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VOORWOORD

Deze inventaris is een enigszins verkorte uitgave van de meer gedetailleerde
Inventaris
van
de
archieven
der
gemeente
Grubbenvorst
in
1967
door
ondergetekende samengesteld. De uitgebreide vorm is veelal bedoeld ten dienste
van de gemeentesecretarie, de onderhavige uitgave voor geschiedkundig onderzoek.
In hoeverre beide edities van elkaar verschillen wordt uiteengezet in de
"Verantwoording van de ordening en inventarisatie", op blz. 17.
De in deze inventaris beschreven archieven berusten ten gemeentehuize van
Grubbenvorst. De volledige inventaris van de archieven der gemeente bevindt
zich op de Gemeentesecretarie van Grubbenvorst en in het Provinciehuis van
Limburg ten kantore van de Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg te
Maastricht, op welke plaatsen hij door belangstellenden kan worden geraadpleegd.

Maastricht, september 1992.
W. van Muiken.
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SCHETS VAN HET PLAATSELIJKE BESTUUR

De gemeente Grubbenvorst werd in 1800 gevormd uit de voormalige heerlijkheden
Grubbenvorst en Lottum. De twee heerlijkheden maakten vóór de komst der Fransen
op het einde van de 18e eeuw deel uit van het Gelders Overkwartier. Het Gelders
Overkwartier behoorde toe aan de graven, later hertogen van Gelre en sinds het
verdrag van Venlo in 1543 aan de Habsburgers als hertogen van Gelre. Het
vredestractaat van de Utrecht (1713), het verdrag van Rastatt (1714) en het
barriéretractaat (1715) verdeelden het Overkwartier tussen de koning van
Pruisen,
de
Staten-Generaal
der
Verenigde
Provinciën
en
Oostenrijk.
Grubbenvorst en Lottum kwamen te behoren tot het Pruisisch gedeelte.
ff
In
ieder
der
Pruisische
provincies
voerden
de
z.g.
Kriegsund
Domanenkammern", de krijgs- en domeinenkamers, als ambtelijke colleges de
administratie onder leiding en toezicht van het centrale directorium in
Berlijn. Met ingang van 1 juni 1765 werd voor de provincies Gelder en Meurs één
krijgs- en domeinenkamer, de Gelders-Meurse, samengesteld. Bij een bestuurshervorming van 1770 werd Gelder weer bevrijd van de banden met Meurs. De krijgsen domeinenkamer werd voor de provincie Gelder vervangen door een nieuw
bestuurscollege, het "Königliches Landes-Administrations-Collegium im Herzogtum
Geldern", het landsadmnistratiecollege.1)
In 1794 viel een Frans leger ten tweede male Pruisisch Gelder binnen (de eerste
keer gebeurde dit in 1792 doch de Fransen werden in 1793 weer verdreven).
Gelder werd bezet en zou onder Frans bewind blijven tot 1814. Eerst op 23
januari 1798 werd de Gelderse bestuursorganisatie vervangen, en werd een nieuwe
administratieve indeling der Rijnprovincies en een departementale organisatie
van bestuurs- en rechtspleging ingevoerd2).

Grubbenvorst en Lottum hadden ieder een eigen schepenbank. De schepenbank is
een rechterlijke instelling met oorspronkelijk als enige taak het handhaven van
het recht. Sinds de 14e eeuw komt naast de schepenbank ook de "gemeente" naar
voren, die gevormd wordt door de grootgrondbezitters van een plaats; deze
verenigden zich ter behartiging van gemeenschappelijke belangen. De "gemeente"
hield zich niet alleen bezig met het beheer van de gemene gronden, maar
vervulde ook publieke taken, zoals het innen van de schat en het zorgen voor
wegen en waterlopen.
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Bij de invoering van de nieuwe departementale organisatie van bestuur en
rechtspleging in 1798 werd aan alle plaatsen beneden de 5000 inwoners het
zelfstandig bestuur ontnomen; deze plaatsen konden geen eigen municipaliteit
meer vormen, men plaatste hen kantonsgewijze onder een gemeenschappelijk
bestuur, te weten de z.g, municipale administratie van het kanton. De plaatsen
behielden in zoverre nog een restant van hun oorspronkelijke zelfstandigheid,
dat ze ieder een agent municipal en adjoint konden kiezen. De gezamenlijke
agenten en adjoints vormden de municipale administratie, met aan het hoofd een
president die voorzitter was.
Naast of boven de municipale administratie stond In ieder kanton een vertegenwoordiger van het departementaal bestuur, de z.g. "Commissaire du directoire
exécutif", die zijn instructies ontving door tussenkomst van de commissaris bij
het departementaal bestuur. De commissaris van het directoir exécutif bij het
kanton moest toezicht uitoefenen op de plaatselijke gezagsdragers en er voor
waken dat de wetten stipt werden uitgevoerd, terwijl hij de municipale
administratie bovendien bijstond als raadsman. Bij de beraadslagingen beschikte
hij weliswaar niet over het recht om mee te stemmen, maar anderzijds mocht de
lokale administratie geen beslissingen treffen zonder zijn medeweten. Wanneer
deze hem onwettig voorkwamen beschikte hij over de bevoegdheid ze te annuleren.
Hij stond voortdurend in contact met de centrale administratie van het
departement om verslag uit te brengen over de toestand en de politieke
activiteiten in het kanton, alsmede over het gedrag van de kantonnale
bestuurders. Hij werd benoemd door de commissaris van het directoir exécutif
bij het departement3).
Grubbenvorst en Lottum werden ingedeeld bij het kanton Horst. Agent municipal
te Grubbenvorst was P.J. Bos, te Lottum J. van Eijndt.4)

In 1800, bij de wet van 28 pluviose an VIII (17 februari 1800) werden de
"municipalités de canton" opgeheven, waardoor de plaatsen beneden de 5000
inwoners weer in het bezit van een eigen bestuur werden gesteld. In de meeste
plaatsen waar voorheen een agent municipal en adjoint was kwam nu een maire met
een of meer adjoints (naar gelang het aantal inwoners van beneden de 2500 tot
boven de 2500, boven de 5000 en boven de 10.000 varieerde) met daarnaast een
conceil municipal van 10 tot 30 leden. 5)
Het einde van de Franse tijd in 1814 heeft geen onmiddellijke invloed gehad op
het plaatselijk bestuur, alleen heette de maire voortaan burgemeester. Ook bij
de overgang tot het koninklijk der Nederlanden bleef de inrichting van het
plaatselijk bestuur hetzelfde tot aan de nieuwe bestuursorganisatie in 1818.
Grubbenvorst en Lottum
Grubbenvorst geheten.6)
eerste adjoint J. van
genoemd J. Bos, J. van
Lichteveld, M. Bos en H.

werden 17 oktober 1800 verenigd tot één gemeente,
Eerste maire van de nieuwe gemeente werd P.J. Bos,
Eijndt. Als oudst bekende raadsleden kunnen worden
Soest, G. Muijsers, P. van Hegelsom, M. Hafmans, J.H.
Hermans.7)

Bij koninklijk besluit van 14 februari 1818, nr.95, werd een reglement van
bestuur voor het platteland ingesteld. Elke plattelandsgemeente in Limburg
kreeg ingevolge dit reglement een schout, benoemd door de koning, aan het
hoofd, terwijl het plaatselijk bestuur verder bestond uit twee schepenen,
benoemd door gedeputeerde staten uit . de leden van de gemeenteraad, op
voordracht van de raad, uit een dubbeltal, en een gemeenteraad, benoemd door
gedeputeerde staten, voor de eerste maal onmiddellijk, en vervolgens op
voordracht van de raad, uit een dubbeltal kandidaten. De leden der plaatselijke
besturen werden benoemd voor zes jaren en waren steeds herkiesbaar.
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De raadsleden werden bij derde gedeelten vernieuwd: om de twee jaar trad een
derde gedeelte van de raad en 1 schepen af, terwijl de schout met het laatste
derde gedeelte aftrad.
Het aantal raadsleden was niet in elke gemeente hetzelfde; het bedroeg, de
schout inbegrepen, 12 in gemeenten met meer dan 1.000 inwoners, 9 in die met
500-1.000 en 6 in die met minder dan 500 inwoners.
Schout
en
schepenen
benoemden
alle
andere
gemeentefunctionarissen
met
uitzondering van de gemeentesecretaris en de gemeente-ontvanger, die door
gedeputeerde staten werden benoemd uit een dubbeltal kandidaten, voorgedragen
door de raad.

Bij het reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Limburg,
vastgesteld bij koninklijk besluit van 23 juli 1825, nr.132, 8) werden de namen
schout en schepenen veranderd in burgemeester en assessoren, benamingen die in
de noordelijke provincies reeds sedert de eerste reglementen voor het bestuur
der plattelandsgemeenten in de verschillende provincies (1815-1819) in gebruik
waren. Het plaatselijke bestuur bleef bestaan uit een burgemeester, twee
assessoren en een gemeenteraad. De burgemeester werd door de koning benoemd, de
assessoren vanwege de koning door de staatsraad gouverneur der provincie, uit
de leden van de gemeenteraad en de gemeenteraad door gedeputeerde staten, na
het plaatselijke bestuur te hebben gehoord. De termijn van benoeming voor al
deze functionarissen bleef zes jaar, herbenoeming was steeds mogelijk. Om de
twee jaar trad een derde of ongeveer een derde gedeelte der gemeenteraad af; de
assessoren maakten deel uit van het eerste of tweede aftredende derde gedeelte,
de burgemeester behoorde tot het laatste.
De gemeenteraad, inclusief burgemeester en assessoren, bestond uit 7 tot 9
personen, naar gelang de provinciale staten bepaalden. De gemeentesecretaris
werd
door
de
koning
op voordracht
van de
gemeenteraad
benoemd,
de
gemeente-ontvanger door gedeputeerde staten, eveneens op voordracht van de
gemeenteraad.

Bij de Belgische opstand in 1830 stond bijna geheel Limburg aan de zijde van
onze Zuiderburen. Ook Grubbenvorst heeft negen jaar lang, 1830-1839, deel
uitgemaakt van het nieuwe Belgische Koninkrijk. Als gevolg van de afscheiding
ontstond er een nieuwe bestuursregeling voor de plattelandsgemeenten. Ingevolge
het besluit van het gouvernement provisoire van 8 oktober 1830.9) moesten de
notabelen (zij die een bepaalde som in de belasting betaalden en zij die een
vrij beroep uitoefenden) een burgemeester, assessoren en raadsleden kiezen.
Over de termijn van benoeming werd in dit besluit niet gesproken.
Het besluit van het gouvernement provisoire van 28 otkober 1830.10) bepaalde,
dat de gemeentesecretaris zou worden benoemd door de gemeenteraadsleden en de
gemeenteontvanger door de gouverneur der provincie uit een voordracht van 3
kandidaten door de gemeenteraad.

Met de Belgische gemeentewet van 30 maart 1836.11) traden nieuwe bepalingen in
werking en vervielen ipso facto de zo juist genoemde gouvernementsbes luiten. In
deze werd de gemeenteraad, niet meer de burgemeester, op de voorgrond
geplaatst.
De
raadsleden
werden
door
de
kiesgerechtigde
inwoners
(censuskiesrecht) gekozen en wel rechtstreeks; de burgemeester en schepenen
werden door de koning uit de leden van de raad benoemd.
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De zittingstermijn der raadsleden, evenals die van burgemeester en schepenen,
was zes jaar, maar in de wijze van aftreding kwam enige verandering; deze zou
om de drie jaar plaats hebben, de helft der raadsleden trad dan telkens af; de
schepenen zouden voor de helft bij de eerste reeks behoren, voor de helft bij
de tweede en de burgemeester bij de tweede.
Het aantal raadsleden, inclusief burgemeester en schepenen, bedroeg 7 in
gemeenten beneden 1.000 inwoners, 9 in die van 1.000-3.000, 11 in die van
3.000-10.000 etc. ... en tenslotte 31 in die van 70.000 en meer inwoners.
De gemeentesecretaris werd volgens de gemeentewet van 30 maart 1836 door de
gemeenteraad benoemd, welke benoeming moest worden goedgekeurd door de
députation permanente du conceil provincial. De eerste benoeming van de
secretaris geschiedde bij koninlijk besluit. De gemeenteontvanger werd eveneens
door de gemeenteraad benoemd onder goedkeuring van de députation permanente du
conceil provincial.

Na de ingevolge het Londens tractaat van 19 april 1839 wederinbezitneming van
Limburg door de Nederlandse koning Willem I, d.d. 22 juni 1839, en de opname
van Limburg als hertogdom in de Duitse bond, d.d. 5 september 1839, werd de
Nederlandse grondwet bij koninklijk besluit van 24 september 1840 voor Limburg
van kracht verklaard 12).
Voordien echter waren er al voorlopige bestuursmaatregelen getroffen o.a. dat
alle bestaande en werkzame ambtenaren, zonder onderscheid of uitzondering, in
de weder in het bezit genomen landstreken van Limburg, aanvankelijk en tot
zolang daaromtrent nader zou zijn beschikt, hun bedieningen bleven uitoefenen.
Ook na de van kracht verklaring van de grondwet kwamen er nog verschillende
wetten omtrent het plaatselijke bestuur in de provincie tot stand.
We vatten deze besluiten en wetten voor wat betreft de benoeming van
burgemeester, schepenen, raadsleden, secretaris en ontvanger gemakshalve als
volgt kort samen:
De burgemeester bleef benoemd worden door de koning.
De schepenen werden benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig bestuur, later door de staatsraad gouverneur van het hertogdom.
De raadsleden werden benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig bestuur, en vanaf 28 september 1841 door de gedeputeerde staten.
De secretaris werd benoemd door de koning.
De ontvanger werd benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig
bestuur, en later door de staatsraad gouverneur van het hertogdom.

De grondwet van 1848 en de daartoe geëiste gemeentewet van 29 juni 1851, Stbl.
no.85, stellen de raad aan het hoofd van de gemeente. Het bestuur van elke
gemeente bestaat uit een gemeenteraad, een collge van burgemeester en
wethouders en een burgemeester. De leden van de raad worden gekozen door de
inwoners der gemeente volgens censuskiesrecht. De raadsleden hebben zitting
gedurende 6 jaar; een derde van hen treedt om de twee jaar af en zijn weer
herkiesbaar. De wethouders worden door de raad uit zijn midden benoemd; ze
worden gekozen voor 6 jaar, de helft treedt om de drie jaar af en zijn weer
herkiesbaar. De burgemeester wordt door de koning benoemd voor de tijd van 6
jaar; hij kan na verloop van die tijd herbenoemd worden.
Het aantal raadsleden bedraagt, onverschillig of de burgemeester al dan niet
lid van de raad is, 7 in gemeenten beneden de 3.000, 11 in gemeenten van
3.000-6.000, 13 in gemeenten van 6.001-10.000 etc
en tenslotte 45 in
gemeenten boven de 200.000 inwoners.
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De gemeentesecretaris wordt door de raad, op voordracht van burgemeester en
wethouders, benoemd, geschorst of ontslagen. De burgemeester, tot secretaris
benoemd, wordt als zodanig niet dan met goedkeuring van de Kroon geschorst of
ontslagen. De gemeenteontvanger wordt eveneens door de raad, op voordracht van
burgemeester en wethouders, benoemd, geschorst of ontslagen.
De grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851 zijn, met inbegrip van hun vele
wijzigingen, nog steeds de grondslag voor de huidige samenstelling van het
plaatselijk bestuur. De voornaamste wijzigingen in verband met het hierboven
behandelde zijn: het algemeen kiesrecht, de zittingsperiode van 4 jaar voor
zowel de gemeenteraad als de wethouders en de afschaffing van de periodieke
aftreding.

Aan het slot van
gemeenteraadsleden,
bekend.

deze schets volgen nu nog lijsten van burgemeesters,
gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers, voor zover

Burgemeesters:
P.J. Bos, 1800-1808.
B. van de Mortel, 1808-1815.
P.J. Bos, 1815-1825.
G. Hafmans, 1825-1828.
J.B. van Soest, 1828-1836.
P. Bos, 1836-1842.
J.B. van Soest, 1842-1848.
W. van Hegelsom, 1848-1854.
P. Bos, 1854-1862.
P.S. Everts, 1862-1879.
P.H. Everts, 1879-1902.
G.H. Cremers, 1902-1926.
A.H. Termeer, 1926-1929.
A.P.H. Gielen, 1929-1942.
Wethouders:
J. van Eijndt, 1800-1808.
J. Le Brun, 1808-1815.
J.M. Lichteveld, 1815-1831.
L. Hoefnagels, 1819- 1821.
G. van Soest, 1821-1822.
B. de Lom de Berg, 1823-1828.
G. Mulders, 1828-1836.
A. Hermkens, 1831-1835.
J.S. Schraven, 1835-1836.
A.G. Gevelaars, 1836-1838.
J. Franssen, 1836-1845.
J. Schraven, 1840-1843.
P. Bos, 1843-1846.
W. van Hegelsom, 1845-1849.
G. Ketels, 1846-1851.
J.M. Zanders, 1849-1851.
W. Keltjens, 1851-1853.
P.C. Hafmans, 1851-1855.
M. Zanders, 1853-1857.
J. Schraven, 1855-1860.
W. van Hegelsom, 1857-1868.
A. Gevelaers,"1860-1863.
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H. Ketels, 1863-1869.
P.J. Bos, 1868-1892.
H.L. Bos, 1869-1895.
P.J. van Hegelsom, 1892-1907.
L. Berden, 1895-1904.
H.J. van Deelen, 1904-1908.
L.L. Haenen, 1907-1920.
J. Thielen, 1908-1917.
P.M. Vergeldt, 1917-1937.
B.A. Wilmer, 1920-1927.
H.P.G. Joosten, 1927-1941.
P.H. Gooren, 1937-1939.
G.H.J.M. van de Voordt, 1939-1941.
Gemeenteraadsleden:
M. Bos, 1800-1806.
H. Hermans, 1800-1806.
M. Hafmans, 1800-1808.
J. Bos, 1800-1816.
G. Muijsers, 1800-1818.
J.H. Lichteveld, 1800-1819.
J. van Soest, 1800-1821.
P. van Hegelsom, 1800-1828.
B. van de Bereken, 1808-1818.
G. Raedts, 1808-1828.
L. Hoefnagels, 1809-1821.
P. Thijssen, 1811.
G.J. Hafmans, 1811-1825.
J.M. Lichteveld, 1818-1831.
F. Hermans, 1819-1820.
G.N. Steegh, 1819-1824.
J. van Soest, 1819-1829.
H. Coenders, 1819-1832.
G. van de Schoodt, 1819-1836.
G. van Soest, 1821-1822.
B. de Lom de Berg, 1822-1828.
G. Mulders, 1823-1825.
P.J. Bos, 1823-1836.
G. Hafmans, 1826-1828.
L. Hoefnagels, 1828-1830.
J. van Soest, 1828-1833.
G. Mulders, 1828-1836.
J.B. van Soest, 1828-1836.
F.W. Steegh, 1829-1836.
A.G. Gevelaars, 1831-1832.
A. Hermkens, 1831-1835.
J.S. Schraven, 1834-1836.
P.C. Hafmans, 1834-1838.
P. Bos, 1834-1836.
P.J. Jonkers, 1835-1844.
A.G. Gevelaars, 1836-1838.
J. Mulders, 1836-1838.
J. Geraets, 1836-1842.
G. Rutten, 1836-1846.
J.M. Zanders, 1836-1851.
J. Franssen, 1836-1845.
J. Schraven, 1840-1842.
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P. in f t Zant, 1840-1842.
J.B. van Soest, 1840-1848.
G. Hafmans, 1843-1846.
P.J. van Soest, 1843-1846.
W. van Hegelsom, 1843-1868.
G. Ketels, 1844-1851.
P. Coenders, 1845-1849.
P.J. Bos, 1846-1851.
C. in f t Zandt, 1846-1859.
J.H. van Dijk, 1847-1848.
F.J. Vervoort, 1847-1850.
P.J. Stappers, 1849-1853.
W. Keltjens, 1849-1853.
P.C. Hafmans, 1851-1855.
P.J. van Soest, 1851-1855.
J. Schraven, 1851-1860.
M. Zanders, 1853-1857.
P. Bos, 1853-1862.
J.H. Thielen, 1855-1873.
J.H. van Soest, 1856-1859.
G.N. Steegh, 1857-1863.
A. Gevelaers, 1859-1868.
J. Thijssen, 1859-1873.
G. Verhaagh, 1860-1875.
H. Ketels, 1862-1871.
G.H. Coenen, 1863-1880.
P.J. Bos, 1868-1892.
H.L. Bos, 1868-1895.
J.A. Schraven, 1871-1879.
J.H. van Soest, 1873-1875.
J.H. Ketels, 1873-1875.
L.H. Obers, 1875-1885.
P.J. van Hegelsom, 1875-1912.
H. Ketels, 1876-1879.
P. Coenders, 1879-1882.
L. Berden, 1879-1904.
P.H. Thijssen, 1881-1903.
H.J. van Deelen, 1882-1908.
L.L. Haenen, 1885-1920.
L.H. Obers, 1892-1908.
G.H. Cremers, 1895-1919.
P. Thielen, 1903-1906.
J. Thielen, 1904-1917.
P.M. Vergeldt, 1906-1937.
P.A. van Soest, 1908-1913.
J.H. Bouten, 1908-1916.
B.A. Wilmer, 1912-1928.
J.M. Hueben, 1913-1919.
P.F. Takken, 1916-1919.
H.A. van de Voordt, 1917-1939.
C. van Dijck, 1919-1923.
P.H. Gooren, 1919-1931.
H.H. Titulaer, 1919-1939.
H.P.G. Joosten, 1920-1941.
W. Hendrix, 1923-1941.
J.H. van den Bereken, 1928-1935.
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J.M. Hueben, 1931-1935.
P.H. Gooren, 1935-1941.
P.J. Poulissen, 1935-1941.
G.C. van Soest, 1937-1941.
G. in f t Zandt, 1939-1941.
G.H.J.M. van de Voordt, 1939-1941.
Gemeentesecretarissen:
J.H. Bos, 1819-1825.
P.B.A. van de Mortel, 1825-1833.
H. Lichtevelt, 1834.
A. Hermkens, 1835-1860.
P. Bos, 1860-1862.
C. van Soest, 1862-1865.
W.H. Fleuren, 1865-1879.
J.H. Hermkens, 1879-1906.
G.A. van Hegelsom, 1906-1942.
Gemeenteontvangers:
A. Timmermans, ...-1823.
J.H. Berden, 1823-1831.
M. Lichtevelt, 1831-1851.
G.M. Lichtevelt, 1851-1862.
P.H. Stappers, 1862-1889.
J.H. Hermkens, 1889.
P.F. Stappers, 1889-1914.
G.A. van Hegelsom, 1914-1942.
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1795-1800. Maastricht 1973, blz. 15-17.
4)
Zie inventaris nummer 3648.
5)
H. Hardenberg, Inventaris der archieven van het arrondisement Maastricht
en van het departement van de Nedermaas (1794-1814). fs-Gravenhage 1946,
blz. XLVI.
6)
Th.J.F.A.
van der Vijver, De gemeente
Grubbenvorst.
Historische
overdenkingen bij een nieuw gemeentehuis, Grubbenvorst-Lottum 1988,
blz. 1.
7)
Th.J.F.A. van der Vijver, a.w., blz. 1-2.
8)
Afzonderlijke uitgave, niet in het Journal officiel du royaume des
Pays-Bas, uitg. Brussel.
9)
Bulletin offciel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, nr. 7, pag.
3-5.
10) Bulletin officiel ... de la Belgique, nr. 20, pag. 4-6.
11) Bulletin officiel ... de la Belgique, nr. 136, pag. 270-363.
12) H.R. van Ommeren, Over de aanduiding "Hertogdom Limburg". De Maasgouw 96
(1977), blz. 11-27.
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VERANTWOORDING VAN DE ORDENING
EN INVENTARISATIE

In deze inventaris zijn de archieven van de gemeente Grubbenvorst uit de
periode 1663-1938 beschreven.
Vanaf 1 janauri 1939 werd in Grubbenvorst het registratuurstelsel der
Vereniging van Nederlandse Gemeenten toegepast bij de ordening van het
gemeente-archief. De diep ingrijpende wijziging die de invoering van dit
stelsel in de wijze van ordening pleegt te brengen was aanleiding om 31
december 1938 als eindpunt te nemen voor de ordening en inventarisatie van de
oude archieven van Grubbenvorst. Een enkele keer is, daar waar dit wenselijk of
noodzakelijk was (bijv. bij registers), van deze einddatum afgeweken.
Laten we eerst de lotgevallen van de archieven van de gemeente Grubbenvorst in
de loop der tijd gaan bekijken, waar we overigens kort over kunnen zijn omdat
er maar heel weinig over bekend is.
Bij de burgemeesterswisseling in 1828 werd bij de overdracht van de archieven
een inventaris opgemaakt, doch die betrof slechts de archieven vanaf de Franse
tijd.
In de vergadering van burgemeester en schepenen van 21 november 1836 werd
bepaald dat het gemeentearchief bij het hoofd van het plaatselijk bestuur,
burgemeester P. Bos, zou worden geplaatst, ofschoon schepen J. Franssen het
liever geplaatst zag in de schoolwoningen van Grubbenvorst.
In het eerste gemeenteverslag, dat van 1851, wordt over de archieven
vermeld:"Van den staat, omvang en maatregelen genomen ter beschrijving en
regeling der archieven, hiervan is op het Secretariaat een behoorlijke
inventaris voorhanden, benevens een agenda of indiacateur."
Overigens zijn de gemeenteverslagen weinig zeggend over de gemeentearchieven,
al leert het verslag van 1854 ons, dat de archieve bewaard worden in twee
kasten ten raadhuize en dat van 1866, dat het archief is "opgericht" in het
jaar 1700 en dat er geen oude charters in aanwezig zijn.
In 1890 werden de oude archieven van vóór de Franse tijd afgestaan aan het
rijksarchief in Limburg te Maastrihct, aanvankelijk voor een tijdsduur van twee
jaar, doch zij berusten er thans nog. In 1990 werd door J. Bouten een
paatsingslijst van het archief van de schepenbank Grubbenvorst vervaardigd
(Nieuwe archieven, nieuwe toegangen rijksarchiefdienst 1990. fs-Gravenhage
1991).
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Bij het eerste inspectiebezoek dat de rijksarchivaris in Limburg, belast met de
inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie, aan de
gemeente bracht, in 1927, bleek dat het randhuis, gelegen boven de woning van
de kapelaan en bestaande uit twee vertrekken, geen voldoende ruimte bood voor
het archief, dat niet geïnventariseerd was. (archief Inspectie der archieven in
Limburg, Grubbenvorst d/l).
Bij het volgende bezoek, in 1933, was het archief geschift en was er een lijst
van opgemaakt, die in vele opzichten goed was, doch geen aanspraak op de naam
van inventaris kon maken. Er werd aan het archief goede zorg besteeds. (archief
inspectie; Grv. d/2).
In zijn rapport van 30 augustus 1938 merkt de rijksarchivaris, belast met de
inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie, over het
oudere archief op:"Het oudere archief is in grote lijnen geordend en er is een
summiere lijst van samengesteld. Het komt voor definitieve inventarisatie door
onzen ambtenaar ter inspectie in aanmerking zodra daartoe gelegenheid komen
zal. "(archief Inspectie; Grv. d/3). Het zal nog tot 1967 duren voordat het
zover is.
We gaan nu onze aandacht richten op de ordening en inventarisatie van de
archieven van de gemeente Grubbenvorst.
In de archieven werden twee systemen van ordening aangetroffen. Tot 1927 werden
de stukken grotendeels chronologisch geordend, terwijl in de periode 1927-1938
een rubriekenstelsel, bestaande uit 63 rubrieken, werd toegepast. Omdat bij
handhaving van deze beide systemen de stukken moelijk toegankelijk zouden
blijven vanwege het ontbreken van voldoende ingangen, werd besloten de
archieven
van
Grubbenvorst
in hun
geheel
opnieuw
te ordenen
en te
inventariseren. Hierbij werd de "Handleiding voor het ordenen en beschrijven
van archieven", samengesteld door S. Muller Fz. , J.A. Feith en R. Fruin Th.
Az., als uitgangspunt genomen. Voor de gebruikte terminologie wordt verwezen
naar de "Nederlandse Archiefterminologie", samengesteld door J.L. van der Gouw,
H. Hardenberg, W.J. van Hoboken en G.W.A. Panhuysen. Bij plaatselijke
benamingen is meestal de schrijfwijze aangehouden, die in de archiefstukken
voorkomt. Overeenkomstig het bestemmingsbeginsel werden als afzonderlijke
archieven geordend en geïnventariseerd de archieven van: het dorpsbestuur van
Grubbenvorst; het dorpsbestuur van Lottum; het gemeentebestuur, gevormd onder
beheer van de gemeentesecretaris; de gemeenteontvanger; het
burgerlijk
armbestuur van Grubbenvorst; het burgerlijk armbestuur van Lottum; de ambtenaar
van de burgerlijke stand; het kadaster.
Bij de ordening en indeling van de stukken van bijzondere aard in het archief
van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, werd
de Code archiefordening en documentatie voor de overheidsadministratie (zesde
druk, V.N.G. 1952) als uitgangspunt genomen.
Voor een goede handhaving in de toekomst van de verkregen orde werden alle
stukken, omslagen, delen enz. doorlopend genummerd.
Om de kostbare archiefruimte zo goed mogelijk te benutten en om een beter
overzicht van het archief te krijgen werden de stukken, die zowel voor de
administratie als voor de geschiedenis van geen belang meer waren uit het
archief verwijderd en vernietigd. Hierbij werd toegepast de "Lijst houdende
opgaaf
van
voor
vernietiging
in
aanmerking
komende
stukken
in
de
gemeente-archieven dagtekenende van na 1850", zoals deze is vastgesteld door de
minister van binnenlandse zaken en de minister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen bij hun besluit van 14 januari 1948/6 maart 1948, no. 11995,.
afdeling B.B. en no. 56931, afdeling O.K.N.. Er werden minder stukken
vernietigd dan op grond van de vernietigingslijst geoorloofd was.
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Achteraan in deze inventaris zijn een klapper op de eigennamen en een klapper
op zaken en onderwerpen opgenomen. Op deze verantwoording volgt, ter meerdere
duidelijkeheid, een overzicht van de indeling der archieven.
De in deze inventaris beschreven archieven van de gemeente Grubbenvorst hebben
een lengte van ongeveer 15 strekkende meter en worden bewaard in de
archiefbewaarplaats ten gemeentehuize.

De inventaris van de archieven der gemeente Grubbenvorst werd in 1967 niet
uitgegeven, er werden slechts 5 exemplaren vervaardigd, waarvan er twee voor de
gemeente bestemd waren. In 1991 besloot de gemeente tot het uitgeven van een
voor
geschiedkundig
onderzoek
bestemde
verkorte
editie
van
voornoemde
inventaris.
Deze nieuwe uitgave is t.o.v. de uitgebreide editie van 1967 in zoverre verkort
dat van de meeste series nu alleen de verzamelnummers zijn opgenomen. Een ,
uitzondering is gemaakt voor de series in de archieven van het dorpsbestuur van j
Grubbenvorst, van de ambtenaar van de burgerlijke stand en van het kadaster en \
voor de volgende series in het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder
beheer van de gemeentesecretaris: de series van "algemene aard", de series
akten van verpachting van een perceel bouwland, van het jachtrecht, van het
visrecht, van het
tolrecht
en van de gemeentelosplaatsen,
de series
persoonsbundels, de serie bevolkingsregisters, de serie drankwetvergunningen,
de serie drankwetverloven, de serie hinderwetvergunningen, de serie stukken
betreffende verleende premies uit sfrijks kas aan particuliere bouwnijverheid,
de serie leggers der waterlossingen, met bijbehorende kaarten, en de serie
akten
van
schuldbekentenis
en
andere
stukken
betreffende
voorschotten
ingevolgde de landarbeiderswet ter verkrijging van een plaatsje.
Deze nieuwe editie onderging van de andere kant ook een uitbreiding door de
opname van een schets van het plaatselijke bestuur en de opname van de
lotgevallen van de archieven van Grubbenvorst.

Maastricht, mei 1992.
W. van Muiken.
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DEEL II STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 231-3371

AFDELING I ORGANEN ALGEMEEN 231-1368

HOOFDSTUK I HET ORGANISME 231-1273
I
II
III
IV

organisme algemeen 231
instelling, ontwikkeling, opheffing 232-237
betrekkingen tot andere lichamen 238-239
economische en rechtspositie 240-1213
1 eigendom en bezit 240-414
a grensregeling 240-243
b aankoop 244-245
c verkoop 246-284
d ruil 285-286
e verhuur 287-300
f verpachting 301-318
g jachtrecht 319-335
h visrecht 336-351
i gebruik en beheer 352-414
2 financiën 415-1203
a begrotingen en rekeningen 415-1136
b financieel beheer 1137-1191
c schuld 1192-1203
3 benodigdheden en hulpmiddelen 1204-1207
4 gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd 1208-1213

V

vorming van vertegenwoordigende lichamen 1214-1222
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IV

lichamen, organen, instellingen en functionarissen 1223-1271
1 vertegenwoordigende lichamen van staatkundige aard met
besturende en/of verordenende bevoegdheid 1225-1239
2 uitvoerend college 1240-1246
3 functionarissen 1247-1264
4 takken van dienst; bedrijven 1265-1270
5 vereniging nederlandse gemeenten 1271

VII

plichten en bevoegdheden; regeling en vaststelling der bestuursen beheershandelingen 1272-1273

HOOFDSTUK II PERSONEEL 1274-1368

AFDELING II TAAK VAN DE ORGANEN 1369-3371

HOOFDSTUK III EIGENDOM.BELASTINGEN 1369-1653
I
II

eigendom en bezit 1369-1371
belastingen 1372-1653
1 belastingen algemeen 1372-1374
2 directe belastingen 1375-1557
a directe belastingen algemeen 1375
b belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen
1376-1386
c kadaster 1387
d belastingen naar de uiterlijke staat 1388-1480
e belastingen naar het Inkomen en vermogen 1481-1557
3 verbruiksbelastingen 1558-1559
4 rechten van registratie enz. 1560-1646
5 belastingen naar andere grondslagen 1647-1653
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HOOFDSTUK IV OPENBARE ORDE 1654-1742
I
II
III
IV
V

openbare orde algemeen 1654-1658
vereniging 1659
wapenen en munitie 1660
toezicht op openbare grond (straatpolitie) 1661-1666
politiemaatregelen ten opzichte van nederlanders en
ingezetenen 1667-1730
1 burgerlijke stand 1667-1672
2 bevolking 1673-1721
3 identiteit, signalement en inlichtingen 1722-1730

VI
VII

VIII

politiemaatregelen ten opzichte van vreemdelingen 1731-1733
toezicht op openbare samenkomsten in gebouwde of besloten
plaatsen 1734
andere aangelegheden betreffende de openbare orde 1735-1742

HOOFDSTUK V OPENBARE ZEDELIJKHEID 1743-1792
I
II
III
IV

alchohol en andere verdovende middelen 1743-1786
kansspelen 1787
bedelarij en landloperij 1788
dierenbescherming 1789-1792

HOOFDSTUK VI OPENBARE GEZONDHEID 1793-1989
I
II
III
IV
V
VI

volksgezondheid algemeen 1793-1798
toezicht op producten 1799-1816
besmettelijke ziekten-bestrijding 1817-1822
aangelegenheden betreffende de doden 1823-1824
lucht- en bodemhygiëne 1825-1951
andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 1952-1982
1 drinkwater 1952-1953
2 volkshuisvesting 1954-1982

VII

hygiëne der dieren; veeartsenijkundig toezicht 1983-1989
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HOOFDSTUK VII OPENBARE VEILIGHEID 1990-2003
I
II
III

bescherming tegen oorlogsgeweld 1990-1996
ontploffingen en ontbrandingen 1997
brand 1998-2003

HOOFDSTUK VIII WATERSTAAT 2004-2052
I

wateren 2004-2048
1 zorg voor de wateren 2004-2029
2 toezicht op de wateren 2030-2048

II

waterkering 2049-2052

HOOFDSTUK IX VERKEER EN VERVOER 2053-2224
I

verkeer en vervoer te land 2053-2181
1 zorg voor wegen en waterovergangen en het vervoer daarover
2053-2163
a zorg voor wegen in het algemeen 2053-2087
b aanleg van wegen 2088-2089
c verbetering van wegen 2090-2126
ca grondtransakties en geldleningen voor de verbetering
van wegen 2090-2114a
eb andere stukken betreffende de verbetering van wegen
2115-2126
d bescherming van de bruikbaarheid van wegen 2127-2140.
e verlichting en beplanting van wegen 2141-2142
f bestemming of onttrekking van wegen voor af aan de
openbare dienst 2143-2146
g werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden
in of langs wegen 2147-2150
h zorg voor waterovergangen 2151-2163
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2 toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en
vervoer daarover 2164-2181
a toezicht op wegen en waterovergangen 2164-2175
b verkeersmaatregelen en -voorschriften voor wegen en
waterovergangen 2176-2180
c toezicht op middelen van vervoer te land 2181
II
III
IV

verkeer en vervoer over spoorwegen 2182-2196
verkeer en vervoer te water 2197-2217
posterijen en telecommunicatie 2218-2224

HOOFDSTUK X ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 2225-2325
I
II
III

wettelijke eenheden.gemuntgeld 2225-2228
bodemproductie.dierenteelt 2229-2290
nijverheid en handel 2291-2322
1 nijverheid en handel algemeen 2291
2 nijverheid; algemene nutsbedrijven 2292-2301
3 handel 2302-2321
4 ordening van het bedrijfsleven 2322

IV

jacht en visserij 2323-2325

HOOFDSTUK IX ARBEID 2326-2367
I
II
III
IV

V

arbeid algemeen 2326
kinder- en vrouwenarbeid 2327
werkloosheid 2328-2343
bemoeiingen in het belang van bepaalde groepen van arbeiders
2344- 2356
andere arbeidsaangelegenheden 2357-2367
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HOOFDSTUK XII MAATSCHAPPELIJKE ZORG 2368-2426
I
II

maatschappelijke zorg algemeen 2368-2370
maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen
2371-2424
1 instellingen van weldadigheid algemeen 2371
2 zorg voor geesteszieken 2372-2375
3 zorg voor lichamelijk gebrekkigen 2376
4 zorg voor behoeftigen 2377-2397
5 zorg voor kinderen 2398-2399
6 zorg voor andere hulpbehoevenden 2400-2424
a zorg voor getroffenen bij algemene rampen 2400-2404
b zorg voor vreemdelingen 2405-2407
c zorg voor militairen 2408
d zorg voor hen, die behoren tot bepaalde beroeps- en
bedrij fskringen 2409-2414
e zorg voor werklozen 2415-2424

III

maatschappelijke voorzorg door risicoverdeling.verzekeringswezen
2425-2426

HOOFDSTUK XIII VOLKSONWIKKELING EN -OPVOEDING.RELIGIE 2427-2704
I

onderwijs 2427-2670
1 lager onderwijs 2427-2641
a leerkrachten 2427-2459
b organisatie van het onderwijs en van de school 2460-2608
c bevordering van het onderwijs en van het schoolbezoek
2609-2611
d schoolgebouwen en terreinen, benodigdheden en
hulpmiddelen voor het onderwijs 2612-2630
e subsidies, vergoedingen 2631-2641
2 ander dan lager onderwijs 2642-2670
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II

III

andere aangelegenheden betreffende de volksontwikkeling en
-opvoeding 2671-2681
religie 2682-2704

HOOFDSTUK XIV LANDSVERDEDIGING 2705-3360
I
II
III
IV
V
VI

militie en dienstplicht 2705-3019
rustende schutterij 3020-3264
garde civique 3265-3270
landweer 3271-3291
landstorm 3292-3354
militaire vordering en inkwartiering 3355-3360

HOOFDSTUK XV JUSTITIE 3361-3371

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE-ONTVANGER 3372-3562

INVENTARIS
3563-3613

VAN

HET

ARCHIEF

VAN

HET

BURGERLIJK

ARMBESTUUR

VAN

GRUBBENVORST

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR VAN LOTTUM 3614-3641

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND 3642-3692

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET KADASTER 3693-3700
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I ÏSTVEÏSTTA.R X S V A N H E T
ARCHIEF VAN HET
DORPSBESTUUR VA.^^
GRUBBENVORST
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Stukken betreffende een geschil tussen Grubbenvorst en Blerick over de
scheiding van het Ooijbroek, 1788, 1789. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nrs. 1369 - 1371.

2-6

Rekeningen van de schatheffer Henricus Rutten,
omslagen.
2

1714.

1 omslag.

3

1715.

1 omslag.

4

1716.

1 omslag.

5

1717.

1 omslag.

6

1718.

1 omslag.

1714 - 1718.

5

Aktie van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve
van Jan Boemers en zijn vrouw Catharina te Venlo, groot 1000 gulden
Brabants, voor de aflossing van een gelijke som, verschuldigd aan
Gremonds, 1663 juni 14. 1 akte met opgedrukt zegel van de schepenbank
en opgedrukt zegel van de schout.
N.B. Voor de overdracht van deze schuldbekentenis aan het klooster
van de H.Geest te Venlo, zie inv. nr. 9.

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Matthijs en Elisabeth Vermaesen, groot 100 pattacons, 1675 mei 28. 1
akte met opgedrukt zegel van de schepenbank.

9

Akte
van
overdracht
door
Nicolaes
Bomers
en
zijn
vrouw
van
Blitterswijck aan het klooster van de H. Geest te Venlo van een
schuldbekentenis ten laste van
Grubbenvorst, groot 1000 gulden
Brabants, 1694 juli 15. 1 akte met opgedrukt zegel van de schapenbank.
N.B. Voor de oorspronkelijke schuldbekentenis, zie inv.nr. 7.

10

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Anneken Rutten te Venlo, groot 192 pattacons, voor de aflossing van
andere schulden,
1695 juli 18.
1 akte met opgedrukt zegel van de
s chepenbank.

11

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Willem Mathijssen en zijn vrouw Mettien Lina te Venlo, groot 125
rijksdaalders,
1700 april 30.
1 akte met opgedrukt zegel van de
schepenbank.
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12

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Evert Mans en zijn vrouw Anne Mar ij Pottegieters te Venlo, groot 100
rijksdaalders,
1700 december 16.
1 akte met opgedrukt zegel van de
s chepenbank.
N.B. Voor de verkoop van deze schuldbekentenis aan Theodorus
Willemse en Wilhelmina Crijnen, zie inv. nr. 24

13

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Jacob Coulen, groot 498 gulden en 16 stuivers Venlo's,
1701 maart 3.
1 charter.

14

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Géertruijdt en Catharina van Neer, groot 400 gulden Roermonds, voor de
aflossing van andere schulden,
1701 maart 25.
1 akte met opgedrukt
zegel van de schepenbank.

15

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Everardt Mans en zijn vrouw Anna Maria Pottgieters te Venlo, groot 160
ducatons, 1701 juni 18. 1 akte met opgedrukt zegel van de schepenbank.
N.B. Voor de verkoop van deze schuldbekentenis aan Theodorus Willemse
en Wilhelmina Crijnen, zie inv. nr. 24.

16

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Tijsken Henssen te Weert, groot 100 ducatons, voor de aflossing van een
andere schuld,
1706 september 10.
1 akte met opgedrukt zegel van de
schepenbank.

17

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Tijs Bouten alias Kolen te Nederweert, groot 100 ducatons, voor de
aflossing van andere schulden,
1706 september 28.
1 akte met
opgedrukt zegel van de schepenbank.

18

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Tijs en Willem Truijen te Weert, groot 100 ducatons, voor de aflossing
van andere schulden, 1706 oktober 24, 1 akte met opgedrukt zegel van
de schepenbank.

19

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Martinus Blommardts en zijn vrouw Margaretha Verners, groot 300
pattacons, voor de aflossing van andere schulden,
1707 januari 5.
1
charter.

20

Akte van overdracht door Judith Moll, Petronella Bissou en Margrieta
Jacobs aan de weduwe van Willem Mathijssen te Venlo van een
schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst, groot 160 pattacons, 1722
juni 30. 1 akte.
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21

Akte van schuldebekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve
van Metie Lijna te Venlo, groot 1309 gulden, voor de aflossing van een
gelijke som, verschuldigd aan Catharina Tabij te Venlo,
1729 februari
23. 1 akte met opgedrukt zegel van de schepenbank.

22

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
het klooster van de H.Geest te Venlo, groot 400 pattacons, voor de
aflossing van een gelijke som, verschuldigd aan Catharina Tabij,
1729
februari 23. 1 akte met opgedrukt zegel van de schepenbank.

23

Akte van overdracht door Henricus Vermaesen namens de minderjarige
kinderen van wijlen Christophel de Bosch en Wilhelmina in de Betouw aan
Gertruijd en Catharina van Nheer van een schuldbekentenis ten laste van
Grubbenvorst, groot 100 pattacons, 1732 februari 7. 1 akte.

24

Akte van Verkoop door Hermanus Mans en zijn vrouw Hendrina Boossen aan
Theodorus Willemse en Wilhelmina Crijnen van twee schuldbekentenissen
ten laste van Grubbenvorst, samen groot 300 pattacons,
1745 juni 26.
1 akte.
N.B. Voor de oorspronkelijke schuldbekentenissen, zie inv. nrs. 12
en 15.

25

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Theodorus Willemse en Wilhelmina Crijnen, groot 1120 gulden Roermonds,
1746 januari 8. 1 akte.

26

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
Jan Pelsers en zijn vrouw Elisabeth Truijen benevens Peter Truijen en
zijn vrouw Jenneke Wagemans, groot 500 pattacons, 1754 december 4. 1
akte.

27

Akte van schuldebekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve
van Peter Truijen en Johanna Wage te Weert, groot 2000 gulden Weerter
geld, voor de aflossing van schulden, aangegaan in de laatste oorlog
voor het betalen van een contingent en de uitgeschreven franse
belastingen,
1768 januari 30.
1 akte met opgedrukt zegel van de
s chepenbank.

28

Akte van schuldbekentenis ten laste van Grubbenvorst en ten behoeve van
A.Lenarts te Helmond, groot 1200 gulden Hollands, voor de aflossing van
andere schulden,
1774 maart 15.
1 akte met opgedrukt zegel van de
schepenbank.

29

Andere stukken betreffende schulden van Grubbenvorst,
omslag.

1770 - 1790.

1
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INVENTARIS VAN HET
ARCHIEF VAN HET
DORFSBESTUUR VAN
LOTTUM
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30

Rekening van de schatheffer Joes van Eijndt,

1796.

1 katern.

31

Bijlagen bij de rekening van 1796.

32

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
Elisabeth Waterschap, echtgenote van Arnolts, groot 550 gulden,
1677
maart 24. 1 akte met opgedrukt zegel van de schepenbank.

33

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van Jan
Linskens, groot 550 gulden, voor de aflossing van een gelijke som,
verschuldigd aan Jacob Linskens, 1716 april 14. 1 akte.

34

Akte van overdracht door Peter Renckens aan Gertruijdt en Cathrijn van
Neer van een schuldbekentenis ten laste van Lottum, groot 400 gulden,
1739 mei 14. 1 akte.

35

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van Jacob
van Eijndt, groot 400 pattacons, voor de aflossing van andere
schulden, 1739 mei 15. 1 akte.

36

Akte van overdracht door Gijsbert in het Sant en Peter Renckens namens
de minderjarige kinderen van wijlen Jan Smeeten en Eva Versleijen aan
Aerdt Meuijsers en Jacob van Eijndt van een schuldbekentenis ten laste
van Lottum, groot 1800 gulden, komende uit een kapitaal van 2400
gulden, 1742 mei 10. 1 akte.

37

Akte van overdracht door Willem Meusers en Paulus Cloten aan Aerdt
Meuijsers en Jenneken van Eijndt van twee schuldbekentenissen ten laste
van Lottum, samen groot 425 gulden, 7 stuivers en 6 duiten Hollands,
1742 mei 28. 1 akte.
N.B. Voor de overdracht van deze schuldbekentenissen aan de weduwe
van G. Mertens, zie inv. nr. 38.

38

Akte van overdracht door Aerdt Meuijsers en zijn vrouw Jencken van
Eijndt aan de weduwe van Gerardt Mertens van twee schuldbekentenissen
ten laste van Lottum, resp. groot 400 gulden en 425 gulden, 7 stuivers
en 6 duiten Hollands, 1751 december 28. 1 akte.
N.B. Voor de overdracht van de schuldbekentenis van 425 gulden, 7
stuivers en 6 duiten aan A.Meuijsers en J. van Eijndt, zie inv.
nr. 37.

1 katern.
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39

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
Raedts, groot 2000 gulden Cleefs, voor de militaire vorderingen der
franse troepen, 1757 april 30. 1 akte.
N.B. Op deze akte bevindt zich ook de opdracht aan Joan Clever en
Peter Fleurkens om namens de heerlijkheid zulke geldleningen aan
te gaan; deze opdracht is bezegeld met het zegel van de
schepenbank.

40

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
Adolff Antoin Aerdts, groot 1600 gulden Cleefs, voor de betaling der
franse belastingen en fourage,
1757 mei 26.
1 akte met opgedrukt
zegel van de schepenbank.

41

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van Adolf
Antoin Aerdts, groot 2800 gulden Cleefs, voor de betaling der franse
belastingen en fourage,
1760 juli 8.
1 akte met opgedrukt zegel van
de schepenbank.

42

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
Willem Potten, groot 900 gulden Cleefs, voor de betaling der franse
belastingen en fourage,
1760 juli 8.
1 akte met opgedrukt zegel van
de schepenbank.

43

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
pastoor Leonardus Petrus Aerdts, groot 200 gulden Cleefs, 100 gulden
Cleefs, 200 gulden Cleefs, 800 gulden Cleefs en 300 gulden Cleefs, voor
de betaling der franse belastingen en fourage,
1762 september 25. 1
akte met opgedrukt zegel van de schepenbank.

44

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van A.A.
Aerdts, groot 600 rijksdaalders Cleefs, 1762 december 2. 1 akte.

45

Akte van overdracht door Dirck Lichtenveldt aan A.A. Aerdts van een
schuldbekentenis ten laste van Lottum, groot 241 gulden, 18 stuivers en
41 duit Hollands, 1768 december 30. 1 akte.

46

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten
Aerdts, groot 1800 gulden Cleefs, 1769 juli 4. 1 akte.

47

Akte van verkoop door Alert, Gerardus, Thomas en Peter Keltgens,
Henricus Baetse, echtgenoot van Allegunda Keltgens en Catharina
Keltgens, echtgenote van Leonardus Muijsers, aan Aerdts van een
schuldbekentenis ten laste van Lottum, groot 241 gulden, 18 stuivers en
4 | duit Hollands, 1770 mei 2. 1 akte.

behoeve

van
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48

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
Aernoldus Lenaerts te Helmond, groot 1500 gulden Hollands, voor de
aflossing van andere schulden, 1781 februari 17. 1 akte met opgedrukt
zegel van de schepenbank.

49

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
Theodorus Roelandt en zijn vrouw Hendrina Flinsenbergh, groot 1500
gulden Cleefs, voor de betaling der franse belastingen en fourage,
1793 januari 14. 1 akte.

50

Akte van schuldbekentenis ten laste van Lottum en ten behoeve van
Jacobus van Soest en zijn vrouw Hendrina Cleever, groot 3000 gulden
Cleefs, voor de betaling der gedwongen franse leveringen,
1796 juni
15. 1 akte.

Boerderij "Heskenshof" te Grubbenvorst, op het einde van
de tweede wereldoorlog verwoest.

Kasteel Kaldenbroek vóór de tweede wereldoorlog.

Pand Coenders,
Broekeindweg
Grubbenvorst.

Schoutenhuis, daterend uit 1794, gelegen op de hoek van de Lottumseweg
en de Pastoorstraat. Het huis dankt zijn naam aan het feit dat P.J.Bos,
die hier woonde, in de periode 1818-1825 het ambt van schout bekleedde,
destijds de naam voor de burgemeester.
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DEEL I STUKKEN V A N A L G E M E N E A A R D

1 NOTULEN VAN DE RAAD
51 - 61

Registers van notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad,
- 1847, 1852 - 1940. 1 katern, 10 delen.
24 - 1847 december

51

1845 april

52

1852 januari 22 - 1856 april
30. 1 deel.
N.B. Dit deel bevat ook de notulen van de vergaderingen van
het college van burgemeester en wethouders van 1852 1875

53

1856 mei

54

1864 februari 29 - 1877 oktober

55

12 - 1864 februari

30.

1845

1 katern.

4.

1 deel.

15.

1 deel.

1877 november 3

- 1894 september 20.

1 deel.

56

1894 december 3

- 1910 mei

6.

1 deel.

57

1910 juni

28 - 1919 september 24.

1 deel.

58

1919 oktober

21 - 1924 januari

31.

1 deel.

59

1924 februari 28 - 1929 januari

25.

1 deel.

60

1929 februari 22 - 1933 augustus

1.

1 deel.

61

1933 augustus 29 - 1940 november

21.

1 deel.
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2 NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
62 - 64

Registers van notulen van de vergaderingen van het college van
burgemeester en wethouders, 1920 - 1939. 3 delen
N.B. Voor de notulen van 1852 - 1875, zie inv.nr. 52.
62

1920 juli

63

1928 juni

64

1933 januari

29 - 1928 mei

29.

1 deel.

5 - 1933 januari

17.

1 deel.

27 - 1939 februari

22.

1 deel.

3 BESLUITEN VAN DE RAAD

64a - 75 Registers van besluiten van de gemeenteraad, 1808 - 1815, 1819 - 1943.
13 delen.
1 deel.
64a 1808 februari 24 - 1815 oktober 3.
N B. Dit deel bevat ook publikaties, correspondentie en
processen-verbaal.

65

1819 mei

65a

25 - 1825 februari

1825 augustus 26 - 1848 oktober

7.
19.

1 deel.
1 deel.

66

1848 oktober

19 - 1864 februari

14.

1 deel.

67

1864 juli

27 - 1876 oktober

25.

1 deel.

68

1877 februari 23 - 1881 oktober

17.

1 deel.

69

1882 januari

27.

1 deel.

70

1890 januari

10.

1 deel.

71

1898 november 30 - 1906 juni

72

9 - 1889 december
24 - 1898 oktober

7.

1 deel.

1906 juni

7 - 1 9 1 8 september 12.
12.

1 deel.

73

1918 oktober

3 - 1929 augustus

9.

1 deel.

74

1929 augustus

9 - 1937 februari

1.

1 deel.

75

1937 februari

1 - 1943 december

22.

1 deel.

- 40 -

H BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

76-81

Registers van besluiten van het college van burgemeester en
wethouders,

1876 - 1943.

2 katernen, 4 delen.

76

1876 april

13 - 1889 april

15.

1 katern.

77

1890 januari

14 - 1905 december

21.

1 katern.

78

1905 oktober

2 - 1 9 1 0 december

10.

1 deel.

79

1911 februari

2 - 1929 mei

21.

1 deel.

80

1929 juli

9 - 1936 juni

26.

1 deel.

81

1936 juli

3 - 1943 december

30.

1 deel.

5 PUBLICATIES

82

Register van afkondigingen, 1860 oktober 21 - 1885 mei 10.
deel.
N.B.
Zie ook inv. nr. 64a.

1

6 VERORDENINGEN
83

Register van afgekondigde plaatselijke verordeningen,
10 - 1932 mei 23. 1 deel.

1861 juli

7 VERZOEKSCHRIFTEN
84

Register van verzoekschriften,
20.
1 deel.

1886 oktober 29 - 1921 oktober

.j?v

A;i

^j
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8 CORRESPONDENTIE
85 - 120 Kopieboeken van door het gemeentebestuur verzonden stukken,
1926. 6 katernen, 30 delen.
N.B. Zie ook inv. nr. 64a.
85

1825 augustus

86

1828 januari

25 - 1828 januari
2 - 1829 mei

87

1829 mei

18 - 1830 april

88

1830 april

89

1831 november

90

1833 maart

7 - 1834 oktober

91

1834 oktober

8 - 1837 december

92

1838 januari

3 - 1844 maart

93

1844 maart

11 - 1846 augustus

94

1846 augustus

10 - 1848 december

15.

1 deel.

95

1848 deceember

28 - 1852 februari

2.

96

1852 februari

3 - 1853 september

1 deel.
1 deel.

97

1853 september

6 - 1857 november

98

1857 november

99

1860 april

2.

1 katern.

18.

1 katern.

7.

1 katern.

9 - 1 9 3 1 oktober

29.

1 katern.

19 - 1833 februari

25.

1 katern.

3.

28.

1 katern.
1 deel.

8.

1 deel.

7.

1 deel.

5.

13.

1 deel.

16 - 1860 april

26.

1 deel.

27 - 1863 december

23.

1 deel.

31.

1 deel.
1 deel.

100

1864 januari

1 - 1865 december

101

1866 januari

2 - 1868 juli

102

1868 juli

103

1872 oktober

104

1885 juni

105

1887 november

106

1889 oktober

11 - 1891 juli

107

1891 juli

29 - 1898 augustus

3.

1 deel.

108
109

1898 augustus
1900 oktober

3 - 1900 oktober

9.

1 deel.

10 - 1903 september 10.
10.

1 deel.

110

1903 september

12 - 1906 april

13.

1 deel.

111

1906 april

18 - 1908 juni

12.

1 deel.

112

1908 juni

14 - 1910 september 23.
23.

113

1910 september

24 - 1913 juli

114

1913 juli

15 - 1915 september 25.
25.

115

1915 september

25 - 1917 mei

116

1917 mei

14 - 1918 november

11 - 1872 oktober
5 - 1885 juni
26 - 1887 oktober
8 - 1889 oktober

7.

15.

1 deel.
1 deel.

15.

1 deel.

4.

7.

28.

12.

10.
6.

1 deel.
1 deel.

1 deel.
1 deel.
1 deel.
1 deel.

1 deel.

1825 -
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117

1918 november

6

1920 december

1.

1 deel.

118

1920 december

1

1923 januari

25.

1 deel.

119

1923 januari

26

1925 november

12.

1 deel.

120

1925 december

15

1926 december

31.

1 deel.

9 INDICATEURS
121 - 142

Indicateurs en registers van stukken, ingekomen bij het
1892 - 1899, 1902, 1907 - 1915,
gemeentebestuur, 1825 - 1859,
1920 - 1936. 22 delen.

121
122

1825 augustus

19 - 1859 augustus

28.
29.

1 deel
1 deel

1892 januari

2 - 1894 december

123

1895 januari

4 - 1896 mei

4.

1 deel

124

1896 mei

3 - 1897 mei

29.

1 deel

125

1897 mei

29 - 1898 maart

10.

1 deel

126

1898 maart

4 - 1899 januari

31.

1 deel

127

1899 januari

31 - 1899 november

10.

1 deel

128

1902 januari

2 - 1902 december

31.

1 deel

129

1907 januari

4 - 1909 november

130

1909 november

10 - 1913 oktober

18.

1 deel

131

1913 oktober

21 - 1915 augustus

20.

1 deel

132

1920 januari

20.

1 deel

133

1927 september

23 - 1929 mei

15.

1 deel

134

1929 mei

16 - 1930 maart

10.

1 deel

135

1930 maart

11 - 1930 december

31.

1 deel

136

1931 januari

1 - 1931 oktober

15.

1 deel

137

1931 oktober

15 - 1932 juni

22.

1 deel

138

1932 juni

24 - 1933 februari

139

1933 februari

140

1933 september

141

1934 oktober

142

1935 oktober

2 - 1927 september

7 - 1933 september
28 - 1934 oktober
5 - 1935 oktober
12 - 1936 juni

6.

6.

28.
5.

1 deel

1 deel
1 deel
1 deel

12.

1 deel

30.

1 deel
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10 GEMEENTEVERSLAGEN EN ALGEMENE STATISTIEKEN
143 - 222

Verslagen van de toestand der gemeente,
80 katernen.
1851.

1 katern.

144 1852.
145 1853.

1 katern.

146

1854.

1 katern.

147

1855.

1 katern.

148

1856.

1 katern.

149

1857.

1 katern.

150

1858.

1 katern.

151

1859.

1 katern.

152

1860.

1 katern.

153

1861.

1 katern.

154

1862.

1 katern.

155

1863.

1 katern.

156

1864.

1 katern.

157

1865.

1 katern.

158

1866.

1 katern.

159

1867.

1 katern.

160

1868.

1 katern.

161

1869.

1 katern.

162

1870.

1 katern.

163

1871.

1 katern.

164

1872.

1 katern.

165

1873.

1 katern.

166

1874.

1 katern.

167

1875.

1 katern.

168

1876.

1 katern.

169

1877.

1 katern.

170

1878.

1 katern.

171

1879.

1 katern.

172 1880.

143

1 katern.

173

1881.

1 katern.
1 katern.

174

1882.

1 katern.

175

1883.

1 katern.

1851 - 1929,

1931 - 1935.
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176

1884.

1 katern

177

1885.

1 katern

178

1886.

1 katern

179

1887.

1 katern

180

1888.

1 katern

181

1889.

1 katern

182

1890.

1 katern

183

1891.

1 katern

184

1892.

1 katern

185

1893.

1 katern

186

1894.

1 katern

187

1895.

1 katern

188

1896.

1 katern

189

1897.

1 katern

190

1898.

1 katern

191

1899.

1 katern

192

1900.

1 katern

193

1901.

1 katern

194

1902.

1 katern

195

1903.

1 katern

196

1904.

1 katern

197

1905.

1 katern

198

1906.

1 katern

199

1907.

1 katern

200

1908.

1 katern

201

1909.

1 katern

202

1910.

1 katern

203

1911.

1 katern

204

1912.

1 katern

205

1913.

1 katern

206

1914.

1 katern

207

1915.

1 katern

208

1916.

1 katern

209

1917.

1 katern

210

1918.

1 katern
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223 - 229

211

1919.

1 katern.

212

1920.

1 katern.

213

1921.

1 katern.

214

1922.

1 katern.

215

1923.

1 katern.

216

1924.

1 katern.

217

1925.

1 katern.

218

1926.

1 katern.

219

1927.

1 katern.

220

1928.

1 katern.

221

1929.

1 katern.

222

1930.

1 katern.

Algemene statistische opgaven betreffende de gemeente,
1 stuk, 6 omslagen.
1937.
223

1931.

1 omslag.

224

1932.

1 omslag.

225

1933.

1 omslag.

226

1934.

1 stuk.

227

1935.

1 omslag.

228

1936.

1 omslag.

229

1937.

1 omslag.

1931

11 ARCHIEFINVENTARIS
230

Inventaris van de archieven der gemeente Grubbenvorst,
20.
1 omslag.

1929 oktober
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DEEL II STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD

AFDELING I ORGANEN ALGEMEEN

HOOFDSTUK I

HET ORGANISME

I ORGANISME ALGEMEEN

231

Stukken betreffende het organisme in het algemeen, 1821 - 1870. 1
omslag.
N.B. Hier zijn o.a. opgenomen stukken, waaruit niet duidelijk
blijkt, waar ze geplaatst moeten worden; stukken, die
bewaard moeten blijven omdat ze dateren van vóór 1850, maar
toch te onbelangrijk zijn om ze afzonderlijk te klasseren;
stukken, waaruit het verband met het gemeente-archief niet
is op te maken; stukken, die op meedere plaatsen zouden
kunnen worden geklasseerd, maar niet van zofn belang zijn,
dat ze ergens afzonderlijk zouden moeten worden geplaatst.

II INSTELLING/ ONTWIKKELING/ OPHEFFING

232

Stukken betreffende het gemeentewapen,

1889 - 1931.

1 omslag.
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233

Schrijven van de tijdelijke arrondissements
- commissaris te
Roermond, waarin hij meedeelt dat van geen ander gemeentestempel
gebruik mag worden gemaakt dan van dat wat vóór 1830 werd gebruikt,
1839 juli 29. 1 stuk.

234

Stukken betreffende het schepenbankszegel van Grubbenvorst,
1930. 1 omslag.

235

Proces - verbaal van begrenzing en proces - verbaal van de verdeling
in secties van het grondgebied der gemeente Grubbenvorst,
1820
maart 15/april 1. 1 katern.

236

Kaart van de grens tussen Grubbenvorst en Lottum,
blad.

237

Stukken betreffende een geschil tussen de gemeenten Grubbenvorst en
Meerlo over de grensscheiding tussen Lottum en Swolgen,
1818 1621. 1 omslag.

III

1903,

ongedateerd.

1

BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

238

Stukken betreffende het administratief bezoek van de gedelegeerde
arrondissements - commissaris, staatsraad gouverneur, gouverneur,
commissaris van de koning(in) aan de gemeente,
1838 - 1933.
1
omslag.

239

Stukken betreffende de financiële verhouding tussen het rijk en de
gemeente, 1930 - 1938. 1 omslag.

IV ECONOMISCHE EN RECHTSPOSITIE

E I G E N D O M EN B E Z I T
N.B. De eigendommen voor de publieke dienst bestemd - dus ter
vervulling van een bepaalde taak - zijn geklasseerd naar de
onderwerpen, b.v. grond voor schoolbouw bij onderwijs,
grond voor verbetering van wegen bij wegen, enz..
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a

grensregeling

240

Akte van grensregeling langs de Maas tussen de aan de Staat toebehorende percelen sectie C no 2282,
1942 - 1951,
1957 - 1959 en
o.a. het perceel sectie C no 1956, toebehorend aan de gemeente,
1901 november 6. 1 akte + bijlagen.

241

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot het aangaan van een grensregeling tussen de aan de Staat
toebehorende Maas met daarin aangebrachte rijksrivierwerken en het
perceel sectie C no 1935, toebehorend aan de gemeente,
1910
september 9. 1 stuk.

242

Akte van grensregeling langs de Maas tussen de aan de Staat
toebehorende kribwerken en grondaanvulling, sectie D no 1210 en o.a.
het perceel sectie D no 1190, toebehorend aan de gemeente, 1930
juni/augustus/september. 1 akte.

243

Akte van grensregeling langs de Maas tussen de aan de Staat
toebehorende oeverwerken, gronden en wateren, sectie A no 3082, 3155
en sectie B no 402 en de percelen sectie A no 3106 - 3108, 1037,
1038 en sectie B no 974, 1881, 364, 814, 815 en 368, toebehorend aan
o.a. de gemeente, 1930 juni/juli/september. 1 akte.

b

aankoop
N.B. Zie ook inv. nrs. 1210, 2022, 2091, 2092, 2094, 2096, 2098,
2100, 2101, 2103, 2104, 2106-2110, 2211, 2212, 2214, 2298,
2299, 2304, 2619, 2624.

244

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot aankoop bij de openbare verkoop van onroerende goederen van G.M.
Lichtevelt van het aan deze toebehorend perceel dennenbos, sectie D
no 799, 800 en 801, groot 18 bunder, 17 roeden en 25 ellen, wanneer
dit perceel bij de verkoop te ver onder de geschatte waarde van
ƒ 3.450,-- zal blijven, 1864 augustus 26. 1 stuk.

245

Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie C no 749, groot 4,70
a., toebehorend aan de familie Hermkens, 1907 mei 8.
1 akte +
bijlagen.
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c

verkoop
N.B. Zie ook inv. nrs. 285, 2103, 2111, 2155, 2185, 2186, 2188.

246

Staat van gemeentegronden, die verkocht kunnen worden,
december 2. 1 stuk.

1818

247

Besluit van de commissaris van het arrondissement Roermond, met
bijbehorende stukken, waarbij de vrederechter van het kanton Horst
als speciaal commissaris wordt belast met de informatie de commodo
en incommodo over de door de raad voorgestelde verkoop van
gemeente-eigendommen, 1819 januari 20. 1 omslag.

248

Koninklijke beschikking, met bijbehorende stukken, tot het verlenen
van machtiging aan de gemeente tot openbare verkoop van 1296 ha.
gemeentegrond, 1821 juli 19. 1 omslag.
~~

249

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan
C.Bos, B. von Lom, G. Haffmans, C. Coenders, J. van Soest e.a.,
1822 januari 31. 1 akte + bijlagen.

250

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan G.
Bos, B. von Lom, G. Haffmans, C. Coenders, J. van Soest e.a., 1822
januari 31. 1 akte.
N.B. Deze akte is dezelfde als die van inv.nr. 249; vanwege het
formaat der akten zijn ze niet in één omslag samengevoegd,
maar allebei afzonderlijk beschreven.

251

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan C.
Smits, A. Martens, H. Linders, J. Linders, P. Thijssen e.a.,
1822
maart 11. 1 akte + bijlage.

252

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan P.
van Hegelsom, H. in f t Zant, G. Hermans, G. Kessels, J. in ! t Zant
e.a., 1825 juni 13. 1 akte + bijlage.

253

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan J.
Kersten, B. Horstermans, J.
Jenniskens, G. Hafmans
en F.H.
Lichtevelt, 1833 september 25. 1 akte + bijlage.

254

Akte van inbezitstelling van diverse percelen gemeentegrond aan de
familie van Soest. P. Thijssen, G. Bos, M. van Eijndt, J. Linders
e.a. 1835 februari 18. 1 akte + bijlage.

255

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan
P.J. Schraven, P. Renckens, P.H. Rawater, A. Linssen, C. Coenders
e.a.,
1835 april 21. 1 akte + bijlagen.
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256

Stukken betreffende de verkoop van een perceel heidegrond, sectie D
no 388, groot 9 bunder, aan K.H.L. Bontamps, burgemeester van
Venlo, 1835. 1 omslag.

257

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan P.
Hermkens, J.R. Clercx, G. Hafmans, J.H. Berden, J. Rutten e.a.,
1837 juni 28. 1 akte.

258

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan L.
Thijssen,
H. Jacobs, C. Janssen, M. Smits, B. Vallen e.a.,
1840
augustus 11. 1 akte + bijlagen.

259

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan A.
de Lom de Berg, A. Sijmons, M. Bartels, H. Wellens, P. Bouten e.a.,
1843 december 12. 1 akte.

260

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan P.
Berden, G. Boers, J. van Soest, J. van de Laak, G. Hafmans e.a.,
1843 december 13. 1 akte + bijlagen.

261

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan A.
Receveur, P.J. Bos, G. Verhaegh, J.B. van Soest, P.J. Fleuren e.a,
1854 maart 8. 1 akte + bijlage.

262

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan A.
De Lom De Berg, F. Receveur, P. Steegh, P.J. Bos, C. In f t Zandt
e.a., 1856 oktober 14. 1 akte + bijlagen.

263

Akte van openbère verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan F.
Receveur, A. de Lom de Berg en C. in f t Zandt, 1857 augustus 18. 1
akte.

264

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende tekening, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop van 2 wegen, groot 86
roeden, aan F. Receveur te Venlo, 1857 september 3. 1 omslag.

265

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan
J.W. Fleuren, P.M. Janssen, P.A. Grubben, N. Steeghs, H. Obers
e.a., 1861 juni 3. 1 akte + bijlagen.
N.B. Sommige bijlagen hebben ook betrekking op de akten van
inv.nrs. 266 en 267.

266

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan L.
Thijssen, P. Bos, P.J. Thijssen, G. Muijzers, P.J. Renkens e.a.,
1861 juni 5. 1 akte + bijlage.
N.B. Zie ook inv.nr. 265.
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267

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan
W.E.H. Receveur, het klooster der ürselinen, P. Tacken, J. Peeters
en P.J. Giesen, 1861 oktober 3. 1 akte -f bijlagen.
N.B. Zie ook inv. nr. 265.

268

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan
K.L. Strauven, E.H. Receveur, P. Tacken, M. Litjens en P. Simons,
1863 april 27. 1 akte.

269

Akte van verkoop van een perceel heidegrond, sectie A no. 1650 en
1651, groot 26 roeden, aan P. Wolters, 1863 augustus 18. 1 akte +
bijlagen.

270

Akte van verkoop van 2 buurtwegen in de Witvelderhei, groot 1 bunder
en 26 roeden, aan F. Receveur te Maaseik (B), 1867 september 3. 1
akte + bijlage.

271

Akte van openbare
en 801, groot 18
hakhout, sectie D
Wij lick - Hafmans
1 akte + bijlagen.

272

Akte van verkoop van een perceel bouwland, sectie E no. 662, groot
2,90 a. , aan J. Smolders, 1872 april 5. 1 akte 4- bijlage.

273

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop van de oude school te
Lottum, sectie A no. 2476, groot 1,15 a, , aan het r.k. kerkbestuur
van Lottum, en verbintenis van dit kerkbestuur tot stipte naleving
van de voorwaarden van deze aankoop,
1885 december 30/1886 mei 1.
1 omslag.

274

Akte van verkoop van een stier aan J.H. Schraven, 1888 oktober 23.
1 akte.

275

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop van 4 weggedeelten, en
akte van rectificatie van de akte van verkoop van deze weggedeelten,
aan H.H. Titulaer, Th.H. Berden, M.P.H. Beurskens en P. H. Takken,
1912 januari 12/1914 april 20. 1 omslag.

276

Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan J.
van Oijen, R.K. Kerk van Grubbenvorst, J. Simons, A.H. van de Pasch,
Th. Willems, P.J. Verrijth, P. Bechels, M. Berger, J.H. Bouten, M.
Simons en G. Stappers, 1912 december 4. 1 akte.

verkoop van een dennenbos, sectie D no. 799, 800
bunder, 17 roeden en 25 ellen, en een perceel
no. 465, groot 37 roeden en 70 ellen, aan H. van
te Kessel; authentiek afschrift,
1869 maart 15.
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277

Akte van openbare verkoop van diverse gedeelten weg aan G.J.
Vullinghs, P.J. Keijzers, M. Berger en J. van Oijen, 1913 november
18. 1 akte + bijlagen.

278

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot verkoop van zand uit het perceel sectie A no.2308, 1914 augustus
1. 1 stuk.

279

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot openbare verkoop van de oude
onderwijzerswoning met boomgaard en hakhout, sectie C no. 1248, 1247
en 765, groot 12,20 a., 1923 feruari 2. 1 omslag.

280

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare
dienst van weggedeelten, groot ongeveer 10 a., en de verkoop van
deze weggedeelten aan J.J. Vullings, 1925 november 13. 1 omslag.

281

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot verkoop van een perceel weg, groot ongeveer 8a., aan J.L.
Coenen, 1926 augustus 6. 1 stuk.

282

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel
weg, sectie A no. 3120, groot ongeveer 12 a. , aan J.H. Beerkens, G.
Muijsers en A. Litjens, 1929 januari 25. 1 omslag.

283

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel
grond, sectie A no. 2473, groot 75 m 2 , aan P.J. Coenders,
1936
november 18. 1 omslag.

284

Stukken betreffende geschillen over de verkoop van gemeentegronden
en een geschil tussen de gemeente en notaris Clercx te Blerick over
de afrekening van door voornoemde notaris voor de gemeente verkochte
en verpachte gronden, 1826 - 1865. 1 omslag.
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ruil
N.B. Zie ook inv. nrs. 1211, 2090, 2095, 2101 - 2105, 2143,
2213.

285

Akte van ruil van een perceel zandgrond, sectie A no 2605, groot
ongeveer 16 a. , tegen het plant recht van bomen op het aan het
burgerlijk armbestuur van Lottum toebehorend perceel sectie A no.
500, groot 21,30 a., van ruil van een perceel zandgrond, sectie A
no. 2813, groot ongeveer 20 ca., tegen een perceel zandgrond, sectie
A no. 3240, groot ongeveer 20 ca., toebehorend aan G.H. Cremers; van
verkoop van een perceel weg, sectie A no. 3241, groot ongeveer 3,50
a., aan J.M. Hoeijmakers, 1930 april 15. 1 akte 4- bijlagen.

286

Akte van ruil van een perceel grond, sectie A no 3245, groot
ongeveer 1,54 a. , tegen een perceel grond, sectie A no. 502, groot
ongeveer 1,54 a. , toebehorend aan G.A. van den Brandt, 1938 mei 2.
1 akte + bijlagen.

e

verhuur

287

Akte van verhuur van de oude onderwijszerswoning te Lottum, sectie A
no. 816, aan S.J. Keltjens, 1914 maart 17. 1 akte + bijlage.

288

Akte van verhuur van de oude onderwijzerswoning te Lottum, sectie A
no. 816, aan S.J. Keltjens, 1916 november 2. 1 akte 4- bijlage.

289

Akte van verhuur van de oude onderwijzerswoning te Lottum, sectie A
no 816, aan S.J. Keltjens, 1920 februari 13. 1 akte + bijlage.

290

Akte van verhuur van de oude onderwijzerswoning te Lottum, sectie A
no. 816, aan S.J. Keltjens, 1923 april 27. 1 akte + bijlage.

291

Akte van verhuur van de oude onderwijzerswoning te Lottum, sectie A
no. 816, aan S.J. Keltjens, 1926 maart 31. 1 akte + bijlage.

292

Akte van verhuur van de oude onderwijzerswoning te Lottum, sectie A
no. 816, aan S.J. Keltjens, 1929 juli 1. 1 akte + bijlagen.
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293

Akte van verhuur van de onderwijzerswoning met tuin, sectie C no.
2548, aan E.H.H. Korsten, hoofd der jongensschool te Grubbenvorst,
1929 november 15. 1 akte + bijlagen.
N.B. De bijlagen hebben ook betrekking op de akte van inv. nr.
294.

294

Akte van verhuur van de onderwijzerswoning met tuin, sectie A no.
3135, aan J.M. Schinck, hoofd der jongensschool te Lottum,
1929
november 15. 1 akte.
N.B. Zie ook inv. nr. 293.

295

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken tot verhuur van de oude
onderwijzerswoning te Lottum, sectie A no. 816, aan S.J. Keltjens,
1931 oktober 28. 1 omslag.

296

Raadsbesluit
tot
verlaging
van
de
huur
met
10% van
de
onderwijzerswoningen bewoond door J.M. Schinck te Lottum en E.H.H.
Korsten te Grubbenvorst, 1933 maart 6. 1 stuk.

297

Raadsbesluit tot verhuur van de oude onderwijzerswoning te Lottum,
sectie A no. 816, aan S.J. Keltjens,
1933 maart 6. 1 stuk.

298

Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring
van dit raadsbesluit, tot verhuur van 3 arbeiderswoningen, gelegen
aan de Reuveldweg, sectie C no. 764, aan J.M. Briels, P.H. Baltussen
en Th. Poulissen, 1933 juli 26. 1 omslag.

299

Raadsbesluit tot verhuur van de onderwijzerswoning te Grubbenvorst
aan
het
hoofd
der
jongensschool
E.H.H.
Korsten
en
de
onderwijzerswoning te Lottum aan het hoofd der jongensschool J.M.
Schinck, 1934 november 27. 1 stuk.

300

Raadsbesluit tot verhuur van de oude onderwijzerswoning te Lottum,
sectie A no. 816, aan S.J. Keltjens, 1936 november 18. 1 stuk.
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f

verpachting
N.B. Voor pacht door de gemeente, zie inv.nrs. 2154 en 2612.

301

Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan
G. Renkens, P. Renkens, G. Muysers, P.M. Vosbeek, P.J. Schraven
e.a.,
1860 oktober 15.
1 akte.

302

Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan
W. Besouw, Chr. Cuijpers, J. van Megen, M. Giesen, W. van Hegelsom
e.a., 1860 oktober 17. 1 akte.

303

Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeentegrond aan
R. Hafmans, P.J. Smits, W. Keltjens, P. Renkens, H. van Helden
e.a., 1863 maart 2. 1 akte.

304

Akte van openbare verpachting van diverse percelen gemeetegrond aan
G. Thielen, L. van Lipzig, G. Seroo, G. van der Zanden, J.Chr.
Seuren e.a., 1896 oktober 27. 1 akte + bijlagen.

305- 314

Akten van openbare verpachting van een perceel bouwland, sectie C no
764 groot 30,40 a., aan de in de nummers van deze serie genoemde
personen,
1863, 1881, 1887, 1893, 1899, 1905, 1911, 1920, 1923,
1929. 1 akte + bijlagen, 9 akten.

315

305

Aan J. Jacobs en P. Gerards,

1863 juni 27. 1 akte.

306

Aan A. Roodbeen,

1881 mei 23.

1 akte.

307

Aan A. Roodbeen,

1887 juni 2.

1 akte.

308

Aan A. Roodbeen,

1893 mei 15. 1 akte.

309

Aan A. Roodbeen,

1899 juli 17.

1 akte.

310

Aan A. Roodbeen,

1905 juni 21.

1 akte.

311

Aan J.A. Roodbeen,

1911 juni 9.

312

Aan J.A. Roodbeen,

1920 april 22.

313

Aan J.A. Roodbeen,

1923 augustus 21.

314

Aan P.J. Poulissen, 1929 juli 1. 1 akte 4- bijlagen.
N.B. Dit is geen openbare maar een onderhandse
verpachting.

1 akte.
1 akte.
1 akte.

Akte van openbare verpachting van een perceel bouwland, sectie A no
3135, groot 24,65, aan A. en C. Smits, 1907 april 23. 1 akte.
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316

Akte van openbare verpachting van een perceel bouwland, sectie A no
3135, groot 24,65 a., aan M. van Soest, 1910 maart 7. 1 akte.

317

Akte van openbare verpachting van een perceel ontginningsgrond,
sectie A no 3245, groot ongeveer 35 a., aan M.J. Wilmsen en H.J. van
den Brandt, 1934 mei 1. 1 akte.

318

Akte van openbare verpachten van een perceel ontginningsgrond,
sectie E no 1025, aan H.P.G. Joosten, 1935 maart 27. 1 akte.

g

319

320 -335

jachtrecht

Schrijven van P.H. Titulaer, waarin hij
jachtrecht opzegt, 1830 maart 26. 1 stuk.

het

door

hem

gepacht

Akten van openbare verpachting van het jachtrecht op de gemeentegronden te Grubbenvorst en Lottum aan de in de nummers van deze
serie genoemde personen,
1830, 1863, 1884, 1887, 1893, 1899, 1902,
1905, 1908, 1911, 1914, 1917, 1920, 1923, 1925.
1 akte + bijlage,
15 akten.
320

Te Grubbenvorst aam P.J. Bos,
bijlage.

1830 augustus 23.

321

Te Grubbenvorst en Lottum aan G.W.H. Schraven,
1 akte.

322

Te Grubbenvorst aan W. Zanders en te Lottum aan H.H. Schraven,
1884 augustus 11. 1 akte.

323

Te Grubbenvorst aan W. Zanders en te Lottum aan H.H. Schraven,
1887 juni 2. 1 akte.

324

Te Grubbenvorst aan H. Peeters en te Lottum aan H.H. Schraven,
1893 mei 15. 1 akte.

325

Te Grubbenvorst aan P.J. van Hegelsom
Martens, 1899 juli 17. 1 akte.

326

Te Grubbenvorst en Lottum aan C. van Haaren,
akte.

327

Te Grubbenvorst aan H. Martens en te Lottum aan J. van Lierop,
1905 juli 24. 1 akte.

en

1 akte +

1863 juli 23.

te

Lottum

aan H.

1902 juli 10.

1
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328

Te Lottum aan J. van Lierop, 1905 augustus 17. 1 akte.
N.B. Is akte van verpachting van het jachtrecht op
particuliere eigendommen.

329

Te Grubbenvorst en Lottum aan J.H. Bouten,
akte.

330

Te Grubbenvorst en Lottum aan J. Wolters,

331

Te Grubbenvorst aan J.F. van Hegelsom
Smits, 1914 mei 12. 1 akte.

332

Te Grubbenvorst en Lottum aan J.M. Hueben,
1 akte.

333

Te Grubbenvorst en Lottum aan G. Huising,
akte.

334

Te Grubbenvorst aan J.H. Houten en te Lottum aan J.M. Hueben,
1923 augustus 21. 1 akte.

335

Te Grubbenvorst aan G.J. Vullings
Basten, 1925 augustus 28. 1 akte.

h

1908 juli 14.

1911 juni 9.

en te Lottum

en

1

1 akte.
aan A.J.

1917 september 10.

1920 augustus 12.

te

Lottum

aan

1

P.J.

visrecht

336

Schrijven van F.H. Lichtevelt, waarin hij het door hem gepachte
visrecht in de Kapelaanskoel te Lottum opzegt,
1847 september 11.
1 stuk.

337 -351

Akten van openbare verpachting van het visrecht in het Groot en
Klein Schuitwater te Lottum aan de in de nummers van deze serie
genoemde personen,
1863, 1881, 1887, 1893, 1899, 1902, 1905, 1908,
1911, 1914, 1917, 1920, 1923, 1926, 1934. 15 akten.
337

Aan J.C. Jonckers, J. Keiren en A. Bos,

338

Aan H. Nellen,

339

Aan H.H. Schraven,

340

Aan H.H. Schraven en J.G.B.H. Brünken,

341

Aan A. Bos,

1899 juli 17.

1 akte.

342

Aan G. Bos,

1902 juli 10.

1 akte.

343

Aan H.J. Schraven,

344

Aan H. Martens,

1881 mei 23.

1863 maart 2.

1 akte.

1 akte.

1887 juni 2.

1905 juni 21.

1908 april 14.

1 akte.
1893 mei 15.

1 akte.
1 akte.

1 akte.
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345

Aan J. Wolters,

346

Aan J.M. Hueben,

347

Aan J.G. Coenders,

348

Aan G. van Rens,

349

Aan G. Alards,

1923 september 17.

350

Aan G. Alards,

1926 juni 17.

351

Aan P.J. Derikx, H. Willems, E.J.
1934 december 6. 1 akte.

i

352

353 -354

1911 juni 9.

1 akte.

1914 mei 12.

1 akte.

1917 september 10.
1920 augustus 12.

1 akte.

1 akte.
1 akte.

1 akte.
Schoonwater

en L. Caris,

gebruik en beheer

Reglement op het weiden van vee op gemeentegronden,
1 stuk.

1808 maart 14.

Lijsten van geheven gelden voor het weiden van vee op gemeentegronden, dienstjaren 1823, 1856. 2 stukken.

355

Lijst van geheven gelden voor het aangraven van dennenbossen van de
gemeente, dienstjaar 1823. 1 stuk.

356

Verordeningen,
met
bijbehorende
stukken,
op
de
heffing
en
invordering van een belasting op bomen, geplant op gemeentegronden,
1844, 1905 - 1912. 1 omslag.

357 -412

Kohieren van de belasting op bomen, geplant op gemeentegronden,
dienstjaren 1911 - 1938. 56 katernen.

413

Andere stukken betreffende
1824 - 1849. 1 omslag.

het

414

Staten van gemeente-eigendommen,

gebruik

van

ongedateerd.

gemeente-eigendommen,

1 omslag.
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415 - 536

2

FINANCIEN

a

begrotingen en rekeningen

Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente,
dienstjaren 1815, 1817 - 1821,
1823 - 1938.
37 stukken,
katernen, 15 delen.

70

537 - 573

Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en
uitgaven van de gemeente,
dienstjaren 1810, 1854 - 1857, 1859 1862, 1896, 1899, 1901 - 1904, 1907 - 1926, 1928, 1930, 1933.
1
omslag, 36 katernen.

574 - 674

Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en
uitgaven van de gemeente, dienstjaren 1824, 1828, 1830, 1833, 1834,
1838 - 1842, 1846, 1848 - 1872, 1874 - 1938.
12 stukken, 89
omslagen.

675 - 799

Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente,
dienstjaren 1813 - 1828, 1830 - 1938. 39 stukken, 71 katernen, 15
delen.

800 - 852

Memories van toelichting op de posten van de inkomsten en uitgaven,
voorkomend in de rekeningen van de gemeente,
dienstjaren 1862,
1868, 1870 - 1874, 1876 - 1878, 1880 - 1911, 1913 - 1923.
53
katernen.

853 - 954

Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente,
dienstjaren 1826, 1829, 1832, 1834, 1836,
1838, 1840, 1841, 1844 - 1865, 1867 - 1938. 16 stukken, 86 omslagen.

955 -1033

Verzamelstaten der ontvangsten, verantwoord in de rekeningen, en
verzamelstaten van bevelschriften, betaald op de begrotingen van de
gemeente,
dienstjaren 1853 - 1924, 1927, 1932, 1934 - 1938.
2
katernen, 77 omslagen.

1034-1136

Bevelschriften van betaling, dienstjaren 1823, 1832, 1834 - 1836,
1840 - 1850, 1852 - 1938. 4 stukken, 99 omslagen.
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b

financieel beheer

1137

Stukken betreffende de financiële splitsing der gemeente in
afdelingen Grubbenvorst en Lottum, 1853, 1865, 1866. 1 omslag.
N.B. Voor de opheffing van deze splitsing, zie inv. nr. 1138.

de

1138

Stukken betreffende de opheffing van de financiële splitsing der
gemeente in de afdelingen Grubbenvorst en Lottum,
1927 - 1936. 1
omslag.

1139

Register bevattende een staat van afgeloste sommen van aangekochte
gemeentegronden en staten van aan de gemeente verschuldigde sommen,
(ca. 1865). 1 katern.

1140

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het
verlenen van machtiging aan de gemeente tot belegging van 5500
franken in handen van S. Schraven, onder hypothecair verband,
1835
juli 11. 1 omslag.

1141

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband, ten laste van
4C. Arts en zijn vrouw P. Kraan en ten behoeve van de gemeente,
groot ƒ 282,--, 1840 september 2. 1 akte + bijlagen.

1142

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband, ten laste van
J. en M. van Dijk en ten behoeve van de gemeente, groot f 1.000,--,
1842 april 8. 1 akte + bijlage.

1143

Beschikking van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de akte van
schuldbekentenis, d.d. 24 december 1845, onder hypothecair verband,
ten laste van P.J. Bos en zijn vrouw M.G. Verhaagh en ten behoeve
van de gemeente, groot $ 3.200,--, en besluit van gedeputeerde
staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verlaging van het
rentepercentage van deze lening,
1846 januari 13/1866 juni 15. 1
omslag.

1144

Beschikking van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de akte van
schuldbekentenis, d.d. 30 september 1846, onder hypothecair verband,
ten laste van P. Verhei jen en ten behoeve van de gemeente, groot
ƒ 360,--, 1846 oktober 30. 1 stuk.

1145

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 600,-- in handen van Chr. van de Rijdt, onder
hypothecair verband, 1859 december 30. 1 stuk.
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1146

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van f 1.000,-- in handen van P.J. Giessen, onder
hypothecair verband, met proces-verbaal van de schatting van het
hypothecaire perceel, 1860 juni 13. 1 omslag.

1147

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 260,-- in handen van P. Verheijen, onder
hypothecair verband, 1861 juni 14. 1 stuk.

1148

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van ƒ 1.100,-- in
handen van H. Janssen, weduwe van H. van Oijen, te Blerick, onder
hypothecair verband, 1861 oktober 18. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1154.

1149

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van f 600,-- in
handen van G. Gommans, onder hypothecair verband,
1863 augustus
20. 1 omslag.

1150

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van S 2.500,-- in handen van P.H. Stappers, onder
hypothecair verband, 1864 februari 10. 1 stuk.

1151

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van ƒ 450,-- in
handen van G. in ! t Zandt, onder hypothecair verband,
1864
september 16. 1 omslag.

1152

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot verlaging van het rentepercentage van de akte van schuldbekentenis, d.d. 16 april 1844, onder hypothecair verband, ten laste van
J. Duijkers te Meerlo en ten behoeve van de gemeente, groot
ƒ 1.000,--, 1867 april 12. 1 stuk.

1153

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van S 4.000,-- in
handen van P.J. Bos, onder hypothecair verband,
1870 mei 19.
1
omslag.

1154

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot overschrijving van de akte van
schuldbekentenis, d.d. 30 november 1861, onder hypothecair verband,
ten laste van H. Janssen, weduwe van H. van Oijen, te Blerick en ten
behoeve van de gemeente, groot ƒ 1.100,--, op naam van A. Peeters te
Blerick, onder hypothecair verband, 1871 april 5. 1 omslag.
N.B. Voor de belegging van die ƒ 1.100,-- in handen van H.
Janssen, zie inv. nr. 1148.
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1155

Raadsbesluit,
met
bijbehorende
stukken,
tot
het
vragen
van
machtiging aan gedeputeerde staten tot belegging van ƒ 800,-- in
handen van H. van Helden, onder hypothecair verband,
1872 januari
18. 1 omslag.

1156

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van S 1.000,-- in handen van J. Hanssen, onder
hypothecair
verband,
en
raadsbesluit
tot
verlaging
van
het
rentepercentage van deze lening,
1872 november 29/1898 januari 17.
1 omslag.

1157

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van S 3.800,-- in handen van B. Zegers te Helden,
onder hypothecair verband, 1876 januari 28. 1 stuk.

1158

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot overdracht van de afdeling Grubbenvorst op de afdeling Lottum
van de akte van schuldbekentenis, d.d. 29 november 1855, onder
hypothecair verband, ten laste van G. Sweijen te Aijen en ten
behoeve van de gemeente, groot ƒ 2.000,--, 1880 juli 9. 1 stuk.

1159

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.200,-- in handen van L. van Roy te Buggenum,
onder hypothecair verband, 1886 november 12. 1 stuk.

1160

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.000,-- in handen van J. Bodden te Bergen,
onder hypothecair verband, 1887 april 22. 1 stuk.

1161

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van $ 5.000,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der Nederlandse schuld, 1888 maart 28. 1 stuk.

1162

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van ƒ 2.500,-- door
aankoop van een inschrijving op het grootboek der Nederlandse
schuld, 1889 augustus 23. 1 omslag.

1163

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van f 3.000,-- in handen van P.J. Tax te Well, onder
hypothecair verband, 1890 juli 25. 1 stuk.

1164

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 600,-- door aankoop van een inschrijving op het
grootboek der nationale schuld, 1890 juli 25. 1 stuk.
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1165

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 2.000,-- door aankoop van een inschrijvingen op
het grootboek der nationale schuld, 1891 november 13. 1 stuk.

1166

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van f 1.000,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der nationale schuld, 1892 april 29. 1 stuk.

1167

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van f 1.000,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der nationale schuld, 1893 mei 26. 1 stuk.

1168

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.000,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der nationale schuld, 1894 augustus 3. 1 stuk.

1169

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 500,-- door aankoop van een inschrijving op het
grootboek der nationale schuld, 1894 augustus 3. 1 stuk.

1170

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.000,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der nederlandse schuld, 1895 september 13. 1 stuk.

1171

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.200,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der nederlandse schuld, 1896 juli 17. 1 stuk.

1172

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van ƒ 4.000,-- in
handen van P.H. Aerts te Swolgen, onder hypothecair verband,
1896
augustus 5. 1 omslag.

1173

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.000,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der Nederlandse schuld, 1897 augustus 28. 1 stuk.

1174

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot verlaging van het rentepercentage van de akte van schuldbekentenis ten laste van L. en M.A. Berden en ten behoeve van de gemeente,
groot ƒ 3.000,--, 1898 april 29. 1 stuk.

1175

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.500,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der Nederlandse schuld, 1899 april 15. 1 stuk.
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1176

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van ƒ 1.100,-- in
handen van P.J. Faessen te Blerick, onder hypothecair verband, 1902
mei 23. 1 omslag.

1177

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.000,-- door aankoop van een inschrijving op
het grootboek der Nederlandse schuld, 1905 september 23. 1 stuk.

1178

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband, ten laste van
P. Frencken te Tegelen en ten behoeve van de gemeente, groot
ƒ 9oo,--, 1907 augustus 3. 1 akte + bijlagen.

1179

Raadsbesluit,
met
bijbehorende
stukken,
tot
het
vragen
van
machtiging aan gedeputeerde staten tot belegging van ƒ 1.000,-- bij
de rijkspostspaarbank, 1907 september 3. 1 omslag.

1180

Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring
van dit raadsbesluit, tot het vragen van machtiging aan gedeputeerde
staten tot belegging van f 3.500,-- door aankoop van een inschrijving
op het grootboek der Nederlandse schuld, 1910 mei 6. 1 omslag.

1181

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het vragen van machtiging
aan gedeputeerde staten tot belegging van ƒ 3.500,-- bij de gemeentespaarbank te Venlo, 1910 juni 28. 1 omslag.

1182

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot verkoop van 7 inschrijvingen op het grootboek der nederlandse
schuld, nominaal groot ƒ 6.300,--, 1910 december 30. 1 stuk.

1183

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van ƒ 4.500,-- in handen
van G. Angenent te Sint Agatha, onder hypothecair verband,
1910
december 30. 1 omslag.

1184

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 1.800,-- bij de gemeentespaarbank te Venlo,
1910 december 30. 1 stuk.

1185

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit
tot belegging van ƒ 500,-- bij de gemeentespaarbank te Venlo, 1911
december 1. 1 stuk.

1186

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van het raadsbesluit tot belegging van S 900,-- in handen
van J. Benders te Blerick, onder hypothecair verband,
1916 oktober
27. 1 omslag.
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1187

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot eventuele belegging van
overtollige kasgelden bij de boerenleenbank te Grubbenvorst,
1931
oktober 28. 1 omslag.

1188

Bewijzen van gedane afschrijvingen
schuld, 1888 - 1899. 1 omslag.

1189

Andere stukken betreffende de belegging van
belegde gemeentegelden, 1834 - 1919. 1 omslag.

1190

Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van
rekening-courant-overeenkomsten met de N.V. Bank voor Nederlandse
Gemeenten te f s Gravenhage, 1927 - 1937. 1 omslag.

1191

Processen-verbaal van en correspondentie
gemeentekas, 1830 - 1847. 1 omslag.

c

in het grootboek der nationale

gemeentegelden

en

over de opneming van de

schuld
N.B. Geldleningen, aangegaan voor bepaalde doeleinden, zijn
geklasseerd naar de onderwerpen, b.v. een geldlening voor
verbetering van een weg bij wegen, enz. Zie hiervoor inv.
nrs. 1269, 2112 - 2114a, 2296, 2622 en 2627.

1192

Staat van gemeenteschulden,

1817 oktober 23.

1193

Besluit van gedeputeerde staten tot liquidering en fixering van de
gevestigde en opeisbare gemeenteschuld, 1819 juni 30. 1 katern.

1194

Staten van aflossing van gemeenteschulden,

1195

Register van geldleningen,

1196

Akte van overdracht door de erfgenamen van wijlen J. Nooten aan J.
Camps te Horst van het vierde gedeelte van een kapitaal ten laste
van de gemeente Grubbenvorst, groot ƒ 448,87,
1834 januari 8.
1
akte.

1197

Akte van overdracht door A., L. en J.G. Peeters te Venray aan J.
Camps te Horst van het vierde gedeelte van een kapitaal ten laste
van de gemeente Grubbenvorst, groot ƒ 448,87,
1834 januari 10. 1
akte.

1919 - 1937.

1 katern.

1825 - 1834.

1 omslag.

1 katern.
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1198

Beschikking van gedeputeerde staten tot het bewilligen in de
aflossing uit de beschikbare fondsen van een gemeenteschuld, groot
ƒ 945^-.^ 1852 december 29. 1 stuk.

1199

Akte van deling van de nalatenschap van A. Lenards en zijn vrouw G.
van den Hurk, waarbij aan L. Lenards o.a. wordt toebedeeld een
obligatie ten laste van de heerlijkheid Lottum, groot ƒ 1.500,--, en
een obligatie ten laste van de heerlijkheid Grubbenvorst, groot
ƒ 4.200,--, 1784 juli 5; authentiek afschrift, 1855 januari 2. 1
akte.

1200

Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan
de gemeente om de daartoe beschikbaar zijnde fondsen aan te wenden
voor de afslossing der nog bestaande gevestigde gemeenteschuld,
1862 augustus 1. 1 stuk.

1201

Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot het vragen van
machtiging aan gedeputeerde staten tot het aangaan van geldleningen
ten behoeve van de aflossing van distributieschulden en andere
stukken betreffende distributieschulden, 1919 - 1925, 1 omslag.

1202

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een
geldlening bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te f s
Gravenhage, groot ƒ 6.724,81, ten behoeve van de aflossing van een
gelijke schuld, 1934 juni 5. 1 omslag.

1203

Andere stukken betreffende gemeenteschulden,
1937. 1 omslag.

1819 - 1858, 1920 -

BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN

1204

Stukken
betreffende
de
administratieve
briefwisseling
geregelde gang der administratie, 1826 - 1844. 1 omslag.

en

de

1205

Stukken betreffende de abonnementsprijs van het administratief
memoriaal en het staatsblad, de intekening op het bijvoegsel van het
staatsblad en op een geografische kaart van het hertogdom Limburg,
1842 - 1849. 1 omslag.
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1206

Stukken betreffende het toezicht op, de inspectie, ordening en
inventarisatie van het gemeente-archief, de invoering van het
registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de
inlevering en in bewaring geving van het oud-archief aan en de
overbrenging
van de doop-, trouwen
sterfboeken
naar
het
rijksarchief in Limburg te Maastricht, 1872 - 1938. 1 omslag.

1207

Verordening op de afkondiging van plaatselijke verordeningen,
juli 10; authentiek afschrift, (ca. 1925), 1 stuk.

1861

GEBOUWEN EN TERREINEN VOOR DE DIENST BESTEMD

1208

Stukken betreffende de bouw van een raadhuis, kapelanie, wachthuis
enz., 1843 - 1845, 1 omslag.

1209

Akte van overdracht van de kapelanie aan het r.k. Kerkbestuur van
Grubbenvorst, onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de gemeente ten
eeuwige dagen als raadhuis, secretarie en bergplaats zal kunnen
gebruiken de drie lokalen, die thans als zodanig door haar worden
gebruikt, 1886 december 27. 1 akte + bijlagen.

1210

Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie C no. 3454 en 2430,
groot ongeveer 9,20 a., toebehorend aan B.Th. Sloot, ten behoeve van
de bouw van een nieuw gemeentehuis,
1937 augustus 18.
1 akte -f
bijlagen.

1211

Akte van ruil van een perceel grond, sectie C no 2354 en 2430, groot
ongeveer 35 ca. , tegen een perceel grond, sectie C no 2553, groot
ongeveer 15 ca.,
toebehorend aan P.A.H, van Hegelsom, met het oog
op de ligging van het nieuwe gemeentehuis,
1938 februari 11.
1
akte + bijlagen.

1212

Stukken betreffende de bouw van een nieuw gemeentehuis, de
inrichting van een archiefbewaarplaats en de aanleg van een centrale
verwarming in dit nieuwe gebouw, 1936 - 1938. 1 omslag.

1213

Stukken betreffende de opening van het nieuwe gemeentehuis,
1 omslag.

1938.
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V

VORMING VAN VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN

1214

Stukken betreffende de verkiezing van leden van het nationaal
congres,
leden
bij
de
kamer
van
volksvertegenwoordigers
en
senatoren, 1830 - 1837. 1 omslag.

1215

Stukken betreffende
1896. 1 omslag.

1216-1221

1222

de verdeling

der

gemeente

in

stemdistricten,

Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer
der staten-generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad,
1929/1930, 1930/1931, 1932/1933, 1933/1934, 1935/1936, 1937/1938. 6
katernen.

Andere stukken betreffende de verkiezingen in het algemeen,
1871. 1 omslag.

VI

1820 -

LICHAMEN/ ORGANEN, INSTELLINGEN EN FUNCTIONARISSEN

1223

Proces-verbaal van de verkiezing van een burgemeester, assessoren en
leden van de gemeenteraad, 1830 oktober 29. 1 stuk.

1224

Stukken betreffende opgaven van en veranderingen in het personeel
der gemeente, bestaande uit raadsleden, wethouders, burgemeester,
secretaris en ontvanger, en de onverenigbaarheid van de betrekking
van burgemeester, schepen (assessor) en raadslid met die van geneesof heelmeester der gemeente, 1830 - 1860. 1 omslag.

1

1225

VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN VAN STAATKUNDIGE AARD MET
BESTURENDE EN/OF VERORDENENDE BEVOEGDHEID

Processen-verbaal van de zittingen der stembureau1s ten behoeve van
de verkiezing der leden van de tweede kamer der staten-generaal,
1929, 1933, 1937. 1 omslag.
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1226

Andere stukken betreffende de verkiezing van leden van de tweede
kamer der staten-generaal en stukken betreffende de verkiezing van
kandidaten voor de eerste kamer der staten-generaal,
1848 - 1922.
1 omslag.

1227

Processen-verbaal van de zittingen der stembureau1s ten behoeve van
de verkiezing der leden van de provinciale staten,
1931, 1935. 1
omslag.

1228

Andere
stukken
betreffende
de verkiezing
provinciale staten, 1826 - 1910. 1 omslag.

1229

Processen-verbaal van de zittingen der stembureau1s ten behoeve van
de verkiezing der leden van de gemeenteraad en processen-verbaal van
de zittingen van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de
uitkomst der stemming ter verkiezing der leden van de gemeenteraad,
1927, 1931, 1935. 1 omslag.

1230

Besluiten van het centraal stembureau tot het vaststellen van de
uitslag der verkiezing van de leden van de gemeenteraad,
1927,
1931, 1935. 1 omslag.

1231

Besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming
van een lid van de gemeenteraad noodzakelijk geworden door het openvallen van een plaats in de gemeenteraad, 1928 mei 4. 1 stuk.

1232

Andere stukken betreffende de benoeming en verkiezing van leden van
de gemeenteraad en stukken betreffende de herbenoeming, toelating en
eedsaflegging van leden van de gemeenteraad, 1809 - 1865. 1 omslag.
N.B. Sommige stukken handelen ook over de benoeming van
assessoren en schepenen. Zie ook inv. nrs. 1223 en 1289.

1233-1236

van

leden

Presentieregisters voor de vergaderingen van de gemeenteraad,
- 1952. 4 katernen.

van

de

1852

1237

Besluiten van gedeputeerde staten tot vaststelling van het presentiegeld der raadsleden voor het bijwonen der raadsvergaderingen,
1851, 1862, 1901, 1918. 1 omslag.

1238

Rooster van aftreding van de
1931. 1 deel.

1239

Andere stukken betreffende het aftreden en ontslag van leden van de
gemeenteraad, 1838 - 1868. 1 omslag.

leden van de gemeenteraad,

1901 -
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2

UITVOEREND COLLEGE

1240

Reglementen
wethouders,

1241

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag
schepenen en wethouders, 1827 - 1935. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nrs. 1223, 1232, 1258 en 1289.

1242-1245

1246

van orde voor de vergaderingen
1920, 1927. 1 omslag.

van

burgemeester

van

en

assessoren,

Presentieregisers voor de vergaderingen van burgemeester en
wethouders, 1911 - 1948. 4 katernen.

Stukken betreffende de jaarwedden
1937. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1258.

3

der

wethouders,

1882,

1919,

FUNCTIONARISSEN

1247

Stukken betreffende de verjaardag
Willem I, 1839, 1843. 1 omslag.

en

het

overlijden

van

koning

1248

Stukken betreffende een doorreis door Limburg, de verjaardag, het
overlijden, de begrafenis van en de oprichting van een standbeeld
voor koning Willem II, 1841 - 1849. 1 omslag.

1249

Stukken betreffende de aanvaarding van de regering door, doorreizen
door Limburg, het overlijden en de begrafenis van koning Willem
III, 1849 - 1890. 1 omslag.

1250

Stukken betreffende het overlijden, de begrafenis en hulde aan de
nagedachtenis van koningin Sophia, Frederika, Mathilda,
1877,
1878. 1 omslag.

1251

Circulaire betreffende een bewijs van hulde aan Prinses Sophia bij
haar aanstaande gouden huwelijksfeest, 1892 februari 6. 1 stuk.

1252

Stukken betreffende een bezoek aan Limburg, het overlijden
begrafenis van koningin Emma, 1895, 1934. 1 omslag.

en de
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1253

Stukken betreffende de aanvaarding van
ken aan, het huwelijk, de bevalling,
het 25-jarig
regeringsjubileum, de
Limburg en persoonlijke veiligheid van
1938. 1 omslag.

de regering door, huldeblijhet zilveren huwelijksfeest,
verjaardagen, bezoeken aan
koningin Wilhelmina,
1898 -

1254

Stukken betreffende de geboorte, de verloving en het huwelijk van
prinses Juliana, 1909, 1936, 1937. 1 omslag.

1255

Stukken betreffende het overlijden
Hendrik, 1934. 1 omslag.

1256

Stukken betreffende de geboorte van prinses Beatrix,
omslag.

1257

Stukken betreffende provinciale
omslag.

1258

Stukken
betreffende
de
jaarwedde
en
het
pensioen
van
burgemeester, secretaris en ontvanger, 1853 - 1936. 1 omslag.
N.B. Sommige stukken handelen ook over de jaarwedde van
wethouders.

1259

Koninklijke beschikking, waarbij wordt bepaald dat de bediening van
secretaris en die van ontvanger door dezelfde persoon worden bekleed
in de gemeente Grubbenovrst, 1935 december 28. 1 stuk.

1260

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij te kennen geven, dat
het
ambt van
secretaris
onverenigbaar
is met
de post van
onderwijzer, 1851 oktober 8. 1 stuk.

1261

Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de instructie van de
gemeentesecretaris, en reglementen op de rechtstoestand van de
gemeentesecretaris, 1865, 1933, 1934. 1 omslag.

1262

Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de instructie van de
gemeente-ontvanger, 1862 september 26. 1 stuk.

1263

Instructie voor de gemeente-ontvanger,

1264

Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring
van dit raadsbesluit, tot handhaving van het bedrag der door de
ontvanger te stellen zekerheid op f 2.000,--, 1928 december 18. 1
omslag.

en

de

begrafenis

functionarissen,

van

prins

1937, 1938.

1822 - 1856.

1916 oktober 24.

1

1

de

1 stuk.
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4

TAKKEN VAN DIENSTJ BEDRIJVEN

1265

Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de eisen van
benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters der gemeente,
1934 - 1943. 1 omslag.

1266

Lijst van personen, aan wie een aanstelling als onbezoldigd dienaar
van politie in buitengewone dienst der gemeente is uitgereikt,
1931. 1 stuk.

1267

Stukken betreffende de benoeming, kleding en bewapening der gemeenteveldwachters, de benoeming van brigadiers, het bezigen van
politiepersoneel voor werkzaamheden, vreemd aan de politiedienst,
het niet vervullen van een vacature en de regeling van de politiedienst, 1837 - 1853, 1892, 1927. 1 omslag.

1268

Verordening, met bijbehorende stukken, op het beheer van het levensmiddelenbedrij f in de gemeente, 1917 december 19. 1 omslag.

1269

Raadsbesluiten,
met
besluiten
van
gedeputeerde
staten
tot
goedkeuring, tot het vragen van machtiging aan gedeputeerde staten
tot
het
aangaan
van
geldleningen
bij
de boerenleenbank
te
Grubbenvorst ten behoeve van de dekking der kosten van het
levensmiddelenbedrij f. 1919, 1920. 1 omslag.

1270

Rapport van het accountantskantoor van H. Winters Mzn. te Venlo,
uitgebracht aan burgemeester en wethouders der gemeente, inzake een
onderzoek van de administratie van het distributiebedrijf,
1923
maart 15. 1 katern.

5

1271

VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

Stukken betreffende de toetreding van de gemeente als
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1929. 1 omslag.

lid tot de
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VII

PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN; REGELING EN VASTSTELLING DER
BESTUURS- EN BEHEERSHANDELINGEN

1272

Raadsbesluit tot het machtigen van het college van burgemeester en
wethouders tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van
alle raadsbesluiten betreffende burgerrechtelijke handelingen, 1928
oktober 15. 1 stuk.

1273

Verordeningen,
met
bijbehorende
stukken,
aanwijzende
de
verordeningen
tegen wier
overtreding
straf
is bedreigd, die
voortdurend en met uitsluiting van alle andere blijven gelden, 1919
- 1936. 1 omslag.
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HOOFDSTUK II PERSONEEL

1274

Ambtenarenreglement, met bijbehorende stukken,
omslag.

1931 maart 30.

1

1275

Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van
ontheffing aan de gemeente van de verplichting, vervat in artikel
179, tweede lid, der gemeentewet, 1936 november 9. 1 omslag.
N.B. Artikel 179, tweede lid, der gemeentewet schrijft de raad
voor de ambten en betrekkingen in dienst der gemeente aan te
wijzen, welke - met uitsluiting van andere gegadigden slechts kunnen worden vervuld door militairen of gewezen
militairen in dient van een der lichaam, genoemd in artikel
3 en artikel 4 der persioenwet 1922.

1276

Staat van het ambtenarenpersoneel
december 1931, 1 stuk.

1277

Lijst van personen aan wie een aanstelling als bezoldigd dienaar van
politie in buitengewone dienst der gemeente is uitgereikt, 1931. 1
stuk.

1278

Register bevattende gegevens omtrent de sociale staat op 1 oktober
1913 van de ambtenaren, die de gemeente op die datum in een
gemeentelijke betrekking dienden, 1914 februari 28. 1 katern.

1279

Staat van door de ambtenaren der gemeente genoten beloningen
gedurende de tijd, die zij vóór 1 oktober 1913 boven de leeftijd van
18 jaar in werkelijke dienst in gemeentelijke betrekkingen hebben
doorgebracht, alsmede van de duur van de door hen in elke dier
betrekkingen doorgebrachte tijd, (1914). 1 stuk.

in dienst van de gemeente op 31
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1280

Staten van plaats gehad hebbende mutatiën in het ambtenarenpersoneel in dienst van de gemeente, 1920 - 1938. 1 omslag.

1281

Raadsbesluiten,
met
bijbehorende
stukken,
inzake
verhaal
van
pensioenbijdragen door de gemeente-ambtenaren,
1913 - 1915, 1924.
1 omslag.

1282

Register ingevolge de pensioenwet 1922 voor ambtenaren in dienst der
gemeente, (1923). 1 katern.

1283

Gespecificeerde opgave van bijdragen door de gemeente voor inkoop
van pensioen ingevolge de artikelen 40, 135 en 136 der pensioenwet
1922, dienstjaar 1930. 1 stuk.

1284

Gespecificeerde opgaven der bijdragen door de gemeente ingevolge
artikel 36, lid 1, a en b, der pensioenwet 1922, dienstjaren 1926,
1933. 1 omslag.

1285

Gespecificeerde
opgaven
van
verhaal
dienstjaren 1928 - 1938. 1 omslag.

1286

Andere stukken betreffende het pensioen van het gemeentepersoneel,
1847, 1914 - 1938. 1 omslag.
N.B. Sommige stukken handelen ook over het pensioen van onderwijzend personeel.

1287

Polis no 9072544, met aanhangsels, van de ongevallen-verzekeringmaatschappij Fatum te ! s Gravenhage, waarin genoemde maatschappij
het risico der ongevallenwet 1921 overneemt van de gemeente bij de
uitoefening van de bedrijven van: I onderhouden en reinigen van
riolen, bouwwerken, straten, watergangen, waterwerken en wegen, II
van
lantaarnopsteker,
III
van
klokkenist
en
IV
van
brandweerbedrij f, 1923 januari 8. 1 omslag.

1288-1368

Persoonsbundels,

1810-1946.

27 stukken,
1845.

van

pensioenbijdragen,

55 omslagen.

1288

Beckers, J., kantonnier,

1 omslag.

1289

Berden, J.H., gemeente-ontvanger, 1823 april 7. 1 stuk.
N.B. Dit stuk bevat ook de benoeming van B. de Lom de Berg
tot schepen en G. Mulders tot lid van de gemeenteraad.

1290

BesZouw, L., gemeenteveldwachter, 1858, 1864. 1 omslag.
N.B. Het besluit van gedeputeerde staten, d.d. 10 februari
1864, tot ontslag van Besouw bevat ook de benoeming van
A. Roodbeen, inv. nr. 1342, in zijn plaats.

- 76 -

1291

Blumenkamp, geneesheer,

1856 april 17.

1 stuk.

1292

Bos, J.H., gemeentesecretaris,

1293

Bos, P. , burgemeester,
omslag.

1294

Bos, P.J., schout,

1295

Bos, P.J., klokluider,

1296

Coenders, E.J.M., plaatsvervangend kantoorhoudster van het
hulptelegraafkantoor te Grubbenvorst, 1908, 1912. 1 omslag.

1297

Cremers, G.H., burgemeester,

1298

Cuijpers, P.M., gemeenteveldwachter te Lottum,
rijksveldwachter, 1904 - 1935. 1 omslag.

1299

Everts, P.H., burgemeester,

1300

Everts, P.S. burgemeester,

1819 oktober 18.

gemeentesecretaris,

1819.

1 stuk.

1860, 1862.

1

1 omslag.

1929 november 29.

1902 - 1927.

1879 - 1902.
1862 - 1879.

1 stuk.

1 omslag.
onbezoldigd

1 omslag.
1 omslag

*

Gielen, A.P.H, burgemeester, zie archief van na invoering
registratuurstelsel.

*

Goorden, G.A., gemeenteveldwachter, kantonnier, lantaarnopsteker, correspondent der arbeidsbemiddeling, zie archief van
na invoering registratuurstelsel.

1301

Gooren, P.H., plaatsvervangend kantoorhouder van het hulptelegraafkantoor te Lottum, 1917. 1 omslag.

1302

Gooren, P.J., kantonnier,

1894 april 27.

1303

Goossens, E., geneesheer,

1892, 1893.

1304

Graven, F., geneesheer,

1305

Haadsma, T j. , voorwerker bij de
dienst, 1933 januari 1. 1 stuk.

1306

Hafmans, G., burgemeester,

1307

Handel, M. van, kantonnier,

1308

Hegelsom, E.J.H, van, plaatsvervangend kantoorhoudster van het
hulptelegraafkantoor te Grubbenvorst, 1914. 1 omslag.

*

1309

1830.

1 stuk.

1 omslag.

1 omslag.
werkverschaffing

1827 februari 12.
1915, 1925.

in

losse

1 stuk.

1 omslag.

Hegelsom, G.A. van, gemeentesecretaris, gemeenteontvanger,
ambtenaar van de burgerlijke stand, zie archief van
invoering registratuurstelsel.
Hegelsom, H. van, correspondent der arbeidsbemiddeling,
1931. 1 omslag.

na

1930,
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1310

Hegelsom, J.F. van, plaatsvervangend kantoorhouder van het
hulptelegraafkantoor te Grubbenvorst, 1912 oktober 9. 1 stuk.
N.B. Zie ook inv. nr. 1338.

*

Hegelsom, J.F. van, ambtenaar ter secretarie, ambtenaar van de
burgerlijke stand, controleur der steunverlening, zie archief
van na invoering registratuurstelsel.

1311

Hegelsom, W. van, ambtenaar van de burgerlijke stand,
1863. 1 omslag.

1312

Hendrix, H. , kantonnier, gemeenteveldwachter te Lottum,
1853
- 1877. 1 omslag.
N.B. Het stuk van 1877 handelt ook over A. Roodbeen, inv.
nr. 1342.

1313

Hendrix, P., kantonnier, gemeenteveldwachter te Lottum,
1853. 1 omslag.

1314

Hendrix, W., gemeenteveldwachter,

1315

Hermans, H., vroedvrouw,

1316

Hermkens, A., gemeentesecretaris, 1835, 1837, 1851. 1 omslag.
N.B. Hij was tevens onderwijzer te Grubbenvorst, zie
hiervoor inv. nr. 2447.

1879 juli 5.

1883 november 8.

1316a Hermkes, G., gemeenteveldwachter,

1810.

1860,

1850,

1 stuk.

1 stuk.

1 omslag.

1317

Hermkens, H.J., ontvanger van het burgerlijk armbestuur
Grubbenvorst, 1856 april 17. 1 stuk.
N.B. Hij was tevens onderwijzer te Grubbenvorst, zie
hiervoor inv. nr. 2448.

1318

Hermkens, J.H., gemeentesecretaris, tijdelijk gemeente-ontvanger, 1889. 1 omslag.

*

Heuvelmans, C.P.H., ambtenaar van de burgerlijke stand,
archief van na invoering registratuurstelsel.

te

zie

1319

Heren, P.H. van, ambtenaar van de burgerlijke stand, uurwerkonderhouder en klokluider, 1913 - 1938. 1 omslag.

1320

Hueben, J.W., correspondent der arbeidsbemiddeling,
omslag.

1321

Jacobs, J., gemeenteveldwachter,

1322

Joosten, A.M.C., kantoorhoudster van het hulptelegraafkantoor
te Grubbenvorst, 1915, 1921. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1324.

1323

Joosten, H.P.G., plaatsvervangend burgemeester,
1927 - 1935.
1 omslag.
N.B. Voor zijn functie van ambtenaar van de burgerlijke
stand, zie archief van na invoering registratuurstelsel.

1845 - 1857.

1927.

1

1 omslag.
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1324

Joosten, M.A.G., plaatsvervangend kantoorhoudster van het
hulptelegraafkantoor te Grubbenvorst, 1915, 1921. 1 omslag.
N.B. Het stuk van 1915 handelt ook over A.M.C. Joosten,
inv. nr. 1322, en P.H. Stappers, inv. nr. 1352.

1325

Keltjens, S.J., kantoorhouder van het hulptelegraafkantoor te
Lottum, 1913, 1920, 1921. 1 omslag.
N.B. Het stuk van 1913 handelt ook over M.G. KeltjensGerrats, inv. nr. 1326.

1326

Keltjens-Gerrats, M.G., plaatsvervangend kantoorhoudster van
het hulptelegraafkantoor te Lottum, 1913, 1921. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1325.

1327

Koster, K., gemeenteveldwachter te Lottum,

1328

Leeuwe, H.F. van, gemeenteveldwachter te Lottum en deurwaarder
der plaatselijk belastingen, 1903, 1904. 1 omslag.

1329

Leunen, R. van, kantonnier,

1330

Lichtevelt, H., gemeentesecretaris,

1331

Lichtevelt, G.M., gemeente-ontvanger,

1332

Lichtevelt, M., gemeente-ontvanger,

1831 - 1848.

1333

Linssen, W. , ontvanger van het
Lottum, 1856 augustus 7. 1 stuk.

burgerlijk

1334

Loven, G., kantonnier, 1884 mei 9. 1 stuk.
N.B. Dit stuk handelt ook over G. Smits, inv. nr. 1347.
Zie ook inv. nr. 1335.

1335

Mortel, P.B.A. van de, gemeentesecretaris,
1 stuk.

1336

Mulders, J., ontvanger van het
Lottum, 1856 augustus 7. 1 stuk.

1337

Nouwen, L.C., kantoorhouder van het hulptelegraafkantoor te
Lottum, 1905 september 6. 1 stuk.
N.B. Dit stuk handelt ook over Th. Nouwen-van Soest, inv.
nr. 1338, en J.H. Stappers, inv. nr. 1349.

1338

Nouwen-van Soest, Th., plaatsvervangend kantoorhoudster van
het hulptelegraafkantoor te Lottum, 1906 juli 17. 1 stuk.
N.B. Dit stuk handelt ook over J.P. van Hegelsom, inv. nr.
1310. Zie ook inv. nr. 1337.

1339

Pasch, A.F. van de, kantonnier,

1340

Paulussen, L.J., gemeenteveldwachter en deurwaarder
plaatselijke belastingen, 1935 - 1938. 1 omslag.

1341

Receveur, H.M.A.H., geneesheer,

1903.

1886 december 10.

1 stuk.

1834 maart 26.
1851 - 1870.

1 stuk.
1 omslag.
1 omslag.

armbestuur

te

1833 december 31.

burgerlijk

armbestuur

1910 januari 28.

1893 - 1901.

1 omslag.

te

1 stuk.

1 omslag.

van

de
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1342

Roodbeen, A., gemeenteveldwachter te
1892, 1900. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nrs. 1290 en 1312.

Grubbenvorst,

1864,

1343

Roodbeen,
J.A.,
gemeenteveldwachter
te
Grubbenvorst,
onbezoldigd rijksveldwachter, 1900 - 1930. 1 omslag.

1344

Rootbeen, J. , kantonnier, lantaarnopsteker,
omslag.

1345

Schreurs, J., kantonnier, 1891 juli 10.

1899 - 1946.

1

1 stuk.

N.B. Dit stuk handelt ook over G. Loven, inv. nr. 1334.
1346

Seroo, G., kantonnier,

1347

Smits, G., kantonnier, 1875 april 2. 1 stuk.
N.B. Dit stuk handelt ook over G. Loven, inv. nr. 1334.
Soest, J.B. van, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke
stand, 1835 - 1848. 1 omslag.

1348

1349

*

1896, 1910.

1 omslag.

Stappers, J.H. kantoorhouder van het hulptelegraafkantoor
Grubbenvorst, 1914. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1337.
Stappers, M.J., gemeentewerkman,
registratuurstelsel.

te

zie archief van na invoering

1350

Stappers, P.F., gemeente-ontvanger,
1914, 1917. 1 omslag.

1351

Stappers, P.H.,
omslag.

1352

Stappers,
P.H.,
plaatsvervangend
kantoorhouder
van
het
hulptelegraafkantoor te Grubbenvorst, 1913 - 1915. 1 omslag.
N.B. De stukken van 1913 en 1914 handelen ook over G.\t.
Wennekers, inv. nr. 1363. Zie ook inv. nr. 1324.

*

telefoonhouder,

gemeente-ontvanger,

Strijbosch, H.M.A.M., geneesheer,
invoering registratuurstelsel.

1881,

1889.

1

zie arhcief van na

1353

Tebbens, H.M., vroedvrouw
1899 - 1932. 1 omslag.

1354

Tepe, F.R.M., geneesheer,

1355

Termeer, A.H., burgemeester,

1356

Timmermans, A., gemeente-ontvanger,

1357

Vaessen, A.H., secretaris en ontvanger van het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorstr 1930 mei 3. 1 stuk.

*

te

1862,

1896,

Grubbenvorst

1908 - 1910.

en

Broekhuizen,

1 omslag.

1926 - 1928.

1 omslag.

1823 februari 19.

1 stuk.

Valckx, M.H., vroedvrouw te Grubbenvorst en Broekhuizen,
archief van na invoering registratuurstelsel.

zie
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1358

Vemde, L. van, deurwaarder van de plaatselijke
1920, 1921. 1 omslag.

1359

Vergeldt, P.M. ambtenaar van de burgerlijke stand,
19. 1 stuk.

1360

Verheijen, L., kantonnier,

1361

Vermazeren, H.G., poetsvrouw van de school te Lottum,
1930. 1 omslag.

1362

Vostermans, W., lantaarnopsteker,
dienst, 1921, 1922. 1 omslag.

1363

Wennekers,
G.W.,
plaatsvervangend
kantoorhouder
van
hulptelegraafkantoor te Lottum, 1917 juli 7. 1 stuk.
N.B. Zie ook inv. nr. 1352.

1364

Weijden, C.L.A. van der, geneesheer,

1365

Wilmer, B.A., ambtenaar van de burgerlijke stand,
omslag.

1366

Wolters, 0.K.M.H., geneesheer,

1367

Zegers, H.J., secretaris en ontvanger van
armbestuur van Lottum, 1928, 1929. 1 omslag.

1368

Zuidwijk,
W.J.A.,
deurwaarder
belastingen, 1912. 1 omslag.

1898 augustus 26.

belastingen,

1922 april

1 stuk.

kantonnier

in

tijdelijke

1926 - 1930.

1902 - 1907.

van

1929,

het

1 omslag.
1928.

1

1 omslag.

de

het

burgerlijk

plaatselijke
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AFDELING II TAAK VAN DE ORGANEN

HOOFDSTUK III EIGENDOM,BELASTINGEN
I EIGENDOM EN BEZIT

1369

Koninklijke beschikking tot het verlenen van machtiging aan de
gemeenten Grubbenvorst en Maasbree tot het sluiten van een
overeenkomst, waarbij de gemeente Grubbenvorst afstand zal
doen van het recht van weidegang op het Ooijbroek te Blerick,
groot 28 bunder, 44 roeden en 46 ellen, aan de gemeente
Maasbree tegen een aflosbare som van 5000 franken,
1840
augustus 26. 1 stuk.

1370

Beschikking van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken,
tot het verlenen van machtiging aan de gemeente tot het
aannemen van de aangeboden aflossing van een kapitaal, groot f
2350, verschuldigd door de gemeente Maasbree voor de afstand
van het recht van weidegang op het Ooijbroek te Blerick ten
behoeve van het dorp Blerick, 1842 november 22. 1 omslag.

1371

Andere stukken betreffende het Ooijbroek, door Grubbenvorst en
Maasbree in gemeenschap bezeten, 1826-1840. 1 omslag.
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II BELASTINGEN

1 BELASTINGEN ALGEMEEN

1372

Stukken betreffende de belastingen in het algemeen en stukken
handelend over meerdere belastingen, 1820 - 1906. 1 omslag.

1373

Register
van
grondbelasting,
personele
belasting, belasting op deuren en vensters,
katern.

1374

Register
van
grondbelasting,
personele
en
mobiliaire
belasting, belasting op deuren en vensters, patentbelasting,
1807. 1 katern.

en
mobiliaire
(ca. 1805).
1

2 DIRECTE BELASTINGEN

a directe belastingen algemeen

1375

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van
het college van zetters voor 's rijks directe belastingen,
1826 - 1906. 1 omslag.

b belastingen wegens gebouwde en ongebouwde
eigendommen

1376-1378

1379

Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen,
- 1927. 3 katernen

Register van aangiften
1947. 1 katern.

van ongebouwde

eigendommen,

1885

1902
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1380

Besluiten van gedupeerde staten betreffende
tijdelijke vrijstelling, latere regeling of
belastbare opbrengst wegens landverbeteringen,
1 omslag.

1381

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting,
1855 - 1932. 1 omslag.
N.B. De koninklijke goedkeuring, d.d. 10 november 1855,
van de verordening van 23 augustus 1855 betreft ook
de goedkeuring van de verordening op de heffing van
opcenten op de hoofdsom der personele belasting en de
verordening op de heffing van een hoofdelijke omslag,
beide eveneens van 23 augustus 1855, resp. inv. nrs.
1392 en 1482.

1382

Andere stukken betreffende de grond- en kadastrale belasting,
1826 - 1885. 1 omslag.

1383

Verordening, met bijbehorende stukken, op
invordering van een straatbelasting,
1936
omslag.

1384- 1385

1386

Kohieren der
katernen.

straatbelasting,

dienstjaren

aangiften tot
verhoging der
1855 - 1927.

de heffing
oktober 8.

1937,

1938.

en
1

2

Verzoekschrift, met bijbehorende stukken, van J.M. Hueben e.a.
te Lottum tot heffing van een baatbelasting van de aangeslotenen aan het electriciteitsnet, 1931 januari. 1 omslag

c kadaster
N.B. Voor het archief van het kadaster,
zie inv. nrs. 3693 - 3700.
Zie ook inv. nrs. 1382

1387

Legger van het kohier der kadastrale belasting,

1826.

1 deel.
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d belastingen naar de uiterlijke staat

1388

Lijsten van schattingen en tellingen wegens de 1ste, 2de en
3de grondslag, gedaan door de rijksschatters op verlangen der
belastingschuldigen, naar artikel 28, paragraaf 2 der wet
wegens de belasting op het personeel van 29 maart 1833
(staatsblad no 4 ) , 1858 - 1881. 1 omslag.

1389

Lijsten van
schattingen van het mobilair, gedaan door
rijksschatters, op verlangen der belastingschuldigen, naar
artikel 28, paragraaf 3 der wet wegens de belasting op het
personeel van 29 maart 1833 (staatsblad no 4 ) , 1870 - 1880.
1 omslag.

1390

Beschikking van gedeputeerde staten tot afwijzing van de
aanvrage van de gemeente om de heffing van de personele
belasting over 1844 achterwege te mogen laten,
1844 oktober
15. 1 stuk.

1391

Lijst der te ontheffen belastingschuldigen van de personele
omslag binnen de gemeente over het dienstjaar 1849,
1850
februari 28. 1 katern.

1392

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering
van opcenten op de hoofdsom
der personele
belasting, 1854 - 1935. 1 omslag.
N.B. Voor de koninklijke goedkeuring van de verordening
van 23 augustus 1855, zie inv. nr. 1381.

1393

Verordeningen,
met
bijbehorende
stukken,
betreffende
de
classificatie van de gemeente voor de heffing der personele
belasting, 1930, 1935. 1 omslag.

1394

Verordening, met bijbehorende stukken, tot wijziging van het
percentage, genoemd in artikel 13, paragraaf 2, der wet op de
personele belasting 1896 (personele belasting huurwaarde), en
raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot intrekking van
deze verordening,
1930 februari 11/1933 augustus 29.
1
omslag.

1395

Verordening, met bijbehorende stukken, tot het doen vervallen
van de heffing der personele belasting naar de grondslagen
dienstboden en paarden, 1930 februari 11. 1 omslag.
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1396

Verordening, met bijbehorende stukken, tot wederinvoering van
de heffing der personele belasting naar de grondslagen
dienstboden en paarden, 1933 augustus 29. 1 omslag.

1397

Verordening, met bijbehorende stukken, tot het doen vervallen
van de heffing der personele belasting naar de grondslag
paarden, 1934 augustus 29. 1 omslag.

1398

Verordening, met bijbehorende stukken, tot vervanging van
belastingbedragen, voorkomende in de wet op de personele
belasting 1896, door andere bedragen (personele belasting
biljarten), 1934 augustus 29. 1 omslag.

1399

Verordening, met bijbehorende stukken, krachtens artikel 31
duodecies paragraaf 2, tweede lid, der wet op de personele
belasting 1896 (personele belasting koffiehuizen enz.),
1934
augustus 29. 1 omslag.

1400

Andere stukken betreffende
1910. 1 omslag.

1401

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van een belasting op toneelvertoningen en andere
vermakelijkheden, 1922, 1932. 1 omslag.

1402

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van een belasting op de honden,
1879 - 1931. 1
omslag.
N.B. Voor de koninklijke goedkeuring van de verordening
van 29 september 1879, zie inv. nr. 1482.

1403- 1480

Kohieren der hondenbelasting,
katernen.

de

personele

belasting,

1826

dienstjaren 1906 - 1938.

78

e belastingen naar het inkomen en vermogen

1481

Stukken betreffende de belasting van de dode hand,
omslag.

1934.
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1482

1483- 1551

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van een hoofdelijke omslag,
1855 - 1922.
1
omslag.
N.B. Voor de koninklijke goedkeuring van de verordening
van 23 augustus 1855, zie inv. nr. 1381.
De koninklijke goedkeuring, d.d. 20 december 1879,
van de verordening van 29 september 1879 betreft ook
de goedkeuring van de verordening op de heffing van
een belasting op honden, eveneens van 29 september
1879, inv. nr. 1402.

Kohieren van de hoofdelijke omslag, dienstjaren 1880 - 1895,
1897, 1899, 1901, 1906 - 1921. 69 katernen.

1552

Besluiten van gedeputeerde staten betreffende beroepen van
verschillende personen tegen de afwijzende beschikkingen van
de raad op hun bezwaarschriften tegen hun aanslag in de
hoofdelijke omslag, 1889, 1914 - 1922. 1 omslag.

1553

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van een plaatselijke inkomstenbelasting,
1922 1927. 1 omslag.

1554

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering
van
opcenten
op
de
hoofdsom
der
rijksinkomstenbelasting, 1922 - 1929. 1 omslag.

1555

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering
van
opcenten
op
de
hoofdsom
der
gemeentefondsbelasting, 1930 - 1938. 1 omslag.

1556

Verordening,
met
bijbehorende
stukken,
betreffende
classificatie
van
de
gemeente
voor
de
heffing
gemeentefondsbelasting, 1930 februari 11. 1 omslag.

1557

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van
opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting,
1932 - 1935.
1 omslag.

de
der
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3 VERBRUIKSBELASTINGEN

1558

Beschikkingen van gedeputeerde staten tot het verlenen van
toestemming aan de gemeente om uit de gemeentekas speciale
credieten te bezigen tot gedeeltelijke kwijting van de aanslag
der gemeente in de admodiatie der rijksaccijnsen op het
gemaal, het geslacht, de turf en de steeenkolen,
1844 1849. 1 omslag.

1559

Andere stukken betreffende de geadmodieerde accijnsen,
1864. 1 omslag.

1830 -

4 RECHTEN VAN REGISTRATIE ENZ.

1560

1561- 1569

Stukken betreffende het registratie- en zegelrecht,
1862. 1 omslag.

1829 -

Repertoria der akten, die aan de registratie onderworpen
zijn, 1847 - 1917. 1 stuk, 8 katernen.

1570

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van leges ter secretarie en van rechten wegens
verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand,
1861 - 1944. 1 omslag.

1571- 1646

Lijsten van geheven leges ter secretarie en van rechten wegens
verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand,
dienstjaren 1863 - 1938. 22 stukken, 54 omslagen.

5 BELASTINGEN NAAR ANDERE GRONDSLAGEN

1647

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van een belasting in natura of verplichtingen tot
het leveren van hand- en spandiensten ten behoeve der
buurtwegen en waterlossingen in de gemeente,
1854 - 1930. 1
omslag.

- 88 -

1648- 1649

1650

Kohieren van de hand- en spandiensten,
2 katernen.

dienstjaren 1932, 1934.

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van vergunningsrecht voor de verkoop van sterke
drank in het klein, 1881 - 1935. 1 omslag.

1650a Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing van
verlofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in
het klein, 1932 april 14. 1 omslag.

1651

Stukken
omslag.
N.B.

betreffende

de

patentbelasting,

1832

-

1849.

1

Zie ook inv. nr. 1374.

1652

Register van bewijzen bedoeld bij art. 34 der wet van 2
oktober
1893 (Staatsblad no. 149) tot heffing van een
belasting op bedrij fs- en andere inkomsten,
1902 - 1925. 1
katern.

1653

Stukken betreffende de wet van 6 maart
1844, houdende
vaststelling van een buitengewone belasting op de bezittingen
en daarmee gepaard gaande geldlening en bijdrage,
1844.
1
omslag.
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HOOFDSTUK IV OPENBARE ORDE

I OPENBARE ORDE ALGEMEEN

1654

Stukken betreffende de algemene
september 1858, 1858. 1 omslag.

politieverordening

van

23

1655

Stukken betreffende de algemene politieverordening
oktober 1863, 1863, 1865. 1 omslag.

van

29

1656

Algemene politieverordening, met bijbehorende stukken,
januari 17. 1 omslag.

1898

1657

Algemene politieverordening, met bijbehorende stukken,
februari 3. 1 omslag.

1909

1658

Algemene politieverordening, met bijbehorende stukken,
juli 11. 1 omslag.

1930

II VERENIGING

1659

Schrijven van gedeputeerde staten betreffende het aan de
koning gerichte adres van M.G. Mertens en zeventien anderen,
allen leden van de te Grubbenvorst bestaande vereniging de
Bisweide, houdende verzoek, dat de door haar aldaar onder de
naam van Ursula's zusters voor de tijd van 29 jaar opgerichte
nieuwe vereniging door de koning moge worden erkend,
1863
november 20. 1 stuk.
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III WAPENEN EN MUNITIE

1660

Circulaire
van
de
gedelegeerde
commissaris
van
het
arrondissement Roermond, waarin hij verzoekt hem een staat der
geweren, sabels en leren banden, die de burgerij tot haar
beschikking heeft, te doen toekomen,
1830 november 25.
1
stuk.

IV TOEZICHT OP OPENBARE GROND (STRAATPOLITIE)

1661

Verordeningen op woonwagens,

1925 - 1927.

1662

Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van gelden voor het hebben van een standplaats met
een woonwagen, 1925 december 22. 1 omslag.

1663

Lijst van vragen en antwoorden betreffende woonwagens
gemeente, 1911 juli 6. 1 stuk.

1664

Register van woonwagens,

1665

Verordening, met bijbehorende stukken, ter instandhouding van
de goede orde op het buitenplein van en de toegangen tot het
stationsgebouw in de gemeente, 1884 augustus 11. 1 omslag.

1666

Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van schutgelden en berg- en bewaarionen van
gevonden voorwerpen, 1934 februari 6. 1 omslag.

1938, 1939.

1 omslag.

in de

1 katern.

V POLITIEMAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN NEDERLANDERS
EN INGEZETENEN
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1 BURGERLIJKE STAND
N.B.

Voor het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie inv. nrs. 3642-3692.

1667

Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de aanstelling
van een tweede ambtenaar van de burgerlijke stand,
1857
augustus 24. 1 omslag.

1668

Reglementen op de rechtstoestand van de ambtenaar van
burgerlijke stand, met aanvulling, 1933, 1934. 1 omslag.

1669

Besluiten van gedeputeerde staten betreffende de jaarwedde en
het pensioen van de ambtenaren van de burgerlijke stand,
1911, 1914, 1921. 1 omslag.

1670

Koninklijke beschikking tot het verlenen van vergunning aan de
gemeente voor het houden van een dubbel stel registers van de
burgerlijke stand vanaf 1 januari 1903 en wel het ene in het
dorp Grubbenvorst en het andere in het dorp Lottum,
1902
november 24. 1 stuk.

1671

Stukken
betreffende
aanvragen
om
dispensatie
huwelijksbeletselen, 1841, 1922 - 1931. 1 omslag.

1672

Andere stukken betreffende
1869. 1 omslag.

de

burgerlijke

stand,

1821

de

in

-

2 BEVOLKING

1673

1674- 1697

Stukken betreffende voorschriften voor en inlichtingen uit de
bevolkingsregisters. 1845 - 1849. 1 omslag.

Bevolkingsregisters.

1829 - 1939.

24 delen.

1674

Bevolkingsregister 1829 - 1835.

1 deel.

1675

Bevolkingsregister 1835 - 1839.

1 deel.

1676

Bevolkingsregister 1839 - 1850.

1 deel.

1677

Bevolkingsregister 1850 - 1862.

1 deel.
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1678- 1680

Bevolkingsregister 1862 - 1880. 3 delen
N.B. De eerste twee delen zijn alfabetisch op naam
van de hoofden der gezinnen ingedeeld.
1678 A - L, 1862 - 1880. 1 deel.
1679 L - Z, 1862 - 1880. 1 deel.
1680 Dienstboden, 1862 - 1880. 1 deel.

1681- 1684

Bevolkingsregister 1880 - 1900. 4 delen.
N.B. De eerste twee delen zijn alfabetisch op naam
van de hoofden der gezinnen ingedeeld.
1681 A - M, 1880 - 1900. 1 deel.
1682 N - Z, 1880 - 1900. 1 deel.
1683 Pensionaat, 1880 - 1900. 1 deel.
1684 Dienstboden, 1880 - 1900. 1 deel.

1685- 1689

Bevolkingsregister 1900 - 1910. 5 delen.
N.B. De dienstbodenregisters lopen door tot 1921.
1685 Grubbenvorst, 1900 - 1910. 1 deel.
1686 Lottum, 1900 - 1910. 1 deel.
1687 Pensionaat, 1900 - 1910. 1 deel.
1688 Dienstboden Grubbenvorst, 1900 - 1921. 1 deel.
1689 Dienstboden Lottum, 1900 - 1921. 1 deel

1690- 1692

Bevolkingsregister 1910 - 1921. 3 delen.
N.B. Voor de dienstbodenregisters van 1910 - 1921,
zie inv. nrs. 1688 en 1689.
1690 Grubbenvorst, 1910 - 1921. 1 deel
1691 Lottum, 1910 - 1921. 1 deel.
1692 Pensionaat, 1910 - 1921. 1 deel.

1693- 1697

Bevolkingsregister 1921 - 1939. 5 delen.
1693 Grubbenvorst, 1921 - 1939. 1 deel.
1694 Lottum, 1921 - 1939. 1 deel.
1695 Pensionaat, 1921 - 1939. 1 deel
1696 Dienstboden Grubbenvorst, 1921 - 1939. 1 deel.
1697 Dienstboden Lottum, 1921 - 1939. 1 deel.

1698- 1699

Registers van ingekomen personen,

1700- 1705

Registers van vertrokken personen,

1927 - 1939.

1903 - 1938.

2 katernen.

6 katernen.

1706

Stukken betreffende de aanstellling en benoeming van voogden,
1834 - 1837. 1 omslag.

1707

Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van een vergoeding voor het verstrekken van
inlichtingen
of opgaven
uit het
bevolkingsregister
der
gemeente, 1936 juli 16. 1 omslag.

1708

Stukken betreffende de verordening op de aangifte
verhuizingen binnen de gemeente, 1862. 1 omslag.

van

de
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1709- 1710

Huisnummersregisters,

ongedateerd.

2 katernen.

1711

Bevolkingsstatistieken,

1932 - 1938.

1 omslag.

1712

Invullingsbiljetten van de eerste
volkstelling, 1830. 1 omslag.

1713

Schrijven
van
de
districts
- commissaris
te
Roermond
betreffende een volkstelling binnen de strategische kring der
vesting Venlo, 1840 september 26. 1 stuk.

1714

Hoofdelijk invullingsregister, opgemaakt bij de derde algemene
tienjaarlijkse volkstelling, 1849 november 19. 1 deel.

1715

Andere stukken betreffende de derde
volkstelling, 1849, 1850. 1 omslag.

1716

Stukken
betreffende
de
volkstelling, 1860 - 1862.

vierde
algemene
1 omslag.

tienjaarlijkse

1717

Stukken
betreffende
de
volkstelling, 1869 - 1873.

vijfde
algemene
1 omslag.

tienjaarlijkse

1718

Stukken
betreffende
de
achtste
volkstelling, 1900. 1 omslag.

algemene

tienjaarlijkse

1719

Stukken
betreffende
de
negende
volkstelling, 1910. 1 omslag.

algemene

tienjaarlijkse

1720

Opgave van het personeel belast met de telling bij de tiende
algemene tienjaarlijkse volkstelling,
1920 oktober 16.
1
stuk.

1721

Stukken
betreffende
de
volkstelling, 1930, 1931.

algemene

algemene

elfde
algemene
1 omslag.

tienjaarlijkse

tienjaarlijkse

tienjaarlijkse
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3 IDENTITEIT, SIGNALEMENT

1722-

1726-

EN INLICHTINGEN

1724

Staten betreffende de in de gemeente ontvangen schriftelijke
of gedane mondelinge kennisgevingen, bedoeld bij de artt. 6, 7
sub 5, 8, 9 en 10, en bij de overgangsbepaling, 2e lid, der
wet van 12 december
1892 (Staatsblad no 268), op het
nederlanderschap en het ingezetenenschap,
1903, 1907, 1908.
3 stukken.

1725

Register van aangevraagde
en
bewijzen, 1906 - 1935. 1 deel.

1728

Registers
van
aanvraag,
uitreiking
en
verlenging
buitenlandse paspoorten, 1927 - 1938. 3 katernen.

1729

Andere
stukken
betreffende
1839-1847. 1 omslag.

1730

Register van ingezetenen, op wie lijfrenten gevestigd zijn, en
van de gepensioneerden, woonachtig in de gemeente, aan wie
attestatiën de vita worden afgegeven, 1880 - 1926, 1 katern.

uitgereikte

buitenlandse

nationaliteits-

van

paspoorten,

VI POLITIEMAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN VREEMDELINGEN

1731

Stukken betreffende verzoekschriften van B.E. Brauweiler, H.
Dors, K.A. Grosse - Hering, P.F.G. Coenders en L. Reijnders om
naturalisatie, 1922 - 1936. 1 omslag.

1732

Stukken betreffende toezicht op vreemdelingen,
1 omslag.

1733

Verblijfregister 1914 - 1919.

1 katern.

1834 - 1849.
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VII TOEZICHT OP OPENBARE SAMENKOMSTEN IN GEBOUWDE OF
BESLOTEN PLAATSEN

1734

Stukken betreffende het sluiten der herbergen,
1 omslag.

1837 - 1862.

VIII ANDERE AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE OPENBARE
ORDE

1735

Schrijven van I. van Wij lick te Kessel, waarin hij zijn grote
verwondering
en
verontwaardiging
uitspreekt
over
de
vernielingen,
toegebracht
aan
zijn
eigendommen
te
Grubbenvorst, 1847 april 9.
1 stuk.

1736

Inlichtingsstaat betreffende
1931 augustus 13. 1 stuk.

1737

Inlichtingsstaat betreffende de burgerwacht te Lottum,
augustus 13. 1 stuk.

1738

Andere stukken betreffende de burgerwachten te Grubbenvorst en
Lottum, 1918 - 1936. 1 omslag.

1739

Reglement der nachtwacht,

1740

Stukken betreffende het huishoudelijk reglement op de dienst
der nachtwacht, 1848, 1850. 1 omslag.

1741

Ontwerp - reglement op de dienst der nachtwacht,
1 stuk.

1742

Andere stukken betreffende de nachtwacht,
omslag.

de burgerwacht

1827 oktober 26.

te Grubbenvorst,

1931

1 stuk.

(ca. 1851).

1822 - 1849.

1
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HOOFDSTUK V OPENBARE ZEDELIJKHEID

I ALCOHOL EN ANDERE VERDOVENDE MIDDELEN

1745-

1743

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten
van
de
verordening
betreffende
wering
van
drankmisbruik op dagen van demobilisatie, 1916 november 3. 1
stuk.

1744

Verordening, met bijbehorende stukken, houdende tapverbod op
dagen van mobilisatie, 1937 augustus 30. 1 omslag.

1748

Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de
verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan
logeergasten, 1905, 1906, 1910, 1916. 4 omslagen.
N.B.
Deze serie vergunningen, z.g. logementsvergunningen,
verleend door gedeputeerde staten, is alfabetisch op
naam van de vergunninghouders geordend.

1749

1745

Bouten, J., sectie C no 2354,

1906 mei 4.

1746

Bouten, J.H., wijk A no 41, sectie C no 2354,
9. 1 omslag.

1747

Crooijmans, W.J.L. wijk A no 105a, sectie C no 2407,
1910 december 9. 1 omslag.

1748

Keiren, F.S., aan de Markt no 68, sectie A no 3117,
1905 maart 10. 1 omslag.

Register
van
besluiten
van
burgemeester
ingevolge de drankwet, 1905 - 1943. 1 deel.

1 omslag.

en

1916 juni

wethouders

- 97 -

1750

Register van de door burgemeester en wethouders verleende
vergunningen en verloven inzake de drankwet,
1904 - 1923. 1
katern.

1751- 1752

Registers van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in
het klein. 1905 - 1936. 2 katernen.

1753

Lijst van personen, op wier verzoek om vergunning voor de
verkoop van sterke drank in het klein afwijzend werd beschikt,
uitsluitend op grond, dat het voor de gemeente vastgestelde
maximum - aantal vergunningen was bereikt, en die binnen de
bij de wet bepaalde termijn een verzoek om plaatsing op de
lijst hebben gedaan, 1904, 1905. 1 stuk.

1754

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
machtiging aan burgemeester en wethouders tot het verstrekken
van een vergunning voor de verkoop van sterke drank in het
klein boven het vastgestelde maximum - aantal vergunningen aan
C. Jacobs te Lottum, 1884 januari 18. 1 stuk.

1755

Besluit
van
gedeputeerde
machtiging aan burgemeester
van een vergunning voor de
klein boven het vastgestelde
J. Rievers te Grubbenvorst,

1756

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het weigeren
van
machtiging aan burgemeester en wethouders om J.H. Bouten een
vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein boven
het maximum - aantal vergunningen te verstrekken in de
lokaliteit, sectie C no 1803, 1901 mei 24. 1 stuk.

1757

Besluiten van gedeputeerde staten tot het weigeren van
machtiging aan burgemeester en wethouders om F.S. Keiren te
Lottum een vergunning voor de verkoop van sterke drank in het
klein boven het maximum - aantal vergunningen te verstrekken
in de lokaliteit wijk B no 69,
1902 juli 4/september 5.
1
omslag.

1758

Verzoekschrift van W. Beurskens, gericht aan de koningin, om
burgemeester en wethouders machtiging te verlenen hem een
vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein boven
het maximum
- aantal vergunningen
te verstrekken, met
schrijven
van
gedeputeerde
staten
aan
burgemeester
en
wethouders, waarin hen wordt meegedeeld dat geen machtiging
kan worden gegeven voor deze vergunning,
1908 juni 16.
1
omslag.

staten
tot
het
verlenen
van
en wethouders tot het verstrekken
verkoop van sterke drank in het
maximum - aantal vergunningen aan
1888 april 13. 1 stuk.
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1759

Raadbesluit om de koningin te verzoeken aan burgemeester en
wethouders machtiging te verlenen aan J. Bouten vergunning te
verstrekken voor de verkoop van sterke drank in het klein
boven het vastgesteld maximum - aantal vergunningen in de
lokaliteit, sectie C no 2354, met schrijven van gedeputeerde
staten, waarin wordt meegedeeld, dat de gevraagde machtiging
niet kan worden gegeven, 1908 september 24. 1 omslag.

1760

Besluit van gedputeerde staten tot het ongegrond verklaren van
het hoger beroep, ingesteld door J. Wilmer tegen de weigering
van burgemeester en wethouders van Grubbenvorst bij hun
besluit van 15 februari 1908 van de door hem gevraagde
vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein in de
lokaliteit, sectie C no 2242, plaatselijk gemerkt A no 99,
1908 april 10. 1 stuk.

1761

Besluiten van gedeputeerde staten tot het verlenen van
dispensatie aan P.J.Bos, W. Beurskens, Th. Coenders, P.J.
Giesen en J. Keltjens van het verbod bedoeld bij art. 3 no 9
der wet van 28 juni 1881, houdende wettelijke bepalingen tot
regeling van de kleinhandel in sterke drank en tot beteugeling
van openbare dronkenschap, 1881 - 1883, 1888. 1 omslag.
N.B. Art. 3 no 9 der bovengenoemde wet houdt in, dat een
vergunning voor verkoop van sterke drank in het klein
geweigerd wordt, wanneer de verzoeker tolgaarder,
brug- of sluiswachter is, of enig openbaar ambt
bekleedt.

1762- 1767

Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de
verkoop van sterke drank in het klein, 1908-1931. 1 stuk, 5
omslagen.
N.B. Deze serie vergunningen is alfabetisch op naam van
de vergunninghouders geordend.
1762

Coenen, J.L., A no 193, sectie E no 1634,
15. 1 omslag.

1922 mei

*

Dijk, J.J. van: zie inv. nr. 1764.

1763

Hendriks, A.H., A no 81, sectie C no 2527, 1928 april
30. 1 omslag.
N.B. Bij besluit van burgemeester en wethouders van
26 augustus 1955 werd deze vergunning
overeengeschreven op naam van Th.H.P. Hendriks.

1764

Hendriks, H.K., B no 84, sectie A no 810, 1926 januari
29. 1 omslag.
N.B. Bij besluit van burgemeester en wethouders van
21 maart 1933 werd deze vergunning overgeschreven op naam van J.J. van Dijk.

*

Hendriks, Th.H.P.: zie inv. nr 1763.
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1765

Keiren, F.S., B no 68, sectie A no 2116,
omslag.

1908 mei 9.

1766

Rievers, P.L., A no 166, sectie C no 2214,
5. 1 omslag.

1767

Vaessen, A.E., weduwe van G.J. van Soest, B no 92,
sectie A no 889, 1913 april 8. 1 stuk.

1

1931 januari

1768

Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke
drank te Grubbenvorst, 1905 - 1910. 1 katern.

1769

Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke
drank te Lottum, 1905 - 1909. 1 katern.

1770

Register van verloven

1771- 1782

A en B,

1909 - 1936.

1 katern.

Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de
verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank,
1905 - 1936. 3 stukken, 9 omslagen.
N.B. Deze serie verloven is alfabetisch op naam van de
verlofhouders geordend.
1771

Beerkens, A.J., A no 47, sectie C no 1780,
december 27. 1 omslag.

1906

1772

Bouten, J.H., A no 41, sectie C no 2354,
omslag.

1773

Crooijmans, W.J.L., A no 105a, sectie C no 2407,
december 3. 1 stuk.

1774

Dijck, P.C.L. van, B no 82, sectie A no 2200,
oktober 4. 1 omslag.

1775

Dijk, F.W. van, B no 86, sectie A no 3115,
december 3. 1 omslag.

1929

1776

Dijk, J.J. van, B no 77, sectie A no 3140,
28. 1 omslag.

1929 mei

1777

Hendriks, H.A., A no 47, sectie C no 2510,
14. 1 stuk.

1919 juni

1778

Hendriks, K.H., sectie A no 810,

1779

Keltjens, V., B no 29, sectie B no 1989, 1931 oktober
20. 1 omslag.

1780

Peters, M., weduwe van J. Coopmans, A no 17, sectie D no
892, 1905 oktober 2. 1 omslag.

1905.

1915 mei 22.

1

1910

1905

1 stuk.
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1781

Seuren, L., B no 5b, sectie B no 1953,
1 omslag.

1913 april 10.

1782

Ven, G.H. van de, B no 9, sectie B no 2055,
december 30. 1 omslag.

1936

1783

Verklaringen van afstand van een verlof voor de verkoop van
alcoholhoudende drank andere dan sterke drank, afgelegd door
J.H.H. Bouten, P. Vermeulen, G. Cox, M. Aarts, J.H. van Berlo,
V. Keltjens en J.H. in f t Zandt, 1924 - 1935. 1 omslag.

1784

Verlof, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop
van uitsluitend alcoholvrije drank, sectie E no 1309, verleend
aan J.J. in f t Zandt, 1935 juni 4. 1 omslag.

1785

Verordening betreffende drankgebruik door jeugdige personen in
de gemeente, met schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij
de ontvangst van deze verordening berichten,
1917 mei 24. 1
omslag.

1786

Verordening
betreffende
het
roken
door kinderen
in de
gemeente, met schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de
ontvangst van deze verordening berichten,
1917 december 19.
1 omslag.

II KANSSPELEN

1787

Circulaire van de officier van jusititie te Roermond, P.J. de
Willebois, betreffende hazard - spelen,
1849 september 2. 1
stuk.

III BEDELARIJ EN LANDLOPERIJ

1788

Stukken betreffende bedelarij en landloperij,
omslag.

1826 - 1846.
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IV DIERENBESCHERMING

1789

Verordening, met bijbehorende stukken, tot bescherming van
vogels, 1906 november 20. 1 omslag.

1790

Schrijven van burgemeester en wethouders aan de hoofden der
scholen in de gemeente betreffende vogelbescherming,
1930
april 5. 1 stuk.

1791

Opgaven van verleende en geweigerde vergunningen, als bedoeld
in art. 9 der vogelwet, 1927 - 1937. 1 omslag.

1792

Register van houders van hondenkarren,

1928.

1 katern.
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HOOFDSTUK VI OPENBARE GEZONDHEID

I VOLKSGEZONDHEID ALGEMEEN

1793

Opgaven betreffende de gezondheids- en ziektetoestand
verband
met
andere
maatschappelijke
toestanden
en
gesteldheid van de grond in de gemeente,
1862, 1863.
omslag.

in
de
1

1794

Verslag
van
de
bevindingen
en
handelingen
der
gezondheidscommissie, gezeteld te Venray, ingesteld voor de
gemeenten : Bergen, Broekhuizen, Gennep, Grubbenvorst, Horst,
Meerlo, Mook, Ottersum, Sevenum, Venray en Wanssum,
1931. 1
katern.

1795

Begrotingen
van
de
inkomsten
en
uitgaven
van
de
gezondheidscommissie, gezeteld te Venray,
dienstjaren 1904 1927, 1929 - 1932, 1934. 1 omslag.

1796

Rekeningen
van
de
inkomsten
en
uitgaven
van
de
gezondheidscommissie, gezeteld te Venray,
dienstjaren 1903,
1927.
1 omslag.

1797

Besluiten van gedeputeerde staten tot benoeming van leden en
bestuursleden
van
de
gezondheidscommissie,
gezeteld
te
Venray, 1906 - 1932. 1 omslag.

1798

Opgaven van de in de gemeente gevestigde praktiserende
geneeskundigen,
tandmeesters,
apothekers,
drogisten
en
vroedvrouwen, 1927 - 1938. 1 omslag.
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II TOEZICHT OP PRODUCTEN

1804-

1799

Verordening, met bijbehorende stukken, op de keuring van waren
in de gemeente, 1921 mei 13. 1 omslag.

1800

Begrotingen
van
de
keuringsdienst
voor
waren
in
het
keuringsgebied Eindhoven, dienstjaren 1922 - 1936. 1 omslag.
N.B.
De begroting van 1936 loopt slechts tot en met 29
februari, daar Grubbenvorst sinds 1 maart 1936 deel
uitmaakt van het keuringsgebied Nijmegen.

1801

Begrotingen,
met
memories
van
toelichting,
van
de
keuringsdienst voor waren in het keuringsgebied Nijmegen,
dienstjaren 1936, 1937. 1 omslag.
N.B.
De begroting van 1936 begint pas op 1 maart, daar
Grubbenvorst vóór die datum deel uitmaakte van het
keuringsgebied Eindhoven.

1802

Exploitatierekeningen en balansen van de keuringsdienst voor
waren in het keuringsgebied Eindhoven,
dienstjaren 1922 1936.
1 omslag.
N.B.
De rekening van 1936 loopt slechts tot en met 29
februari, daar Grubbenvorst sinds 1 maart 1936 deel
uitmaakte van het keuringsgebied Nijmegen.

1803

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor
diensten door de keuringsdienst voor waren voor het gebied
Eindhoven bewezen, vastgesteld
door de gemeenteraad van
Eindhoven, 1922 september 4. 1 stuk.

1810

Kohieren
van
geheven
rechten
ingevolge
heffingsjaren 1936 - 1938. 7 katernen.

1811

Lijst
van
de
in
de
gemeente
bestaande
restaurants,
koffiehuizen, lunchrooms, bioscopen en andere gelegenheden
voor de openbare vermakelijkheden, waar eet- of drinkwaren al
of niet voor gebruik ter plaatse worden verkocht,
1937 juli
19.
1 stuk.

1812

Regeling, met bijbehorende stukken, van de keuringsdienst van
vee en vlees voor de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst
Horst, Meerlo en Sevenum, 1922 juli 25. 1 omslag.
N.B.
Voor de regeling, d.d. 6 februari 1923, zie het
archief
van
de
na
de
invoering
van
het
registratuurstelsel.

de

warenwet,

- 104 -

1813

Verordening, met bijbehorende stukken, op
van vee en vlees, 1922 juli 25. 1 omslag.

de

keuringsdienst

1814

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van keurloon in de gemeente, 1922, 1932, 1933. 1
omslag.

1815

Koninklijk besluit tot het aan de gemeente verlenen van de
vrijstelling, bedoeld in artikel 6a der vleeskeuringswet,
1923 juni 26. 1 stuk.

1816

Begrotingen en rekeningen van de vleeskeuringsdienst "kring
Horst", dienstjaren 1923 - 1928, 1932, 1937, 1938. 1 omslag.

III BESMETTELIJKE-ZIEKTENBESTRIJDING

1817

Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing
besmettelijke-ziektengelden, 1930 mei 26. 1 omslag.

1818

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten van de verordening ter voorkoming en beteugeling van
besmettelijke ziekten, 1871 september 15. 1 stuk.

1819

Besmettelijke-ziektenverordening,
1930 november 10. 1 omslag.

1820

Lijsten,
vermeldende
de
scholen,
waarvoor
verklaringen
ingeleverd zijn, als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 10
van het koninklijk besluit van 29 februari 1912, en lijst
bedoeld bij artikel 19, 2e lid van het koninklijk besluit van
17 januari 1930, beide koninklijke besluiten tot uitvoering
van de artikelen 17a en 17f van de wet houdende voorzieningen
tegen besmettelijke ziekten, 1928, 1930, 1933. 1 omslag.

1821

Overeenkomst, met bijbehorende
stukken, tussen het
r.k.
gasthuis "St. Joseph" te Venlo en de gemeenten Arcen en
Velden, Belfeld, Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden, Horst,
Kessel, Maasbree, Meerlo, Sevenum, Tegelen en Wanssum inzake
de bouw en exploitatie van een inrichting voor opname van
lijders aan besmettelijke ziekten.
1934 november 15/1935
februari 1 - 1 9 .
1 omslag.

met

bijbehorende

van

stukken,
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1822

Stukken (betreffende maatregelen tegen en de bestrijding van
(aziatische)
cholera,
diphterie,
kinkhoest,
mazelen,
oogziekten, pokken, roodvonk, schurft, t.b.c, typhoide koorts
en de ziekte van Weil, 1845 - 1934. 1 omslag.

IV AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE DODEN

1823

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten van de verordening op het vervoeren en begraven van
lijken en de bescherming der begraafplaatsen in de gemeente,
1870 april 21. 1 stuk.

1824

Stukken betreffende de begraafplaatsen te Grubbenvorst en
Lottum en de lijkenhuizen bij deze begraafplaatsen,
1866 1890.
1 omslag.

V LUCHT- EN BODEMHYGIENE

1826-

1825

Register van verleende hinderwetvergunningen,
omslag.

1947

Hinderwetvergunningen
en/of
daarop
betrekking
hebbende
stukken, 1848 - 1938. 6 stukken, 116 omslagen.
N.B.
Deze serie vergunningen is alfabetisch op naam van
de vergunninghouders geordend. Wanneer de vergunning
ontbreekt is niet de volledige datum, maar alleen het
jaar, waarover de stukken lopen, opgenomen.
Ofschoon de hinderwet dateert van 2 juni 1875, vindt
men in deze serie ook vergunningen van vóór deze
datum. Deze werden verleend door gedeputeerde staten
ingevolge het koninklijk besluit van 31 januari 1824
"rakende de vergunningen ter oprigting van sommige
fabrieken en trafieken".
1826

1827

1929 - 1942.

Achten, Chr., electromotor van 3 p.k. in smederij,
aan de markt te Lottum, sectie A no 3177,
september 10. 1 omslag.

1929

Achten, Chr., uitbreiden smederij met eclectromotor van
1 p.k., aan de markt te Lottum, sectie A no 3075, 1929
december 3. 1 omslag.
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1828

Aerts, H.A., benzinemotor van 9 p.k., provinciale weg
Venlo - Horst, sectie E no 1576,
1933 december 28.
omslag.

1

1829

Aerts, P.H., benzinemotor van 6 p.k., sectie E no 740,
1931 december 1. 1 omslag.

1830

American Petroleum Company te f s Gravenhage,
ondergrondse benzinebewaarplaats
met
aftapinrichting,
Veestraat, sectie C no 2333, 1928 mei 8. 1 omslag.

1831

American Petroleum Company te f s Gravenhage,
ondergrondse bezinebewaarplaats met aftapinriching, aan
het marktplein te Lottum, sectie A no 3718,
1931
oktober 6. 1 omslag.

1832

Bataafse Import Mij. te Venlo, benzine-installatie met
ondergrondse reservoir en bovengrondse aftapinrichting,
Lottum, sectie A no 3176, 1926. 1 omslag.

1833

Bataafse Import Mij. te f s Gravenhage, benzine installatie met ondergronds reservoir en bovengrondse
aftapinrichting, sectie C no 2354,
1927 mei 13.
1
omslag.

1834

Beerkens, A.J., bakkerij, sectie C no 2393,
stuk.

1835

Beerkens, J.W., stoommachine, sectie C no 1043, 1904,
1905. 1 omslag.
N.B. De meeste stukken handelen ook over het plaatsen van een petroleummotor door G.J. Thielen,
inv. nr. 1931.

1836

Bereken, J.H. van den, uitbreiden houtbewerkingsinrichting met 6 electromotoren, gezamenlijk ongeveer 15
p.k., wijk A no 151, sectie C no 2388,
1929 maart 26.
1 omslag.

1837

Bisweide, congregatie De, stoomwasserij, sectie C no
2292, 1909. 1 omslag.

1838

Bisweide, congregatie De, electromotor van 2\ p.k.,
nabij het Ursulinenklooster, sectie C no 2413,
december 1. 1 omslag.

1914.

1

1931

1839

Bos, C.J., electromotor van 5 p.k., in de kom van het
dorp, sectie C no 2334, 1931 november 10. 1 omslag.

1840

Bos, weduwe J.H., electromotor van 3 p.k., in het Zand
te Lottum, sectie B no 2054,
1933 september 15.
omslag.

1841

1

Bouten, J.H., uitbreiden bakkerij met benzinemotor van 4
p.k., sectie C no 2354, 1914. 1 omslag.
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1842

Bouten, P.H., benzinemotor van 3 p.k., aan het
Lovendaal, sectie C no 2535, 1932 oktober 11.

1 omslag.

1843

Brandt, L. van den, electromotor van 3 p.k., proviciale
weg naar Broekhuizen, sectie A no 3005,
1930 augustus
19. 1 omslag.

1844

Breukers, E., electromotor van 5 p.k., aan Aast te
Lottum, sectie A no 3075, 1929 oktober 22. 1 omslag.

1845

Breukers, E.M.J.H., twee electromotoren van resp. 7| en
1\ p.k., aan Aast te Lottum, sectie A no 3075,
1930
oktober 7. 1 omslag.

1846

Burgerwacht te Lottum, schietinrichting, sectie A no
3184, 1929 oktober 29. 1 omslag.

1847

Caumans, E., bakkerij, Lottum, sectie A no 828,
1 omslag.

1848

Clabbers, G.H., electromotor van 3 p.k., wijk B no 35,
sectie B no 2015, 1929 september 10. 1 omslag.

1849

Clabbers, L.G., benzinemotor van 5 p.k., sectie B no
1263, 1928 april 3. 1 omslag.

1850

Clabbers, L.G., benzinemotor van 5 p.k., sectie B no
1263, 1929 december 10. 1 omslag.

1851

Clercx, J.M.L.H., te Blerick, steenbakkerij, sectie D no
339 en 340, 1867 mei 22. 1 omslag.

1852

Clevers, B.J., uitbreiden bakkerij met heetwateroven,
wijk A no 107, sectie C no 2500, 1928 mei 8. 1 omslag.

1853

Clevers, B.J., uitbreiden bakkerij met electromotor van
3 p.k., wijk A no 107, sectie C no 2500,
1929 oktober
29. 1 omslag.

1854

Coenders, L.H., electromotor van 3 p.k., wijk B no 30,
sectie B no 2027, 1929 oktober 8. 1 omslag.

1855

Coenders, M., Smits, A en Vergeldt, P.M., graanmolen,
sectie A no 2790, 1906. 1 stuk.

1856

Coenders, P.H., electromotor van 3 p.k., in de Bergen te
Lottum, sectie A no 2420, 1930 december 9. 1 omslag.

1857

Coenders, W., electromotor van 3 p.k., Lottum, sectie A
no 3219, 1929 oktober 29. 1 omslag.

1858

Coenders, W., uitbreiden bakkerij met electromotor van
2,2 p.k., Lottum, sectie A no 3219, 1929 november 5.
omslag.

1859

1906.

Coenen, H.H., uitbreiden smederij met electromotor van 3
p.k., sectie C no 1247, 1929 mei 14. 1 omslag.

1
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1860

Coenen, H.H., uitbreiden smederij met electromotor van 3
p.k., Venlosche weg, sectie C no 1248, 1937. 1 omslag.

1861

Coenen, W., steenbakkerij, sectie D no 723,
augustus 13. 1 stuk.

1862

Continental Petroleum Company te Rotterdam, autogenisch
gelaste stalen tank met pomp voor 2000 liter benzine,
Straatweg B no 68 te Lottum, sectie A no 2894,
1926
juli 9. 1 omslag.

1863

Cremers, G.H., electromotor van 5 p.k., wijk B no 87,
sectie A no 1514, 1929 oktober 29. 1 omslag.

1864

Cuijpers, J.H.H., electromotor van 5 p.k., sectie D no
592, 1930 oktober 7. 1 omslag.

1865

Daniëls, L.H., twee electromotoren van resp. 4 en 1
p.k., binnenweg achter de kerk te Lottum, sectie A no
2881, 1930 september 3. 1 omslag.

1866

Deckers, F.H., benzinemotor van 6 p.k., aan de Hostert,
sectie A no 2063, 1933 oktober 3. 1 omslag.

1867

Deelen, J.H.A. van, electromotor van 5 p.k., grote weg
Lottum - Broekhuizen, sectie A no 3206,
1932 december
20. 1 omslag.

1868

Departement van defensie, fs-Gravenhage, munitiemagazijn, provinciale weg Venlo - Horst, sectie D no 1261
(1262), 1938. 1 omslag.

1869

Doornenbal, B.J., verplaatsbare benzinemotor van 7 p.k.,
Gebroken Slot, sectie D no 1153,
1927 december 27. 1
omslag.

1870

Dijck, P.C.L. van, electromotor van 3 p.k., achter de
kerk te Lottum, sectie A no 3183,
1936 augutus 14.
omslag.

1863

1

1871

Franssen, M.H., betonwarenfabriek met benzinemotor van 2
p.k. en electromotor van 3 p.k., Horsterweg, sectie D no
1134, 1934 november 27. 1 omslag.

1872

Geurts, Th.H.J., electromotor van 1\ p.k., provinciale
weg Venlo - Horst, sectie D no 783,
1929 september 5.
1 omslag.

1873

Giesen, P.J., steenbakkerij, sectie D no 341,
augustus 13. 1 stuk.

1874

Gommans, P., electrische broodbakkerij, Lottum, sectie A
no 3209, 1930 maart 18. 1 omslag.

1875

Haenen, weduwe L.L., electromotor van 5 p.k., aan
Koppen, sectie C no 2313, 1931 oktober 6. 1 omslag.

1863
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1876

Hagens, J.J., benzinemotor van 3| - 5 p.k., aan het
Witveld, sectie E no 1344, 1934 april 3. 1 omslag.

1877

Helden, G.J.H, van, benzinemotor van 2 p.k., Zwanenheike
te Lottum, sectie A no 2596,
1937 december 14.
1
omslag.

1878

Helden, J. van, benzinemotor van 6 p.k., op de Homberg
te Lottum, sectie A no 3214, 1936 december 3. 1 omslag.

1879

Hendriks, H.K., twee electromotoren van resp. 4 en 1
p.k., in de kom van Lottum, sectie A no 3184,
1929
oktober 8. 1 omslag.

1880

Hendrikx, J.F., electromotor van 3 p.k., aan het
Hambroek, sectie C no 2311,
1934 september
omslag.

26.

1

1881

Hendrix, G., benzinemotor van 4 p.k., op de Gummels te
Lottum, sectie A no 1787, 1934 december 4. 1 omslag.

1882

Hendrix, H.J., machinale broodbakkerij met heetwaterover
en electromotor van 3 p.k., Kloosterstraat, sectie C no
2464, 1933 juni 6. 1 omslag.

1883

Hendrix, J., twee electromotoren van resp. 1\ en 1 p.k.,
aan de Steeg, sectie C no 2212,
1929 november 19. 1
omslag.

1884

Hendrix, J., electormotor van 2 p.k., aan de Steeg,
sectie C no 2212, 1930 januari 21. 1 omslag.

1885

Hendrix, J.W., verplaatsbare benzinemotor van 6 p.k.,
sectie A no 2741, 1928 februari 28. 1 omslag.

1886

Hendrix, W., electromotor van 3 p.k., wijk A no 72,
sectie C no 2530, 1929 mei 28. 1 omslag.

1887

Hoefnagels, L., twee stenen in de oliemolen voor het
malen van granen, 1848. 1 stuk.

1888

Hovens, J.H., benzinemotor van 1\ p.k., Lottum, sectie A
no 2120, 1932 oktober 11. 1 omslag.

1889

Jan, coöperatieve graanmalerij St., stoomgraanmolen met
zuiggasmotor van 20 p.k., sectie C no 957,
1911.
1
omslag.

1890

Jan, coöperatieve graanmalerij St., uitbreiden
graanmalerij met electromotor van 25 p.k., wijk A no 54,
sectie C no 2465, 1930 april 1. 1 omslag.

1891

Jan, schutterij St., schietboom, Veestraat, sectie C no
2571, 1929 mei 21. 1 omslag.

1892

Janssen, J., verplaatsbare benzinemotor van 4 p.k.,
Lottum, sectie B no 447, 1928 februari 7. 1 omslag.
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1893

Janssen, J.W., twee electromotoren van resp. 3 en 1\
p.k., aan de Sondert, sectie D no 922,
1933 december
12. 1 omslag.

1894

Jentjens, W.H., te Blerick, electromotor van 2 p.k.,
Venlosche weg, sectie D no 1134,
1932 april 26.
omslag.

1

1895

Jonkers, J.A., electromotor van 5 p.k., aan de markt te
Lottum, sectie B no 3115, 1929 augustus 13. 1 omslag.

1896

Keiren, F.C.C., siroopfabriek, Lottum, sectie A no
3138, 1938. 1 omslag.

1897

Keltjens, J.H., electromotor van 3 p.k., achter de kerk
te Lottum, sectie A no 918, 1929 oktober 2. 1 omslag.

1898

Keltjens, V., electromotor van 3 p.k., aan de Wielder te
Lottum, sectie B no 1989, 1929 oktober 2. 1 omslag.

1899

Kempen, M.H., te Venlo, grindzifterij met electromotor
van 5f p'k«* Horsterweg, sectie D no 738,
1927
september 2. 1 omslag.

1900

Ketels, H., steenbakkerij, sectie A no 1797,
23. 1 omslag.

1901

Keijsers, M., benzinemotor van k\ p.k., aan St. Jan,
sectie D no 439, 1930 maart 11. 1 omslag.

1902

Kurstjens, P.H., benzinemotor van 6 p.k., Nieuwe Berkt,
sectie E no 1385, 1928 juli 31. 1 omslag.

1903

Laak, J.L. van de, electromotor van 3 p.k., wijk B no
122, sectie A no 3074, 1929 oktober 2. 1 omslag.

1904

Lenssen, J.J., electromotor van 3 p.k., Hondskamp te
Lottum, sectie B no 2023, 1930 november 25. 1 omslag.

1905

Leijser, W.H., verplaatsbare benzinemotor van 5 - 6
p.k., in Klein Raay, sectie D no 1239,
1927 september
27. 1 omslag.

1906

Micheels, M., te Maastricht en van Reeth, A., te
Matagne-La-Grande, fabriek van dynamiet en zekerheidsontploffingsstoffen, sectie E no 1276 - 1282, 1909 juli
21. 1 omslag.
N.B. Deze hinderwetvergunning werd verleend bij
koninklijk besluit van 21 juli 1909, waarbij
tevens het besluit van burgemeester en
wethouders van 22 januari 1908 tot het weigeren
van deze vergunning werd vernietigd.

1907

Muijsers, J.H., verplaatsbare benzinemotor van 6 p.k.,
sectie B no 1222, 1928 januari 17. 1 omslag.

1875 juli
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1908

Nillesen, C , electromotor van 3 p.k., wijk B no 51,
sectie A no 2443, 1929 oktober 2. 1 omslag.

1909

Nilessen, C , electromotor van 3 p.k., sectie A no
2989, 1933 oktober 17. 1 omslag.

*

Reeth, A., fabriek van dynamiet en zekerheidsontploffingsstoffen: zie inv.nr. 1906.

1910

Rijk, G.J. de, te Steijl, steenbakkerij, aan Engerhof,
sectie C no 225, 1868 september 25. 1 omslag.

1911

Sanders, P.J., benzinemotor van 4 p.k., op de Homberg te
Lottum, sectie A no 1672, 1933 oktober 24. 1 omslag.

1912

Schoeber, J., benzinemotor van 6 p.k., wijk A no 221a,
sectie D no 511, 1929 oktober 2. 1 omslag.

1913

Schrijnwerkers, H.H., benzinemotor van 6 p.k.,
provinciale weg Venlo - Horst, sectie E no 1625,
maart 11. 1 omslag.

1930

1914

Seegers, H.H., benzinemotor van 10 p.k., aan Californië,
sectie E no 1086, 1930 februari 22. 1 omslag.

1915

Seuren, L., benzinemotor van 3| p.k., aan de weg naar
het station te Lottum, sectie B no 2036, 1934 april 3.
1 omslag.

1916

Sillen, J.H., benzinemotor van 3 p.k., Knibbersenhof,
sectie D no 1257, 1934 december 11. 1 omslag.

1917

Sloot, B.Th., electromotor van 3 p.k., wijk A no 75,
sectie C no 2354, 1929 mei 14. 1 omslag.

*

Smits, A, graanmolen: zie inv.nr. 1855.

1918

Smits, G.H., benzinemotor van 5 p.k., sectie C no 2412,
1929 april 30. 1 omslag.

1919

Smits, J.A., twee benzinemotoren van resp. 2 en 8 p.k.,
provinciale weg Venlo - Horst, sectie E no 1751,
1935
januari 8. 1 omslag.

1920

Smits, J.G., steenbakkerij, sectie B no 1266,
18. 1 stuk.

1921

Soest, G.Chr. van, electromotor van 3 p.k., in het Zand
te Lottum, sectie B no 1799, 1933 januari 3. 1 omslag.

1922

Soest, gebroeders van, electromotor van 3 p.k., wijk B
no 71, sectie A no 3141, 1929 oktober 2. 1 omslag.

1873 juli
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1923

Staatsspoorwegen, Mij. tot Exploitatie van, inrichting
voor de electrische verlichting van het terrein der
kolenoverlaad- inrichting aan de Maas, sectie D no 563,
1919. 1 omslag.
N.B. Deze hinderwetvergunning werd verleend bij
koninklijk besluit van 19 augustus 1919.

1924

Stappers, J.J.H., electromotor van 4 p.k., wijk A no
133, sectie C no 2269, 1929 juni 18. 1 omslag.

1925

Sterren, W.M. van der, benzinemotor van 6 p.k., sectie E
no 249, 1928 maart 6. 1 omslag.

1926

Steijn, W.B. van der, electromotor van 3 p.k., Lottum,
sectie A no 1607, 1937. 1 omslag.

1927

Steijn, W.B. van der, electromotor van 3 p.k., Lottum,
sectie A no 1607, 1936 oktober 8. 1 omslag.

1928

Swinkels, J.H., benzinemotor van 8 p.k., aan St. Jan,
sectie D no 439, 1936 april 17. 1 omslag.

1929

Theelen, J., electromotor van 3 p.k., sectie C no 2210,
1929 oktober 2. 1 omslag.

1930

Theelen, J.H., benzinemotor van 6 p.k., aan het
Lovendaal, sectie C no 1615, 1933 november 7. 1 omslag.

1931

Thielen, G.J., petroleummotor in smederij, Lottum,
sectie A no 875, 1905. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1835.

1932

Thielen, G.J., uitbreiden machinefabriek door vervanging
van petroleummotor door benzinemotor van 8 p.k., Lottum,
sectie A no 875, 1909. 1 omslag.

1933

Thielen, G.J., electromotor van 3 p.k., wijk B no 73,
sectie A no 3168, 1930 mei 20. 1 omslag.

1934

Thielen, M.P., weduwe van J. Engels, verplaatsbare
benzinemotor van 3 p.k., Houthuizen B no 16, sectie B no
1996, 1928 februari 28. 1 omslag.

1935

Titulaer, H.H., verplaatsbare benzinemotor van 6 p.k.,
Kawei, sectie E no 1606, 1927 december 27. 1 omslag.

1936

Titulaer, W.L., twee electromotoren van resp. 7 en 2
p.k., aan de Gruisdonk, sectie D no 1110, 1929 augustus
13. 1 omslag.

1937

Turlings, A., benzinemotor van 7 p.k., Lottum, sectie A
no 3176, 1934 januari 9. 1 omslag.

1938

Turlings, Th.J.J., benzinemotor van 3 p.k., sectie A no
2894, 1927 maart 4. 1 omslag.
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1939

Turlings, Th.J.J., uitbreiden smederij met drie
electromotoren van resp. 3, 1\ en i P«k-* Lottum, sectie
A no 2894, 1930 september 3. 1 omslag.

1940

Vaessen, A.E., weduwe van G.J. van Soest, twee
electromotoren van resp. 4 en 1 p.k., aan de markt te
Lottum, sectie A no 889, 1931 februari 3. 1 omslag.

*

Vergeldt, P.M., graanmolen: zie inv. nr. 1855.

1941

Vergeldt, P.M., electromotor van 4 p.k., achter de kerk
te Lottum, sectie A no 269, 1929 oktober 2. 1 omslag.

1942

Verhaagh, H.A., electromotor van 3 p.k., aan het
Hambroek, sectie C no 1745, 1931 oktober 6. 1 omslag.

1943

Verheijen, G. Th., benzinemotor van 5 p.k., in de
Wielder te Lottum, sectie B no 1962,
1937 januari 22.
1 omslag.

1944

Vermeulen, P., electromotor van 4 p.k., provinciale weg
Venlo - Horst, sectie D no 845,
1929 oktober 8.
1
omslag.

1945

Wilmer, B.A., uitbreiden smederij met drie electromotoren, gezamenlijk ongeveer 5 p.k., grote weg van
Grubbenvorst naar het station, sectie C no 2435,
1929
april 30. 1 omslag.

1946

Zanders, J.Th., benzinemotor van 6 p.k., aan de Erf,
sectie E no 1590, 1929 november 19. 1 omslag.

1947

Zanders, de erven, electromotor van 5 p.k., in de kom
van het dorp, sectie C no 2468,
1931 september 29.
omslag.

1

1948

Stukken betreffende de voorbereiding van een uitbreidingsplan
in hoofdzaken voor de gemeente, 1938. 1 omslag.

1949

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het treffen van
een gemeenschappelijke
regeling
inzake het voorbereiden,
vaststellen en, zo nodig, herzien van een streekplan voor
Noord - Limburg, 1934 maart 14. 1 omslag.

1950

Andere stukken betreffende
1934 - 1938. 1 omslag.

1951

Verordening, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van
voorgevelrooilijnen voor straten en wegen in de gemeente,
1931 mei 6. 1 omslag.

het

streekplan

Noord

- Limburg,
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1 DRINKWATER

1952

Stukken betreffende het waterleidingsplan
Midden - Limburg, 1926. 1 omslag.

voor

1953

Stukken betreffende het onderzoek van drinkwater,
omslag.

Noord-

en

1928.

1

2 VOLKSHUISVESTING

1954

Stukken betreffende het bouw- en woningtoezicht,
1 omslag.

1955

Stukken betreffende
1905. 1 omslag.

1956

Bouwverordening, met bijbehorende stukken,
1 omslag.

1957

Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende het beroep,
bedoeld in de artikelen 7 en 9 der woningwet,
1931 oktober
28. 1 omslag.

1958

Register van aanvragen om bouwvergunning,
1903 - 1907.
1
katern.
N.B. De bouwvergunningen van vóór de invoering van het
registratuurstelsel zijn niet in deze inventaris
opgenomen, daar ze zijn opgeborgen volgens een
bepaald systeem, dat zou zijn verbroken, wanneer de
vergunningen van vóór 1 januari 1939 er uit waren
gelicht.
Alle bouwvergunningen zijn volgens dat systeem in
tijdsvolgorde gerangschikt op basis van dagtekening
van het besluit van burgemeester en wethouders en van
een doorlopend volgnummer voorzien, welk volgnummer
is vermeld op de woningkaart.

de

bouwverordening

van

4

1930, 1932.

april

1905,

1934 februari 6.
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1959

Statuten
van
de
woningbouwvereniging
"Grubbenvorst11,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 mei 1919, 1 stuk.

1960

Koninklijk besluit tot intrekking van de toelating van de
woningvereniging "Grubbenvorstft als vereniging, uitsluitend in
belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam,
1927
augustus 19. 1 stuk

1961

Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed door het
gemeentebestuur het bouwen van twee eengezinswoningen op een
terrein te Lottum aan de weg van Lottum naar Broekhuizen,
(ca. 1933). 1 katern.

1962

Register van uit f s rijks kas verleende premies voor steun aan
de particuliere bouwnijverheid, 1921 - 1923. 1 katern.

1963- 1981

Stukken betreffende verleende premies uit f s rijks kas voor
steun aan particuliere bouwnijverheid,
1921 - 1923.
1 stuk,
18 omslagen.
N.B. De stukken zijn alfabetisch op naam van hen, aan wie
premie werd verleend, geordend.
1963

Appeldoorn, L.H., woonhuis Lottum, sectie A no 1172,
f 300, 1923 juni 29. 1 omslag.

1964

Boers, J., woonhuis, Grubbenvorst, sectie C no 1691,
f 1125, 1922 februari 17. 1 omslag.

1965

Dijck, C. van, woonhuis, Grubbenvorst, sectie D no 312,
f 750, 1922 mei 12. 1 omslag.

1966

Gerrits, J.H., woonhuis, Veestraat, sectie C, f 1500,
1921 maart 9. 1 omslag.

1967

Gooren, F.H., woonhuis, Lottum, sectie B no 1927, f 800,
1922 april 28. 1 omslag.

1968

Hendriks, G., woonhuis, f 1760,
omslag.

1969

Hoeijmakers, H., woonhuis, f 1600,
omslag.

1970

Hoeijmakers, M.A., woonhuis, Lottum, sectie A no 1117,
f 300, 1923 augustus 17. 1 omslag.

1971

Huijs, F., woonhuis, sectie E no 1685, f 1130,
februari 24. 1 omslag.

1972

Kuijck, M. van, woonhuis, Boonenkamp, sectie A no 2876,
f 600, 1922 december 22. 1 omslag.

1921 februari 24.

1921 maart 14.

1

1

1922
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1982

1973

Lenssen, C.A., woonhuis, sectie A no 2886, f 1170,
juli 1. 1 omslag.

1921

1974

Leuven, E.J. van, woonhuis, f 1000,
1 stuk.

1975

Manders, J., woonhuis, f 2700,

1976

Oijen, J.H. van, woonhuis, Grubbenvorst, sectie C, f
1500,
1921 april 18. 1 omslag.

1977

Poulissen, P.J., woonhuis, Grubbenvorst, sectie C no
763, f 300, 1923 oktober 10. 1 omslag.

1978

Vaessen, A.H., woonhuis, Grubbenvorst, sectie C no 388,
f 1500, 1921 november 18. 1 omslag.

1979

Zanden, P.J. van der, woonhuis, f 1000,
25.
1 omslag.
N.B. Is niet gebouwd.

1980

Zanden, P.J. van der, woonhuis, sectie A no 2925, f
300,
1923 oktober 10. 1 omslag.

1981

Zandt, G.J. in f t , woonhuis, Nieuwe Berkt, sectie E
no 1566, f 1435, 1921 februari 25. 1 omslag.

1922 februari 24.

1923 juni 9.

1 omslag.

1921 februari

Schrijven van de gedelegeerde districtscommissaria te Roeromd
betreffende het bouwen nabij de vestiging Venlo, 1841 maart
20.
1 stuk.

VII HYGIËNE DER DIERENJ VEEARTSENIJKUNDIG TOEZICHT

1983

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten van de verordening bevelende het beschrijven en
merken van het rundvee in de gemeente,
1867 janauri 10. 1
stuk.

1984

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten van de verordening, waarbij worden ingetrokken de
verordeningen van 2 oktober 1865 en 2 januari 1867, houdende
maatregelen tot wering der veezieketen,
1867 september 6.
1
stuk.

1985

Stukken betreffende maatregelen tegen en de bestrijding van
hondsdolheid,
miltvuur,
monden
klauwzeer,
pokken
en
vlekziekte, 1854 - 1925. 1 omslag.
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1986

Besluit van de commissaris van de koning tot het verlenen van
vergunning aan G.H. Coenen tot invoer uit Duitsland langs een
der grenskantoren Keulse Barrière, Wezelse Barrière of per
spoor langs het grenskantoor Venlo (station) van 100 schapen
voor het landbouwbedrijf, 1877 juni 19. 1 stuk.

1987

Besluiten van de commissaris van de koning tot het verlenen
van vergunning aan G.P.H. Joosten tot wekelijkse invoer uit
Duitsland langs een der grenskantoren Venlo (station), Keulse
Barrière, Wezelse Barrière of Arcen van twee stuks rundvee,
bestemd voor de slachtbank, 1877 - 1879, 1882. 1 omslag.

1988

Besluit van de commissaris van de koning tot het verlenen van
vergunning aan G. Smits, tijdelijke woonachtig te Krefeld
(Dtl),
tot
invoer uit
Duitsland
per
spoor
langs
het
grenskantoor Venlo (station) van twee geiten,
1884 janauri
26. 1 stuk.

1989

Stukken betreffende de uitoefening
1833 - 1864. 1 omslag.

van

de veeartsenijkunde,
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HOODSTUK VII OPENBARE VEILIGHEID

I BESCHERMING TEGEN OORLOGSGEWELD

1990

Stukken betreffende de organisatie van de
dienst, 1929, 1937. 1 omslag.

luchtbeschermings-

1991

Instructie voor het hoofd van de luchtbeschermingsdienst in de
gemeente Grubbenvorst, 1937 november 12. 1 stuk.

1992

Instructie voor de wacht
Grubbenvorst, (ca. 1937).

1993

Instructie voor de wacht van
Lottum, (ca. 1937). 1 stuk.

1994

Instructie voor een uitkijkpost van de luchtbeschermingsdienst
te Grubbenvorst en Lottum, (ca. 1937). 1 stuk.

1995

Lijsten van personen, die deel uit maken van de wacht van de
luchtbeschermingsdienst te Grubbenvorst en te Lottum,
(ca.
1937). 1 omslag.

1996

Vragenlijst
betrekking
hebbende
op
de
oefening
in
luchtbescherming in Oost - Brabant en Noord - Limburg op 26
oktober 1935 en openbare bekendmaking van de gedragsregels,
die zullen gelden bij de op 8 oktober 1938 te houden oefening
in de luchtbescherming, 1935, 1938. 1 omslag.

van de luchtbeschermingsdienst
1 stuk.

de

luchtbeschermingsdienst

te

te
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II ONTPLOFFINGEN EN ONTBRANDINGEN

1997

Stukken betreffende het vervoer
munitie, 1840 - 1895. 1 omslag.

van

buskruid,

dynamiet

en

1929 juli 30.

1

III BRAND
N.B.

Zie ook inv. nr. 2625.

1998

Verordening ter voorkoming van brandgevaar,
stuk.

1999

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten van de verordening op de brandweer,
1852 juli 29.
1 stuk.

2000

Verordening voor de vrijwillige brandweer te Grubbenvorst en
te Lottum, 1937 oktober 15. 1 stuk.

2001

Lijsten van de
leden van de vrijwillige brandweer
Grubbenvorst en te Lottum, (ca. 1937). 1 omslag.

2002

Bezwaarschrift van verschillende inwoners van Lottum tegen het
plaatsen van het brandspuitenhuisje
buiten de kom der
gemeente, met schrijven van gedeputeerde staten betreffende
dit bezwaarschrift, 1853 oktober 18. 1 omslag.

2003

Stukken
betreffende
de
regeling
tussen
de
Grubbenvorst en Maasbreee inzake de hulpverlening
door laatstgenoemde gemeente, 1927. 1 omslag.

te

gemeenten
bij brand
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HOOFDSTUK VIII WATERSTAAT

I WATEREN

1 ZORG VOOR DE WATEREN
N.B.

Zie ook inv. nr. 2143.

2004

Stukken betreffende de oprichting van het "Waterschap van de
Kwist-, Spring- en Everlosche beek, alle met zijtakken",
1934.
1 omslag.

2005

Stukken betreffende klachten over en de verbetering
Gekkegraaf, 1859 - 1868. 1 omslag.

2006

Stukken betreffende
het verbreden
en verdiepen van
Gekkegraaf onder de gemeenten Grubbenvorst en Sevenum
verdere bijkomende werken, 1914 - 1920. 1 omslag.

2007

Stukken betreffende de
Molenbeek, 1928 - 1931.

2008

Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van
vergunning aan de gemeente tot het verleggen van gedeelten van
de
water lossing,
genaamd tfDe Grubbenvorster
Molenbeek",
voorkomende onder no. 1 in de legger B van de water lossingen
der gemeente, 1932 mei 17. 1 stuk.

2009

Stukken
betreffende
de
verbetering
Broekloop en Mierbeek, 1933. 1 omslag.

verbetering
1 omslag.

van

van

de

van de

de
en

Grubbenvorster

de

Gekkegraaf,
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2010

Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken, tussen
de gemeenten Maasbree, Helden en Grubbenvorst inzake de
verbetering van de Kwistbeek, Springbeek en Grubbenvorster
Molenbeek, 1933 augustus 1/3/9/ . 1 omslag.

2011

Raadsbesluit,
met
besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
goedkeuring van dit raadsbesluit, tot verbetering van de
Molenbeek van Grubbenvorst met haar zijtak de Mierbeek,
1934
april 20. 1 omslag.

2012

Stukken betreffende de gedeeltelijke opheffing en verlegging
van de zijtak der waterlossing de Salderbeek te Grubbenvorst
en de gedeeltelijke opheffing en verlenging van de zijtak der
waterlossing de Aarsbeek te Lottum, 1934. 1 omslag.

2013

Stukken betreffende het in werkverschaffing verbeteren van de
Kwistbeek, Springbeek en Everlosche beek in de gemeenten
Maasbree, Helden en Grubbenvorst, 1934 - 1937. 1 omslag
N.B. Zie ook inv. nr. 2337

2014

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verbetering van
de Krayelsche beek, 1935 juli 17. 1 omslag.

2015

Stukken betreffende de reiniging van waterlossingen,
1931. 1 omslag.

2016

Proces - verbaal van opneming van de molen met bijbehorende
sluis- en waterwerken, genaamd de Slottermolen, bestemd tot
het malen van granen, gelegen op de Molenbeek in de gemeente
Grubbenvorst, 1856 november 18. 1 stuk.

2017

Besluit van gedeputeerde staten tot het voorlopig vaststellen
van het peil van de Slottermolen, gevestigd op de Molenbeek
onder de gemeente Grubbenvorst, op tien centimeter boven het
tegenwoordige nulpunt der aan de molen geplaatste peilschaal,
1891 oktober 30. 1 stuk.

2018

Proces - verbaal: A van plaatsen van een peilschaap tot
aanduiding van het molenpeil van de watermolen, genaamd de
Slottermolen, gelegen in de gemeente Grubbenvorst op de
waterlossing,
genaamde
de
Molenbeek,
welke
waterlossing
voorkomt onder no. 1 in de legger B van die gemeente; B van
opneming
van
de
tot
die
molen
behorende
sluisen
waterwerken, 1932 juli 7. 1 stuk.

1842
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2019

Andere stukken betreffende
Grubbenvorst, 1929 - 1932.

het peil van de Slottermolen
1 omslag.

2020

Proces
- verbaal
van
opneming
van
de watermolen
met
bijbehorende sluis- en waterwerken, genaamd Houthuizermolen,
bestemd tot het slaan van oliezaad, gelegen op de Molenbeek te
Lottum in de gemeente Grubbenvorst, 1882 augustus 3. 1 stuk.

2021

Schrijven van de opzichter van de provinciale waterstaat in
Limburg, Sarolea, betreffende het peil van de molen te
Lottum, 1910 augustus 2. 1 stuk.

2022

Akte van verkoop door A. Clevers aan de gemeente van het
stuwrecht
van
de Houthuizermolen
te
Lottum
en
al
de
voorwerpen, behorende tot de sluisinrichting, nodig tot
uitoefening van dat recht, 1915 november 6. 1 akte + bijlage.

2023

Andere stukken betreffende molens,

2024

Akte van dading tussen de gemeente en H. Lichtevelt, waarbij
de laatste tegen de som van f 25 afstand doet van alle
rechten, die hij zou kunnen of mogen uitoefenen op de bedding
of grond, die thans de loop der Mierbeek uitmaakt, 1864 maart
3. 1 akte.

2025

Stukken betreffende de vergunning, te verlenen door de N.V.
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht
aan de gemeente, tot het maken, hebben, gebruiken en
onderhouden van een nieuwe aansluiting op de spoorwegsloot bij
km. 73.258 ten oosten van de spoorweg Arnhem - Venlo,
tengevolge van het omleggen van een waterloop,
1931.
1
omslag.

2026

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
vergunning aan Th. Geurts tot het bouwen van een brug over de
waterlossing, genaamd "Everlosche beek", voorkomende onder no.
1 in de legger B der water lossingen van de gemeente,
1935
maart 15. 1 stuk.

2027

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
vergunning aan P. Vermeulen tot het bouwen van een brug over
de waterlossing, genaamde Everlosche beek, voorkomende onder
no. 1 in de legger B der waterlossingen van de gemeente, 1935
juli 12. 1 stuk.

1837, 1844.

te

1 omslag.
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2028

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
vergunning aan J. Coopmans tot het bouwen van een brug over de
waterlossing, genaamd Everlosche beek, voorkomende onder no. 1
in de legger B der wat er lossingen van de gemeente, 1935 juli
12. 1 stuk.

2029

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
vergunning aan W. Titulaer tot het bouwen van een brug over de
waterlossing, genaamd Molenbeek van Grubbenvorst, voorkomende
onder no. 1 in de legger B der water lossingen van de
gemeente, 1935 augustus 23. 1 stuk.

2 TOEZICHT OP DE WATEREN
N.B. Zie ook inv. nrs. 2170 - 2175.

2030

Reglement op de waterlossingen in het hertogdoem Limburg,
1899 november 11. 1 katern.

2031

Legger der waterlossingen,

2032- 2044

ongedateerd.

1 deel.

Leggers der waterlossingen, met bijbehorende kaarten en
correspondentie, 1890 - 1897. 3 omslagen, 10 bladen.
2032

Legger A der waterlossingen, bevattende al de waterlossingen in de gemeente Grubbenvorst, waarvan de loop
zich bepaalt tot deze gemeente en waarin geen andere
waterlossing, die over het grondgebied van een andere
gemeente loopt, zich ontlast, te weten:
no 1: Mierbeek;
no 2: Groot Raaybeek;
no 3: Looijbeek;
no 4: Broekloop;
no 5: Salderbeek;
no 6: Molenbeek van Lottum;
no 7: Gekkegraaf van Lottum;
no 8: Siebersbeek;
no 9: Papelingsche beek;
no 10: Tassbeek;
no 11: Raaybeek, 1897 uni 6. 1 omslag.
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2033

Legger B der waterlossingen, bevattende al de
waterlossingen
in
de
gemeente
Grubbenvorst.
met
uitzondering van die, waarvan de loop zich bepaalt tot
deze gemeente en waarin geen andere waterlossing, die
over het grondgebied van een andere gemeente loopt, zich
ontlast, te weten:
no 1: Molenbeek van Grubbenvorst;
no 2: Eubroeksche beek;
no 3: gedeeltelijk Gekkegraaf gedeeltelijk Molenbeek van
Lottum;
no 4: Hoogbroekbeek;
no 5: Hondsbergbeek;
no 6: Aarsbeek;
no 7: Noordersloot;
no 8: Krayelsche beek
no 9: Romer, 1897 juni 6. 1 omslag.

2034

Verzamelkaart van de waterlossingen in de gemeente,
1897 juni 6. 1 blad.

2035

Blad Ia, bevattende de Mierbeek, legger A no 1,
juni 6. 1 blad.

2036

Blad Ib, bevattende: de Molenbeek van Grubbenvorst,
legger B no 1; de Eubroeksche beek, legger B no 2; de
Groot Raaybeek, legger A no 2; de Looijbeek, legger A no
3 en de Raaybeek, legger A no 11, 1897 juni 6. 1 blad.

2037

Blad II, bevattende de Broekloop, legger A no 4,
juni 6. 1 blad.

2038

Blad III, bevattende de Salderbeek, legger A no 5,
juni 6. 1 blad.

2039

Blad IV, bevattende de Molenbeek van Lottum, legger A no
6, 1897 juni 6. 1 blad.

2040

Blad V, bevattende de Gekkegraaf van Lottum, legger A no
7; de Siebersbeek, legger A no 8; de Papelingsche beek,
legger A no 9; de Tassbeek, legger A no 10; de
Hoogbroekbeek, legger B no 4 en de Hondsbergbeek, legger
B no 5, 1897 juni 6. 1 blad.

2041

Blad VI, bevattende de Aarsbeek, legger B no 6,
juni 6. 1 blad.

2042

Blad VII, bevattende de Gekkegraaf van Grubbenvorst,
gedeeltelijk Molenbeek van Lottum, legger B no 3, 1897
juni 6. 1 blad.

2043

Blad VIII, bevattende de Noordersloot, legger B no 7; de
Kraijelsche beek, legger B no 8 en de Romer, legger B no
9, 1897 juni 6. 1 blad.

2044

Correspondentie betreffende de leggers der
waterlossingen, 1890 - 1897. 1 omslag.

1897

1897

1897

1897
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2045

Proces - verbaal van de schouw der "leygragten, beken
waterlopen" van de gemeente, 1835 oktober 14. 1 stuk.

en

2046

Proces - verbaal van de schouw der waterlossing, genaamd
Gekkegraaf te Lottum, voorkomende onder no 12 in de tabel der
waterlossingen van de gemeente, 1895 augustus 28. 1 stuk.

2047

Processen - verbaal van de schouw der waterlossing, genaamd de
Eubroekschebeek, voorkomende onder no 2 in de legger B der
waterlossingen van de gemeente , 1929, 1936. 1 omslag.

2048

Lijsten van overtredingen ten aanzien van artikel 21 van het
reglement
op
de
wat er lossingen
bij
de
schouw
der
waterlossingen, 1929 - 1936. 1 omslag.

II WATERKERING

2049

Beschikking van gedeputeerde staten betreffende een klacht van
sommige
inwoners van Lottum over het nadeel, dat zij
ondervinden van de aan de tegenoverliggende Maasoever door de
heer baron van Weimar te Arcen aangelegde batwerken,
1846
december 23. 1 stuk.

2050

Schrijven van de commissaris van de koning betreffende het
verzoek van H. van Soest en P. Raedts, weduw van C. Coenders,
te Lottum om machtiging tot het aanleggen van een batwerk aan
hun eigendommen, 1863 augustus 28. 1 stuk.

2051

Beschikking
van de minister van waterstaat, handel
en
nijverheid tot het verlenen van vergunning aan de gemeente tot
het aanleggen van een rijkspakwerk langs het perceel sectie A
no 1038 aan de linker oever van de rivier de Boven Maas tussen
de kilometerraaien CXVII en CXVIII, met voorwaarden voor deze
vergunning, 1880 september 27. 1 omslag.

2052

Stukken betreffende de afbrokkeling van de Maasoever bij de
Grubbenhoeve, 1928. 1 omslag.
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HOOFDSTUK IX VERKEER EN VERVOER

I VERKEER- EN VERVOER TE LAND

1 ZORG VOOR WEGEN EN WATEROVERGANGEN EN HET VERVOER
DAAROVER

a zong voor wegen in het algemeen

2053

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van een
tolrecht op de weg Soest - Broekhuizen,
1879 - 1922.
1
omslag.

2054- 2085

Akten van openbare verpachting van het tolrecht op de weg
Soest - Broekhuizen te Grubbenvorst en te Lottum aan de in de
nummers van deze serie genoemde personen, 1881, 1887, 1889 1894,
1897, 1898, 1900 - 1905, 1907 - 1920. 32 akten.
2054 Te Grubbenvorst aan H.H. Bouten en te Lottum aan Th.
Coenders, 1881 december 19. 1 akte.
2055

Te Grubbenvorst aan M. Lommen en te Lottum aan P.M. van
de Laak, 1887 februari 1. 1 akte.

2056

Te Grubbenvorst aan H.H. Bouten en te Lottum aan J.
Keltjens, 1889 december 27. 1 akte.

2057

Te Grubbenvorst aan H.H. Bouten en te Lottum aan J.
Keltjens, 1890 december 10. 1 akte.

2058

Te Grubbenvorst aan H.H. Bouten en te Lottum aan J.
Keltjens, 1891 december 15. 1 akte.

Café "Het Groenewoud11, nabij Knibbershof, omstreeks
1900. Het café diende tevens als tolhuis.

Fietsclub van Lottum, opgericht in 1902, op pad.
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2059

Te Grubbenvorst aan H.H. Bouten en te Lottum aan J.
Keltjens, 1892 november 29. 1 akte.

2060

Te Grubbenvorst aan H.H. Bouten en te Lottum aan J.
Keltjens, 1893 december 7. 1 akte.

2061

Te Grubbenvorst aan P.J. Beerkens en te Lottum aan A.C.
Hunnekens, weduwe van P.M. van de Laak,
1894 december
3. 1 akte.

2062

Te Grubbenvorst aan J. Coopmans en te Lottum aan B.
Keltjens, 1897 december 6. 1 akte.

2063

Te Grubbenvorst aan J. Coopmans en te Lottum aan H.
Crooijmans, 1898 november 30. 1 akte.

2064

Te Grubbenvorst aan J. Coopmans en te Lottum aan B.
Keltjens, 1900 november 19. 1 akte.

2065

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan H. Crooijmans, 1901 december 30. 1 akte.

2066

Te Grubbenvorst aan J. Coopmans en te Lottum aan B.
Keltjens, 1902 november 7. 1 akte.

2067

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan H. Crooijmans, 1903 december 10. 1 akte.

2068

Te Lottum aan H. Crooijmans,

2069

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers,
november 30. 1 akte.

2070

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1905 november 23. 1 akte.

2071

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan H. Crooijmans, 1907 december 17. 1 akte.

2072

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1908 december 18. 1 akte.

2073

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers,
november 23. 1 akte.

2074

Te Lottum aan B. Keltjens,

2075

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1910 november 25. 1 akte.

2076

Te Grubbenvorst aan H.H. Bouten en te Lottum aan J.L.
van de Laak, 1911 december 27. 1 akte.

2077

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan J.L. van de Laak, 1912 december 4. 1 akte.

1904 november 11.

1909 december 22.

1 akte.

1904

1909

1 akte.
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2078

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lotum
aan J.L. van de Laak, 1913 november 18. 1 akte.

2079

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1914 december 18. 1 akte.

2080

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1915 december 15. 1 akte.

2081

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1916 december 7. 1 akte.

2082

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1917 december 14. 1 akte.

2083

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1918 december 11. 1 akte.

2084

Te Grubbenvorst aan de weduwe J.H. Cuijpers en te Lottum
aan B. Keltjens, 1919 december 10. 1 akte.

2085

Te Grubbenvorst aan J.H.H. Cuijpers en te Lottum aan
J.H. van der Zanden, 1920 december 27. 1 akte.

2086

Andere stukken betreffende de verpachting van tollen,
1911. 1 omslag.

1862 -

2087

Besluit van gedeputeerde staten tot overdracht aan de gemeente
van de toegangsweg naar het plein vóór de staatsspoorweghalte
Grubbenvorst - Lottum op de lijn Nijmegen - Venlo,
1885
september 4. 1 stuk.

b aanleg van wegen

2088

Stukken betreffende de aanleg van de provinciale weg Venlo Horst - Noord-Brabantsche grens, 1847 - 1851. 1 omslag.

2089

Stukken betreffende verzoekschriften om aanleg van een weg
langs
Geijsteren,
Wanssum,
Meerlo
of
Blitterswijck,
Broekhuizenvorst, Lottum en Grubbenvorst tot aan Soest nabij
Blerick, 1863, 1864. 1 omslag.
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c verbetering van wegen

ca grondtransakties en geldleningen voor de
verbetering van wegen

2090

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
het verlenen van toestemming aan de gemeente tot ruil van een
perceel weg tegen een perceel grond, toebehorend aan J.
Jenniskens, ten behoeve van de verbetering van het plaatselijk
verkeer, 1835 mei 9. 1 omslag.

2091

Beschikking van gedeputeerde staten tot het verlenen van
machtiging aan de gemeente tot aankoop van een perceel grond,
sectie D no 618, groot ongeveer 10 roeden, toebehorend aan
P.J. Hermkens, ten behoeve van de verbetering van een
buurtweg, 1846 juni 12. 1 stuk.

2092

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan
L. Straten, A. Roodbeen, J.M. Zanders, M. Zanders, E.F. C E .
Receveur e.a., ten behoeve van de verbreding van de weg naar
Soest - Broekhuizen en de wegen vanaf die weg naar de beide
rijksveren te Grubbenvorst en Lottum,
1869 december 20.
1
akte + bijlage.

2093

Stukken betreffende de onteigening van eigendommen ten behoeve
van de verbetering van de weg Soest - Broekhuizen,
1870 1875. 1 omslag.

2094

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan
G.W.H. Schraven, J.C. Jonkers e.a., ten behoeve van de
verbreding van de weg Soest - Broekhuizen,
1872 augustus 26.
1 akte + bijlagen.
N.B. De bijlagen hebben ook betrekking op de akte van inv.
nr. 2095.

2095

Akte van ruil van diverse gedeelten oude weg tegen diverse
percelen grond, toebehorend aan A.A.L. Haffmans, de familie
Linders en L.L.H. Berger en zijn vrouw E.F.CE. Receveur, ten
behoeve van de verbetering van de weg Soest - Broekhuizen,
1872 augustus 26. 1 akte.
N.B. Zie ook inv. nr. 2094.

2096

Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie B no 420,
groot 3,35 a., toebehorende aan de familie Jacobs, ten behove
van de verbredeing van de vjeg Soest - Broekhuizen, 1878 maart
25. 1 akte + bijlagen.
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2097

Stukken betreffende de onteigening van eigendommen ten behoeve
van de verbetering van de weg vanuit de weg Soest
Broekhuizen bij de molen ten zuiden van Lottum door Houthuizen
naar de spoorweghalte te Lottum, 1882. 1 omslag.

2098

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan
de familie Bos, P.J. Keltjens, B. Keltjens, J. Keltjens, M.D.
Gevelaers e.a., ten behoeve van de verbetering van de weg
vanuit de weg Soest - Broekhuizen bij de molen ten zuiden van
Lottum door Houthuizen naar de spoorweghalte Grubbenvorst Lottum, 1884 februari 22. 1 akte + bijlagen.

2099

Staat
der
te
doene
onteigeningen
ten behoeve
van
de
verbetering van de weg Klein-Californië - Grubbenvorst,
1890
januari 22. 1 katern.

2100

Akte van aankoop van een huis en diverse percelen grond,
sectie C no 2214, 2194, 2195, 1792, 1793 en 1794, groot 11,33
a. , toebehorend aan J. Rievers, G.H. Stappers en de familie
Schraven, ten behoeve van de verbetering van de weg Klein Californië - Grubbenvorst, 1890 juli 18. 1 akte + bijlagen.

2101

Akte van aankoop van de percelen grond, sectie C no 1807, 2009
en 509, groot 1, 17a., toebehorend aan P.M. Zanders, J.H.
Bouten en het Armbestuur van Grubbenvorst; van aanvaarding van
de percelen grond, sectie C no 2224, 2222, 441 en 2191, groot
13,70 a., toebehorend aan de congregratie "de Bisweide; van
ruil van 2 percelen weg, groot 1,40 a. , tegen de percelen
grond, sectie C no 512, 2225 en 2310, groot 40 ca.,
toebehorend aan B.J. en B.A. Wilmer, een en ander ten behoeve
van
de
verbetering
van
de
weg
Klein-Californië
Grubbenvorst, 1909 september 10. 1 akte 4- bijlagen.

2102

Akte van ruil van een perceel weg, sectie C no 2487, groot 6
a. , tegen het perceel grond, sectie C no 1844, groot 6 a.,
toebehorend aan H.H. Willems, ten behoeve van de verbetering
van de weg Klein-Californië - Grubbenvorst, 1914 mei. 1 akte
+ bijlagen.

2103

Akte van ruil van diverse percelen grond tegen andere percelen
grond, toebehorend aan A. Jacobs, de familie Hermkens, W.
Vermazeren en H.A. van de Voordt; van verkoop van een perceel
grond, sectie D no 1226, groot ongeveer 15a., aan A.H.M.
Willemse te Kerkrade; van aankoop van de percelen grond,
sectie C no 2551, groot 59 ca., toebehorend aan de familie
Linssen en de familie Berger, een en ander o.a. ten behoeve
van de verbreding van een weggedeelte
in de kom van
Grubbenvorst, 1925 juli 4. 1 akte + bijlagen.
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2104

Akte van ruil van diverse percelen grond tegen andere percelen
grond, toebehorend aan P.G. Muijsers en P.M. Vergeldt en van
aankoop van een perceel erf, sectie A no 1514, groot ongeveer
4 ca., toebehorend aan G.H. Cremers, een en ander ten behoeve
van de verbreding van wegen en de verfraaiing van het dorp,
1928 september 29. 1 akte + bijlagen.

2105

Akte van ruil van een perceel weg, sectie A no 3226, groot
ongeveer 20 ca. , tegen een perceel erf, sectie A no 2476,
groot ongeveer 10 ca., toebehorend aan het r.k. kerkbestuur
van Lottum, te bestemmen tot publieke weg,
1930 januari. 1
akte 4- bijlagen.

2106

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan
de familie van Soest, de familie Keiren, P.A. van Soest, F.J.
Seuren, F.J. van Hegelsom en J.H. Stappers, ten behoeve van de
verbetering van wegen, 1931 augustus 21. 1 akte + bijlagen.

2107

Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 769,
groot ongeveer 33 ca., toebehorend aan de familie Hermkens,
ten behoeve van de verbetering van de Reuveldweg,
1932 maart
9. 1 akte + bijlagen.

2108

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan
de agrarische en industriële handelmaatschappij ffAgrihamaff
N.V., te Amsterdam, ten behoeve van de verbreding van de weg
Soest - Broekhuizen, 1937 juni 15. 1 akte.
N.B. Zie ook inv. nr. 2109.

2109

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan
J.H.H. Aerts, J.L. van de Laak, J.H. Minten, M.P. Donders,
H.A. van de Voordt e.a., ten behoeve van de verbreding van de
weg Soest - Broekhuizen, 1937 juli 16. 1 akte + bijlagen.
N.B. Deze bijlagen hebben ook betrekking op de akte van
inv. nr. 2108.

2110

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan
de congregatie ffDe Bisweide11, de familie Wilmer, B.A. Wilmer,
de kerkfabriek van Grubbenvorst, H.M.H. Clevers e.a., ten
behoeve van de verbreding van de weg Klein-Californië
Grubbenvorst, 1937 juli 16. 1 akte + bijlagen.

2111

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van de
percelen grond, sectie E no 1060, 1058, 1032, 1031 en 1026,
groot ongeveer 2551, 50 m 2 , aan de provincie Limburg, ten
behoeve van de aanleg van een rijwielpad,
1938 mei 24.
1
omslag.
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2112

Raadsbesluit tot het vragen van machtiging aan gedeputeerde
staten
tot
het
aangaan
van
een
geldlening
bij
de
boerenleenbank te Grubbenvorst, groot ƒ 1.500, ten behoeve van
de verbetering van de weg Klein-Californië - Grubbenvorst,
1909 juli 6. 1 stuk.

2113

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het
raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening bij de
boerenleenbank te Lottum, groot ƒ 1.000, ten behoeve van de
verbreding van wegen te Lottum en raadsbesluit tot het aangaan
van een geldlening bij dezelfde bank, groot ƒ 200, voor de
algehele aflossing van voornoemde lening,
1929, 1937.
1
omslag.

2114

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van
een geldlening bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te
1
s-Gravenhage, groot S 2.700, ten behoeve van de verbetering
van de weg naar Broekeind en de weg naar Heierhoeve,
1934
maart 14. 1 omslag.

2114a Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van
een geldlening bij het Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen
in Limburg te Heerlen, groot ƒ 100.000, ten behoeve van de
verbetering van de van provinciaal belang verklaarde wegen,
1937 april 22. 1 omslag.

eb andere stukken betreffende de verbetering
van wegen

2115

Stukken betreffende de verbetering van de weg van Horst naar
de Maas te Lottum, 1855 - Ï859. 1 omslag.

2116

Stukken betreffende de verbetering van de weg van Sevenum door
Grubbenvorst naar het veer op de Maas, 1856 - 1866. 1 omslag.

2117

Stukken betreffende de verbetering van de weg Soest
Broekhuizen, 1867 - 1938. 1 omslag.
N.B. Diverse stukken uit de jaren 1936 - 1938 handelen
(ook) over de verbetering van de weg Klein-Californië
- Grubbenvorst, inv. nr. 2120.

2118

Stukken betreffende de verbetering van de weg van Grubbenvorst
naar het veer op de Maas aldaar, 1865 - 1874. 1 omslag.

- 133 -

2119

Stukken betreffende de verbetering van de weg van Lottum naar
het veer op de Maas aldaar, 1868 - 1872. 1 omslag.

2120

Stukken betreffende de verbetering van de weg Klein-Californië
- Grubbenvorst, 1865 - 1874. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2117.

2121

Stukken betreffende de verbetering van de weg bij de molen ten
zuiden van Lottum door Houthuizen naar het station te Lottum,
1882, 1886. 1 omslag.

2122

Stukken betreffende de verlegging van de weg naar het onderste
deel van het zogenaamde Zaar, 1834. 1 omslag.

2123

Raadsbesluit tot het verlenen van vergunning aan G.L. van
Hegelsom tot het verleggen van een gedeelte van het voetpad,
lopend door de percelen sectie C no 1690, 1691, 554 en 555
naar het perceel sectie C no 555, 1928 februari 17. 1 stuk.

2124

Besluit
van gedeputeerde
staten
tot toestemming
in de
versmalling van de weg, voorkomende onder no 3 van de staat
der openbare wegen en voetpaden van de gemeente Grubbenvorst,
voor
wat
betreft
het
gedeelte
grenzend
aan
de
r.k.
begraafplaats te Lottum, 1929 november 28. 1 stuk.

2125

Stukken betreffende het aanleggen van rijwielpaden,
1934. 1 omslag.

2126

Andere stukken betreffende het herstel, de
verbetering van wegen, 1822 - 1937. 1 omslag.

1930 -

verlegging

en

d bescherming van de bruikbaarheid van wegen

2127

Regelingen, met bijbehorende stukken, van de kantonniersdienst,
1884 - 1937. 1 omslag.

2128

Stukken betreffende de opmeting, afpaling en afbakening van
wegen, 1858 - 1863, (ca. 1937). 1 omslag.
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2129

Stukken
belang,
N.B.

betreffende de splitsing van wegen van provinciaal
1867 - 1872. 1 omslag.
Voor de opname van wegen in de staat van wegen van
provinciaal belang, zie inv. nr. 2165.

2130

Schrijven van gedeputeerde staten, inhoudende een opgave van
de evenwijdige wegen langs de staatsspoorweg in de gemeente,
in onderhoud bij de staatsspoorwegen,
1867 februari 21.
1
stuk.

2131

Akte van overdracht door de staatsspoorwegen aan de gemeente
van het onderhoud en beheer van de evenwijdige wegen en van de
opritten van overwegen met daartoe behorende kunstwerken, die
in verband met de staatsspoorweg Maastricht - Breda in de
gemeente zijn gemaakt, 1884 april 26/29. 1 akte + bijlagen.

2132

Akte van overdracht door de staatsspoorwegen aan de gemeente
van het onderhoud en beheer van de evenwijdige wegen en van
het bestrate gedeelte van de weg lopend door de poort bij
kilometerpaal 70 met daartoe behorende kunstwerken, die in
verband met de staatsspoorweg Nijmegen - Venlo in de gemeente
zijn gemaakt, 1887 oktober 7/8. 1 akte + bijlagen.

2133

Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg
Soest - Broekhuizen,
1880 - 1883, 1894 - 1896, 1898 - 1921,
1923, 1925 - 1927, 1929 - 1933. 1 omslag.

2134

Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg
van Lottum naar het veer op de Maas aldaar, 1880 - 1883, 1894
- 1896, 1898 - 1921, 1923, 1925 - 1927, 1929. 1 omslag.

2135

Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg
van Grubbenvorst naar het veer op de Maas aldaar,
1880 1883, 1894 - 1896, 1898 - 1921. 1 omslag.

2136

Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg
bij de molen ten zuiden van Lottum door Houthuizen naar het
station te Lottum,
1894 - 1896, 1898 - 1921, 1923, 1925 1927, 1929. 1 omslag.

2137

Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg
Klein-Californië - Grubbenvorst, 1910 - 1921. 1 omslag.

2138

Opgaven en begrotingen der kosten van het onderhoud van de weg
van het veer op de Maas te Grubbenvorst langs het station
Grubbenvorst naar Californië,
1923, 1925 - 1927, 1929 1933. 1 omslag.
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2139

Staten der onderhoudskosten van de van provinciaal belang
verklaarde wegen in de gemeente, 1927 - 1934. 1 omslag.

2140

Andere stukken betreffende het onderhoud van wegen,
1932. 1 omslag.

1845 -

e verlichting en beplanting van wegen

2141

Stukken betreffende de straatverlichting,
omslag.

1928

- 1935.

2142

Ontheffing, verleend door de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan de gemeente, voor het hebben van
een rij bomen langs de toegangsweg naar het station Lottum,
1937 april 14. 1 stuk.

f bestemming of onttrekking van wegen voor of aan de
openbare dienst
N.B. Zie ook inv. nr. 280.

2143

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot ruil van een
perceel weg en een gedeelte van de Broekloop tegen percelen
grond, toebehorend aan F.M.A. Haffmans te Helden, te bestemmen
als weg en waterlossing, 1934 november 27. 1 omslag.

2144

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehoende stukken, tot
toestemming in de opheffing van de weg sectie A no 3120 voor
wat betreft het gedeelte gelegen tussen de percelen sectie A
no 2727, 1169 en 1170 en 2730, 1929 maart 15. 1 omslag.

2145

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot onttrekking aan de
openbare dienst van een gedeelte van de weg van Horst naar
Lottum, 1934 november 27. 1 omslag.

2146

Ander stukken betreffende de onttrekking van weggedeelten aan
de openbare dienst, 1925 - 1938. 1 omslag.
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werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van
derden in of langs wegen

2147

Beschikking van gedeputeerde staten tot het verlenen van
vergunning aan M. Lichtevelt voor het bouwen van een huis
langs de provinciale weg Venlo - Maashees, sectie D no 730,
1856 september 5. 1 stuk.

2148

Beschikking van gedeputeerde staten tot het verlenen van
vergunning aan F. Receveur te Venlo voor het aanleggen van 6
"aardenbruggen
of
oevervaarten11
in
de
sloten
van
de
provinciale weg Venlo - Maashees te Grubbenvorst langs de
percelen sectie E no 907, 908, 927, 928, 951, 972 en 973,
1859 juni 1. 1 stuk.

2149

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
vergunning aan de gemeente voor het aanbrengen van een duiker
ter lengte van 5 meter in de rechter bermsloot van de
provinciale weg Venlo - Maashees vóór perceel sectie E no
1058, 1901 oktober 25. 1 stuk.

2150

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
het verlenen van vergunning aan de gemeente Sevenum voor het
vernieuwen van een duiker, gelegen in de van provinciaal
belang verklaarde weg van Grubbenvorst naar Sevenum over de
waterlossing, genaamd de Gekkegraaf, voorkomende onder no 3 in
de legger B der waterlossingen van de gemeente Grubbenvorst,
1919 augustus 1. 1 omslag.

h

zorg voor waterschappen

2151

Stukken betreffende het herstel
1826 - 1838, 1882. 1 omslag.

en

onderhoud

van

bruggen,

2152

Stukken betreffende de verplaatsing van het kleine veer op de
Maas aan het Gebrokenslot naar een punt tegenover de kommen
van Velden en Grubbenvorst, 1842, 1844. 1 omslag.

2153

Stukken betreffende verzoeken van de gemeenten Grubbenvorst en
Velden om een groot veer op de Maas tussen beide dorpen te
plaatsen, 1845, 1847. 1 omslag.
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2154

Akte van pacht door de gemeente van een weg, sectie C no 645,
toebehorend aan F.H. Lichtevelt, ten behoeve van het veer te
Grubbenvorst, 1855 augustus 30. 1 stuk.

2155

Akte van verkoop van een perceel grond, sectie C no 645, groot
3 roeden en 10 ellen, aan de Staat ten behoeve van de aanleg
van een veerdam aan de linker oever van de Maas aan het
rijksveer te Grubbenvorst,
1871 december 13.
1 akte +
bijlagen.

2156

Stukken betreffende de verpachting van de veren op de Maas te
Grubbenvorst en Lottum, 1839, 1844, 1850, 1889. 1 omslag.

2157

Proces - verbaal van de inbezitstelling van het veer op de
Maas te Grubbenvorst aan de pachter P.H. Bos,
1869 januari
4. 1 stuk.

2158

Proces - verbaal van de inbezitstelling van het veer op de
Maas te Grubbenvorst aan de pachter J. Keltjens te Velden,
1878 januari 16. 1 stuk.

2159

Proces - verbaal van de inbezitstelling van het veer op de
Maas te Lottum aan de pachter G.L. van Dijk,
1878 januari
16. 1 stuk.

2160

Proces - verbaal van de inbezitstelling van het veer op de
Maas te Lottum aan Th. Verheggen, 1881 januari 3. 1 stuk.

2161

Stukken betreffende de
1830, 1831. 1 omslag.

2162

Stukken betreffende de ruiming van het wrak van een gezonken
veerpont tussen de kilometerraaien 111 en 112 te Grubbenvorst,
1890, 1891. 1 omslag.

2163

Andere stukken betreffende de veren op de Maas te Grubbenvorst
en Lottum, 1826^1867, 1930. 1 omslag.

/ti<Pj

tarieven voor

de veren

op

de Maas,
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2

TOEZICHT OP WEGEN EN WATEROVERGANGEN EN HET
VERKEER EN VERVOER DAAROVER

a

toezicht op wegen en waterovergangen

2164

Stukken betreffende een wijziging van en overtredingen op het
buurtwegenreglement, 1833, 1847. 1 omslag.

2165

Stukken betreffende de opname van wegen in de staat van wegen
van provinciaal belang, 1869, 1880. 1 omslag.

2166

Stukken betreffende de staat der buurtwegen
1844 - 1846. 1 omslag.

in de gemeente,

2167

Staat der buurtwegen en openbare voetpaden
1866 augustus 13. 1 katern.
N.B. Zie ook inv. nr. 2168.

in de gemeente,

2168

Schets der buurtwegen en openbare voetpaden in de gemeente,
behorend bij de staat der buurtwegen en openbare voetpaden,
1866 augustus 13. 1 tekening.

2169

Stukken betrefffende de aanvu11ingslegger van de toegangswegen
naar de stations of daarvóór gelegen pleinen in Limburg,
1884. 1 omslag.

2170- 2175

Verslagen over de toestand der buurtwegen en water lossingen in
de gemeente, 1870 - 1872, 1876. 6 stukken.

b

verkeersmaatregelen en - voorschriften voor wegen
en waterovergangen

2176

Kaart, met begeleidend schrijven, van het tracé voor de weg
Eindhoven - Helmond - Blerick - Venlo, 1933. 1 omslag.

2177

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorend kaartje, tot
vaststelling van de bebouwde kommen van Grubbenvorst en
Lottum, 1937 oktober 22. 1 omslag.
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2178

Verordening, met schrijven van gedeputeerde staten, regelende
het verkeer op de openbare wegen in de gemeente Grubbenvorst,
1923 oktober 12. 1 omslag.

2179

Bekendmaking van de bepaling van burgemeester en wethouders,
dat het verboden is met voertuigen op twee wielen belast met
een gewicht van meer dan 600 kg. en vrachtauto's belast met
een gewicht van meer dan 1200 kg. te rijden over het gedeelte
van de van provinciaal belang verklaarde weg Klein-Californië
- Grubbenvorst vanaf het station tot aan de kom van het dorp
Gurbbenvorst, 1929 maart 14. 1 stuk.

2180

Stukken betreffende het plaatsen, verplaatsen, beschadigen en
vernieuwen van handwijzers, wegwijzers, richtingsborden en
plaatsnaamborden, 1862, 1927 - 1938. 1 omslag.

c
2181

toezicht middelen van vervoer te land

Stukken betreffende autobusdiensten,

II

1924 - 1931.

1 omslag.

VERKEER EN VERVOER OVER SPOORWEGEN

2182

Stukken betreffende de aanleg van de
Venlo, 1846, 1856, 1857. 1 omslag.

spoorweg

Vlissingen -

2183

Stukken betreffende adressen van de gemeenteraad van Venlo aan
de konig over de richting van de aan te leggen spoorweg van
Rotterdam naar Limburg, 1858. 1 omslag.

2184

Stukken betreffende de onteigening van eigendommen voor en de
aanleg van de spoorweg Venlo - Helmond,
1863 - 1865.
1
omslag.

2185

Akte van verkoop van een perceel heide, sectie E no 892, groot
5 roeden en 69 ellen, aan de Staat ten behoeve van de aanleg
van de spoorweg Venlo - Helmond,
1865 mei 20.
1 akte +
bijlagen.
N.B. Sommige bijlagen hebben ook betrekking op de akte van
inv. nr. 2186.
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2186

Akte van verkoop van de percelen buurtweg en beek, sectie D no
640 en sectie E no 550 en 551, groot 34 roeden en 81 ellen,
aan de Staat ten behoeve van de aanleg van de spoorweg Venlo Helmond, 1865 mei 20. 1 akte + bijlage.
N.B. Zie ook inv. nr. 2185.

2187

Stukken betreffende de onteigening van eigendommen voor en de
aanleg van de spoorweg Nijmegen - Venlo,
1875 - 1880.
1
omslag.

2188

Akte van verkoop van diverse percelen grond, groot 8,69,06
ha. , aan de Staat ten behoeve van de aanleg van de spoorweg
Nijmegen - Venlo, 1881 maart 23. 1 akte + bijlagen.

2189

Stukken betreffende de naamgeving van Grubbenvorst - Lottum
aan het station aan de spoorweg Nijmegen - Venlo in de
gemeente, 1882, 1883. 1 omslag.

2190

Afwijzende beschikking van de minister van waterstaat, handel
en nijverheid op het verzoek van de gemeente om behalve de in
aanbouw zijnde halte nog een halte te vestigen in de nabijheid
van de kom der gemeente, 1883 februari 19. 1 stuk.

2191

Schrijven
van
betreffende het
Grubbenvorst een
1883 oktober 3.

2192

Schrijven van de directeur generaal der Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen betreffende de bouw van een
wachtkamer aan de spoorweghalte Grubbenvorst - Klooster, 1887
mei 13. 1 stuk.

2193

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot overdracht van een
gedeelte
van
de
Broekstraat,
groot
2,32
a. , aan
de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht,
ten behoeve van de inrichting van een los- en laadplaats aan
de spoorweghalte Grubbenvorst - Kloster,
1920 juli 16.
1
omslag.

2194

Stukken betreffende het maken en openstellen van een los- en
laadplaats aan de spoorweghalte Grubbenvorst - Klooster, 1913
- 1922. 1 omslag.

de
rijksopziener
op
de
spoorwegdiensten
voorstel om ten behove van het klooster te
halte in de nabijheid daarvan te vestigen,
1 stuk.
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2195

Stukken betreffende het stoppen van treinen te Grubbenvorst,
1892, 1899. 1 omslag.

2196

Stukken betreffende het maken, bewaken
overwegen, 1881, 1911 - 1934. 1 omslag.

III

en

bedienen

van

VERKEER EN VERVOER TE WATER

2197

Stukken betreffende de Maas,

1819 - 1849.

1 omslag.

2198

Stukken betreffende stoombootdiensten,

2199

Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing van een
retributie voor het gebruiken van de losplaats aan de Maas,
1849 januari 4. 1 omslag.

2200- 2210

Akten van openbare verpachting van de gemeentelosplaatsen aan
de Maas te Grubbenvorst en te Lottum aan de in de nummers van
deze serie genoemde personen,
1863, 1881, 1882, 1899, 1905,
1911, 1920, 1923, 1926. 1 akte + bijlage, 10 akten.

1866 - 1893.

1863 maart 2.

1 omslag.

2200

Te Lottum aan J. Keiren,

2201

Te Grubbenvorst aan J.B. van Soest,
akte + bijlage.

2202

Te Grubbenvorst aan K.L. Clabbers,

2203

Te Lottum aan A. Bos,

2204

Te Grubbenvorst aan H.H. Clabbers,
akte.

1899 juli 17.

1

2205

Te Grubbenvorst aan H.H. Clabbers,
akte.

1905 juni 21.

1

2206

Te Lottum aan L. Theunissen,

2207

Te Grubbenvorst aan H. Smits en te Lottum aan H.
Nabben, 1911 juni 9. 1 akte.

2208

Te Grubbenvorst aan H.C. Smits en te Lottum aan G.E.
Hendrix, 1920 april 22. 1 akte.

1882 mei 30.

1 akte.

1863 juni 27.

1881 mei 23.

1

1 akte.

1 akte.

1905 juni 21.

1 akte.
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2209

Te Grubbenvorst aan J.A. Roodbeen en te Lottum aan W.
Coenders, 1923 mei 25. 1 akte.

2210

Te Grubbenvorst aan J.A. Roodbeen en te Lottum aan
J.C.B.H. Brünken, 1926 juni 17. 1 akte.

2211

Akte van aankoop van de percelen grond, sectie C no 655 en
656, groot 16 roeden, toebehorend aan M. Zanders en zijn vrouw
P. Bos, ten behoeve van de aanleg van een aanlegplaats voor
het veer en een los- en laadplaats aan de Maas,
1844 april
17. 1 akte + bijlagen.

2212

Akte van aankoop van een perceel hooiland, sectie A no 1038,
groot 8 roeden en 50 ellen, toebehorend aan H. in f t Zandt, en
een perceel bouwland, sectie A no 1797, groot ongeveer 10
roeden en 80 ellen, toebehorend aan W. Keltjens, een en ander
ten behoeve van de aanleg van een losplaats aan de Maas te
Lottum en een weg daarnaar toe,
1856 oktober 23.
1 akte +
bijlagen.

2213

Akte van ruil van een perceel grond, sectie C no 1324, groot 2
roeden en 20 ellen, toebehorend aan J.N. Zanders, ten behoeve
van
de
vergroting
van
de
losplaats
aan
de
Maas
te
Grubbenvorst, 1858 september 20. 1 akte + bijlagen.

2214

Akte van aankoop van de grondaanvuHingen "tusschen de rijzend
ammen en aansluitingskrib boven en beneden den veerdam aan den
linkeroever der rivier de Maas te Lottum en den oever dier
rivier aan de perceelen onder de gemeente Grubbenvorst,
kadastraal bekend Sectie A Nummer 1554 en 1857", groot 10,
16a. , toebehorend aan de Staat, ten behoeve van de aanleg van
een behoorlijke losplaats aan de Maas te Lottum,
1870 juni
7. 1 akte + bijlagen.

2215

Akte van overeenkomst
tussen de Staat
en de gemeente
betreffende het onderhoud en gebruik van een grondaanvu11ing
als los- en laadplaats, liggende aan de benedenzijde van het
rijksveer te Lottum langs de linkeroever der rivier de Maas,
bovenwaarts k.m. raai CXIX der herziene rivierkaart,
1909
november 26. 1 akte + bijlagen.

2216

Andere stukken betreffende de losplaatsen aan
Grubbenvorst en Lottum, 1841 - 1901. 1 omslag.

2217

Stukken betreffende het maken van een overlaadinrichting voor
steenkolen aan de Maas door de Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen, 1918. 1 omslag.
N.B. Voor de verlichting van deze overlaadinrichting, zie
inv. nr. 1923.

de

Maas

te
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IV

POSTERIJEN EN TELECOMMUNICATIE

2218

Stukken betreffende de hulppostkantoren te Grubbenvorst en
Lottum, het aanbrengen en plaatsen van brievenbussen, de
aankomst en bestelling van de post, 1830 - 1935. 1 omslag.

2219

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente om vestiging
van rijkstelefoonkantoren te Grubbenvorst en Lottum,
1904,
1905. 1 omslag.

2220

Stukken betreffende de vestiging van een hulptelegraaftelfoonkantoor te Grubbenvorst, 1906 - 1919. 1 omslag.

en

2221

Stukken betreffende de vestiging van een hulptelegraaftelfoonkantoor te Lottum, 1906 - 1918. 1 omslag.

en

2222

Stukken betreffende
en uitbreiding van
telefoonnet, 1931 N.B. Zie ook inv.

2223

Tekeningen van de kabel per P.T.T.
1937, 1938. 1 rol.

2224

Stukken
omslag.

betreffende

het leggen van telefoonkabels, de ombouw
en het maken van aansluitingen aan het
1938. 1 omslag.
nr. 2223.

de

in de weg Venlo - Horst,

radiodistributie,

1927,

1929.

1
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HOOFDSTUK X ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

I

WETTELIJKE EENHEDEN,GEMUNTGELD

2225

Stukken betreffende de invoering en het gebruik
maten en gewichten, 1819, 1821, 1828. 1 omslag.

2226

Stukken betreffende de ijk en herijk van vaatwerk, maten en
gewichten, 1821 - 1865. 1 omslag.

2227

Opgave van de plaatsen in de gmeente, waar weegbruggen zijn
opgesteld, 1938 maart 4. 1 stuk.

2228

Stukken betreffende de inwisseling van de koperen munt en oude
dubbeltjes, 1834, 1845. 1 omslag.

II

2229

2230- 2231

2232

van nieuwe

BODEMPROCUCTIE.DIERENTEELT

Lijst, bevattende het resultaat der in 1910 gehouden telling
betreffende het grondgebruik en de veestapel, 1910. 1 stuk.

Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende
grondgebruik en de veestapel, 1921. 2 katernen.

het

Lijst, bevattende het resultaat der in 1921 gehouden telling
betreffende het grondgebruik en de veestapel. 1921. 1 stuk.
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2233- 2240

Tellijsten ten
grondgebruik en
katernen.

behoeve van een telling betreffende het
een telling van de veestapel.
1930.
8

2241- 2281

Landbouwverslagen,

1859 - 1863, 1903 - 1938.

41 katernen.

2282

Opgaven betreffende de uitgestrektheid bezet met onderscheiden
landbouwgewassen, 1906 - 1938. 1 omslag.

2283

Staat der in 1857 in
december 1. 1 stuk.

2284

Stukken betreffende de aspergeroest,

2285

Andere stukken betreffende land- en tuinbouw,
omslag.

2286

Verordening, met bijbehorende stukken, tot wering van
vliegworm in de dennenbossen, 1905 maart 14. 1 omslag.

2287

Beschikking van de minister van landbouw, nijverheid en handel
tot opheffing van het kapverbod op de dennenbossen op de
gronden gelegen onder de gemeenten Meerlo, Broekhuizen,
Grubbenvorst, Horst, Sevenum, Maasbree, Helden, Kessel, Neer,
Roggel, Heythuizen, Nunhem, Grathem, Haelen, en Horn,
1921
juni 20. 1 stuk.

2288

Stukken betreffende de aanbesteding van het houden van een
stier voor de gemeente, staat van door de hengst van G.
Hendrix in 1828 gedekte merries, de uitloving van twee premies
voor het houden van twee goedgekeurde sprinstieren te Lottum
en een opgave van de in de gemeente aanwezige varkens casu quo
de onder deze dieren geheerst hebbende ziekte,
1829, 1840,
1845. 1 omslag.

2289

Reglement op het houden
ongedateerd. 1 stuk.

2290

Verzoekschrift van het bestur van het landbouw - casino te
Lottum om in het tekort te voorzien van het bedrag, benodigd
voor het te Lottum organisren van de veetentoonstelling der
maatschappij van landbouw in Limburg,
1879 augustus 10. 1
stuk.

de

gemeente

van

geteelde

granen,

1934, 1935.

keurstieren

1857

1 omslag.

1845 - 1931.

in

de

de

gemeente,
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III

1

2291

NIJVERHEID EN HANDEL

NIJVERHEID EN HANDEL ALGEMEEN

Verslag
van
het
onderzoek
naar
de
toestand
van
de
handeldrijvende en industriële middenstand in de gemeente,
(ca. 1910). 1 katern.

2

NIJVERHEID! ALGEMENE NUTSBEDRIJVEN

2292

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, toe te treden tot de
op te richten N.V. Indus triebank in Limburg en in het
aandelenkapitaal van die vennootschap deel te nemen voor een
bedrag van f 500, 1934 juli 23. 1 omslag.

2293

Staat der voornaamste ambachten in de gemeente,
1 stuk.

2294

Akte van
overeenkomst
tussen
de
gemeente
en de
N.V.
Maatschappij tot verkoop van de electrische Stroom der
Staatsmijnen in Limburg over de levering van elektrische
stroom in de gemeente rechtstreeks aan de verbruikers,
1928
november 9/22. 1 akte + bijlagen.

2295

Stukken betreffende de tegemoetkoming van de gemeente, groot f
20.200, in de verliezen, die de Maatschappij tot verkoop van
de Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg lijdt op de
exploitatie
van de netsuitbreiding
ten behoeve van de
electrificatie
der
gemeenten
Arcen
en
Velden,
Bergen,
Broekhuizen, Grubbenvorst, Meerlo en Wanssum,
1928, 1929. 1
omslag.

2296

Stukken betreffende het raadsbesluit tot het aangaan van een
geldlening, groot f 20.200, ten behoeve van de electrificatie
van de gemeente, 1929. 1 omslag.

2297

Stukken
betreffende
de
electriciteitsvoorziening,
plaatsen,
verplaatsen
en
uitbreiden
van
electriciteitsnet, 1925 - 1938. 1 omslag.

ongedateerd.

het
het
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2298

Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie C no 2574, groot
ongeveer 36 m 2 , toebehorend aan G.J. en A.G. Kerpen, en van
een perceel tuin, sectie A no 3220, groot ongeveer 36 m 2 ,
toebehorend aan de familie van Soest, een en ander ten behoeve
van de bouw van twee transformatorhuisjes,
1929 maart 29. 1
akte + bijlagen.

2299

Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie D no 781,
groot ongeveer 36 m 2 , toebehorend aan J.H.H. Cuijpers, ten
behoeve van de bouw van een transformatorhuisje,
1929 mei
27. 1 akte + bijlagen.

2300

Stukken
betreffende
de
bouw
en
verplaatsing
van
transformatorhuisje te Grubbenvorst, 1929. 1 omslag.

2301

Tarieven, geldende o.a. in de gemeente Grubbenvorst, voor het
gebruik van electriciteit, 1929 - 1938. 1 omslag.

3

het

HANDEL

2302

Stukken betreffende de afgifte van certificaten van inlandse
oorsprong voor de uitvoer van granen naar België,
1845.
1
omslag.

2303

Circulaire
van de districts
- commissaris
te Roermond
betreffende de bestaande jaarmarkten en kermissen in de
gemeente, 1840 mei 29. 1 stuk.

2304

Akte van aankoop van het perceel huis met stallen, schuur, erf
en tuin, sectie C no 2544, groot 23,10 a. , toebehorend aan de
familie Zanders, ten behoeve van de uitbreiding van het
marktplein, 1927 september 5. 1 akte + bijlagen.

2305

Stukken betreffende de bestrijding van de kosten van aanleg
van het marktplein en de beplanting van dit plein,
1927,
1933. 1 omslag.
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2306

Verordening, met bijbehorenden stukken, tot uitvoering
artikel 5 der veewet, 1922 december 20. 1 omslag.

van

2306a Afschrift
van
een
brief
van
de
burgemeester
aan
de
onderprefect van het arrondisement betreffende de invoering
van een belasting op de twee markten te Lottum,
1809 oktober
7. 1 stuk.

2307

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en
invordering van staangeld op de markten en andere openbare
pleinen en plaatsen, 1922 -1932. 1 omslag.

2308

Beschikking van de minister van binnenlandse zaken tot het
verlenen van machtiging aan de gemeente tot verplaatsen van de
jaarmarkt van de eerste zondag na St. Jan naar de eerste
maandag na St. Jan, 1830 juli 14. 1 stuk.

2309

Beschikking van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het
raadsbesluit tot wijziging der twee jaarmarkten te Lottum en
wel zo dat te Lottum bij voortduring twee jaarmarkten voor
paarden, hoornvee en andere koopwaren worden gehouden, de ene
maandag vóór palmzondag, de andere op maandag na St. Martinus
(11 november) van elk jaar of dezelfde dag indien deze laatste
dag op een maandag valt, 1852 oktober 7. 1 stuk.

2310

Besluit
van gedeputeerde
staten
tot het
onthouden van
goedkeuring aan het raadsbesluit tot afschaffing van de
jaarmakrt voor paarden, hoorvee enz. te Lottum op maandag vóór
palmzondag, 1864 mei 4. 1 stuk.

2311

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
goedkeuring van het raadsbesluit tot het verplaatsen van de
jaarmarkt voor paarden, hoornvee en handelsvoorwerpen te
Lottum
van
maandag
vóór
palmzondag
naar
maandag
vóór
vastenavondszondag, 1883 januari 19. 1 omslag.

2312

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het
raadsbesluit om de jaarmarkt voor paarden, hoornvee en
handelsvoorwerpen
te
Lottum
van
maandag
vóór
vastenavondszondag iedere keer wanneer deze op 2 februari valt
de daaropvolgende dag te houden, 1891 januari 9. 1 stuk.

2313

Schrijven van de arrondissements- en militie-commissaris te
Roermond, waarin hij meedeelt, dat de twee kermissen te
Maasbree verboden en afgeschaft zijn,
1824 september 20.
1
stuk.
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2314

Raadsbesluit tot afschaffing van de kermis te Grubbenvorst,
vallend op de eerste zondag na 28 augustus en de drie daarop/
volgende dagen en tot verlenging met een dag van de kermis,
vallend op de eerste zondag na 23 juni en de drie daarop
volgende dagen, 1921 juli 28.

2315

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het verplaatsen
van de jaarlijkse kermis te Lottum van de vierde zondag na
Pinksteren naar de eerste zondag van juli en de drie daarop
volgende dagen, 1933 maart 6. 1 omslag.

2316

Stukken betreffende het opdrijven van prijzen en de waarborg
der gouden en zilveren werken, 1834, 1847. 1 omslag.

2317

Beschikking van gedeputeerde staten tot het verlenen van
machtiging aan de gemeente om de broodzitting niet in te
voeren, 1846 februari 27. 1 stuk.

2318

Andere stukken betreffende
1854. 1 omslag.

2319

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten van de verordening houdende verbod tot het voederen
van vee met rogge of roggebrood, 1915 mei 28. 1 stuk.

2320

Stukken betreffende de verordening nopens de samenstelling,
het gewicht en de prijs van het roggebrood, 1915. 1 omslag.

2321

Verordening op het gewicht van het roggebrood,
11. 1 stuk.

de

broodzetting,

1826,

1845,

1922 augustus

ORDENING VAN HET BEDRIJFSLEVEN

2322

Stukken betreffende vestigingsvergunningen, verleend aan J.A.,
H.G.A. en M.P.A. Jonkers, A. van Dijk en de weduwe P.H.
Verheijen - Gooren, voor resp. een broodbakkersbedrijf, een
schoenherstellers-,
maatschoenmakersen
schoenverkopersbedrijf en een kruideniersbedrij f, 1930. 1 omslag.
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IV

JACHT EN VISSERIJ

2323

Stukken betreffende de opening der jacht, het jagen op
watervogels in gesloten tijd, de aanvrage van en legesgelden
voor jachtakten, 1825 - 1849. 1 omslag.

2324

Lijsten van door het hoofd van plaatselijke politie afgegeven
jachtakten, 1924 - 1937. 1 omslag.
N.B.
Zie ook inv. nr. 3367.

2325

Schrijven van de burgemeester van Arcen betreffende het vissen
in de Maas met toestemming van de erfgenamen van Wijmar, 1847
september 24. 1 stuk.
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HOOFDSTUK XI ARBEID

I

2326

Statische gegevens omstrent de naleving der arbeidswet,
- 1910. 1 omslag.

II

2327

1900

KINDER- EN VROUWENARBEID

Register, houdende aantekeningen betreffende de wet van 5 mei
1889 tot het tegengaan van overmatige en gevaarlijke arbeid
van jeugdige personen en van vrouwen, 1891 - 1911. 1 deel.

III

2328- 2331

ARBEID ALGEMEEN

WERKLOOSHEID

Verslagen van de werkverschaffing,
stukken.

1934/1935 - 1937/1938.

4

2332

Stukken betreffende aanvragen om en toekennen van subsidie en
van voorschotten op de subsidie
in de kosten van de
gemeentelijke werkverschaffing, 1931 - 1938. 1 omslag.

2333

Stukken betreffende de verlenging van termijnen, waarvoor
subsidie is verleend in de kosten van de gemeentelijke
werkverschaffing, 1931 - 1938. 1 omslag.
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2334

Declaraties van de gemeente betreffende
heidegrond het verbeteren van wegen en
rijkssteun, 1933 - 1939. 1 omslag.

het omspitten
waterlossingen

van
met

2335

Opgaven van uitbetaalde
arbeidslonen
enz. aan werkeloze
arbeiders uit de gemeente Grubbenvorst, tewerkgesteld bij de
beekverbetering te Meerlo en Wanssum voor de commissie van
beheer voor de ontwatering van grond in West-Noord-Limburg,
1932, 1933. 1 omslag.

2336

Andere stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders uit
Grubbenvorst bij werkverschaffingsobjecten te Wanssum, nl.
beekverbetering en havenwerken, 1932. 1 omslag.

2337

Declaraties van de commissie van beheer tot verbetering van de
Kwist-,
Springen
Everlosche
beek
met
zijtakken
te
Grubbenvorst
betreffende
verbetering
van
de
Mierbeek,
Krayelsche beek, Everlosche beek, Kwistbeek en Springbeek met
rijkssteun, 1935 - 1937. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2013.

2338

Stukken betreffende het
in particuliere
werkverschaffing
ontginnen van 5 ha. hakhout, toebehorend aan A. van Haeff,
pastoor te Mook, 1938, 1939. 1 omslag.

2339

Stukken betreffende het
in particuliere
werkverschaffing
bekribben van ongeveer 170 meter Maasoever, toebehorend aan
J.A. Jonkers te Lottum. 1938. 1 omslag.
N.B. De
meeste
stukken
handelen
ook
over
het
in
particuliere werkverschaffing bekribben van ongeveer
210 meter Maasoever, toebehorend aan H.A. van de
Voordt te Lottum, inv. nr. 2340.

2340

Stukken betreffende het
in particuliere
werkverschaffing
bekribben van ongeveer 210 meter Maasoever, toebehorend aan
H.A. van de Voordt te Lottum, 1938. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2339.

2341

Stukken betreffende het
in particuliere
werkverschaffing
ontginnen van ongeveer 50 a. woeste grond, toebehorend aan W.
van der Sterren te Grubbenvorst, 1938. 1 omslag.

2342

Andere stukken betreffende de werkverschaffing,
1 omslag.

2343

Schrijven van burgemeester en wethouders aan gedeputeerde
staten betreffende de werkloosheid onder de jeugd,
1935
december 4. 1 stuk.

1931 - 1938.
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IV

BEMOEIINGEN IN HET BELANG VAN BEPAALDE GROEPEN
VAN ARBEIDERS

2344

Stukken betreffende de toelating en ontbinding van de te Horst
gevestigde vereniging ter bevordering van de verkrijging van
onroerend goed door landarbeiders in de gemeenten Broekhuizen,
Grubbenvorst, Helden, Horst, Meerlo, Sevenum, Venray en
Wanssum, 1919, 1926. 1 omslag.

2345- 2347

Verslagen van hetgeen met betrekking tot verkrijging van
onroerend goed door landarbeiders in de gemeente is verricht,
1932, 1934, 1935, 1938. 1 omslag, 2 stukken.

2348- 2356

Akten van schuldbekentenis en andere stukken betreffende voorschotten ingevolge de landarbeiderswet ter verkrijging van een
plaatsje, 1931, 1935 - 1938. 4 omslagen, 5 akten + bijlagen.
2348

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband,
ten laste van W.J. Linders en ten behoeve van de
gemeente, groot ƒ 3200,
1931 juli 22.
1 akte +
bijlagen.

2349

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband,
ten laste van Th. Pirlo en ten behoeve van de gemeente,
groot ƒ 2080, 1935 februari 14. 1 akte + bijlagen.

2350

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband,
ten laste van W. Pelzer en ten behoeve van de gemeente,
groot ƒ 1500, 1935 december 13. 1 akte + bijlagen.

2351

Stukken betreffende een voorschot van ƒ 2300 aan P.J.
Hoeijmakers, 1935, 1936. 1 omslag.

2352

Stukken betreffende een voorschot van S 2200 aan P.J.
Mulders, 1935, 1936. 1 omslag.

2353

Stukken betreffende een voorschot van ƒ 2200 aan G.A.
van den Brandt, 193, 1938. 1 omslag.

2354

Stukken betreffende een voorschot van S 2400 aan J.W.
Lucassen, 1937, 1938. 1 omslag.

2355

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband,
ten laste van A.J. van Dijk en ten behoeve van de
gemeente, groot S 2000, 1938 mei 17. 1 akte + bijlagen.

2356

Akte van schuldbekentenis, onder hypothecair verband,
ten laste van G.J.J. Verheijen en ten behoeve van de
gemeente, groot «f 2400,
1938 december 19.
1 akte +
bijlagen.
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V

ANDERE ARBEIDSAANGELEGENHEDEN

2357

Winkelsluitingsverordeningen, met bijbehorende stukken,
- 1935. 1 omslag.

1931

2358

Verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling,
augustus 28. 1 stuk.

1932

2359

Instructie voor de
augustus 23. 1 stuk.

1932

agent

der

arbeidsbemiddeling,

2360- 2362

Verslagen van de werkzaamheden van de correspondent
arbeidsbemiddeling, 1931, 1933, 1934. 3 stukken.

der

2363- 2366

Verslagen van de toestand en de verrichtingen van het agentschap der arbeidsbemiddeling, 1935 - 1938. 4 katernen.

2367

Verzoekschrift van het bestuur van de districtsarbeidsbeurs te
Venlo om de sinds 1917 verstrekte subsidie in de kosten der
intercommunale
arbeidsbemiddeling
ad
ƒ
11,68
te willen
verhogen tot 1 cent per inwoner, 1921 oktober 22. 1 stuk.
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HOOFDSTUK XII MAATSCHAPPELIJK ZORG

I MAATSCHAPPELIJKE ZORG ALGEMEEN

2368

Stukken betreffende de opheffing van het nationaal crisis comité en de samenstelling van de plaatselijke commissie voor
bijzondere noden, 1935, 1937. 1 omslag.

2369

Rekening van de afdeling Grubbenvorst en rekening van de
afdeling Lottum van het Limburgse Groene Kruis,
dienstjaar
1928.
1 omslag.

2370

Stukken betreffende giften van de koningin aan inwoners van
Grubbenvorst, 1920, 1928. 1 omslag.

2371

II

MAATSCHAPPELIJKE ZORG TEN BEHOEVE VAN
VERSCHILLENDE GROEPEN

1

INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID ALGEMEEN

Lijsten van de in de gemeente aanwezige
weldadigheid, 1910, 1913. 1 omslag.

instellingen

van
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2

ZORG VOOR GEESTESZIEKEN

2372

Stukken betreffende de opname en verpleging van vrouwen in het
krankzinnigengesticht voor vrouwen te Grubbenvorst,
1830 1862. 1 omslag.

2373

Stukken betreffende de opheffing van het krankzinnigengesticht
voor vrouwen te Grubbenvorst, 1860, 1863. 1 omslag.

2374

Stukken betreffende statistische opgaven en verslagen over
krankzinnigen en het krankzinnigengesticht te Grubbenvorst,
1824 - 1864. 1 omslag.

2375

Lijsten van krankzinnigen in particuliere woningen verpleegd,
1933 - 1938. 1 omslag.

ZORG VOOR LICHAMELIJK GEBREKKIGEN

2376

Circulaire van gedeputeerde staten betreffende een opgave van
blinden in verband met het voornemen om een werk- of
industrieel instituut voor blinden op te richten,
1841
november 12. 1 stuk.

ZORG VOOR BEHOEFTIGEN

2377

Reglement, met bijbehorende stukken, voor het burgerlijk
armbestuur, 1855 augustus 23. 1 omslag.
N.B. Voor het archief van het burgerlijk armbestuur van
Grubbenvorst, zie inv. nrs. 3563 - 3613; voor het
archief van het burgerlijk armbestuur van Lottum, zie
inv. nrs. 3614 - 3641.

2378

Reglement, met bijbehorende
armbestuur, 1913 augustus 1.

stukken,
1 omslag.

voor

het

burgerlijk
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2379

Stukken betreffende het voornemen van de gemeenteraad om een
tweede burgerlijk armbestuur, en wel voor Lottum, op te
richten, 1838. 1 omslag.

2380

Stukken betreffende de aankoop en verkoop van grond door het
burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst,
1849 - 1937.
1
omslag.

2381

Stukken betreffende de aankoop van grond en een huis door het
burgerlijk armbestuur van Lottum, 1859 - 1901. 1 omslag.

2382

Correspondentie betreffende de begrotingen en rekeningen van
het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst,
1824 - 1856.
1
omslag.

2383

Correspondentie betreffende de begrotingen en rekeningen van
het burgerlijk armbestuur van Lottum, 1856 - 1936. 1 omslag.

2384

Stukken betreffende de belegging van geld door en renten ten
behoeve van het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst,
1823
- 1905. 1 omslag.

2385

Stukken betreffende de belegging van geld door het burgerlijk
armbestuur van Lottum, 1859 - 1925. 1 omslag.

2386

Stukken betreffende de aanvaarding van legaten en giften door
het burgerlijk armbestuur van Lottum. 1867 - 1914. 1 omslag.

2387

Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst, 1855 - 1934. 1 omslag.

2388

Circulaire van
der ontvangers
28. 1 stuk.

2389

Stukken betreffende de benoeming van leden van het burgerlijk
armbestuur van Grubbenvorst,
1829 - 1860, 1925 - 1936.
1
omslag.

2390

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van
het burgerlijk armbestuur van Lottum,
1855 - 1859, 1925 1937. 1 omslag.

gedeputeerde staten betreffende de borgtocht
van burgerlijke armbesturen,
1846 augustus
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2391

Stukken betreffende statistische opgaven inzake het armwezen,
1823 - 1865. 1 omslag.

2392

Instructie, met bijbehorende stukken, voor de vroedvrouw,
belast met de armenpraktijk, 1919 februari 26. 1 omslag.

2393

Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken, tussen
de gemeenten Grubbenvorst en Broekhuizen omtrent de aanstelling van een vroedvrouw, belast met de armenpraktijk in deze
gemeenten, 1932 augustus 26/september 14. 1 omslag.

2394

Lijst van armlastige gezinnen te Lottum,

2395

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken,
waarbij het verzoek van de armlastige G. Verstappen om een
gratis huis of een stukje grond om daarop een huis te bouwen
van de hand gewezen wordt, 1820 december 27. 1 omslag.

2396

Koninklijk
besluit,
waarbij
de
gemeente
Maasbree
als
onderstandsdomicilie van W. Steegs wordt aangewezen en andere
stukken
betreffende
het
geschil
tussen
de
gemeenten
Grubbenvorst en Maasbree over dit onderstandsdomicilie,
1865
- 1869. 1 omslag.

2397

Andere stukken betreffende de zorg voor en het onderstandsdomicilie van behoeftigen, 1826 - 1870. 1 omslag.

ongedateerd.

1 stuk.

ZORG VOOR KINDEREN

2398

Stukken betreffende de zorg voor vondelingen,
omslag.

1838 - 1840.

1

2399

Schrijven van de districts- en militiecommissaris
in f t
district Roermond betreffende de plaatsing van de wezen van
wijlen M. Steegh en E. Vallings in het weeshuis te Venlo,
1829 december 19. 1 stuk.
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6

ZORG VOOR ANDERE HULPBEHOEVENDEN

a

zorg voor getroffenen bij algemene rampen

2400

Stukken betreffende de zorg voor slachtoffers van onvoorziene
rampen, 1831 - 1840. 1 omslag.

2401

Stukken betreffende geldinzamelingen ten behoeve van de slachtoffers van stormrampen en de nagelaten betrekkingen van de
slachtoffers van een mijnramp te Alsdorf in Duitsland, 1833,
1925, 1930. 1 omslag.

2402

Stukken betreffende de zorg voor slachtoffers van hagelslagen
en onweren, 1833 - 1894. 1 omslag.

2403

Stukken betreffende de zorg voor drenkelingen en slachtoffers
van watersnoden, 1837 - 1926. 1 omslag.

2404

Stukken betreffende de
1821 - 1862. 1 omslag.

b

zorg

voor

slachtoffers

van branden,

zorg voor vreemdelingen

2405

Lijsten van belgische vluchtelingen en belgische geïnterneerde
militairen, 1914 - 1918. 1 omslag.

2406

Register
van
geïnterneerden,

2407

Lijsten van duitse deserteurs,

aanvragen
om
1918. 1 katern.

kleding

1917.

voor

1 omslag.

belgische
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c
2408

zorg voor militairen

Stukken betreffende collecten ten behoeve van het fonds ter
aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst, 1821 1849. 1 omslag.

zorg voor hen* die behoren tot bepaalde beroepsen bedrijfskringen

2409

Raadsbesluit tot het in beginsel garant blijven voor 10 % in
het eventueel nadelig saldo der in de gemeente ingevolge de
wet van 5 mei 1933 te verlenen credieten aan boomkwekers en
handelaren in bomen, 1933 mei 26. 1 stuk.

2410

Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van dit raadsbesluit, tot het beschikbaar stellen van
een renteloos voorschot, groot ten hoogste ƒ 250, ten behoeve
van de plaatselijke stichting Grubbenvorst voor hulpverlening
aan ten gevolge van de crisis noodlijdend geworden land- en
tuinbouwers uit de afdeling Grubbenvorst,
1932 mei 23.
1
omslag.

2411

Raadsbesluiten tot het beschikbaar stellen van een renteloos
voorschot in 1935, groot ten hoogste ƒ 250 en in 1938, groot
ten hoogste ƒ 400, ten behoeve van de plaatselijke stichting
Lottum voor hulpverlening aan ten gevolge van de crisis
noodlijdend geworden land- en tuinbouwers uit de afdeling
Lottum, 1935, 1938. 1 omslag.

2412

Declaraties van de gemeente ten laste van het werkloosheidssubsidiefonds wegens subsidie in steunverlening aan kleine
boeren groep B, dienstjaar 1938. 1 omslag.

2413

Declaraties van de gemeente wegens subsidie in steunverlening
aan kleine tuinders groep B en declaraties van de gemeente ten
laste van het departement van economische zaken te f s
Gravenhage wegens subsidie
in steunverlening
aan kleine
tuinders groep C, dienstjaar 1938. 1 omslag.

2414

Andere stukken betreffende de steunverlening aan kleine boeren
en kleine tuinders, 1938. 1 omslag.
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e

zorg voor werklozen

2415

Regeling
voor
het
verlenen
van
steun
aan
werklozen,
vastgesteld door het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst,
1930 december 22. 1 stuk.

2416

Aanvragen van de gemeente ter verkrijging van een voorlopig
voorschot op de subsidie in de kosten van werklozenzorg, 1935
- 1938. 1 omslag.

2417

Beschikkingen van de ministers van sociale zaken en financiën
tot het toekennen van een voorschot aan de gemeente op de
subsidie in de kosten van werklozenzorg,
1937, 1938.
1
omslag.

2418

Declaraties van de gemeente ten laste van het rijk wegens
subsidie in de uitgekeerde bedragen aan werklozen ingevolge de
door de minister van sociale zaken vastgestelde vorststeunregeling, 1933 - 1935. 1 omslag.

2419

Declaraties van de gemeente ten laste van het rijk wegens
uitgaven
ter
zake
van
steunverlening
aan
werklozen,
dienstjaar 1936. 1 omslag.

2420

Declaraties van de gemeente ten laste van het werkloodsheidssubsidiefonds
wegens
subsidie
in
steunuitkeringen
aan
werklozen, dienstjaar 1938. 1 omslag.

2421

Staten van verstrekte steun in natura aan ondersteunde
werklozen, c.q. aan bij een door de minister van sociale zaken
of door de minister van staat, minister van binnenlandse zaken
goedgekeurde werkverschaffing geplaatste arbeiders,
1934
oktober 15. 1 omslag.

2422

Sterktestaten van steunverlening
1 omslag.

2423

Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot het beschikbaarstellen van gemeentewege voor de verlening van extra hulp aan
werklozen in 1934 van een bedrag van ƒ 86,10; in 1935 van een
bedrag van ƒ 73,50 en in 1938 van een bedrag van S 96, 1934,
1935, 1938. 1 omslag.

2424

Andere stukken betreffende de steun
1937. 1 omslag.

en werkverschaffing,

aan werklozen,

1938.

1930 -
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III

MAATSCHAPPELIJKE VOORZORG DOOR RISICOVERDELING
VERZEKERINGSWEZEN

2425

Circulaire van de waarnemend gouverneur in het hertogdom
Limburg
betreffende
een
opgave
van
maatschappijen
van
levensverzekering en andere instellingen van die aard,
1846
januari 22. 1 stuk.

2426

Beschikking van de minister van landbouw, nijverheid en handel
tot intrekking van de aanwijzing van G.A. van Hegelsom Coenders en J.M. Schinck - Braem tot personen, die ouden van
dagen bij het aanvragen van een rente als bedoeld in de
artikelen 369 en 370 der invaliditeitswet behulpzaam zullen
zijn, 1914 januari 28. 1 stuk.
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HOOFDSTUK XIII VOLKSONTWIKKELING EN «OPVOEDING.RELIGIE

I

ONDERWIJS

LAGER ONDERWIJS

leerkrachten

2427

Register van afgegeven bewijzen tot het geven van bijzonder
onderwijs, bedoeld bij artikel 107, eerste lid, letter c, der
lager - onderwijswet 1920, 1921 - 1927. 1 katern.

2428

Stukken betreffende de aanstelling van onderwijzend personeel
te Grubbenvorst en Lottum, 1882 - 1902. 1 omslag.

2429

Opgaven van het aantal onderwijzers, dat, berekend naar het
aantal schoolgaande kinderen, in functie behoort te zijn,
1891 - 1893, 1900. 1 omslag.

2430

Nominatieve opgaven van het aan de openbare lagere scholen in
de gemeente op 15 januari in functie zijnde onderwijzend
personeel, 1908 - 1920. 1 omslag.

2431

Verordeningen,
met
bijbehorende
stukken,
regelende
de
jaarwedden van de hoofden en het verder onderwijzend personeel
der openbare lagere scholen in de gemeente,
1908 - 1918. 1
omslag.
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2432

Verordening tot regeling van de wijze van uitbetaling der
jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen
en tot regeling van de inhouding van die jaarwedden bij verlof
tot
afwezigheid, met
schrijven
van
gedeputeerde
staten
betreffende deze verordening, 1919 september 24. 1 omslag.

2433

Andere stukken betreffende de jaarwedden van het onderwijzend
personeel, 1809 - 1923. 1 omslag.
N.B. Hierbij bevinden zich ook besluiten van gedeputeerde
staten tot goedkeuring van raadsbesluiten tot vaststelling van de huurwaarde der onderwijzerswoningen
te Grubbenvorst en Lottum.

2434

Staten van plaats gehad hebbende mutatiën in het onderwijzend
personeel in dienst van de gemeente,
1922, 1923, 1931, 1932.
1 omslag.

2435

Gespecificeerde opgave van verhaal van pensioenbijdragen
het onderwijzend personeel, 1924. 1 stuk.

2436

Lijsten der van de onderwijzers en onderwijzeressen aan de
openbare lagere scholen in de gemeente geinde bijdragen voor
eigen- en voor weduwen- en wezenpensioen,
1908, 1921, 1925.
1 omslag.

2437

Opgaven van verhaalde pensioenbijdragen op de onderwijzers,
wier jaarwedden door het rijk worden vergoed aan de gemeente,
1926 - 1933. 1 omslag.

2438

Andere stukken betreffende het pensioen van het onderwijzend
personeel, 1858 - 1930. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1286.

2439

Beschikking van gedeputeerde staten tot het verlenen van
toestemming aan de onderwijzer te Grubbenvorst, A. Hermkens,
tot het bekleden van het ambt van gemeentesecretaris van
Grubbenvorst en aan de onderwijzer te Lottum, P.M. Wennekers,
tot het houden van een winkel in kruidenierswaren onder het
beheer van zijn bij hem inwonende zuster, 1850 februari 1. 1
stuk.

2440 -2459

Persoonsbundels, 1820 - 1942. 2 stukken, 18 omslagen.
N.B. In deze serie zijn van elke onderwijzer en onderwijzeres afzonderlijk alle persoonlijke stukken per
bundel bijeengebracht. De jaargetallen achter hun
namen vermeld hebben geen betrekking op hun diensttijd, doch op de jaren, waarover de stukken lopen.

van
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2440

Bereken, J.H.M, van den, tijdelijk onderwijzeres te
Lottum, 1931 juni 2. 1 stuk.

2441

Berghs, J.J.H., tijdelijk onderwijzer te Lottum,
1 omslag.

2442

Braem, A.H., onderwijzer te Lottum, 1928. 1 omslag.
N.B. Bij beschikking van gedeputeerde staten van 27
juli 1928 kreeg hij toestemming om het agentschap van de Nederlandse Middenstands Spaarbank
waar te nemen.

2443

Coenders, F.L., onderwijzer te Lottum, 1896 - 1928.
omslag.
N.B. Hij was tevens als onderwijzer verbonden
het herhalingsonderwijs te Lottum.

2444

1929.

1
aan

Coenders, H.H., onderwijzer te Grubbenvorst, 1921 1942. 1 omslag.
N.B. Hij was tevens als onderwijzer verbonden
het herhalingsonderwijs te Grubbenvorst.

2445

Diebels, R., onderwijzer te Lottum,
omslag.

1886, 1889.

2446

Gielen, M.Th., onderwijzeres in de nuttige handwerken
te Grubbenvorst en Lottum, 1883. 1 omslag.

2447

Hermkens, A., onderwijzer te Grubbenvorst, 1826 1851. 1 omslag.
N.B. Hij was tevens gemeentesecretaris, inv.
1316; zie hiervoor ook inv. nr. 2439.

aan

1

nr.

2448

Hermkens, J.H., hoofdonderwijzer te Grubbenvorst, 1851
- 1880. 1 omslag.
N.B. Hij was tevens ontvanger van het burgerlijk
armbestuur van Grubbenvorst, inv.nr. 1317.

2449

Korsten, E.H.H., hoofdonderwijzer te Grubbenvorst,
1922 - 1928. 1 omslag.
N.B. Hij was tevens als hoofdonderwijzer verbonden
aan het herhalingsonderwijs te Grubbenvorst.

2450

Leenders, J., hoofdonderwijzer te Lottum,
1 omslag.

2451

Leijsten, J.M., onderwijzer te Lottum,

2452

Linssen, A.C.H., tijdelijk plaatsvervangend onderwijzer
te Grubbenvorst, 1926. 1 omslag.

2453

Linssen, H., hoofdonderwijzer te Grubbenvorst,
1919. 1 omslag.

2454

Peeters, L., onderwijzer te Lottum,
1 stuk.

1871 - 1904.

1890.

1 omslag.

1880 -

1820 januari 28.
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2455

Rijniers, W.J., onderwijzer te Lottum,
omslag.

2456

Schinck, J.M., hoofdonderwijzer te Lottum, 1893 1936. 1 omslag.
N.B. Hij was tevens als hoofdonderwijzer verbonden
aan het herhalingsonderwijs te Lottum.

2457

Soest, G.H. van, onderwijzer te Grubbenvorst,
omslag.

1915.

2458

Wassenberg, L.H., hoofdonderwijzer te Lottum,
1907. 1 omslag.

1904 -

2459

Wennekers, P.M., onderwijzer te Lottum,
1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2439.

b

1891, 1892.

1

1

1822 - 1874.

organisatie van het onderwijs en van de school

2460

Stukken betreffende de
onderwijs, 1860, 1862.

raadsbesluiten
1 omslag.

tot

regeling

van het

2461

Stukken betreffende de leeftijd der kinderen bij het toelaten
tot en verlaten van de school, 1862, 1891, 1905. 1 omslag.

2462

Regelingen omtrent de toelating van kinderen uit de gemeente
Grubbenvorst tot de openbare school voor gewoon lager en
uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Venlo,
1937, 1938.
1 omslag.

2463

Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
invordering van schoolgeld, 1860 - 1941. 1 omslag.

en

2464- 2601

Lijsten van geheven schoolgeld te Grubbenvorst en te Lottum,
dienstjaren
1866 - 1901, 1903, 1906 - 1909, 1911 - 1938. 22
katernen, 55 stukken, 61 omslagen.

2602

Verordeningen tot aanwijzing van de tijdvakken, binnen welke
de vergunningen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, der
leerplichtwet, kunnen worden verleend, 1922, 1930. 1 omslag.
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2603

Schrijven van de schoolopziener van het district Roermond
betreffende de leerplannen van Lottum en Grubbenvorst,
1887
mei 20. 1 stuk.

2604

Lesroosters van Grubbenvorst en Lottum,

2605

Beschikkingen van gedeputeerde staten tot het aan de gemeente
verlenen van tijdelijke vrijstelling der verplichting tot het
geven van onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek aan de openbare lagere scholen, 1908 - 1924. 1 omslag.

2606

Verordening, regelende inrichting en samenstelling van de
commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in
de gemeente, 1927 mei 24. 1 stuk.

2607

Andere stukken betreffende de commissie van
toezicht op het lager onderwijs in de gemeente,
1 omslag.

2608

Andere stukken betreffende de organisatie van het onderwijs en
van de school, 1828 - 1932. 1 omslag.

1925.

1 omslag.

plaatselijk
1927, 1932.

bevordering van het onderwijs en van het
schoolbezoek

2609

Huishoudelijk reglementen, met bijbehorende stukken, van de
commissie
tot wering van schoolverzuim
in de
gemeente
Grubbenvorst (afdeling Grubbenvorst en Lottum),
1927 - 1931.
1 omslag.

2610

Stukken betreffende de benoeming en aftreding van leden en
bestuursleden van de commissie tot wering van schoolverzuim te
Grubbenvorst, 1902 - 1938. 1 somalg.
N.B. Sommige stukken handelen ook over de benoeming van
leden van de commissie tot wering van schoolverzuim
te Lottum.

2611

Stukken betreffende de benoeming en aftreding van leden en
bestuursleden van de commissie tot wering van schoolverzuim te
Lottum, 1901 - 1938. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2610.
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schoolgebouwen en terreinen, benodigheden en
hulpmiddelen voor het onderwijs

2612

Akte van pacht
percelen land,
roeden en 90
Grubbenvorst,
Grubbenvorst te

door de gemeente voor de tjd van 99 jaar van 4
sectie C no 692, 706, 707 en 708, groot 50
ellen, toebehorend aan de kerkfabriek van
ten
einde
daarop
een
schoollokaal
voor
bouwen, 1830 juni 5. 1 akte + bijlage.

2613

Stukken
betreffende
de
bouw
van
een
schoollokaal
onderwijzerswoning
te
Grubbenvorst
en
de
aanschaf
schoolmeubelen, 1827 - 1831. 1 omslag.

2614

Schrijven van de districts - commissaris te Roermond betreffende het herstel en de verbetering van het schoollokaal te
Lottum, 1846 september 26. 1 stuk.

2615

Stukken betreffende de plaats voor en de bouw van een nieuw
schoollokaal te Lottum, 1852, 1853. 1 omslag.

2616

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school en de
verbouwing van de onderwijzerswoning te Grubbenvorst,
1876 1878. 1 omslag.

2617

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het
raadsbesluit tot vestiging van een openbare lagere school te
Lottum op het perceel sectie A no 1515, 1882 mei 12. 1 stuk.

2618

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school te Lottum en
de aanschaf van schoolmeubelen, 1881 - 1883. 1 omslag.

2619

Akte van aankoop van de percelen grond, sectie C no 764, 765,
1247, 1248 en 1765, gedeeltelijk ingenomen door de school en
onderwijzerswoning
van
Grubbenvorst,
toebehorend
aan
de
kerkfabriek van Grubbenvorst,
1882 november 12.
1 akte +
bijlagen.

2620

Bestek, en voorwaarden voor en de begroting van onkosten voor
de bouw van privaten en veranderingen aan de school te
Grubbenvorst, 1913. 1 omslag.

2621

Stukken
betreffende
de
Grubbenvorst, 1914, 1915.

verbouwing
1 omslag.

van

de

school

en
van

te
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2622

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het
raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening, groot
ƒ 10.000, ten behoeve van de uitbreiding der school te
Lottum, 1921 september 2. 1 stuk.

2623

Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van de school
te Lottum, 1921, 1922. 1 omslag.

2624

Akte van aankoop van een perceel grond, sectie C no 2006,
groot ongeveer 15 a. , toebehorend aan de familie Berger, ten
behoeve van de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning te
Grubbenvorst,
1923 april 27. 1 akte + bijlagen.

2625

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning,
brandspuitenhuisje
en
arrestantenlokaal
te
Grubbenvorst,
1923. 1 omslag.

2626

Proces - verbaal van aanbesteding van het verven der school,
privaten en bergplaats te Grubbenvorst, 1923 september 22. 1
stuk.

2627

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening bij de boerenleenbank te Lottum, groot ƒ 2000, ten behoeve van de aflossing van
een tijdelijke geldlening aangegaan voor de uitbreiding der
school te Lottum, 1924 juni 27. 1 stuk.

2628

Akte van overdracht
speelplaats, sectie
kerkbestuur van de
1933 oktober 31. 1

2629

Polissen der verzekering tegen brand van de school
onderwijzerswoning te Grubbenvorst, 1891, 1913. 1 omslag.

2630

Polissen der verzekering tegen brand van de nieuwe school met
inboedel, onderwijzerswoning en oude school te Lottum,
1891,
1913. 1 omslag.

van de jongensschool met aanhorigheden en
A no 3254, groot 9,50 a. , aan het r.k.
parochie van de H. Gertrudis te Lottum,
akte + bijlage.

en
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e

subsidies, vergoedingen

2631

Stukken betreffende de gemeentelijke subsidiëring van
bijzondere lagere meisjesschool, 1882 - 1884. 1 omslag.

de

2632

Aanvragen om de gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel
101 en/of de gemeentelijke bijdrage, bedoeld in artikel 102
der lager - onderwijswet 1920 ten behoeve van de bijzondere
lagere school staande onder bestuur van de congregatie ffDe
Bisweide11 te Grubbenvorst,
dienstjaren 1925 - 1927, 1929 1936. 1 omslag.

2633

Aanvragen om de gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel
101 en/of de gemeentelijke bijdrage, bedoeld in artikel 102
der lager - onderwijswet 1920 ten behoeve van de bijzondere
lagere school staande onder bestuur van de kerk en parochie
van de H. Gertrudis te Lottum,
dienstjaren 1925 - 1928,
1930. 1 omslag.

2634

Stukken
betreffende
de
vaststelling
van
de
vergoeding
krachtens artikel 101 der lager - onderwijswet 1920 voor de
bijzondere lagere scholen te Grubbenvorst en Lottum,
1929 1937. 1 omslag.

2635

Stukken betreffende steun uit de gemeentekas voor W.Th.J. de
Vries te Lottum ter tegemoetkoming in de vervoerskosten
verbonden aan het bezoeken door zijn leerplichtig zoontje
Herman van een openbare lagere school te Venlo,
1937, 1938.
1 omslag.

2636

Staten aanwijzende de sommen, door het rijk overeenkomstig
art. 45, sub 1, der wet tot regeling van het lager onderwijs,
laatstelijk gewijzigd bij die van 24 juli 1901 (Staatsblad no
187), als bijdrage, en het bedrag, waarnaar, ingevolge art.
45, sub 2, der wet, de rijksvergoeding van 25 % aan elke
gemeente verschuldigd is, dienstjaren 1903 - 1905. 1 omslag.

2637

Staten, aanwijzende de sommen door het rijk overeenkomstig
art. 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs bij
voorschot aan de gemeente verschuldigd als bijdrage voor de
onderwijzers, dienstjaren 1906 - 1920. 1 omslag.

2638

Staten aanwijzende de sommen door het rijk verschuldigd
overeenkomstig artikel 46 der wet tot regeling van het lager
onderwijs, dienstjaren 1906 - 1920. 1 omslag.
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2639

Staten aanwijzende het bedrag waarmee de vergoeding volgens de
artikelen 48 tot en met 48 quator der wet tot regeling van het
lager onderwijs voor elke gemeente krachten het bepaalde bij
art. XVII der wet van 14 juli 1819 (Staatsblad no 493) moet
worden verminderd, 1919 - 1921. 1 omslag.

2640

Beschikkingen van de minister van
schappen tot het toekennen van de
artikel 97 der lager-onderwijswet
Bisweide11 te Grubbenvorst, 1921 -

2641

Beschikkingen van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen tot het toekennen van de rijksvergoeding, bedoeld in
artikel 97 der lager-onderwijswet 1920 aan het parochiaal
kerkbestuur van de H. Gertrudis te Lottum,
1922 - 1926.
1
omslag.

2

onderwijs, kunsten en wetenrijksvergoeding, bedoeld in
1920 aan de congregatie ffDe
1926. 1 omslag.

ANDER DAN LAGER ONDERWIJS

2642

Concept - overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de
overste van het klooster en pensionaat der zusters Ursulinen
betreffende de oprichting en het onderhoud van een bewaar- en
leerschool ten behoeve der kinderen van Grubbenvorst enz. ,
ongedateerd. 1 stuk.

2643

Stukken betreffende de subsidiëring van de bewaar-, brei- en
naaischool, 1885. 1 omslag.

2644

Stukken betreffende de intrekking van de subsidie aan
bewaarscholen te Grubbenvorst en Lottum, 1922. 1 omslag.

2645

Verordening, met bijbehordende stukken, tot regeling van het
herhalingsonderwijs, 1908 november 12. 1 omslag.

2646

Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de
beloning van 60 cent per
lesuur
voor het
geven van
herhalingsonderwijs, 1909 februari 19. 1 stuk.

2647- 2665

Lijsten van geheven schoolgeld voor herhalingsonderwijs te
Grubbenvorst en Lottum,. curs*;s ;en 1908/1909 - 1916, 1920 1923. 19 stukken.

de
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2666

Andere stukken betreffende het herhalingsonderwijs.
1923,
1 omslag.

2667

Schrijven van de pastoor van Venray betreffende de oprichting
van een college voor studia
humaniora in het voormalige
patersklooster te Venray, 1837 september 14. 1 stuk.

2668

Stukken betreffende onderwijs
en cursussen
in landbouw,
tuinbouw, bemestingsleer, boomteelt, veevouding en pluimveeteelt, 1890 - 1929. 1 omslag.

2669

Prospectus van de "Ecole d'écnomie rurale et vétérinaire de
Bruxelles", 1832 november 12. 1 stuk.

2670

Stukken betreffende de beurzenstichtingen van J. en J.L. van
Swolgen en H. Janssen, 1830, 1841. 1 omslag.

II

1911 -

ANDERE AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE VOLKSONTWIKKELING EN - OPVOEDING

2671

Stukken betreffende een onderzoek naar de ontwikkeling van
jeugdige personen (jongens en meisjes van 13 to 18 jaar),
1915.
1 omslag.

2672

Stukken
betreffende
de
verordening
ontsierende terreinafsluitingen, 1928.

2673

Besluiten van gedeputeerde staten tot het verlenen, weigeren
en intrekken van de vrijstelling van het verbod, vervat in
artikel 1 der provinciale verordening tot het weren van
inbreuken op natuurschoon, ten aanzien van reclame- en aanplakborden, 1937, 1938. 1 omslag.

2674

Stukken
betreffende
vereniging schutterij
1 omslag.

2675

tot
het
1 omslag.

weren

van

de
koninklijke
goedkeuring
van
de
St. Jan11 te Grubbenvorst, 1908, 1909.

ff

Stukken betreffende de subsidiëring
Grubbenvorst en de harmonie te Lottum,
omslag.

van de harmonie te
1900, 1923 - 1929. 1

De harmonie van Lottum met de medewerkers
aan de fancy-fair, 24 november 1934.

Boomplantdag te Grubbenvorst op 28 maart 1928.

De voormalige kerk van Grubbenvorst, verwoest in 1944.

£öttum

Heek nSt.

fyedtudli"

De voormalige kerk van Lottum,
verwoest in 1944.
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2676

Stukken betreffende de bouw en het in bruikleen afstaan van de
muziekkiosk op het marktplein aan de harmonie lfSt. Joseph" te
Grubbenvorst voor het geven van muziekuitvoeringen,
1933,
1934. 1 omslag.

2677

Verzoekschrift van de boomkwekers en het bestuur der harmonie
te Lottum om subsidie voor f t jaarlijks organiseren van een
rozen- of bloemenfeest, (1923). 1 stuk.

2678

Circulaire betreffende de herdenking van de 300e geboortedag
van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, 1907 februari. 1 stuk.

2679

Stukken betreffende de herdenking van het vierde eeuwfeest van
de geboorte van prins Willem I van Oranje, 1933. 1 omslag.

2680

Stukken betreffende het toekennen van beloningen aan J.M.
Hermkens en J. Bos voor het redden van een drenkeling, 1833,
1834. 1 omslag.

2681

Schrijven van de commissaris van de koning
vergunning, verleend aan C. Huntjens, G.H.
Vorstermans tot het aannemen en dragen van het
Virtuti", hen door de paus geschonken,
1869
stuk.

III

betreffende de
Stappers en G.
kruis "Fidei en
augustus 7.
1

RELIGIE
ff

De Bisweide11,

2682

Stukken betreffende de zusterscongregatie
- 1841. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1659.

1821

2683

Schrijven van de arrondissements- en militiecommissaris in het
arrondissement Roermond betreffende de indeling van de kantons
Horst en Sittard bij het bisdom Luik, 1822 maart 25. 1 stuk.

2684

Stukken betreffende de heffing van begrafenisrechten,
1 omslag.

2685

Beschikking van de bisschop van Roermond, J.A. Paredis,
waarbij de kapel te Grubbenvorst wordt verheven tot openbare
kapel onder de titel van het Allerheiligst Hart van Jezus en
waarbij G.H.H. Weeters wordt benoemd tot het verrichten van de
kerkelijke dienst aldaar, 1884 juni 17. 1 stuk.

1852.
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2686

Stukken betreffende de inbezitname en verpachting van goederen
door de kerkfabriek van Grubbenvorst,
1822 - 1830, 1867. 1
omslag.

2687

Stukken betreffende de inbezitname, verkoop en verpachting van
goederen door de kerkfabriek van Lottum,
1834 - 1870.
1
omslag.

2688

Correspondentie betreffende de rekeningen van de kerkfabrieken
van Grubbenvorst en Lottum, 1822 - 1833. 1 omslag.

2689

Stukken betreffende de belegging van geld door en renten ten
behoeve van de kerkfabriek van Grubbenvorst,
1822 - 1869. 1
omslag.
N.B. Hierbij bevinden zich ook stukken, die handelen over
renten ten behoeve van godsdienstige instellingen in
het algemeen, terwijl sommige stukken ook handelen
over renten ten behoeve van de kerkfabriek van Lottum.

2690

Stukken betreffende de belegging van geld door en renten ten
behoeve van de kerkfabriek van Lottum, 1840 - 1865. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2689.

2691

Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen
van machtiging aan de kerkfabriek van Grubbenvorst tot het
aannemen der stichting van een eeuwigdurend jaargetijde met
leesmis, vigilie en andere gebeden ten behoeve van wijlen F.H.
Lichtevelt, in leven kapelaan van Grubbenvorst, zijn ouders en
familie, waarvoor door de erfgenamen van genoemde overledene
een eeuwigdurende rente van S 5,-- per jaar is gevestigd op
een perceel land met schaapsweide, sectie C no 503, 506 en
1306, groot 46 roeden en 20 ellen, 1857 oktober 19. 1 omslag.

2692

Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen
van machtiging aan de kerkgabriek van Grubbenvorst tot het
aanvaarden van de stichting van een wekelijkse gezongen mis,
waarvoor wijlen A.J. van Hegelsom een op hypotheek te beleggen
som van ƒ 5000 aan de kerkfabriek heeft gelegateerd,
1868
juni 13. 1 omslag.

2693

Andere stukken betreffende de machtiging tot het aanvaarden
van legaten door de kerkfabriek van Grubbenvorst,
1862 1870, 1927. 1 omslag.

2694

Stukken betreffende de machtiging tot het aanvaarden van
legaten door de kerkfabriek van Lottum,
1859 - 1935.
1
omslag.
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2695

Stukken betreffende het traktement, de inkomsten en het
pensioen van geestelijken en kosters te Grubbenvorst en
Lottum, 1819 - 1844. 1 omslag.

2696

Stukken betreffende een nominatieve opgave van de leden der
r.k. kerkfabrieken in de gemeente, 1845. 1 omslag.

2697

Beschikking van gedeputeerde staten tot het verlenen van
machtiging aan de gemeente om een som van ten hoogste ƒ 200
uit de beschikbare gemeentefondsen aan te wenden voor het
bekostigen van enige noodzakelijke herstellingswerkzaamheden
aan het binnenwerk van de kerktoren te Lottum,
1851 juni 27.
1 stuk.

2698

Stukken betreffende de gemeentelijke subsidie en het aanwenden
van f 1000 uit de kerkelijke kas voor herstel lingswerkzaamheden aan de pastorie te Lottum, 1858. 1 omslag.

2699

Beschikking van de kerkraad van Grubbenvorst betreffende de
opbouw van een huis tot pastorie en overeenkomst tussen de
gemeente en de kerkfabriek van Grubbenvorst over de aflossing
van de door de gemeente in 1860 toegekende subsidie van f 2000
voor de bouw van een nieuwe pastorie, 1860, 1876. 1 omslag.

2700

Stukken betreffende de rijks, provinciale en gemeentelijke
subsidie voor de verbetering en vergroting van de kerk te
Lottum en andere stukken betreffende deze vergroting en
verbetering, 1862 - 1872. 1 omslag.

2701

Schrijven van gedeputeerde staten betreffende het raadsbesluit
tot het toekennen van een som S 300 aan de kerkfabriek van
Grubbenvorst als tegemoetkoming in de kosten van vernieuwing
der vensterramen in de kerk, 1869 mei 7. 1 stuk.

2702

Stukken betreffende de rijks en provinciale subsidie voor het
herstel van de kerk te Grubbenvorst, 1881 - 1883. 1 omslag.

2703

Stukken betreffende de provinciale en gemeentelijke subsidie
voor het herstel van de kerktoren te Grubbenvorst,
1906 1909. 1 omslag.

2704

Stukken betreffende de rijks, provinciale
subsidie voor de restauratie van de kerk
1931 - 1935. 1 omslag.

en
te

gemeentelijke
Grubbenvorst,
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HOOFDSTUK XIV LANDSVERDEDIGING

I

MILITIE EN DIENSTPLICHT

2705- 2826

Inschrijvingsregisters voor de militie en de dienstplicht,
lichtingen 1816 - 1861, 1863 - 1928, 1930.
2 stukken, 120
katernen.

2827- 2912

Alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de militie en
de dienstplicht,
lichtingen 1816 - 1861, 1863 - 1896, 1913,
1938.
32 stukken, 54 katernen.

2913-

2940

Lotingsregisters voor de militie,
katernen.

2941

Naamlijst van de lotelingen der nationale militie van de
klassen van 1858, 1859, 1860 en 1861, omtrent welke op grond
van art. 190 der wet van 19 augustus 1861 (Staatsblad no 72)
in het jaar 1862 een uitspraak moet worden gedaan,
1862. 1
stuk.

2942

Correspondentie
betreffende
de
inschrijvingsregisters,
alfabetische naamlijsten en lotingsregisters van de militie,
1821 - 1848. 1 omslag.

2943

Stukken betreffende
1849.
1 omslag.

2944

Lijsten van uitspraken van de keuringsraad,
omslag.

zittingen

van

lichtingen 1863 - 1890.

de

militieraad,

28

1826 -

1924 - 1938.

1
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2945- 2955

Nominatieve staten van personen aan wie bij de loting van
vorige lichtingen een nummer was te beurt gevallen dat hen tot
de dienst verplichtte, en voor één jaar vrijgesteld zijnde,
aan het einde der alfabetische lijst litt. J, moeten worden
gebracht voor de lichting van de jaren 1824, 1826, 1828 1830, 1832, 1833, 1836, 1843, 1847, 1855. 11 stukken.

2956- 2957

Nominatieve staten der personen, die door de militieraad voor
een jaar of voor altijd van de dienst der militie zijn vrijgesteld, lichtingen 1841, 1851. 2 stukken.

2958

Besluiten van gedeputeerde staten tot het voorlopig en
voorgoed verlenen van vrijstelling van de dienstplicht wegens
broederdienst aan dienstplichtigen uit Grubbenvorst,
1927,
1928. 1 omslag.

2959

Besluiten van de commissaris der Koningin tot het voorgoed
verlenen
van
vrijstelling
van
de
dienstplicht
wegens
broederdienst aan dienstplichtigen uit Grubbenvorst,
1929 1935. 1 omslag.

2960

Andere stukken betreffende
1823 - 1847. 1 omslag.

2961

Stukken betreffende de
1822 - 1852. 1 omslag.

2962- 2971

2972

de vrijstelling

plaatsvervanging

en

van de mlilitie,

nummerwisseling,

Nominatieve staten van manschappen, die voor de dienst zijn
aangewezen,
lichtingen 1817 - 1821, 1829, 1830, 1833, 1839,
1840. 3 omslagen, 7 stukken.
N.B. Art. 153 der wet van 8 januari 1817 bepaalt, dat op
de dag van het vertrek van het contingent de gemeentebesturen de voor de dienst bestemde manschappen
moeten verzamelen en hen begeleiden naar de hoofdplaats van de provincie om hen daar aan te bieden aan
de gouverneur met overgave van de nominatieve staat
van deze manschappen in triplo. Deze "aanbiedingsstaten11 worden dan vergeleken met de lotingsregisters.
Het triplicaat, door de gouverneur ondertekend, wordt
aan de gemeentelijke begeleider mee teruggegeven ten
teken, dat het contingent geheel of gedeeltelijk is
afgeleverd.

Andere stukken betreffende de
gen, 1823 - 1849. 1 omslag.

inlijving

van militieplichti-
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2973

Register,
bevattende
een
nominatieve
opgave
van
alle
manschappen, tot de gemeente behorend, die in dienst zijn
gesteld
bij de verschilldende
regimenten
der
nationale
militie, aan de provincie Limburg toegevoegd,
(ca. 1840).
1
katern.

2974- 2976

Lijsten, bevattende aangiften ter inschrijving van personen,
die zich als vrijwilligers "der staande armee" in militaire
dienst bevinden, lichtingen 1848, 1852, 1854. 3 stukken.

2977- 2991

Nominatieve staten van de manschappen, die met onbepaald
verlof naar de gemeente zijn gezonden,
1825 - 1830, 1845 1847, 1849 - 1854. 7 omslagen, 8 stukken.

2992- 3004

Verlofgangersregisters,
1912. 13 katernen.

3005

3006- 3013

lichtingen

Verlofpassen van miliciens,

1890 - 1899, 1907, 1911,

1825 - 1837.

1 omslag.

Nominatieve lijsten der verlofgangers met aanwijzing van hen,
die ter bijwoning van najaarsoefeningen onder de wapenen
moeten komen of daar van zijn vrijgesteld, 1825 - 1830, 1846,
1854. 8 stukken.

3014

Andere stukken betreffende najaarsoefeningen,
omslag.

3015

Stukken betreffende deserteurs en retardaires,
1 omslag.

3016

Nominatieve staat der miliciens - verlofgangers, behorend tot
het Limburgs bonds - kontingent, die ter bijwoning van een
algemene inspectie bij hun korps moeten opkomen,
1846.
1
stuk.

3017

Bewijzen van ontslag uit de dienst der militie (paspoorten),
1862 - 1901. 1 omslag.

3018

Andere stukken betreffende het
militie, 1825 - 1849. 1 omslag.

3019

Andere stukken betreffende de militie,

ontslag

uit

1826 - 1846.

1

1833 - 1847.

de

1815 - 1849.

dienst

der

1 omslag.
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II

RUSTENDE SCHUTTERIJ
N.B.

De in 1815 opgerichte schutterij werd door de
"Wet van den U d e n April 1827, houdende oprigting van Schutterijen over de geheele uitgestrektheid des Rijks" (Staatsblad no. 17) over
het gehele rijk uniform geregeld. De schutterij
werd opgeheven door de "Wet van den 24sten Juni
1901, tot regeling van de landweer en van de
opheffing van de schutterijen." (Staatsblad no.
160).

3020- 3071

Inschrijvingsregisters voor de rusterende schutterij.
1828
(1794) - 1828 (1803), 1859 (1834) - 1877 (1852), 1879 (1854) 1900 (1875), 1902 (1877). 3 stukken, 49 katernen.
N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar
van de ingeschrevenen aan.

3072- 3124

Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende
schutterij,
1828 (1794) - 1828 (1803), 1859 (1834) - 1880
(1855), 1882 (1857) - 1902 (1877). 4 stukken, 49 katernen.
N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar
van de ingeschrevenen aan.

3125- 3175

Lotingsregisters voor de rustende schutterij,
1828 (1794) 1830 (1805), 1859 (1834) - 1874 (1849), 1877 (1852), 1879
(1854), 1882 (1857) - 1902 (1877). 5 stukken, 46 katernen.
N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar
van de lotelingen aan.

3176- 3197

Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om
opgeroepen te kunnen worden tot inlijving bij de rustende
schutterij in de gemeente,
1868 - 1870, 1874, 1877, 1883,
1886, 1888 - 1902. 22 katernen.

3198- 3229

Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol
zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende
schutterij in de gemeente,
1868 - 1877, 1879 - 1882, 1884,
1886 - 1902. 6 stukken, 26 katernen.

3230- 3249

Naamstaten bevattende de schutterplichtigen
ban, 1868 - 1877, 1879 - 1888. 20 katernen.

3250- 3263

Numerieke staten van de eerste ban der schutterij,
1902. 14 katernen.

1889 -

Andere stukken betreffende
1875. 1 omslag.

1828 -

3264

de

rustende

van

de

schutterij,

eerste

- 180 -

III GARDE CIVIQUE
N.B.

3265

3266- 3268

In de periode dat Limburg deel uitmaakte van
België (1830 - 1839) werd de schutterij vervangen door de garde civique. Deze werd opgericht
ingevolge het
arrêté van het
gouvernement
provisoire de la Belgique van 26 oktober 1830
en de wet van 31 december 1830.

Inschrijvingsregister voor de garde civique,
katern.

1830 - 1838.

Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen
civique. 1830, 1834, 1835. 3 katernen.

voor

3269

Contröleregister voor de garde civique.

1 katern.

3270

Andere stukken betreffende de garde civique.
omslag.

IV

3271- 3291

1831.

de

1

garde

1830 - 1839.

1

LANDWEER
N.B. De landweer werd opgericht bij de "Wet van den
24sten Juni 1901, tot regeling van de landweer
weer en van de opheffing van de schutterijen"
(Staatsblad no. 160). Deze wet is vervallen
door de "Wet van den 4den Februari 1922, houdende een nieuwe regeling van den dienstplicht." (Staatsblad no. 43).

Inschrijvingsregisters voor de landweer.
1903 (1895) - 1913
(1905), 1916 (1906) - 1921 (1915). 21 katernen.
N.B. Het eerste jaartal geeft het jaar der inlijving bij
de landweer aan, het tussen haakjes geplaatste jaartal het jaar der militielichting, waartoe de ingeschrevenen bij de landweer behoren.
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LANDSTORM
N.B.

De landstorm werd opgericht bij de "Wet van den
28sten April 1913, tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van den landstorm."
(Staatsblad no. 149). Deze wet is vervallen
door de "Wet van den 4den Februari 1922, houdende een nieuwe regeling van den dienstplicht." (Staatsblad no. 43).

3292- 3306

Inschrijvingsregisters,
vermeldende
de
tot
de
landstrom
behorende dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2,
eerste lid, van het landstorm - besluit geen andere dan
ongewapende dienst kan worden gevorderd,
jaarklassen 1908 1917, 1919 - 1922. 5 stukken, 10 katernen.
N.B.
De inschrijvingsregisters van de jaarklassen 1896 1907 en 1918 zijn vernietigd, daar ze geen ingeschrevenen bevatten.

3307- 3329

Inschrijvingsregisters,
vermeldende
de
tot
de
landstrom
behorende dienstplichtigen, van wie ingevolge artikel 2,
tweede lid, van het landstorm - besluit zowel gewapende als
ongewapende dienst kan worden gevorderd,
jaarklassen 1896 1898, 1900 - 1914, 1916 - 1920. 5 katernen, 18 stukken.
N.B.
De inschrijvingsregisters van de jaarklassen 1899,
1915, 1921 en 1922 zijn vernietigd, daar ze geen
ingeschrevenen bevatten.

3330- 3351

Keuringsregisters voor
1917.
22 katernen.

3352- 3354

Keuringsregisters
van
voor
de
krijgsdienst
ongeschikt
verklaarde personen, jaarklassen 1916 - 1918. 3 katernen.

IV

de

landstorm,

jaarklassen

1896

MILITAIRE VORDERING EN INKWARTIERING

3355

Staat
"aanwijzende
de
inwoners
der
gemeente, niet
in
werkelijken dienst bij het leger, eigenaars van paarden, niet
beneden de ouderdom van 6 jaren (witte en bonte paarden)
alsmede hengsten en klophengsten niet daaronder begrepen",
ongedateerd. 1 stuk.

3356- 3358

Alfabetische lijsten der in de gemeente metterwoon gevestigde
eigenaars of houders van paarden, als bedoeld in artikel 17
van het inkwartieringsbesluit, 1932 - 1934. 3 katernen.
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3359

Lijst van inkwartiering,

1931 mei 5.

1 katern.

3360

Andere stukken betreffende militaire vorderingen, leveranties,
transporten en inkwartieringen, 1823 - 1861. 1 omslag.
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HOOFDSTUK XV JUSTITIE

3361

Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
berichten van de "verordening op het binnentreden van de
woningen der ingezetenen, huns ondanks", 1857 november 18. 1
stuk.

3362- 3363

Registers van processen - verbaal,

1833 - 1912.

2 delen.

3364

Processen - verbaal en rapporten,
1 omslag.

3365

Dagvaardigingen en vonnissen, met bijbehorende stukken,
- 1866. 1 omslag.

3366

Staten van vonnissen wegens overtredingen der jachtwet,
1900, 1906, 1932. 1 omslag.

3367

Register van veroordelingen ingevolge artt. 47 en 48 der
jachtwet 1923 en art. 36 der vogelwet 1912, 1924. 1 katern.
N.B. Dit register bevat ook de namen van hen, aan wie een
jachtvergunning is afgegeven in de jaren 1945 - 1947.

3368

Stukken betreffende de inrichting van een gedeelte van het
brandspuitenhuisje tot arrestantenlokaal, 1860. 1 omslag.

3369

Stukken betreffende de verbouwing en verbetering
arrestantenlokaal te Grubbenvorst, 1922. 1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2625.

1809 - 1873, 1932 - 1938.

van

1826

1896,

het
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3370

Stukken betreffende de bouw van twee arrestantenlokalen te
Lottum, 1929. 1 omslag.

3371

Andere stukken betreffende de justitie,
omslag.

1808 - 1880, 1938. 1
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I ISTVElSITAFt I S
VAN
HET
ARCHIEF
VAÏsI D E
GEMEENTEONTVANGER
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3372

Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente,
dienstjaren 1819, 1829, 1843, 1845, 1847. 1 omslag.
N.B. Dit zijn dubbelen van de begrotingen van die jaren,
opgenomen in het archief van het gemeentebestuur,
gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris.

3373

Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente,
dienstjaren 1815-1818, 1822, 1844, 1848, 1850. 1 omslag.
N.B. Dit zijn dubbelen van de rekeningen van die
jaren,
opgenomen
in
het
archief
van
het
gemeentebestuur,
gevormd
onder
beheer
van
de
gemeentesecretaris.
De rekeningen van de jaren 1815 - 1818 en 1822 zijn
authentieke afschriften van 12 oktober 1827.

3374- 3388

Gesepareerde staten van de ontvangsten en uitgaven van
Grubbenvorst en Lottum, dienstjaren 1843 - 1852, 1855 - 1859.
6 katernen, 9 stukken.

3389

Journaal van ontvangsten en uitgaven,
katern.
N.B. Zie ook inv.nr. 3390.

dienstjaar

3390

Suppletoir journaal van ontvangsten en uitgaven,
1862. 1 katern.
N.B. Zie ook inv. nr. 3389.

3391- 3432

Journalen van ontvangsten,
40 katernen.

3433- 3447

Hulpkasboeken
katernen.

3448- 3462

Kasboeken van inkomsten,
katernen.

3463- 3477

Grootboeken van inkomsten,
11 katernen.

3478- 3513

Journalen van uitgaven,

dienstjaren 1889-1923.

3514- 3530

Kasboeken van uitgaven,

dienstjaren 1924 - 1938.

3531- 3545

Grootboeken van uitgaven,
8 katernen.

1862.

dienstjaar

dienstjaren 1888 -1923.

van inkomsten,

dienstjaren

2 delen,

1924 - 1938.

dienstjaren 1924 - 1938.

1

15

15

dienstjaren 1924- 1938.

4 delen,

36 katernen.

17 katernen.

dienstjaren 1924 - 1938.

7 delen,
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3546- 3560

Verzamelpostenboeken,

dienstjaren 1924 - 1938.

3561- 3562

Registers voor mandaten,

15 katernen.

dienstjaren 1899 - 1924.

2 delen.
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I ISTV^ÏSTTAR I S
VAÏM H E T
A R C t ï I E E VA.1ST HET
BURGERL I JK
A.RMBE STUUR
V^A.lSr G R U B B E N V O R S T
N.B. Zie ook inv. nrs 2377-2380, 2382, 2384,
2387-2389.
Lottum heeft sinds 1855 een eigen burgerlijk armbestuur.
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3563

Register
van
notulen
en
armbestuur van Grubbenvorst,
1 katern.

besluiten
van
het
burgerlijk
1827 januari 2 - 1861 april 14.

3564

Register van
Grubbenvorst,

3565

Beschikking van gedeputeerde staten tot het verlenen van
machtiging aan het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot
aankoop van de percelen broekgrond, sectie A no 1246 en 1247,
groot 1 bunder, 97 roeden en 75 ellen, toebehorend aan de
gebroeders Thijssens, 1849 oktober 26. 1 stuk.

3566

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
machtiging aan het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot
verkoop van een perceel bouwland, sectie C no 98, groot 8,80
a. , aan de Staat, voor de aanleg van de spoorweg Nijmegen Venlo, 1880 september 3. 1 stuk.

3567

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
machtiging aan het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot
verkoop van een perceel bouwland, sectie C no 179, groot 13
a., aan J.H. van den Bereken, 1906 mei 25. 1 stuk.

3568

Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot
het verlenen van machtiging aan het burgerlijk armbestuur van
Grubbenvorst tot verkoop van een perceel bouwland, sectie C no
509, groot 14 ca., aan de gemeente Grubbenvorst,
1909 maart
26. 1 omslag.

3569

Besluit van het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot
verkoop van een perceel grond, sectie C no 2443, groot 8,85
a. , aan P.B.J. van den Bereken, en tot belegging van de
koopsom van dit perceel grond bij de boerenleenbank te
Grubbenvorst, 1933 september 24. 1 stuk.

3570

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
machtiging aan het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot
verkoop van een perceel grond, sectie C no 2631, groot
ongeveer 70 m 2 ., aan de gemeente Grubbenvorst,
1937 februari
12. 1 stuk.

3571- 3582

Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk
armbestuuur van Grubbenvorst,
dienstjaren 1927 - 1938.
12
stukken.

besluiten van het burgerlijk armbestuur van
1856 augustus 14 - 1862 november 23. 1 katern.
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3583- 3595

Rekeningen van de inkomsten
armbestuur van Grubbenvorst,
1935-1938. 13 stukken.

en uitgaven van het burgerlijk
dienstjaren 1875, 1926 - 1933,

3596- 3606

Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van
het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst,
dienstjaren 1913
- 1923. 11 omslagen.

3607

Staat van kapitalen en renten, verschuldigd aan de armen van
Grubbenvorst en Lottum, 1836 juli 28. 1 stuk.

3608

Beschikking van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de
akte van schuldbekentenis ten lasten van J. Smits en ten
behoeve van het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst, groot
f 250, 1844 augustus 9. 1 stuk.

3609

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
machtiging aan het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot
aanneming van de aflossing van een jaarlijkse rente van 9
franken en 50 centimes, verschuldigd door H.K. Kern, 1865 mei
19. 1 stuk.

3610

Koninklijke beschikking tot het verlenen van machtiging aan
het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot aanvaarding van
het legaat, besproken door A.J. van Hegelsom,
1868 april 18.
1 stuk.

3611

Koninklijke beschikking tot het verlenen van machtiging aan
het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot aanvaarding van
het legaat, besproken door J. Steegh, groot f 250,
1869
oktober 25. 1 stuk.

3612

Besluit van het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst tot het
verlenen van een onderstand van f 2 per week en geneeskundige
hulp aan J. Lucassen, geboren te Sevenum,
1859 december 21.
1 stuk.

3613

Regeling
voor
het
verlenen
van
steun
aan
werklozen,
vastgesteld door het burgerlijk armbestuur van Grubbenvorst,
1930 december 22. 1 stuk.
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I NVENTAR I S "VAN HET
A R C H I E F VAN HET
BURGERL I JK. ARMEE STUUR
VAN LOTTUM
N.B. Lottum heeft sinds 1855 een eigen burg e r l i j k armbestuur.
Zie ook inv. nrs 2377-2379, 2381, 2383,
2385, 2386, 2390.
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3614- 3625

Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk
armbestuur van Lottum, dienstjaren 1927 - 1938. 12 stukken.

3626- 3637

Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het burgerlijk
armbestuur van Lottum,
dienstjaren 1875, 1928 - 1938.
12
stukken.

3638

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
machtiging aan het burgerlijk armbestuur van Lottum, tot
belegging onder hypothecair verband van f 300 in handen van J.
Smits en zijn vrouw W. Cuijpers, 1863 november 27. 1 stuk.

3639

Besluit
van
gedeputeerde
staten
tot
het
verlenen
van
machtiging aan het burgerlijk armbestuur van Lottum tot
aanneming van de aflossing van twee jaarlijkse renten, samen
groot 8 franken en 37 centimes, verschuldigd door J.H. Thielen
als erfgenaam van M. Hafmans, 1864 augustus 5. 1 stuk.

3640

Besluit
van het burgerlijk
armbestuur
van Lottum, met
bijbehorende stukken, tot het verzoeken van machtiging aan
gedeputeerde staten tot belegging van f 700 door aankoop van
onroerende goederen, 1907 juni 23. 1 omslag.

3641

Besluit van het burgerlijk armbestuur van Lottum tot het
verlenen van
een onderstand
van
f 0,50
per week
en
geneeskundige hulp aan P.J. Ebben, geboren te Horst,
1859
december 14. 1 stuk.
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INVENTARIS VAN
HET
ARGHIEE* VAN DE
AMBTENAAR VAN DE
BURGERLIJKE STAND
N.B. Zie ook inv. nrs. 1667 - 1672.
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3642- 3643

Registers van correspondentie, uitgegaan van de ambtenaar van
de burgerlijke stand, 1864 - 1903, 1905 - 1933. 2 delen.
3642

3643

1864 november 26 - 1903 januari 28. 1 deel.
N.B. Over
de
jaren
1877
1889
is
correspondentie ingeschreven in dit deel.

geen

1905 december 29 - 1933 augustus 22. 1 deel.

3644

Register van huwelijksafkondigingen
(1798/1799). 1 katern.

3645

Verklaringen van huwelijksaangifte en verklaringen van het
niet bestaan van huwelijksbeletselen volgens de nederlandse
wetgeving, 1849 - 1933. 1 omslag.

3645a Overlijdensverklaringen,
1938. 1 pak.

1891

te

Lottum,

- 1892, 1902

Stukken betreffende het onderzoek van de registers
burgerlijke stand, 1890 - 1907, 1934. 1 omslag.

3647

Register van akten van
(1799/1800). 1 katern.

3648- 3673

te

VII

- 1916, 1918 -

3646

geboorte

an

Lottum,

van

an

de

VIII

Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten van
geboorte, huwelijk en overlijden, an VII (1798/1799) - 1940.
26 banden.
N.B. In de beschrijving is door f n G voor de akten van
geboorte, f n H voor de akten van huwelijk en f n 0
voor de akten van overlijden aangegeven welke soort
akten iedere band bevat.
Vanaf 1 januari 1903 zijn er voor Grubbenvorst en
Lottum
afzonderlijk
registers van de akten van
geboorte en overlijden (niet van huwelijk) opgemaakt;
hiertoe werd bij koninklijke beschikking van 24
november 1902 vergunning verleend (zie inv. nr. 1670).
3648

An VII (1798/1799) - An XIII (1804/1805), G.H.O.. 1 band.

3649

An XIV (1805/1806) - 1810,

3650

1811 - 1820, G.H.0..

1 band.

3651

1821 - 1830, G.H.0..

1 band.

3652

1831 - 1840, G.H.0,.

1 band.

3653

1841 - 1850, G.H.0..

1 band.

G.H.0.. 1 band.
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3654

1851 - 1860, G.H.0..

1 band.

3655

1861 - 1870, G.H.0..

1 band.

3656

1871 - 1880, G.H.0..

1 band.

3657

1881 - 1890, G.H.0..

1 band.

3658

1891 - 1900, G.H.0..

1 band.

3659

1901 - 1920, G., afd. Grub.. 1 band.
N.B. Deze band bevat ook de akten van geboorte der
afdeling Lottum van de jaren 1901 en 1902.

3660

1903 - 1920, G., afd. Lott..
N.B. Zie inv. nr. 3659.

3661

1901 - 1920, H., afd. Grub. + Lott..

3662

1901 - 1920, 0., afd. Grub.. 1 band.
N.B. Deze band bevat ook de akten van overlijden der
afdeling Lottum van de jaren 1901 en 1902.

3663

1903 - 1920, 0., afd. Lott..
N.B.

3674- 3690

1 band.

1 band.

1 band.

Zie inv. nr. 3662.

3664

1921 - 1930, G., afd. Grubb..

1 band.

3665

1921 - 1930, G., afd. Lott..

3666

1921 - 1930, H., afd. Grub. + Lott..

3667

1921 - 1930, 0., afd. Grub..

1 band.

3668

1921 - 1930, 0., afd. Lott..

1 band.

3669

1931 - 1940, G., afd. Grub..

1 band.

3670

1931 - 1940, G., afd. Lott..

1 band.

3671

1931 - 1940, H., afd. Grub. + Lott..

3672

1931 - 1940, 0., afd. Grub..

1 band.

3673

1931 - 1940, 0., afd. Lott..

1 band.

1 band.
1 band.

1 band.

Tienjaarlijkse alfabetische klappers op de akten van de
burgerlijke stand, 1798 - 1940. 17 katernen.
3674

1798 - 1812.

1 katern.

3675

1813 - 1822.

1 katern.

3676

1823 - 1832.

1 katern.
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3691- 3692

3677

1833 - 1842.

1 katern.

3678

1843 - 1852.

1 katern.

3679

1853 - 1862.

1 katern.

3680

1863 - 1872.

1 katern.

3681

1873 - 1882.

1 katern.

3682

1883 - 1892.

1 katern.

3683

1893 - 1902.

1 katern.

3684

1903 - 1912, afd. Grub..

1 katern,

3685

1903 - 1912, afd. Lott..

1 katern

3686

1913 - 1922, afd. Grub..

1 katern,

3687

1913 - 1922, afd. Lott..

1 katern,

3688

1923 - 1932, afd. Grub..

1 katern,

3689

1923 - 1932, afd. Lott..

1 katern,

3690

1931 - 1940, afd. Grub. + Lott..

1 katern.

Alfabetische registers op de akten van geboorte, huwelijk en
overlijden, 1760 - 1832. 2 katernen.
3691

1760 - 1822. 1 katern.
N.B. Opgemaakt door A. Hermkens.

3692

1822 - 1832. 1 katern.
N.B. Opgemaakt door J.H. Hermkens (?).
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INVENTARIS
VAN HET
ARCHIEF VAN HET
KADA STER.
N.B. Zie ook inv. n r s . 1382 en 1387.

- 200 -

3693- 3696

Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd in 1843.
4
delen.
N.B. De eigenlijke titel van deze leggers luidt:
"Perceelsgewijze kadastrale legger, of lijst der
grondeigenaren,
met
omschrijving
van
derzelver
ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, en voorts
aanduidende de bezitters van zakelijke regten van
vruchtgebruik, van erfpacht en van opstal, alsmede
het zuiver belastbaar inkomen aan de grondbelasting
onderhevig.ff Ze worden verdeeld in twee delen; het
eerste deel bevat "de eigenaren, enz., welke als
zodanig bij de oorspronkelijke opmaking van het
kadaster bekend waren", het tweede deel bevat "de
personen, welker regten van eigendom, enz. zijn
verkregen of bekend geworden na de oorspronkelijke
opmaking van het kadaster."
3693

Eerste deel, artikelen 3 - 463. 1 deel.
N.B. Voorin bevindt zich een "Tarief der zuivere
begrootingen van iedere soort en klasse van vaste
eigendommen in de gemeente Grubbenvorst, zoo als
deselve, ten gevolge der kadastrale schatting, bij
besluit van den staatsraad Gouverneur van het
Hertogdom, onder dagtekening van den 29 November
1842, zijn vastgesteld" en een "Alphabetische lijst
der
eigenaren,
vruchtgebruikers
enz.,
met
verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder
hunne namen en hunne eigendommen op de lijst
voorkomen."
Achterin
bevindt
zich
een
"Verzamelstaat van de slotsommen der Artikelen van
den kadastralen legger der Gemeente Grubbenvorst,
zoo als die bij de eerste opmaking van denzelven
zijn bevonden" en een
"Algemeene
verzameling,
bevattende de uitkomsten van elk tiental Artikelen."

3694

Tweede deel, artikelen 464 - 811.

3695

Tweede deel, artikelen 812 - 1126.

3696

Tweede deel, artikelen 1127 - 1417.

1 deel.
1 deel.
1 deel.

3697

Register "houdende verwijzing van de artikelen voorkomende in
den perceelsgewijzen legger, naar de nommers der kadastrale
plans", 1849 - 1894. 1 deel.

3698

Alfabetische
naamlijst
op
de
leggers, ongedateerd. 1 deel.

perceelsgewijze

kadastrale
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3699

Oorspronkelijke aanwijzende tafel "der grondeigenaren en der
ongebouwde
en gebouwde
vaste
eigendommen,
benevens
van
derzelver inhouds - grootte, klassering en belastbaar inkomen,
volgens het kadaster", aangelegd in 1843. 1 deel.
N.B. Dit deel is samengesteld uit 5 secties, te weten:
sectie A, genaamd Lottum;
sectie B, genaamd Houthuizen;
sectie C, genaamd Grubbenvorst;
sectie D, genaamd Raai Eind;
sectie E, genaamd Heihoeven.

3700

Suppletoire aanwijzende tafel "der grondeigenareti, en van de
gebouwde en ongebouwde eigendommen, benevens van derzelver
inhouds - grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens
het kadaster", 1844 - 1863. 1 deel.
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KLAPPER OP DE NAMEN, VOORKOMENDE
IN DE INVENTARIS
N.B.

De cijfers verwijzen naar de nummers van de
inventaris.
Niet opgenomen zijn de namen uit de volgende
alfabetisch geordende series:
de persoonsbundels, inv. nrs. 1288-1368 en
2440-2459;
de hinderwetvergunningen, inv. nrs. 1826-1947;
de stukken betreffende verleende premies uit
!
s rijks kas voor steun aan de particuliere
bouwnijverheid, inv. nrs. 1963-1981.

Aarsbeek, 2012, 2033, 2041.
Aarts (Aerts, Aerdts), 46.
--, A.A.-, 40, 41, 44, 45.
--, J.H.H.-, 2109.
--, L.P.-, 43.
--, M.-, 1783.
--, P.H.-, 1172.
Agrihama, N.V., 2108.
Alards, G.-, 349, 350.
Alsdorf, 2401.
Angenent, G.-, 1183.
Arcen, 1987.
-- en Velden, 1821, 2295.
Arnhem, 2025.
Arnolts, 32.
Arts, C - , 1141.
Baetse, H.-, 47.
Baltussen, P.H.-, 298.
Bartels, M.-, 259.
Basten, P.J.-, 335.
Beatrix, prinses, 1256.
Bechels, P.-, 276.
Beerkens, A.J.-, 1771.
--, J.H.-, 282.
--, P.J.-, 2061.
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Belfeld, 1821.
Benders, J.-, 1186.
Bereken, J.H. van den -, 3567.
--, P.B.J. van den -, 3569.
Berden, J.H.-, 257.
--, L.-, 1174.
--, M.A.-, 1171.
--, P.-, 260.
--, Th.H., 275.
Bergen, 1794, 2295.
Berger, L.L.H.-, 2095.
--, M.-, 276, 277.
--, familie-, 2103, 2624.
Berlo, J.H. van -, 1783.
Besouw, W.-, 302.
Betouw, W. in de -, 23.
Beurskens, M.P.H.-, 275.
--, W.-, 1758, 1761.
Bissou, P.-, 20.
Bisweide, de -, 1659, 2101, 2110, 2632, 2640, 2682.
Blerick, 1, 1369, 1370, 2089, 2176.
Blitterswijck, van -, 9.
Blitterswijk, 2089.
Blommardts, M.-, 19.
Bodden, J.-, 1160.
Boers, G., 260.
Bomers, (Boemers), J.-, 1160
--, N.-, 9.
Bontamps, K.H.L-, 256.
Boossem, H.-, 24.
Bos, A.-, 341. 2203.
--, G.-, 249, 250, 254, 342.
--, J.-, 2680.
--, P.-, 266, 2211.
--, P.H.-, 2157.
--, P.J.-, 261, 262, 320, 1143, 1153, 1761.
--, familie-, 2098.
Bosch, C.de-, 23.
Bouten, H.H.-, 2054, 2056 - 2060, 2076.
--, J.-, 1745, 1759.
--, J.H.-, 276, 329, 334, 1746, 1756, 1772, 2101.
--, J.H.H.-, 1783.
--, P.-, 259.
--, T.-, 17.
Brandt, G.A. van den-, 286, 2353.
--, H.J. van den-, 317.
Brauweiler, B.E.-, 1731.
Breda, 2131.
Briels, J.M.-, 298.
Broekeind, 2114.
Broekhuizen, 1794, 1812, 1821, 1961, 2053 - 2085, 2092 - 2098, 2108,
2109, 2117, 2133, 2287, 2295, 2344.
Broekhuizenvorst, 2089.
Broekloop, 2009, 2032, 2037.
Broekstraat, 2193.
Brünken, J.G.B.H.-, 340, 2210.
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Californië, 2138.
Camps, J.-, 1196, 1197.
Caris, L.-, 351.
Clabbers, H.H.-, 2204, 2205.
--, K.L.-, 2202.
Clercx, 284.
--, J.R.-, 257.
Clevers (Clever, Cleever), A.-, 2022.
--, H.-, 50.
--, H.M.H.-, 2110.
--, J.-, 39.
Cloten, P.-, 37.
Coenders, C - , 249, 250, 255, 2050.
--, J.G.-, 347.
--, P.F.G.-, 1731.
--, P.J.-, 283.
--, Th.-, 1761, 2054.
--, W.-, 2209.
Coenen, G.H.-, 1986.
--, J.L.-, 281, 1762.
--, W.-, 268.
Coopmans, J.-, 1780, 2028, 2062 - 2064, 2066.
Coulen, J.-, 13.
Cox, G.-, 1783.
Cremers, G.H.-, 285, 2104.
Crooijmans, H.-, 2063, 2065, 2067, 2068, 2071.
--, W.J.L.-, 1747. 1773.
Crijnen, W.-, 12, 24, 25.
Cuijpers, C - , 302.
--, J.H.-, 2065, 2067, 2069 - 2073, 2075, 2077 - 2084.
--, J.H.H.-, 2085, 2299.
--, W.-, 3638.
Derikx, P.J.-, 351.
Donders, M.P.-, 2109.
Dors, H.-, 1731.
Duitsland, 1986 - 1988.
Duijkers, J.-, 1152.
Dijk, (Dijck), A. van -, 2322.
--, A.J. van -, 2355.
--, F.W. van -, 1775.
--, G.L. van -, 2159.
--, J. van -, 1142.
--, J.J. van -, 1764, 1776.
--, M. van -, 1142.
--, P.C.C, van -, 1774.
Ebben, P.J.-, 3641.
Eindhoven, 1800, 1803, 2176.
Emma, koningin, 1252.
Eubroeksche beek, 2033, 2036, 2047.
Everlosche beek, 2013, 2026 - 2028, 2337.
Eijndt, J. van -, 30, 35 - 38.
--, M. van -, 254.
Faessen, P.J.-, 1176.
Fidei et Virtuti, kruis, 2681.
Fleuren, J.W.-, 265.
--, P.J.-, 261.
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Fleurkens, P.-, 39.
Flinsenbergh, H.-, 49.
Frencken, P.-, 1178.
Gebrokenslot, 2152.
Geest- klooster, H.-, 7, 9, 22.
Gekkegraaf, 2005, 2006, 2009, 2033, 2042, 2046, 2150.
-- van Lottum. 2032, 2040.
Gennep, 1794.
Gertrudis, parochie H.-, 2628, 2633, 2641.
Geurts, Th.-, 2026.
Gevelaers, M.D.-, 2098.
Geijsteren, 2089.
Giesen (Giessen), M.-, 302.
--, P.J.-, 267, 1146, 1761.
Gommans, G-, 1149.
Grathem, 2287.
Gremonds, 7.
Groot Raaybeek, 2032, 2036.
Grosse - Hering, K.A.-, 1731.
Grubben, P.A.-, 265.
Grubbenvorster Molenbeek, 2007, 2008, 2010, 2011, 2029, 2033, 2036.
Haaren, C. van -, 326.
Haeff, A. van -, 2338.
Halen, 2287.
Haffmans (Hafmans), A.A.L.-, 2095.
--, F.M.A.-, 2143.
--, G.-, 249, 250, 253, 257, 260.
--, M.~, 3639.
--, R.-, 303.
Hanssen, J.-, 1156.
Hegelsom, A.J. van -, 2692, 3610.
--, F.J. van -, 2106.
--, G.L. van -, 2123.
--, J.F. van -, 331.
--, P. van -, 252.
--, P.A.H, van -, 1211.
--, P.J. van -, 325.
--, W. van -, 302.
Coenders, G.A. van -, 2426.
Heierhoeve, 2114.
Helden, 1821, 2010, 2013, 2287, 2344.
Helden, H. van -, 303, 1155.
Helmond, 2176, 2184 - 2186.
Hendrik, prins, 1255.
Hendriks (Hendrix), A.H.-, 1763.
--, G.-, 2288.
--, G.E.-, 2208.
--, H.A.-, 1777.
--, H.K.-, 1764.
--, K.H.-, 1778.
--, Th.H.P.-, 1763.
Henssen, T.-, 16.
Hermans, G.-, 252.
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Hermkens, A-, 2439, 3691.
--, J.H.-, 3692.
--, J.M.-, 2680.
--, P.-, 257.
--, P.J.-, 2091.
--, familie -, 245, 2103, 2107.
Heythuizen, 2287.
Hoeijmakers, J.M.-, 285.
--, P.J.-, 2351.
Hondsbergbeek, 2033, 2040.
Hoogbroekbeek, 2033, 2040.
Horn, 2287.
Horst, 247, 1794, 1812, 1816, 1821, 2088, 2115, 2145, 2223, 2287, 2344,
2683, 3641.
Horstermans, B.-, 253.
Houthuizen, 2097, 2098, 2121, 2136.
Houthuizermolen, 2020, 2022.
Hueben, J.M.-, 332, 334, 346.
Huising, G.-, 333.
Hunnekens, A.C.-, 2061.
Huntjens, C - , 2681.
Hurk, G. van den -, 1199.
Jacobs, A.-, 2103.
--, C - , 1754.
--, H.-, 258.
--, J.-, 305.
--, M.-, 20.
--, familie-, 2096.
Jan, schutterij St.-, 2674.
Janssen, C.-, 258.
--, H.-, 1148, 1154, 2670.
--, P.M.-, 265.
Jenniskens, J.. 253, 2090.
Jonkers (Jonckers), H.G.A.-, 2322.
--, J.A.-, 2322, 2339.
--, J.C.-, 337, 2094.
--, M.P.A.-, 2322.
Joosten, G.P.H.-, 1987.
--, H.P.G.-, 318.
Joseph, harmonie St.-, 2676.
Juliana, prinses, 1254.
Kapelaanskoel, 336.
Keiren, F.S.-, 1748, 1757, 1765.
--, J.-, 2200.
--, familie-, 2106.
Keltjens, (Keltgens), A.-, 47.
--, B.-, 2062, 2064, 2066, 2070, 2072, 2074, 2075, 2079 - 2084, 2098.
--, C - , 47.
--, G.-, 47.
--, J.-, 1761, 2056 - 2060, 2098, 2158.
--, P.-, 47.
--, P.J.-, 2098.
--, S.J.-, 287 - 292, 295, 297, 300.
--, V.-, 1779, 1783.
--, W.-, 303, 2212.
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Kerp, H.H.-, 3609.
Kerpen, A.G.-, 2298.
--, G.J.-, 2298.
Kersten, J.-, 253.
Kessel, 1821, 2287.
Kessels, G.-, 252.
Keulse Barrière, 1986, 1987.
Keijzers, P.J.-, 277.
Klein - Californië, 2099 - 2102, 2110, 2112, 2117, 2120, 2137, 2179.
Korsten, E.H.H.-, 293, 296, 299.
Kraan, P.-, 1141.
Krayelsche beek, 2014, 2033, 2043, 2337.
Kwistbeek, 2010, 2013, 2337.
Kwist-, Spring- en Everlosche beek, waterschap, 2004.
Laak, J. van de -, 260.
--, J.L. van de -, 2076 - 2078, 2109.
--, P.M. van de -, 2076 - 2078.
Lenaerts (Lenarts, Lenards) A.-, 28, 48, 1199.
Lichtevelt (Lichtenveldt), D.-, 45.
--, F.H.-, 253, 336, 2154, 2691.
--, G.M.-, 244.
--, H.-, 2024.
--, M.-, 2147.
Lierop, J. van -, 327, 328.
Limburgse Groene Kruis, 2369.
Linders, H.-, 251.
--, J.-, 251, 254.
--, W.J.-, 2348.
--, familie-, 2095.
Linskens, J.-, 33.
Linssen, A.-, 255.
--, familie-, 2103.
Lipzig, L. van -, 304.
Litjens, A.-, 282.
--, M.-, 268.
Lom, B. von -, 249, 250.
-- de Berg, A. de-, 259, 262.
Lommen, M.-, 2055.
Looijbeek, 2032, 2036.
Lucassen, J.-, 3612.
--, J.W.-, 2354.
Luik, 2683.
Lijna, M.-, 11, 21.
Maas, 240 - 243, 2115, 2116, 2118, 2119, 2134, 2135, 2138, 2152, 2153,
2155 - 2161, 2163, 2197, 2199 - 2217, 2325.
Maasbree, 1369 - 1371, 1821, 2003, 2010, 2013, 2287, 2313.
Maashees, 2147 - 2149.
Maastricht, 2131.
Mans, E.-, 12, 15.
--, H.-, 24.
Martens, A.-, 251.
--, H.-, 327, 344.
Martinus, St.-, 2309.
Mathijssen (Mattijssen), W.-, 11, 20.
Meerlo, 237, 1794, 1812, 1821, 2089, 2287, 2295, 2335, 2344.
Megen, J. van -, 302.
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Mertens, G.-, 38.
--, M.G., 1659.
Meusers, zie Muijsers.
Meuijsers, zie Muijsers.
Michiel Andriaanszoon de Ruyter, 2678.
Mierbeek, 2009, 2011, 2032, 2035, 2037.
Minten, J.H.-, 2109.
Molenbeek, 2016 - 2018, 2020.
-- van Grubbenvorst, zie: Grubbenvorster Molenbeek.
-- van Lottum, 2032, 2033, 2039, 2042.
Moll, J.-, 20.
Mook, 1794.
Mulders, P.J.-, 2352.
Muijsers (Muijzers, Meuijsers, Meusers), A.-, 36-38.
--, G.-, 266, 282, 301.
--, L.-, 47.
--, P.G.-, 2104.
--, W.-, 37.
Nabben, H.-, 2207.
Neer, 2287.
Neer (Nheer), C. van -, 14, 23, 34.
--, G. van -, 14, 23.
Nellen, H.-, 338.
Noordersloot, 2033, 2043.
Nooten, J.-, 1196.
Nunhem, 2287.
Nijmegen, 1800 - 1802, 2087, 2132, 2187 - 2189, 3566.
Obers, H.-, 265.
Ottersum, 1794.
Ooijbroek, 1, 1369 - 1371.
Oijen, H. van -, 1148, 1154.
--, J. van-, 276, 277.
Papelingsche beek, 2032, 2040.
Paredis, J.A.-, 2685.
Pasch, A.H. van de -, 276.
Peeters (Peters), A.-, 1154, 1197.
--, H.-, 324.
--, J.-, 267.
--, J.g.-, 1197.
--, L.-, 1197.
--, M.-, 1780.
Pelsers (Pelzer) J.-, 26.
--, W.-, 2350.
Peters, zie: Peeters.
Pirlo, Th.-, 2349.
Pottegieters (Pottgieters), A.M.-, 12, 15.
Potten, W.-, 42.
Poulissen, P.J.-, 314.
--, Th.-, 298.
Raaybeek, 2032, 2036.
Raedts, 39.
--, P.-, 2050.
Rawater, P.H.-, 255.
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Receveur, A.-, 261.
--, E.F.C.E.-, 2092, 2095.
--, E.H.-, 268.
--, F.-, 262, 264, 270, 2148.
--, W.E.H.-, 267.
Renkens (Renckens), G.~, 301.
--, P.-, 34, 36, 255, 301, 303.
--, P.J.-, 266.
Rens, G. van -, 348.
Reuveldweg, 298, 2107.
Reijnders, L.-, 1731.
Rievers, J.-, 1755, 2100.
--, P.L.-, 1766.
Roelandt, Th.-, 49.
Roggel, 2287.
Romer, 2033, 2043.
Roodbeen, A.-, 306 - 310, 2092, 2209.
--, J.A.-, 311 - 313, 2210.
Rotterdam, 2183.
Roy, L. van -, 1159.
Rutten, A.-, 10.
--, H.-, 2 - 6.
- , J.-, 257.
Ruyter, Michiel Andriaanszoon de -, 2678.
Rijdt, C. van de -, 1145.
Salderbeek, 2012, 2032, 2038.
Sant, G. in het -, 36.
Sarolea, 2021.
Schinck, J.M.-, 294, 296, 299.
Braem, J.M.-, 2426.
Schoonwater, E.J.-, 351.
Schraven, G.W.H.-, 321, 2094.
--, H.H.-, 322 - 324, 339, 340.
--, H.J.-, 343.
--, J.-, 255.
--, J.H.-, 274.
--, P.J.-, 301.
--, S.-, 1140.
--, familie-, 2100.
Seroo, G.-, 304.
Seuren, F.J.-, 2106.
--, J.C.-, 304.
--, L.-, 1781.
Sevenum, 1794, 1812, 1821, 2006, 2116, 2150, 2287, 2344, 3612.
Siebersbeek, 2032, 2040.
Simons (Sijmons), A.-, 259.
--, J.-, 276.
--, M.-, 276.
--, P.-, 268.
Sittard, 2683.
Sloot, B.Th.-, 1210.
Slottermolen, 2016 - 2019.
Smeeten, J.-, 36.
Smits, A.-, 315.
--, A.J.-, 331.
--, C - , 251, 315.
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Smits, G.-, 1988.
--, H.-, 2207.
--, H.G.-, 2208.
--, J.-, 3608, 3638.
--, M.-, 258.
--, P.J.-, 303.
Smolders, J.-, 272.
Soest, 2053 - 2085, 2089 - 2098, 2108, 2109, 2117, 2133.
Soest, G.J. van -, 1767.
--, H. van -, 2050.
--, J. van -, 50, 249, 250, 260.
--, J.B. van -, 261, 2201.
--, M. van -, 316.
--, P.A. van -, 2106.
--, familie van -, 254, 2106, 2298.
Sophia, prinses, 1251.
--, Frederika, Mathilda, koningin, 1250.
Springbeek, 2010, 2013, 2337.
Stappers, G.-, 276.
--, G.H.-, 2100, 2681.
--, J.H.-, 2106.
--, P.H.-, 1150.
Steegh (Steeghs, Steegs), J.-, 3611.
--, M.-, 2399.
- , N.-, 265.
--, P.-, 262.
--, W.,- 2396.
Sterren, W. van der -, 2341.
Straten, L.-, 2092.
Strauwen, K.L.-, 268.
Sweijen, G.-, 1158.
Swolgen, 237.
Swolgen, J.-, 2670.
--, J.L-, 2670.
Sijmons, zie: Simons.
Tabij, C , 21, 22.
Tacken (Takken), P.-, 267.
--, P.H.-, 275.
Tassbeek, 2032, 2040.
Tax, P.J.-, 1163.
Tegelen, 1821.
Theunissen, L.-, 2206.
Thielen, G.-, 304.
--, J.H.-, 3639.
Thijssen (Thijssens), L.-, 258, 266.
--, P.-, 251, 254.
--, P.J.-, 266.
--, gebroeders -, 3565.
Titulaer, H.H.-, 275.
--, P.H.-, 319.
--, W.-, 2029.
Truijen, E.-, 26.
--, P.-, 26, 27.
--, T.-, 18.
--, W.-, 18.

- 212 -

Vaessen, A.E.-, 1767.
Vallen, B.-, 258.
Vallings, E.-, 2399.
Velden, 2152, 2153.
Ven, G.H. van de -, 1782.
Venlo, 1713, 1982, 1986 - 1988, 2025, 2087, 2088, 2132, 2147 - 2149,
2176, 2182 - 2189, 2223, 2462, 2635, 3566.
Venray, 1794 - 1797, 2344.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1271.
Vergeldt, P.M.-, 2104.
Verhaagh (Verhaegh), C - , 268.
--, G.-, 261.
--, M.G.-, 1143.
Verheggen, Th.-, 2160.
Verheijen, G.J.J.-, 2356.
--, P.-, 1144, 1147.
--- Gooren, P.H.-, 2322.
Vermaesen, E.-, 8.
--, M.-, 8.
Vermazeren, W.-, 2103.
Vermeulen, P.-, 1783, 2027.
Verners, M.-, 19.
Verrijth, P.J.-, 276.
Versleijen, E.-, 36.
Verstappen, G.-, 2395.
Vlissingen, 2182.
Voordt, H.A. van de -, 2103, 2109, 2339, 2340.
Vorstermans, G.-, 2681.
Vosbeek, P.M.-, 301.
Vries, H. de -, 2635.
--, W.Th.J. de -, 2635.
Vullings (Vullinghs), G.J.-, 277.
--, J.J.-, 280.
Waegemans, J.-, 26.
Wage, J.-, 27.
Wanssum, 1794, 1821, 2089, 2295, 2335, 2336, 2344.
Waterschap, E.-, 32.
Weeters, G.H.H.-, 2685.
Weil, 1822.
Weimar, von -, 2049.
Wellens, H.-, 259.
Wennekers, P.M.-, 2439.
Wezelse Barrière, 1986, 1987.
Wilhelmina, koningin, 1253.
Willebois, P.J. de -, 1787.
Willem I, koning, 1247.
- - I I , koning, 1248.
-- III, koning, 1249.
-- I van Oranje, prins, 2679.
Willems (Willemse, Wilmsen), A.H.M.-, 2103.
--, H.-, 351.
--, H.H.-, 2102.
--, M.J.-, 317.
--, Th.-, 12, 24, 25, 276.
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Wilmer, B.A.-, 2101, 2110.
--, B.J.-, 2101.
--, J.-, 1760.
--, familie -, 2110.
Winters Mzn., H.-, 1270.
Wolters, J.-, 330, 345.
--, P.-, 269.
Wylick, I. van -, 1735.
Hafmans, H. van -, 271.
Wijmar, van -, 2325.
Zaar, 2122.
Zanden, G. van der -, 304.
--, J.H. van der -, 2085.
Zanders, J.M.-, 2092, 2213.
--, M.-, 2092, 2211.
--, P.M.-, 2101.
--, W.-, 322, 323.
--, familie -, 2304.
Zandt (Zant), C. in f t -, 262, 268.
--, G. in f t-, 1151.
--, H. in f t - , 252.
--, J. in f t - , 252.
--, J.H. in f t -, 1783, 1784.
Zegers, B.-, 1157.
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KLAPPER OP ZAKEN EN ONDERWERPEN,
VOORKOMENDE IN DE INVENTARIS
N.B. De cijfers verwijzen naar de nummers van
de inventaris.

Aangifte verhuizingen binnen gemeente, 1708.
Aangraven dennenbossen, 355.
Aanlegplaats veer, 2211.
Aanstelling tweede ambtenaar burgerlijke stand, 1667.
Aanstelling vroedvrouw armenpraktijk, 2393.
Aanvul1ingslegger toegangswegen stations in Limburg, 2169.
Accijnsen, 1558, 1559.
Administratief bezoek, 238.
Administratieve briefwisseling, 1204.
Admodiatie rijksaccijnsen, 1558.
Afbakening wegen, 2128.
Afbrokkeling Maasoever, 2052.
Afkondiging plaatselijke verordeningen, 1207.
Afkondigingen, 82.
Afpaling wegen, 2128.
Aftreden leden gemeenteraad, 1238, 1239.
Agent arbeidsbemiddeling, 2359.
Agentschap arbeidsbemiddeling, 2358, 2363 - 2366.
Alfabetische lijsten eigenaars paarden, 3356 - 3358.
-- lijsten garde civique, 3266 - 3268.
-- lijsten rustende schutterij, 3072 - 3124.
-- naamlijsten militie, 2827 - 2912.
-- registers op geboorten, huwelijken en overlijden, 3691, 3692.
Algemene politieverordening, 1654 - 1658.
-- rollen rustende schutterij, 3176 - 3197.
Ambachten, staat -, 2293.
Ambtenarenreglement, 1274.
Arbeidsbemiddeling, 2358 - 2367.
Arbeidswet, 2326.
Archiefbewaarplaats, 1212.
Armenpraktijk, vroedvrouw -, 2392, 2393.
Armlastige gezinnen, lijst -, 2394.
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Arrestantenlokaal, 2625, 3368 - 3370.
Aspergeroest, 2284.
Attestatiën de vita, 1730.
Autobusdiensten, 2182.
Aziatische cholera, 1822.
Baatbelasting, 1386.
Batwerken, 2049, 2050.
Bebouwde kommen, 2177.
Bedelarij, 1788.
Bedrij fsbelasting, 1652.
Begraafplaatsen, 1823, 1824.
Begrafenisrechten, 2684.
Begrotingen burgerlijk armbestuur Grubbenvorst, 3571 - 3582.
-- burgerlijk armbestuur Lottum, 3614 - 3625.
-- gemeente, 415 - 536.
Belasting bedrij fs- en andere inkomsten, 1652.
-- bezittingen, buitengewone -, 1653.
-- bomen, 356 - 412.
-- deuren en vensters, 1373, 1374.
-- dode hand, 1481.
-- toneelvertoningen, 1401.
Benoeming wethouders (assessoren, schepenen), 1241.
Bescherming vogels, 1789, 1790.
Besluiten burgemeester en wethouders, 76 - 81.
-- burgerlijk armbestuur Grubbenvorst, 3563, 3564.
— raad, 6 5 - 7 5 .
Besmettelijke ziekten, 1817 - 1821.
-- ziektengelden, 1817.
-- ziektenverordening, 1819.
Beurzenstichtingen, 2670.
Bevolkingsregisters, 1673 - 1697.
Bevolkingsstatistieken, 1711.
Bewaarschool, 2642 - 2644.
Biljarten, personele belasting-, 1398.
Bioscopen, 1811.
Blinden, 2376.
Bloemenfeest, 2677.
Boombelasting, 356 - 412.
Boomkwekers, 2409.
Bouw- en woningtoezicht, 1954.
Bouwnijverheid, particuliere-, 1962 - 1981.
Bouwvergunning, register aanvragen-, 1958.
Bouwvergunningen, 1958.
Bouwverordening, 1955, 1956.
Branden, 2404.
B r andgevaar, 1998.
Brandspuitenhuisje, 2002, 2625, 3368.
Brandweer, 1999 - 2001.
Breischool, 2643.
Briefwisseling, administratieve-, 1204.
Brievenbussen, 2218.
Broederdienst, 2958, 2959.
Broodbakkersbedrij f, 2322.
Broodzetting, 2317, 2318.
Bruggen, 2151.
Buitenlandse paspoorten, 1726 - 1729.
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Burgerlijk armbestuur, 2377 - 2390, 3563 - 3641.
Burgerrechtelijke handelingen, 1272.
Burgerwacht, 1736 - 1738.
Buskruid, 1997.
Buurtwegenreglement, 2164.
Bijlagen rekeningen burgerlijk armbestuur Grubbenvorst, 3596 - 3606.
-- rekeningen gemeente, 955 - 1136.
Bijzonder onderwijs, 2427.
Bijzondere rollen rustende schutterij, 3198 - 3229.
Certificaten inlandse oorsprong, 2302.
Cholera, 1822.
College studia humaniora, 2667.
-- zetters voor f s rijks directe belastingen, 1375.
Commissie bijzondere noden, plaatselijke -, 2368.
-- plaatselijk toezicht lager onderwijs, 2606, 2607.
-- wering schoolverzuim, 2609 - 2611.
Contröleregister garde civique, 3269.
Correspondent arbeidsbemiddeling, 2360 - 2362.
Correspondentie, 85 - 120.
-- ambtenaar burgerlijke stand, 3642 - 3643.
-- begrotingen, 574 - 674.
-- rekeningen, 853 - 954.
Crisis - comité, nationaal -, 2368.
Dagvaardigingen, 3365.
Dennenbossen, aangraven-, 355.
--, vliegworm in -, 2286.
Deserteurs, 2407, 3015.
Dienstboden, personele belasting -, 1395, 1396.
Diphterie, 1822.
Dispensatie huwelijksbeletselen, 1671.
Distributiebedrij f, 1270.
Distributieschuld, 1201.
Dode hand, belasting -, 1481.
Drenkeling(en), 2403, 2680.
Drinkwater, 1953.
Dubbel stel registers burgerlijke stand, vergunning houden-, 1670.
Dubbeltjes, inwisseling oude-, 2228.
Duiker, 2149, 2150.
Dynamiet, 1997.
Ecole dfeconomie rurale et vétérinaire, 2669.
Eensgezinswoningen, 1961.
Electriciteitsnet, 2297.
Electriciteitsvoorziening, 2297.
Electrificatie, 2295, 2296.
Electrische stroom, 2294.
Financiële splitsing gemeente, 1137, 1138.
-- verhouding, 239.
Fonds aanmoediging en ondersteuning gewapende dienst, 2408.
Functionarissen, provinciale-, 1257.
Geadmodieerde accijnsen, 1559.
Geestelijken, 2695.
Geïnterneerde militairen, 2405.
Geïnterneerden, 2406.
Gemaal, accijnsen op-, 1558.
Gemeenschappelijke regeling aanstelling vroedvrouw armenpraktijk, 2393.
-- regeling streekplan Noord - Limburg, 1949.
-- regeling verbetering Kwistbeek, Springbeek en Grubbenvorster Molenbeek, 2010.
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Gemeente-archief, 1206.
Gemeentefondsbelasting, 1555, 1556.
Gemeentehuis, bouw nieuw-, 1210 - 1213.
--, opening nieuw-, 1214.
Gemeentestempel, 233.
Gemeenteveldwachters, 1265 - 1267.
Gemeenteverslagen, 143 - 222.
Gemeentewapen, 232.
Geslacht, accijnsen op-, 1558.
Gevaarlijke arbeid jeugdige personen en vrouwen, 2327.
Gewapende dienst, 2408.
Geweren, 1660.
Gewichten, 2225, 2226.
Gezondheidscommissie, 1794 - 1797.
Giften koningin, 2370.
Gouden en zilveren werken, 2316.
Granen, geteelde-, 2283.
Grensregeling, 240 - 243.
Grensscheiding, 237.
Grondaanvu11ing, 2215.
Grondbelasting, 1373, 1374, 1376 - 1382.
Grondgebied gemeente, 235.
Grondgebruik, 2229 - 2240.
Grootboek nationale (nederlandse) schuld, 1161, 1162, 1164, - 1171, 1173,
1175, 1177, 1180, 1182, 1188.
Grootboeken inkomsten, 3463 - 3477.
-- uitgaven, 3531 - 3545.
Gymnastiek, 2605.
Hagelslagen, 2402.
Hand- en spandiensten, 1647 - 1649.
Handelaren in bomen, 2409.
Handeldrijvende en industriële middenstand, 2291.
Handwijzers, 2180.
Harmonie, 2675 - 2677.
Hazard-spelen, 1787.
Herbergen, sluiten-, 1734.
Herhalingsonderwijs, 2645 - 2666.
Herijk, 2226.
Hinderwetvergunningen, 1825 - 1947.
Hondenbelasting, 1402 - 1480.
Hondenkarren, 1792.
Hondsdolheid 1985.
Hoofdelijk invullingsregister, 1714.
Hoofdelijke omslag, 1482 - 1552.
Huishoudelijk reglement commissie wering schoolverzuim, 2609.
-- reglement dienst nachtwacht, 1740.
Huisnummersregisters, 1709 - 1710.
Hulpkasboeken inkomsten, 3433 - 3447.
Hulppostkantoren, 2218.
Hulptelefoonkantoor, 2220, 2221.
Hulptelegraafkantoor, 2220, 2221.
Hulpverlening, 2410, 2411.
Huurwaarde, personele belasting-, 1394.
Huwelijksaangifte, 3645.
Huwelijksafkondigingen, 3644.
Huwelijksbeletselen 1671, 3645.
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Indicateurs, 121 - 142.
Industriële middenstand, 2291.
Ingekomen personen, 1698 - 1699.
-- stukken, 121 - 142.
Ingezetenschap, 1722 - 1724.
Inkomstenbelasting, plaatselijke-, 1553.
--, rijks-, 1554.
Inkwartiering, 3359.
Inrichting voor lijders aan besmettelijke ziekten, 1821.
Inschrijvingsregister(s) garde civique, 3265.
-- landstorm, 3292 - 3329.
-- landweer, 3271 - 3291.
-- militie, 2705 - 2826.
-- rustende schutterij, 3020 - 3071.
Instellingen van weldadigheid, lijsten -, 2371.
Instituut voor blinden, 2376.
Instructie agent arbeidsbemiddeling, 2359.
-- gemeente-ontvanger, 1262, 1263.
-- gemeentesecretaris, 1261.
-- hoofd luchtbeschermingsdienst, 1991.
-- uitkijkpost luchtbeschermingsdienst, 1994.
-- vroedvrouw armenpraktijk, 2392.
-- wacht luchtbeschermingsdienst, 1992, 1993.
Intercommunale arbeidsbemiddeling, 2367.
Invaliditeitswet, rente-, 2426.
Inventaris, 230.
Jaarmarkt, 2303, 2308 - 2312.
Jaarwedde ambtenaren burgerlijke stand, 1669.
-- burgemeester, 1258.
-- onderwijzend personeel, 2431 - 2433.
-- ontvanger, 1258.
-- secretaris, 1258.
-- wethouders, 1246, 1258.
Jacht, opening-, 2323.
Jachtakten, 2323, 2324.
Journaal ontvangsten en uitgaven, 3389, 3390.
Journalen ontvangsten, 3391 - 3432.
-- uitgaven, 3478 - 3513.
Kadastrale belasting, 1382, 1387.
-- leggers, 3693 - 3696.
Kamer van volksvertegenwoordigers, 1214.
Kantonniersdienst, 2127.
Kapel, 2685.
Kapelanie, 1208, 1209.
Kapverbod, 2287.
Kasboeken inkomsten, 3448 - 3462.
-- uitgaven, 3514 - 3530.
Keuring waren, 1799.
Keuringsdienst waren, 1800 - 1803.
-- vee en vlees, 1812, 1813. 1816.
Keuringsraad, 2944.
Keuringsregisters landstrom, 3330 - 3351.
-- ongeschikt verklaarde personen voor krijgsdienst, 3352 - 3354.
Keurloon, 1814.
Keurstieren, 2289.
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Kerk, 2700 - 2702, 2704.
Kerktoren, 2697, 2703.
Kermis, 2303, 2313 - 2315.
Kiezerslijsten, 1216 - 1221.
Kinkhoest, 1822.
Kleine boeren, 2412, 2414.
-- tuinders, 2413, 2414.
Koffiehuizen, 1811.
--, personele belasting-, 1399.
Koorts, typhoïde-, 1822.
Koperen munt, 2228.
Kosters, 2695.
Krankzinnigen in particuliere woningen, 2375.
Krankzinnigengesticht voor vrouwen te Grubbenvorst, 2372 - 2374.
Kruideniersbedrij f, 2322.
Land- en tuinbouwers, 2410, 2411.
Landarbeiders, 2344 - 2347.
Landbouwgewas s en, 2282.
Landbouwverslagen, 2241 - 2281.
Landloperij, 1788.
Landverbeteringen, 1380.
Leeftijd bij toelaten en verlaten school, 2461.
Leerplannen, 2603.
Leges secretarie, 1570 - 1646.
Legger waterlossingen, 2031 - 2033.
Lesroosters, 2604.
Levensmiddelenbedrij f, 1268, 1269.
Levensverzekering, 2425.
Losplaats aan de Maas, 2199 - 2216.
Los- en laadplaats aan spoorweghalte, 2193, 2194.
Lotingsregisters militie, 2913 - 2940.
-- rustende schutterij, 3125 - 3175.
Lijfrenten, 1730.
Lijken, 1823.
Lijkenhuizen, 1824.
Lijsten instellingen van weldadigheid, 2371.
Luchtbescherming, 1996.
Luchtbeschermingsdient, 1990 - 1995.
Lunchrooms, 1811.
Marktplein, 2304, 2305.
Maten en gewichten, 2225, 2226.
Mazelen, 1822.
Memories van toelichting op de begrotingen, 537 - 573.
-- van toelichting op de rekeningen, 800 - 852.
Merries, 2288.
Middenstand, 2291.
Militaire inkwartieringen, 3360.
-- leveranties, 3360.
-- transporten, 3360.
-- vorderingen, 3360.
Militieraad, 2943.
Miltvuur, 1985.
Mond- en klauwzeer, 1985.
Munitie, 1997.
Munt, koperen -,2228.
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Mutatiën ambtenarenpersoneel, staten -, 1280.
Muziekkiosk, 2676.
Mijnramp, 2401.
Naaischool, 2643.
Naamstaten rustende schutterij, 3230 - 3249.
Nachtwacht, 1739 - 1742.
Najaarsoefeningen, 3006 - 3014.
Nationaal congres, 1214.
-- crisis - comité, 2368.
Nationaliteitsbewijzen, 1725.
Naturalisatie, 1731.
Nederlandschap, 1722 - 1724.
Notulen burgemeester en wethouders, 6 2 - 6 4 .
-- burgerlijk armbestuur Grubbenvorst, 3563.
-- raad, 51 - 61.
Numerieke staten rustende schutterij, 3250 - 3263.
Nummerwisseling, 2961.
Oefening luchtbescherming, 1996.
Onderstandsdomicilie, 2396, 2397.
Onderzoek registers burgerlijke stand, 3646.
Ongevallenverzekering gemeentepersoneel, 1287.
Ontsierende terreinafsluitingen, 2672.
Ontslag leden gemeenteraad, 1239.
-- militie, 3017, 3018.
-- wethouders, 1241.
Ontwerp-reglement dienst nachtwacht, 1741.
Ontwikkeling jeugdige personen, 2671.
Onvoorziene rampen, 2400.
Onweren, 2402.
Oogziekten, 1822.
Opmeting wegen, 2128.
Opneming gemeentekas, 1191.
Oude dubbeltjes, 2228.
Overdracht school, 2628.
Overeenkomst bouw en exploitatie inrichting voor lijders besmettelijke ziekten,
1821.
Overlaadinrichting steenkolen, 2217.
Overlijdensverklaringen, 3645a.
Overwegen, 2196.
Paarden, personele belasting-, 1395 - 1397.
Particuliere bouwnijverheid, 1962 - 1981.
-- werkverschaffing, 2338 - 2341.
Paspoorten, buitenlandse-, 1726 - 1729.
Pastorie, 2698, 2699.
Patentbelasting, 1374, 1651.
Pensioen ambtenaren burgerlijke stand, 1669.
-- burgemeester, 1258.
-- gemeente-ambtenaren, 1280 - 1286.
-- onderwijzend personeel, 2435 - 2438.
-- ontvanger, 1258.
-- secretaris, 1258.
Personele belasting, 1373, 1374, 1388 - 1400.
Plaatselijk toezicht lager onderwijs, commissie-, 2606, 2607.
Plaatselijke commissie voor bijzondere noden, 2368.
-- inkomstenbelasting, 1553.
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Plaatsnaamborden, 2180.
Plaatsvervanging, 2961.
Plantrecht bomen, 285.
Pokken, 1822, 1985.
Polis ongevallenverzekering gemeentepersoneel, 1287.
Politieverordening, algemene-, 1654 - 1658.
Post, bestelling-, 2218.
Premies steun aan de particuliere bouwnijverheid, 1962 - 1981.
Presentiegeld raadsleden, 1237.
Presentieregisters vergaderingen burgemeester en wethouders, 1242 - 1245.
-- vergaderingen gemeenteraad, 1233 - 1236.
Processen - verbaal, 3362 - 3364.
Provinciale functionarissen, 1257.
-- verordening weren inbreuken op natuurschoon, 2673.
P.T.T., 2223.
Raadhuis, 1208, 1209.
Radiodistributie, 2224.
Rampen, 2400, 2401
Rapporten, 3364.
Recht van weidegang, 1369, 1370.
Rechten burgerlijke stand, 1570 - 1646.
-- warenwet, 1803 - 1810.
Regeling aanstelling vroedvrouw armenpraktijk, gemeenschappelijke-, 2393.
-- kantonniersdienst, 2127.
-- keuringsdienst vee en vlees, 1812.
— onderwijs, 2460.
-- steun werklozen, 2415, 3613.
-- streekplan Noord-Limburg, gemeenschappelijke-, 1949.
-- toelating kinderen uit Grubbenvorst tot school te Venlo, 2462.
-- verbetering Kwistbeek, Springbeek en Grubbenvorster Molenbeek, gemeenschappelijke-, 2010.
Registers burgerlijke stand, 3648 - 3673.
-- burgerlijke stand, vergunning houden dubbel stel-, 1670.
-- mandaten, 3561 - 3562.
Registratierecht, 1560.
Registratuurstelsel, 1206.
Reglement, ambtenaren -, 1274.
-- burgerlijk armbestuur, 2377, 2378.
— commissie wering schoolverzuim, huishoudelijk-, 2609.
-- dienst nachtwacht, huishoudelijk-, 1740.
— dienst nachtwacht, ontwerp-, 1741.
-- houden keurstieren, 2289.
-- nachtwacht, 1739.
-- orde vergaderingen burgemeester en wethouders, 1240.
-- waterlossingen, 2030.
-- weiden vee, 352.
Reiniging waterlossingen, 2015.
Rekening-courant-overeenkomst, 1190.
Rekeningen burgerlijk armbestuur Grubbenvorst, 3583 - 3595.
-- gemeente, 675 - 799.
Rente invaliditeitswet, 2426.
Repertoria akten registratie, 1561 - 1569.
Restaurants, 1811.
Retardaires, 3015.
Richtingsborden, 2180.
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Roken kinderen, 1786.
Roodvonk, 1822.
Rooster aftreding leden gemeenteraad, 1238.
Rozen- of bloemenfeest, 2677.
Rundvee, 1983.
Rijksinkomstenbelasting, 1554.
Rijkspakwerk, 2051.
Rijkspostspaarbank, 1179.
Rijkstelefoonkantoren, 2219.
Rijwielpad, 2111, 2125.
Sabels, 1660.
Schepenbankszegel, 234.
Schoenherstellers-, maatschoenmakers- en schoenverkopersbedrijf, 2322.
Schoolgeld, 2463 - 2601.
-- herhalingsonderwijs, 2647 - 2665.
Schouw waterlossingen, 2045 - 2048.
Schurft, 1822.
Schutterij St. Jan, 2674.
Senatoren, 1214.
Sluiten herbergen, 1734.
Sociale staat ambtenaren gemeente, 1278.
Splitsing, financiële-, 1137, 1138.
-- wegen provinciaal belang, 2129.
Spoorweghalte, 2190 - 2194.
Spoorwegsloot, 2025.
Springstieren, 2228.
Staat buurtwegen, 2166 - 2168.
Staten gemeente-eigendommen, 414.
Station, 2189.
Statistische opgaven, algemene-, 223 - 229.
Statuten woningbouwvereniging, 1959.
Steenkolen, accijnsen op-, 1558.
Stemdistricten, 1215.
£>teun aan werklozen, regeling-, 2415.
Steunverlening, 2412 - 2414, 2419 - 2424.
Stier, verkoop van-, 274.
Stoombootdiensten, 2198.
Stoppen treinen, 2195.
Stormrampen, 2401.
Straatbelasting, 1383 - 1385.
Straatverlichting, 2141.
Streekplan, 1949, 1950.
Studia humaniora, 2667.
Stuwrecht, 2022.
Tarieven gebruik electriciteit, 2301.
-- veren, 2161.
T . b . c , 1822.
Telefoonkabels, 2222.
Telefoonnet, 2222.
Terreinafsluitingen, ontsierende-, 2672.
Tienjaarlijkse alfabetische klappers akten burgerlijke stand, 3674 - 3690.
-- volkstelling, algemene-, 1712 - 1721.
Tolrecht, 2053 - 2085.
Toneelvertoningen, belasting-, 1401.
Tracé weg, 2176.
Transformatorhuisje, 2298 - 2300.
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Turf, accijnsen op-, 1558.
Tweede ambtenaar burgerlijke stand, 1667.
Typhoïde koorts, 1822.
Uitbreidingsplan, 1948.
Uitspraken keuringsraad, 2944.
Vaatwerk, 2226.
Varkens, 2288.
Vastenavondszondag, 2311, 2312.
Veerartsenijkunde, 1989.
Veer, 2152 - 2163, 2211.
Veerdam, 2155.
Veerpont, 2162.
Veestapel, 2229 -2240.
Veetentoonstelling, 2290.
Veeziekten, 1985.
Veldwachters, gemeente-, 1265 - 1267.
Verblijfregister, 1733.
Vergunning invoer vee, 1986 - 1988.
Vergunningsrecht sterke drank in het klein, 1650.
Verheffing kapel tot openbare kapel, 2685.
Verhuizingen binnen gemeente, 1708.
Verkiezing assessoren, 1223.
-- burgemeester, 1223.
-- kandidaten eerste kamer, 1226.
-- leden gemeenteraad, 1216 - 1223, 1229 - 1232.
-- leden provinciale staten, 1216 - 1222, 1227, 1228.
-- leden tweede kamer, 1216 - 1222, 1225, 1226.
Verlof militie, 2977 - 3005.
Verlofgangersregisters, 2992 - 3004.
Verlofpassen miliciens, 3005.
Vermogensbelasting, 1557.
Veroordelingen, 3367.
Verordening aangifte verhuizingen binnen gemeente, 1708.
-- aanvulling reglement rechtstoestand ambtenaar burgerlijke stand, 1668.
-- aanwijzende verordeningen tegen wier overtredingen straf is bedreigd, 1273.
-- afkondiging plaatselijke verordeningen, 1207.
-- agentschap arbeidsbemiddeling, 2358.
--, algemene politie-, 1654 - 1658.
-- beheer levensmiddelenbedrij f. 1268.
-- beroep art. 7 en 9 woningwet, 1957.
-- bescherming vogels, 1789.
-- besmettelijke ziekten-, 1819.
-- bevelende beschrijven en merken rundvee, 1983.
-- binnentreden woningen, 3361.
-- bouw-, 1955, 1956.
-- brandweer, 1999.
-- classificatie gemeente heffing gemeentefondsbelasting, 1556.
-- classificatie gemeente heffing personele belasting, 1393.
-- commissie plaatselijk toezicht lager onderwijs, 2606.
-- drankgebruik jeugdige personen, 1785.
-- eisen benoembaarheid en bezoldiging veldwachters der gemeente, 1265.
-- gewicht roggebrood, 2321.
-- heffing belasting bomen, 356.
-- heffing belasting honden, 1402.
-- heffing belasting in natura, 1647.
-- heffing belasting toneelvertoningen, 1401.
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Verordening heffing besmettelijke-ziektengelden, 1817.
-- heffing gelden voor standplaats woonwagen, 1662.
-- heffing hand- en spandiensten, 1647.
-- heffing hoofdelijke omslag, 1482.
-- heffing keurloon, 1814.
-- heffing leges secretarie en rechten burgerlijke stand, 1570.
-- heffing opcenten hoofdsom gemeentefondsbelasting, 1555.
-- heffing opcenten hoofdsom grondbelasting, 1381.
-- heffing opcenten hoofdsom personele belasting, 1392.
-- heffing opcenten hoofdsom rijksinkomstenbelasting, 1554.
-- heffing opcenten hoofdsom vermogensbelasting, 1557.
-- heffing plaatselijke inkomstenbelasting, 1553.
-- heffing rechten keuringsdienst waren, 1803.
-- heffing retributie gebruiken losplaats aan Maas, 2199.
-- heffing schoolgeld, 2463.
-- heffing schutgelden en berg- en bewaarlonen, 1666.
-- heffing staangeld markten en openbare pleinen, 2307.
-- heffing straatbelasting, 1383.
-- heffing tolrecht, 2053.
-- heffing vergoeding voor inlichtingen of opgaven uit bevolkingsregister, 1707,
-- heffing vergunningsrecht sterke drank in het klein, 1650.
-- herhalingsonderwijs, 2645.
-- instandhouding goede orde op buitenplein van en toegangen tot stationsgebouw, 1665.
-- jaarwedden hoofden en verder onderwijzend personeel, 2431.
-- keuring waren. 1799.
-- keuringsdienst vee en vlees, 1813.
-- maatregelen tot wering veeziekten, 1984.
-- regelende verkeer op openbare wegen, 2178.
-- regeling herhalingsonderwijs, 2645.
-- roken kinderen, 1786.
-- samenstelling, gewicht en prijs roggebrood, 2320.
-- verordening tapverbod dagen mobilisatie, 1744.
-- tijdvakken vergunningen art. 13, eerste lid, leerplichtwet, 2602.
-- uitbetaling jaarwedde onderwijzers e t c , 2432.
-- uitvoering artikel 5 veewet, 2306.
-- verbod voederen vee met rogge of roggebrood, 2319.
-- vervoeren en begraven lijken en bescherming begraafplaatsen, 1823.
-- voorgevelrooilijnen voor straten en wegen, 1951.
-- voorkoming brandgevaar, 1998.
-- voorkoming en beteugeling besmettelijke ziekten, 1818.
-- vrijwillige brandweer, 2000.
-- weren inbreuken op natuurschoon, provinciale-, 2673.
-- weren ontsierende terreinafsluitingen, 2672.
-- wering drankmisbruik dagen demobilisatie, 1743.
-- wering vliegworm in dennenbossen, 2286.
--, winkelsluitings-, 2357.
-- woonwagens. 1661.
Verordeningen, afgekondigde plaatselijke-, 83.
Verslagen agentschap arbeidsbemiddeling, 2363 - 2366.
-- buurtwegen en waterlossingen, 2 1 7 0 - 2 1 7 5 .
-- landbouw-, 2241 - 2281.
-- verkrijging onroerend goed door landarbeiders, 2345 - 2347.
-- werkverschaffing, 2328 - 2331.
-- werkzaamheden correspondent arbeidsbemiddeling, 2360 - 2362.

- 226 -

Vertrokken personen, registers-, 1700 - 1705.
Vervoer buskruid, dynamiet en munitie, 1997.
Verzamelpostenboek, 3546 - 3560.
Verzamelstaten bevelschriften, 955 - 1033.
-- ontvangsten, 955 - 1033.
Verzekering school en onderwijzerswoning tegen brand, 2629, 2630.
Verzoekschriften, 84.
Vestigingsvergunningen, 2322.
Vissen in de Maas, 2325.
Vlekziekte, 1985.
Vliegworm in dennenbossen, 2286.
Vluchtelingen, 2405.
Vogelbescherming, 1790.
Vogelwet, vergunningen-, 1791.
Volkstelling, algemene tienjaarlijkse-, 1712 - 1721.
Vondelingen, 2398.
Vonnissen, 3365, 3366.
Voogden, 1706.
Voorgevelrooilijnen, 1951.
Voorschotten ingevolge landarbeiderswet, 2348 - 2356.
Vorststeunregeling, 2418.
Vreemdelingen, 1732.
Vroudvrouw armenpraktijk, 2392, 2393.
Vrijstelling militie en dienstplicht, 2945 - 2960.
Wachthuis, 1208.
Wachtkamer, 2192.
Wapendiploma, 232.
Waterleidingsplan, 1952.
Waterschap, oprichting-, 2004.
Watersnoden, 2403.
Watervogels, 2323.
Weegbruggen, 2399.
Weeshuis, 2399.
Wegwijzers, 2180.
Weidegang, recht van-, 1369, 1370.
Weiden vee, 352 - 354.
Weren inbreuken op natuurschoon, 2673.
Wering schoolverzuim, commisie-, 2609 - 2611.
Werkloosheid onder jeugd, 2343.
Werklozenzorg, 2416, 2417.
Werkverschaffing, 2328 - 2333, 2338 - 2342, 2421, 2422.
Wezen, 2399.
Winkelsluitingsverordening, 2357.
Woningbouwvereniging, 1959.
Woningvereniging, 1960.
Woonwagens, 1661 - 1664.
U k , 2226.
Zegelrecht, 1560.
Zekerheidsstelling gemeente-ontvanger, 1264.
Ziekte van Weil, 1822.
Ziektengelden, besmettelijke-, 1817.
Ziektenverordening, besmettelijke-, 1819.
Zittingen militieraad, 2943.

