen kleedlokaal, aanleggen van beplanting, een 

  volleybalveld en atletiekaccommodaties op het sportpark 

  1962-1965 

 

1148-1149 Dossiers inzake het aanbrengen van voorzieningen en verbeteringen 

  1962-1979 2 omslagen 
 

  1148 1962-1966 

  1149 1967-1979 
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1150-1158 Dossier inzake het bouwen van sporthal De Schans aan de Bösdaellaan 

  1969-1981 9 omslagen 
 

  1150 Overleg met de onderwijsinspectie, schoolbesturen, Vereniging van  

   Nederlandse Gemeenten, Sport Advies Raad Beesel-Reuver, Sportraad voor 

   de provincie Limburg 

   1969-1979 

  1151 Meer- en minderwerk, beschikbaar stellen krediet, verkrijgen subsidies,  

   huurvergoeding voor het gebruik door scholen 

   1970-1981 

  1152 Voorbereiding: onderzoeken, overleg met Ministerie van Onderwijs en  

   Wetenschappen, plaatsing op het scholenplan, bespreking in de commissie 

   voor cultuur en recreatie, toegankelijkheid voor gehandicapten, CAR- 

   verzekering 

   1973-1980 

  1153 Aanbesteding, gunning, ontwerp, bestek, oplevering, tekeningen 

   1978-1979 

  1154 Instellen van een bouwteam, bouwvergaderingen 

   1978-1979 

  1155 Aanleg van centrale verwarming, electrische installatie en sanitaire  

   voorzieningen 

   1978-1979 

  1156 Inrichting, aanbrengen geluidsinstallatie en vloer 

   1978-1980 

  1157 Opening en naamgeving 

   1979 

  1158 Aanleg van gas-, water- en electriciteitsaansluitingen 

   1979 

 

1159  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan Lawntennisclub Bösdael Reuver 

  bij verbeteringen en uitbreidingen van het tennispark 

  1969-1979 

 

1160  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan Hockeyclub Bösdael bij de bouw 

  van een nieuwe club- en kleedaccommodatie 

  1976-1979 

 

2.5.11.5.2.2.4 Tennisaccommodaties 

 

1161  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan Tennisclub Beesel bij het  

  aanleggen van twee tennisbanen aan de Kerstenbergweg en het bouwen van een 

  tennispaviljoen aldaar 

  1965-1971 

 

1162  Dossiers inzake het verhuren en verbeteren van tennispark ‘t Bronshout te Beesel 

  1966-1978 

 

1163  Dossiers inzake het overnemen, verhuren en verbeteren van tennispark Bösdael te 

  Reuver 

  1966-1987 
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1164  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de Reuverse Lawn Tennis Club bij 

  de bouw van een tennispaviljoen aan de Parklaan te Reuver en het aanbrengen van een 

  verlichting van de tennisbanen 

  1968-1974 

2.5.11.5.2.2.5 Overige sportterreinen 

 

1165  Stukken betreffende het openen, verbeteren, verpachten aan S.V. Bieslo en in gebruik 

  geven van het sportterrein aan de Bakheide te Beesel 

  1946-1970 

 

1166  Dossiers inzake het aanleggen en verbeteren van sportterrein Hondsterrein 

  1956, 1962-1965 

 

1167  Stukken betreffende het in gebruik geven van de recreatieve voetbalvelden  

  Hondsterrein en Dijckerhof 

  1966, 1974-1976 

 

1168  Stukken betreffende het in gebruik geven van oefenterreinen aan de Dijckersingel en 

  de Krommenhoekerweg aan politiehondenvereniging De Trouwe Vriend 

  1967-1982 

 

1169  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Gemeenschapsraad Reuver bij 

  de aanleg van een trimbaan in De Walsberg 

  1972-1975 

 

1170  Dossier inzake het aanleggen van twee voetbalvelden aan de Molenweg nabij  

  Ronkenstein 

  1975-1979 

 

1171  Dossier inzake het afwijzen van een verzoek om toestemming voor het aanleggen van 

  een voetbalveld aan de Krommenhoekerweg van het bestuur van F.C. Romea-Boys-

  Girls 

  1978 

 

1172  Dossiers inzake het behandelen van verzoeken om toestemming tot het aanleggen van 

  een motorcrossbaan bij de spoorlijn nabij de grens met de gemeente Swalmen, aan de 

  Krommenhoekerweg, nabij de Keulseweg en de grens met Duitsland en in het grindgat 

  te Rijkel 

  1978-1982 

  N.B. Alle verzoeken niet gehonoreerd. 

 

2.5.11.5.2.2.6 Zwembaden 

 

1173-1175 Dossier inzake het aanleggen van zwembad De Bercken te Reuver 

  1947-1985 3 omslagen 
 

  1173 Voorbereiding en financiering 

   1947-1955 

  1174 Rijksgoedkeuring, aanbesteding, bijkomende werkzaamheden 

   1959-1967 

  1175 Tekeningen 

   1962-1985 
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1176  Dossiers inzake het beheren en exploiteren van het gemeentelijke zwembad De  

  Bercken 

  1966-1971 

 

1177  Stukken betreffende het vaststellen van de tarieven voor abonnementen en losse baden 

  voor het gemeentelijk zwembad De Bercken 

  1966-1971 

 

1178  Overeenkomsten inzake het verhuren van het restaurant bij zwembad De Bercken aan 

  achtereenvolgens  W.J.A. Schoolmeesters en H.J.H. Thijssen 

  1966-1974 

 

1179  Dossiers inzake de organisatie van openluchtzwembad De Bercken: vaststellen van de 

  voorwaarden voor verhuur van het restaurant, het reglement, de tarieven en de  

  openingstijden 

  1966-1979 

 

1180  Stukken betreffende bezoekersaantallen en de exploitatie van openluchtzwembad De 

  Bercken 

  1966-1979 

 

1181  Dossiers inzake het personeel van openluchtzwembad De Bercken: ontwerp- 

  salarisregeling, instructie voor het personeel, voorschriften voor de chef-badmeester 

  inzake optreden bij misdragingen van jeugdige bezoekers 

  1967-1968, 1978 

 

1182  Dossiers inzake het verwarmen en chloreren van openluchtzwembad De Bercken 

  1968-1971 

 

1183  Dossier inzake het voorbereiden van de aanleg van een overdekt zwembad in de 

  gemeente 

  1972-1983 

  N.B. Niet doorgegaan. 

 

2.5.11.5.2.2.7 Gymnastiekzalen 

N.B. Zie ook de rubriek ‘2.5.11.1.2.2.1 Gymnastiekzalen ten behoeve van het lager onderwijs’. 

 

1184-1186 Dossier inzake het bouwen van een gymnastiekzaal aan de Gouverneur van Hövellaan 

  te Reuver 

  1962-1968 3 omslagen 
 

  1184 Voorbereiding 

   1962-1968 

  1185 Tekeningen 

   1965-1968 

  1186 Aanbesteding en uitvoering 

   1966-1968 

 

1187  Dossier inzake het bouwen van een gymnastiekzaal aan de Lindenlaan te Offenbeek 

  1971-1972 
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2.5.11.5.3 Vrijetijdsbesteding en recreatie 

 

1188  Stukken betreffende het recreatiegebied De Bercken: aanleg wandelpaden, groenplan 

  en plaatsen van banken 

  1954-1966 

 

1189  Dossier inzake de instelling van een commissie ad hoc ter bestudering van het  

  probleem van de vrijetijdsbesteding door de jeugd 

  1963 2 stukken 

 

1190  Dossier inzake het door de Koninklijke Nederlandse Heide Mij opgesteld recreatieplan 

  voor de gemeente 

  1964 

 

1191  Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen ten aanzien van de nota  

  Ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtrecreatie en toerisme in Limburg bij 

  Gedeputeerde Staten 

  1964-1965 

 

1192  Dossiers inzake het aanleggen van een dierenparkje in recreatiegebied de Bercken, het 

  voeren van overleg inzake de gebruiksvoorschriften met de eigenaar van het pony- en 

  paardenverhuurbedrijf nabij de St. Antoniuslaan en het plaatsen van twee zitbanken 

  bj het dierenparkje nabij de Keulseweg 

  1970-1980 

 

1193  Stukken betreffende recreatie op en aan de Maas 

  1970-1981 

 

1194  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan Hengelsportvereniging De Forel te 

  Reuver bij de voorbereiding van de aanleg van een visvijver nabij de Oude Maas in 

  het natuurgebied De Bercken 

  1972-1976 

  N.B. Niet doorgegaan omdat Gedeputeerde Staten het gebied van natuurwetenschap-

  pelijk belang achtte. 

 

1195  Dossier inzake het aanleggen van visvijver Roversheide plas nabij de Broeklaan te 

  Reuver 

  1976-1981 

 

2.5.11.5.3.1 V.V.V. Beesel-Reuver 

 

1196  Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij de oprichting, het vestigen van het 

  kantoor in het gemeentehuis en verlenen van een subsidie 

  1966-1980 

 

1197  Dossier inzake het verlenen van een subsidie ten behoeve van de inrichting van een 

  V.V.V.-kantoor aan de Rijksweg 

  1969 
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1198  Dossier inzake het verlenen van een subsidie ten behoeve van de verplaatsing van het 

  V.V.V.-kantoor van de Rijksweg naar een ruimte in de openbare bibliotheek aan de 

  Pastoor Vranckenlaan 

  1973 

 

2.5.11.5.3.2 Kampeercentrum Lommerbergen 

 

1199  Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen betreffende de plannen voor het 

  kampeercentrum en exploitant J.H.J. Brands 

  1958-1967 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

1200  Dossiers inzake het partieel wijzigen van het uitbreidingsplan in hoofdzaken en de 

  bouwverordening ten behoeve van de realisatie van het kampeercentrum en het  

  verlenen van rijksgoedkeuring voor de bouw van kampeerhuisjes aldaar 

  1959-1967 

 

1201  Dossiers inzake het aanleggen van riolering en verharden van gedeelten van de  

  Spiekerweg en Boschweg ten behoeve van het kampeercentrum 

  1960-1969 

 

1202  Dossiers inzake het verlenen van een vergunning tot exploitatie van het   

  kampeercentrum aan de Coöperatieve vereniging Recreatiecentrum   

  Lommerbergen U.A. en het voeren van onderhandelingen inzake de aankoop van het 

  kampeercentrum 

  1962-1968 

 

1203-1204 Dossier inzake het verlenen van een vergunning tot exploitatie van het   

  kampeercentrum aan J.H. Nefkens’ Handel- en Exploitatiemaatschappij N.V. 

  1967-1971 2 omslagen 
 

  1203 Behandelen van de aanvraag 

   1967-1968 

  1204 Verlenen en wijzigen van de vergunning 

   1968-1971 

 

1205  Dossiers inzake het kampeercentrum: voeren van overleg met de directie, verlenen van 

  een kampeerexploitatievergunning, verlenen van toestemming voor de aanleg van een 

  midgetgolfbaan, verbreden van de toegangsweg 

  1970-1984 

 

2.5.11.5.4 Zeden en gewoonte. Folklore 

 

1206  Stukken betreffende het draaksteken te Beesel 

  1946-1975 

 

1207  Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan schutterij St. Barbara te Reuver, 

  schutterij St. Georgius en St. Sebastianus te Beesel en de Drakenkapel Beesel 

  1956-1974 
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1208  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan Volksdansgroep De Hofdansers ten 

  behoeve van de aanschaf van een geluidsinstallatie 

  1973 

 

1209  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de schutterijen in de 

  gemeente 

  1974-1980 

 

2.5.11.6 Zedelijke opvoeding. Eervolle onderscheidingen 

 

2.5.11.6.1 Zedelijke opvoeding in algemene zin 

 

1210  Dossier inzake het toekennen van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting Sancta Maria 

  ten behoeve van de Vormings- en vacantiecentrale Kasteel Well 

  1959 

 

1211  Dossier inzake het opgeven van gegevens betreffende sociaal-culturele voorzieningen 

  in de gemeente aan het Provinciaal Opbouworgaan Limburg en het Centraal Bureau 

  voor de Statistiek 

  1968-1970 

 

1212  Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan diverse organisaties ten behoeve van 

  vormingswerk voor volwassenen 

  1974-1978 

 

1213  Stukken betreffende de instelling en samenstelling van en opdracht aan de stuurgroep 

  educatieve planning 

  1976-1978 

 

1214  Dossiers inzake het verlenen van subsidie aan het Organisatiecomité Vrouwen  

  Schakelen In 

  1979 

 

2.5.11.6.2 Bevorderen van de lokale gemeenschapszin 

 

1215  Dossier inzake het aanschaffen van exemplaren van de publicatie Burgerschap en 
  burgerzin en verspreiding ervan onder kiesgerechtigden 

  1949-1962 

 

1216  Stukken betreffende de gemeenschapsraden van Reuver en Offenbeek 

  1971-1978 

 

1217  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de   

  Gemeenschapsraad Reuver 

  1974-1978 

 

1218  Stukken betreffende de wijkraad Wildenkamp: oprichting, samenstelling, overleg met 

  de gemeente, verslagen van vergaderingen 

  1975-1979 
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2.5.11.6.3 Volks-, buurt- en dorpshuizen 

 

1219  Dossier inzake het beantwoorden van een enquête van het Provinciaal Opbouworgaan 

  Limburg naar lokaliteiten en verenigingen in de gemeente 

  1963 

 

1220  Stukken betreffende boerderij Ronkenstein 3 te Reuver: aankoop, restauratie,  

  bestemming, statuten Stichting Cultureel Centrum Ronkenstein 

  1964-1970 

 

1221  Dossiers inzake het aankopen, verbeteren en in gebruik geven van het Dorpshuis aan 

  de Burg. Meuterlaan te Beesel 

  1965-1976 

 

1222  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Stichting Gemeenschapshuis 

  Reuver bij de bouw van een gemeenschapshuis aan de Pastoor Vranckenlaan 

  1966-1973 

 

1223  Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de overdracht van het Piusgebouw 

  en het oud-patronaat te Reuver van het R.K. kerkbestuur van de parochie H.  

  Lambertus te Reuver aan de Stichting Gemeenschapshuis Reuver 

  1967-1975 

 

1224  Dossiers inzake het verlenen van een jaarlijkse exploitatiesubsidie en een  

  investeringssubsidie aan de Stichting Gemeenschapshuis Reuver 

  1968, 1971, 1976 

 

1225  Dossiers inzake het inrichten, uitbreiden en beheren van het Dorpshuis aan de  

  Meidoornlaan te Offenbeek 

  1968-1977 

 

1226  Stukken betreffende het verkrijgen van subsidies van het Ministerie van Cultuur, 

  Recreatie en Maatschappelijk Werk in de kosten van gemeenschapshuis De Schakel 

  1969-1980 

 

1227  Stukken betreffende het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting  

  Gemeenschapshuis Reuver in de exploitatiekosten van gemeenschapshuis De Schakel 

  1972-1976 

 

1228  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de Stichting Open Jongerencentrum 

  Piejus te Reuver 

  1974-1976 

 

1229  Dossiers inzake het toekennen van jaarlijkse subsidies aan de Stichting   

  Gemeenschapshuis Reuver 

  1976-1979 

 

1230  Rapport De Schakel, een onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid van  

  uitbreiding, opgesteld door de Stichting Gemeenschapshuis De Schakel 

  1978 



 111 

 

2.5.11.6.4 Jeugdvorming 

 

1231  Dossiers inzake het verlenen van subsidies ten behoeve van de bouw en verbetering 

  van jeugdhuis De Bercken aan de Kapellerweg 

  1946-1969 

 

1232  Dossiers inzake het toekennen van subsidies ten behoeve van de huisvesting en  

  verbetering van de gebouwen van jeugdverenigingen 

  1950-1978 

 

1233  Stukken betreffende het toekennen van een subsidie aan de jeugdorganisaties in de 

  gemeente in 1954 en het vaststellen en wijzigen van de subsidieregeling voor de 

  jeugdstandsorganisaties in de gemeente en de verordening inzake de subsidiëring van 

  het jeugdwerk in de gemeente 

  1954-1966 

 

1234  Dossier inzake het vaststellen van een regeling voor het verlenen van subsidie aan het 

  kindervakantiewerk in de gemeente 

  1960-1961 

 

1235  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de Stichting Jeugdaktie Beesel-Reuver 

  1965-1979 

 

1236  Dossiers inzake het verlenen en weigeren van subsidies aan de Stichting Jongeren ‘70 

  Beesel 

  1971-1975 

 

1237  Dossier inzake het intrekken van de subsidie aan de opgeheven Katholieke Plattelands 

  Jongeren Limburg, afdeling Beesel 

  1972 3 stukken 

 

1238  Dossiers inzake het toekennen van subsidies aan Verkennersgroep St. Lambertus te 

  Reuver 

  1972-1979 

 

1239-1240 Dossiers inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan Vormingscenter Fjoetsjer  

  1972-1980 2 omslagen 
 

  1239 1972-1975 

  1240 1976-1980 

 

1241  Stukken betreffende de huisvesting, subsidiëring en activiteiten van Vormingscenter 

  Fjoetsjer  

  1972-1985 

 

1242  Dossier inzake het verlenen van een subsidie aan Jong Nederland Reuver-Offenbeek 

  1974-1975 

 

1243  Dossier inzake het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan Jong Nederland Beesel 

  1974-1975 

 

1244  Dossiers inzake de susbsidiëring van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente 

  1974-1979 
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1245  Stukken betreffende het verlenen van jaarlijkse subsidies aan meisjesjeugdvereniging 

  Jeunesse ‘75 

  1975-1977 

 

1246  Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan Jeugdvereniging Delfin 

  1977-1983 

 

1247  Dossierinzake het verlenen van een subsidie aan de Katholieke Plattelands Jongeren 

  Limburg, afdeling Reuver over het jaar 1978 

  1978, 1982 

 

2.5.11.6.5 Eretekenen en eervolle onderscheidingen 

 

1248  Dossier inzake het niet aanvragen van een officieel bewijs van erkentelijheid bij het 

  Carnegie Heldenfonds voor H.J.M. Horcken naar aanleiding van zijn redding van de 

  zoon van J.J.M. Vercoulen 

  1975 5 stukken 

 

1249  Dossiers inzake het uitreiken van het Nieuw Guinea-herinneringskruis en bemiddelen 

  bij de aanvraag van het Philharmonisch Gezelschap Reuver om toekenning van het 

  predikaat ‘Koninklijk’ 

  1960-1970 

 

1250-1251 Dossiers inzake het bemiddelen bij de aanvraag en uitreiking van koninklijke  

  onderscheidingen, alfabetisch geordend op achternaam 

  1966-1979 2 omslagen 
 

  1250 B-L 

   1966-1979 

  1251 N-W 

   1966-1979 

 

2.5.11.7 Religie 

 

1252  Stukken betreffende de kerkgebouwen, parochies en priesters in de gemeente 

  1953-1967 

 

1253  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het R.K. kerkbestuur van het  

  Rectoraat van het Onbevlekt Hart van Maria te Offenbeek bij de bouw van de  

  Fatimakerk 

  1962-1964 

 

1254  Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan de kerken en priesters in de  

  gemeente 

  1970-1978 

 

1255  Dossiers inzake het verlenen van subsidies aan de kerkbesturen in de gemeente ten 

  behoeve van de verlichting van de kerktorens, de torenuurwerken en de luidinstallaties 

  1970-1982 
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1256  Correspondentie met de Limburgse Immigratie Stichting inzake het beschikbaar 

  stellen van een gebeds- en vergaderruimte aan de Marokkaanse werkgroep 

  1975 3 stukken 

  N.B. Volgens aantekening op het oude dossieromslag niet doorgegaan. 

 

1257  Dossier inzake het verlenen van een garantiesubsidie aan het Orgelcomité Fatimakerk 

  te Offenbeek ten behoeve van de aanschaf van een nieuw electronisch orgel 

  1977-1978 

 

1258  Dossier inzake het afwijzen van een verzoek van het R.K. kerkbestuur van de parochie 

  Onbevlekt Hart van Maria te Offenbeek om een bijdrage in de kosten van de  

  verbouwing van het klooster aan de Pater Claretstraat 4 tot pastorie en woonruimte 

  voor derden 

  1979 

 

2.5.12 LANDSVERDEDIGING 

 

1259  Dossiers inzake het opgeven van gegevens betreffende vordering van gebouwen, 

  voertuigen en inkwartiering en het aanwijzen van verzamelplaatsen voor B-vordering 

  1958-1979 

 

1260-1264 Inschrijvingsregisters voor de dienstplicht 

  1960-1979 5 omslagen 
 

  1260 1960 

  1261 1961-1965 

  1262 1966-1969 

  1263 1970-1976 

  1264 1977-1979 

 

1265  Dossier inzake het uitreiken van het boek Onze gevallenen aan de nabestaanden van 

  tijdens de bezetting omgekomen verzetsstrijders uit de gemeente 

  1964-1965 

 

2.5.13 BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN. INTERNATIONALE 
BETREKKINGEN 

 

1266  Dossier inzake het kenbaar maken van opmerkingen bij het bestuur van de Duitse 

  gemeente Bracht betreffende de plannen voor de verbinding van de kernen Bracht en 

  Reuver via De Witte Steen in het bestemmingsplan Bracht 

  1966-1967 

 

1267  Stukken betreffende het lidmaatschap van de Raad der Europese Gemeenten 

  1970, 1974-1975 

 

1268  Dossier inzake het verlenen van medewerking bij de deelname van verenigingen uit de 

  gemeente aan het internationale feest Freedom of the city te Brüggen in Duitsland 

  1973 

 

 



 114 

 

3 ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, 

1933-1981 

 
1269-1288 Registers van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden 

  1960-1979 20 banden 
 

  1269 1960 

  1270 1961 

  1271 1962 

  1272 1963 

  1273 1964 

  1274 1965 

  1275 1966 

  1276 1967 

  1277 1968 

  1278 1969 

  1279 1970 

  1280 1971 

  1281 1972 

  1282 1973 

  1283 1974 

  1284 1975 

  1285 1976 

  1286 1977 

  1287 1978 

  1288 1979 

 

1289-1290 Klappers op de registers 

  1961-1980 2 banden 
 

  1289 1961-1970 

  1290 1971-1980 
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4 DOCUMENTATIE 

 

 

1291-1292 Kopieën, afschriften en literatuurlijsten van publicaties over de geschiedenis van de 

  gemeente,  

  1946-1984 2 omslagen 
 

  1291 Deel 1 

   1946-1984 

  1292 Deel 2 

   1957-1984 

 

1293  H.G.M. Paar, Herman van der Avoortvan H.G.M. Paar (Tegelen) 

  1967 

  N.B. scriptie. 

 

1294  V. van Koppenhagen, De gemeente Beesel. Enige sociaal-geografische problemen van 
  een gemeente met twee ongelijke kernenvan V. van Koppenhagen 

  1969 

  N.B. scriptie 

 

1295  Gids bij de postzegeltentoonstelling op 6 en 7 oktober 1979 van filatelistenvereniging 

  Filvero te Reuver met een artikel van J. Ickenroth over de postgeschiedenis van Beesel 

  en Reuver van 1692 tot 1979 

  1979 
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5 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 
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5.1 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 

REGELING DIENST BOUW- EN WONINGTOEZICHT KRING BEESEL-

BELFELD-SWALMEN 1959-1989 (1990) 

 

5.1.1 ORGANISATIE 

 
1296-1298 Agenda’s, notulen en bijlagen van de vergaderingen van het bestuur 

  1959-1989 3 banden 
 

  1296 1959-1969  

  1297 1970-1978 

  1298 1979-1989 

 

1299  Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling Dienst Bouw- en   

  Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld-Swalmen en opheffing van de dienst per 31 

  december 1989 

  1966-1990 

 

1300-1301 Begrotingen en jaarrekeningen 

  1967-1989  2 omslagen 
 

  1300 1967-1978 

  1301 1979-1989 

 

1302  Stukken betreffende de organisatie van de dienst: toezicht op de begroting 1990 door 

  Gedeputeerde Staten, verdeelsleutel kosten deelnemende gemeenten, inventarisatie 

  van materieel, vertegenwoordiging gemeenten in bestuur, benoeming, ontslag en 

  toekenning toelage aan de secretaris, verstrekken gegevens aan Centraal Bureau voor 

  de Statistiek 

  1973-1989 

 

1303  Bijlagen bij de vergaderingen van het bestuur 

  1979-1988 

 

5.1.2 PERSONEEL 

 
1304  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van instructies voor het personeel 

  1960-1981 

 

1305  Stukken betreffende regelingen inzake de rechtspositie, bezoldiging en verzekering 

  van het personeel 

  1960-1987 

 

1306  Stukken betreffende het vaststellen en toepassen van regelingen voor   

  autokostenvergoeding 

  1962-1988 
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1307  Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de  

  diensttijden en verloven van het personeel 

  1967-1984 

 

1308  Dossiers inzake het belasten van de ambtenaren van de dienst met het opsporen van 

  strafbare feiten als bedoeld in de Woningwet en processen-verbaal van het afleggen 

  van de ambtseed door deze ambtenaren 

  1968-1985 

 

1309  Dossiers inzake functioneringsonderzoeken en reorganiseren van de dienst 

  1969-1985 

 

1310  Dossiers inzake het wijzigen en intrekken van de verordening regelende de rangen en 

  bezoldigingen van het personeel 1967 

  1970-1982 

 

1311  Dossier inzake het toepassen van functiewaardering voor het personeel 

  1978-1988 

  N.B. Openbaarheid beperkt. 

 

5.1.3 TAKEN 

 
1312  Verslagen inzake de werkzaamheden van de dienst 

  1969-1976 
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5.2 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GEMEENTELIJK 

GRONDBEDRIJF 1972-1979 (1985) 

 

1313  Dossiers inzake de organisatie van het grondbedrijf: instellen van het bedrijf,  

  vaststellen en wijzigen van de verordening op het beheer, overdragen van het beheer 

  van gronden, instructie voor de administrateur, regeling inzake de financiële controle 

  1972-1973 

 

1314  Register van aankopen en verkopen van grond 

  1972-1979 

 

1315-1322 Dossiers inzake exploitatie-opzetten en het vaststellen van grondprijzen ten behoeve 

  van de ontwikkeling van bestemmingsplannen 

  1972-1985 8 omslagen 
 

  1315 Bestemmingsplan Reuverveld-Zuid 

   1972-1979 

  1316 Bestemmingsplan Wildenkamp 

   1972-1980 

  1317 Bestemmingsplan Beekstraat 

   1972-1985 

  1318 Bestemmingsplan Leeuwen 

   1972-1985 

  1319 Bestemmingsplan Molenveld 

   1973-1985 

  1320 Bestemmingsplan Offenbeek-Noord 

   1973-1977 

  1321 Bestemmingsplan Hoogstraat 

   1974-1985 

  1322 Bestemmingsplan Offenbeek-Zuid 

   1975-1984 

 

1323  Begrotingen, met wijzigingen 

  1973-1979 

 

1324-1330 Grootboeken 

  1973-1979 7 omslagen 
 

  1324 1973 

  1325 1974 

  1326 1975 

  1327 1976 

  1328 1977 

  1329 1978 

  1330 1979 

 

1331-1332 Jaarrekeningen 

  1973-1979 2 omslagen 
 

  1331 1973-1978 

  1332 1979 
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1333  Kwartaalrapporten inzake de controle van de administratie door het Centraal Bureau 

  voor Verificatie en Financiële Adviezen van de Vereniging van Nederlandse  

  Gemeenten 

  1973-1979 
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6 BIJLAGEN 
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6.1 LIJST VAN BURGEMEESTERS, WETHOUDERS, RAADSLEDEN EN 

GEMEENTESECRETARISSEN 

 

Burgemeesters 
 

J.Th. Mooren   1959-1967 

J.T. Hendrikx   1967-1983 

 

Wethouders 
 

J.H. Steeghs   1943-1945, 1946-1962 

J.A.H. Peeters   1958-1974 

P.J. Vintcent   1962-1982 

H. Driessen   1974-1975 

G.H.J. Heldens   1975-1986 

 

Raadsleden 
 

G.H. Cremers   1945-1974 

H.J.H. Driessen   1962-1966, 1974-1978 

H.W.L. Geraeds  1946-1981 

G.H.J.L. Heldens  1958-1990 

H.J.H. Janssen   1962-1966, 1978-1981 

J.P.M.J. Laumans  1953-1978 

J.P.L. Levels   1958-1978 

J.A.H. Peeters   1953-1974 

M.F.H. Smeets   1962-1966 

A.A.M. Teunissen  1958-1966 

W.L. Thijssen   1958-1970 

C.P.A. Vaessen   1962-1966 

P.J. Vintcent   1953-1982 

M.G.L. Koch   1966-1970 

M.F.H. Smeets   1966-1970 

F.P.W. Boonen   1970-1986 

A.J. Jacobs   1970-1978, 1981-1982 

J.A.H. Peeters   1970-1974 

Th. Sillen   1970-1978, 1982-1986 

D.M. Ambaum-Teeuwen 1979-1982 

J.P.M. aan den Boom  1978-1986 

P.R.V.M. Custers  1978-1979 

J.H. van Dijk-Theunissen 1974-1998 

A.P. Hermans   1978-1982 

J.W.H. Joosten   1974-1982, 1986-heden 

G.G.J. Peulen   1979-1994, 1998-heden 

M.M. Sniekers-de Vlieger 1974-1976 

W.J.M. Strijbos-Tielen  1978-1982 

H.J. Timmermans  1974-1979 

A.M.G. Verdonck  1976-1994, 2000-2002 

A.J.L. Verlijsdonk  1974-heden 

H. Westheim   1978-1994 
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Gemeentesecretarissen 
 

A.M.M. Kessels  1956-1960 

R.E.C. Hover   1960-1983 
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6.2 LIJST VAN HET PERSONEEL 

 

Bongers, H.J.   kantonnier     1963-1982 

Brauer, J.L.L.   typiste      1960-1964 

Bremmers, G.M.  kantonnier     1961-1962 

Clerx, A.G.J.M.  ambtenaar ter secretarie    1973-1980 

Coopmans, H.J.M.  kantonnier     1978-1988 

Cremers, J.G.L.   zwemmeesteres     1974 

Crins-Brauer, L.M.L.  ambtenaar ter secretarie    1972-1977 

Dahmen, B.H.   inventarisator wegen en plantsoenen  1975 

    (TAP-verband) 

Deuzen, J.T.W. van  ambtenaar ter secretarie    1975-1977 

Driessen, C.G.M.  zwemmeesteres     1970-1973 

Driessen, E.   adjunct-zwemmeesteres    1968 

Duis, Th.J.G.   ambtenaar ter secretarie    1962-1970 

Eijkelhardt, L.L.  medewerker bureau Gemeentewerken  1979-1986 

Engbrocks, J.W.  kassier gemeentelijk zwembad en enquêteur  1967 

    Bescherming Bevolking 

Ewals, A.G.   opzichter Dienst Bouw- en Woningtoezicht 1969-1990 

    kring Beesel-Belfeld-Swalmen 

Feyen, N.   inventarisator wegen en plantsoenen  1975 

    (TAP-verband) 

Franssen, J.L.   kantonnier     1963-1981 

Ganzewinkel, H.G.J. van ambtenaar ter secretarie    1972-1975 

Gielen, W.H.   kantonnier     1942-1967 

Gijezen, G.O.C.M.  onderhoud plantsoenen (TAP-verband)  1975 

Gijezen, J.A.   ambtenaar ter secretarie    1973-1976 

Hagenberg, B.M.  zwemmeester     1972 

Hanssen, E.H.M.  zwemmeesteres     1971-1975 

Havenith, J.R.H.  ambtenaar ter secretarie    1969-1976 

Helden, G.H. van  milieu-ambtenaar    1975-1976 

Hendricks, J.A.E.  technisch ambtenaar Dienst Bouw- en   1967-1990 

    Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld-Swalmen  

Hendriks, J.H.F.  kassier      1958-1962 

Hensen, M.J.A.   kassier ten kantore van de gemeenteontvanger 1963-1969 

Hermans, M.P.L.  typiste      1966-1976 

Hermans, P.A.W.  typiste-telefoniste    1967-1973 

Heynens, B.H.G.  technisch hoofdambtenaar Dienst Bouw- en  1968-1977 

    Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld-Swalmen  

Hombergh, B. van den  ambtenaar ter secretarie, chef algemene zaken 1953-1979 

Hompes, A.M.H.  ambtenaar ter secretarie    1975-1985 

Houwen, A.J.E.M.  ambtenaar ter secretarie    1970-1971 

Jacobs, J.J.   kantonnier     1965-1983 

Janissen, H.A.J.   ambtenaar ter secretarie    1965-1986 

Janssen, L.J.M.   zwemmeester     1974 

Joris, G.H.M.   ambtenaar ter secretarie    1970-1973 

Kerkhof, P.G.H.M. van  leerling-tekenaar afdeling Openbare Werken 1973 

Kessels, P.H.   zwemmeester     1971 

Killaars, G.P.H.   technisch ambtenaar Dienst Bouw- en   1977-1990 

    Woningtoezicht kring Beesel-Belfeld-Swalmen  

Klerx, M.   hoofd gemeentewerken    1974-1980 

Knaap, C.S.V.M  van der adjunct-zwemmeester    1966-1966 

Knapen, H.H.   ambtenaar ter secretarie    1961-1962 
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Knippels, P.L.A.  ambtenaar ter secretarie    1959-1962 

Knoors, J.P.M.G.C.  ambtenaar ter secretarie    1971-1975 

Kurvers, R.H.G.  ambtenaar ter secretarie    1980-1981 

Lebesque, L.H.J.  zwemmeester     1969 

Lemmen, P.J.   kassier bij het zwembad    1968-1975 

Leurs, F.M.   ambtenaar ter secretarie    1962-1964 

Levels, B.H.   kantonnier     1969-1977 

Levels, J.H.   kantonnier     1944-1982 

Liebrand, M.P.G.  districtshoofd Dienst Bouw- en Woningtoezicht 1960-1984 

    kring Beesel-Belfeld-Swalmen    

Lier, P.J.L. van   ambtenaar ter secretarie    1945-1985 

Ligthart, G.C.M.  typiste      1965-1967 

Litjens, H.P.A.   hoofd Openbare Werken   1946-1973 

Luttels, H.H.   kantonnier     1961-1982 

Moorthamer, C.J.M.  ambtenaar ter secretarie (kassier)  1962-1964 

Noldus, H.M.L.   klerk (TAP-verband)    1975 

Op het Roodt, Ch.H.  kantonnier     1945-1976 

Peeters, F.A.L.   toezichthouder, schoonhouder gemeentelijke  1967-1969 

    gymnastiekzaal 

Peeters-van Eijk, E.M.A. schoonmaakster brandweerkazerne  1974-1983 

Pesch, F.F.B.   typist      1965-1971 

Peters, M.H.A.   ambtenaar ter secretarie    1966-1973 

Poeth, F.G.W.   inventarisator wegen en plantsoenen   1974-1975 

    (TAP-verband) 

Ramakers-Nabben, H.M. schoonmaakster loods Openbare Werken 1974-1983 

Rayer, G.H.   toezichthouder gemeente-eigendommen  1966-1975 

Richelle, J.J.P.C.  onbezoldigd deurwaarder der plaatselijke  1968-1978 

    belastingen 

Roubroeks, J.P.M.  zwemmeester     1969-1970 

Rovers, M.J.G.   burgerzaken - bureau sociale zaken  1978-1982 

Saes, A.J.P.   ambtenaar ter secretarie    1975-1980 

Schalley, W.M.G.J.M.  ambtenaar ter secretarie    1976-1986 

Schlooz, G.A.M.  zwemmeester     1973 

Schröders, E.A.H.M.  adjunct-chefzwemmeester   1968 

Selen, J.C.M.   ambtenaar ter secretarie    1964-1970 

Sijbers, G.M.   zwemmeester     1975 

Sillen, J.M.   opzichter kring bouw- en woningtoezicht 1962-1964 

Simons-Stultiëns, H.A.M.L. schoonmaakster gemeentehuis   1962-1965 

Slabbers, W.M.J.  ambtenaar ter secretarie    1965-1969 

Smets, G.L.   kantonnier     1966-1968 

Smits, J.P.M.   kantonnier     1969-1986 

Steeghs, G.H.H.  ambtenaar gemeentewerken   1973-1979 

Steeghs, H.W.J.   enquêteur Bescherming Bevolking  1967-1968 

Stienstra, C.A.M.  adjunct-chefzwemmeester   1969 

Stinges-Kraszewski, M.  typiste      1979-1987 

Stocks, M.   kantonnier     1966-1969 

Straus, C.J.D.   adjunct-zwemmeesteres    1967-1968 

Stultiens-v.d. Velden, W.H.L. schoonmaakster    1965-1968 

Teeuwen, H.G.H.  kassier bij het zwembad    1966-1966 

Teeuwen, J.M.C.G.  ambtenaar ter secretarie    1966-1975 

Terhaag, L.H.M.  ambtenaar ter secretarie    1964-1969 

Theeven, E.J.N.   adjunct-zwemmeesteres    1967-1967 

Timmermans, A.P.M.F.  inventarisator wegen en plantsoenen   1974-1975 

    (TAP-verband) 

Timmermans, H.J.  ambtenaar ter secretarie    1962-1965 
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Timmermans, P.H.  ambtenaar van de Burgerlijke Stand, tweede  1945-1982 

    plaatsvervangend secretaris 

Timmermans, P.H.  hoofd zelfbescherming    1964-1982 

Vaessen, B.F.   kassier bij het zwembad    1968-1973 

Verhezen, W.G.M.  typiste      1964-1966 

Vinken, J,H.E.   ambtenaar ter secretarie    1962 

Vlieger, Th.J.M. de  kantonnier     1962-1963 

Vreugt, J.A. de   kantonnier     1968-1985 

Wanten, C.   poetsvrouw     1960-1962 

Wermenbol, J.   vaccinateur, armendokter, geneeskundige  1947-1968 

    belast met de lijkschouw 

Willick, P.M.L. van  kantonnier     1966-1979 

Wolters, G.   zwemmeester     1970-1971 

Wouw, H.J.M. van der  beheerder gemeenschapshuis De Schakel  1975 

    (TAP-verband) 
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