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archiefbescheiden
Classificatienr.
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.712
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714

Hoofdomschrijving
recognities
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
wederopbouw
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen

-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714
-1.714

belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen
belastingen

-1.714

belastingen

-1.714
-1.714
-1.714

belastingen
belastingen
belastingen

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

Dossieromschrijving
nijmeegsebaan en nieuweweg; recognitie fietspad (wp 17)1947/1960
besprekingen met diverse instanties betr. de reconstructie van Groesbeek 1945
commissie voor wederopbouw; instelling, samenstelling 1945/1946
commissie voor wederopbouw; vergaderingen 1945/1948
deklaraties gederfde leges voor bouwvergunningen 1948/1959
diverse aangelegenheden mbt. boerderijen 1945/1955
financiële administratie herstel oorlogsschade 1945/1954
herbouwplannen groesbeek-dorp, de horst, breedeweg 1948/1950
herstel hotel gelria, dorpsstr.43 1949/1960
huisvesting arbeiders 1946/1949
klacht betreffende functioneren provinciaal bureau te Arnhem 1950
opheffing streekbureau wederopbouw en overdracht werkzaamheden 1948/1957
plannen particulieren tot herbouw 1945/1955
verslagen werkzaamheden,besprekingen met volkshuisvesting,afgraven metselzand 1945/1957
classificatieverordening heffing personele belasting 1936
heffing en invordering van reinigingsrechten 1956/1969
heffing rechten op bioscoopvoorstellingen en dansen 1933/1937
heffing rioolrechten 1951/1953
hondenbelasting 1932/1947
klassificatie verordening heffing personele belasting 1949/1950
legesverordening 1948
legesverordening 1966/1978
legesverordening ambtenaren burgelijke stand 1924/1959
notitie betr. de gevolgen van de wijziging van belastingvoorschriften 1971 en de verordening inzake heffing van
plaatselijke belastingen 1940
onroerend goedbelasting 1979/1980
opcenten hoofdsom grondbelasting 1943/1950
opcenten op de hoofdsom der personele belasting 1943/1946
rioolbelasting 1956/1961
samenstelling kohier 1974/1978 en incasso (correspondentie)
straatbelasting 1949/1964
vaststelling vermenigvuldigingscijfer voor de heffing der ondernemingsbelasting 1943/1950
vergunningsrecht sterke drank 1932/1952
verlofsrecht zwak-alcoholische drank 1932/1951
vermakelijkheidsbelasting 1947/1967
verordening op de heffing en invordering van een belasting op vermakelijkheden 1968
verordening op de heffing en invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank 1968 en wijziging
1974
verordening op de heffing en invordering van een recht voor het gebruik van de gemeentelijke stortplaats
r.b. 13-4-1971
verordening op de heffing en invordering van een reinigingsrecht 28-2-1974 t/m 4e wijziging 1978
verordening op de heffing en invordering van een rioolbelasting 1961/1978 en wijziging
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Volg.nr.
1051
471
1
2
473
9
1717
472
8
6
4
3
7
5
20
87
22
18
19
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28
29
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1990
15
16
21
17
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14
24
25
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-1.714
-1.714

belastingen
belastingen

-1.714
-1.714
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75

belastingen
belastingen
openbare orde
openbare orde
openbare orde
openbare orde
openbare orde
openbare orde
openbare orde
openbare orde
openbare orde

verordening op de heffing van een belasting op de honden rb. 19-9-1947 en 9-4-1964 en rb. tot intrekking verordening
25-5-1971
verordening op de heffing van een straatbelasting 1968/1978 en wijziging

2256
1984
1986
1983
38
30
31
1028
41
43
33
42
40

-1.754.213

verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting 1950 en 1971/1976 en wijziging
verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting 1955 en 1971
aanmeldingsverordening; verordening, uitvoering 1942/1943
algemene politieverordening 1943/1956; wijzigingen
algemene politieverordening 1958; en wijzigingen t/m 1980 1958/1980
avondklok 1943/1945
grensbewaking; voorschriften, personeel, correspondentie 1943/1945
landverraderlijke personen - naamlijsten NSB-ers en internering duitsers (NIET OPENBAAR) 1944/1945
maatregel tegen activiteiten in de openlucht (geluidsoverlast) 1980
maatregelen tov. nederlanders - goederen van gearresteerden en geïnterneerden 1944/1968
maatregelen tov. nederlanders- inhechtenisneming (voorschriften, kennisgevingen) 1940/1944
oorlogshandelingen (NIET OPENBAAR) 1945 wo. arrestatie nsb-ers, melding overledenen, hulp slachtoffers,
overzichten etc.
openbare orde
oorlogsschade, schade door plundering 1944/1949
openbare orde
overlast honden (dierenpension) Herwendaalseweg 13 mevr.Vermeulen 1974/1976
openbare orde
plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen; instelling, samenstelling, opheffing 1952/1970
openbare orde
tekst verordening 1959 en wijzigingen 13-1968, 17-1975 en 19-1980
openbare orde
verordening sluiting gemeenten groesbeek, ubbergen en van de ooypolder (incl. intrekkingen 1945
openbare orde
vliegen met radiobestuurde modelvliegtuigen in strijd met bouwverordening 1975/1977 (map 1)
openbare orde
vliegen met radiobestuurde modelvliegtuigen in strijd met bouwverordening 1977/1980 (map 2)
openbare orde
gemeenschappelijke regeling betreffende de bevordering van het maatschappelijk welzijn van de woonwagenbevolking in
standplaatsen voor woonwagens de regio nijmegen r.b. 21-12-1977; wijziging gem. regeling 27-9-1979

-1.754.213

standplaatsen voor woonwagens inrichting tijdelijke standplaatsen door m.c.de zeeuw e.a.; beroep betr. weigering toestemming 1979/1982

1993

-1.754.213
-1.754.213.1

provinciaal woonwagenplan I 1978/1980
gemeenschappelijke regeling regionaal woonwagenkamp nijmegen 1965

2232
37

-1.754.25
-1.755

standplaatsen voor woonwagens
woonwagen-aangelegenheden
voorwerpen op, aan of boven
openbare grond
bevolking

vergunningen voortgezet gebruik 1960/1981
maatregelen t.a.v. nederlanders-inhechtenisneming (voorschriften, kennisgevingen) 1940/1944

1992
39

-1.755.2
-1.755.2
-1.755.2
-1.755.2
-1.755.2

burgelijke stand
burgelijke stand
burgelijke stand
burgerlijke stand
burgerlijke stand

46
45
44
1995
2271

-1.755.2
-1.755.3
-1.755.3

burgerlijke stand
bevolking
bevolking

ambtenaren van de burgelijke stand; jaarwedderegeling, verdeling werkzaamheden, benoeming en ontslag 1936/1954
richtlijnen verplicht afstammingsonderzoek nsb-ers 1944
voorschriften (incl. duitse ambtenaren burgelijke stand) 1931/1943
ambtenaren van de burgerlijke stand 1936/1966, w.o. reglement op de rechtstoestand en regeling der jaarwedden
burgerlijke stand 1938/1989
inrichting burgerlijke stand 1948/1966 w.o. verordening bepalende de uren van de openstelling van het bureau van de
burgerlijke stand 1961 en wijziging 1966; verdeling der werkzaamheden a.b.s. 1948/
bevolkingsoverzichten 1939/1958
bevolkingsregisters inlichtingen 1944/1945

-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
-1.75
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35
36
34
32
1991
474
475
476
2233

1994
54
50
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-1.755.3
-1.755.3
-1.755.3
-1.755.3
-1.755.3
-1.755.3
-1.755.3
-1.755.3
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.755.331
-1.756.7
-1.758
-1.759
-1.76
-1.761.1
-1.77
-1.77
-1.77
-1.77
-1.77
-1.77
-1.77
-1.77
-1.77

bevolking
bevolking
bevolking
bevolking
bevolking
bevolking
bevolking
huisnummering
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
bevolkingsregister
verblijf van vreemdelingen
toezicht op samenkomsten in
gebouwen
overige aangelegenheden betr.
openbare orde
openbare zedelijkheid
maatregelen tegen
alcoholgebruik
openbare gezondheid
openbare gezondheid
openbare gezondheid
openbare gezondheid
openbare gezondheid
openbare gezondheid
openbare gezondheid
openbare gezondheid
openbare gezondheid
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bevolkingsregisters voorschriften bewaking 1940/1944
bevolkingsstatistiek 1960/1980
huisnummering 1955/1964
reconstructie bevolkingsregisters 1944/1948
registratie gevluchte burgerbevolking 1942/1948
registratie van geevacueerden 1944/1945
volkstellingen - uitslagen 1947/1960
1961/1979
register van ingekomen personen gemeente groesbeek 1945/1951
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1942/1945
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1952/1955
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1955/1959
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1959/1964
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1964/1968
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1968/1972
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1972/1976
register van opgenomen personen in het bevolkingsregister 1976/1982
register van personen afgevoerd uit het bevolkingsregister 1943/1945
register van personen afgevoerd uit het bevolkingsregister 1952/1955
register van personen afgevoerd uit het bevolkingsregister 1955/1959
register van personen afgevoerd uit het bevolkingsregister 1959/1964
register van personen afgevoerd uit het bevolkingsregister 1964/1968
register van verhuizingen binnen de gemeente groesbeek 1951/1960
register van verhuizingen binnen de gemeente groesbeek 1960/1971
register van verhuizingen binnen de gemeente groesbeek 1971/1979
register van vertrokken personen gemeente groesbeek 1946/1951
regeling grensverkeer 1975/1977 (regeling grensoverschrijdend wandelverkeer)

51
2210
53
49
47
48
55
2275
2299
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2282
2283
2284
2285
2286
2295
2296
2297
2298
1996

verordening op de speelautomaten rb. 18-10-1956
tijdaanwijzing 1963/1968, pogingen te komen tot een openbare tijdaanwijzing en plaatsing 2 elektrische buitenklokken
1968
register en keuring van trekhonden 1943/1952

1999
2000
58

drank- en horecaverordening rb. 18 april 1968 en wijzigingen/1974
gemeenschappelijke regeling vleeskeuringsdienst nijmegen 1945/1960
jaarlijks onderzoek op longtuberculose-uitslagen 1969/1979
overeenkomst met n.v. chemische bedrijven n.c.b. te son inzake kadaver-vernietiging 1936
overeenkomst met p.p. kuijpers over de huur van een ruimte die dienst doet als centrale slachtplaats 1943/1944
overzichten plaatselijk gevestigde en werkzame artsen, vroedvrouwen en tandartsen 1943/1956
verordening heffing van keurlonen 1959/1975
verordening op de keuring van vee en vlees 1928/1949
verordening op de keuring van vee en vlees 1952/1959
verordening op de keuring van waren 1929

2191
66
60
62
63
59
67
64
65
61
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Gemeente Groesbeek

13-3-2009

gemeentelijke gezondheidszorg, 1947/1979 w.o. correspondentie gemeentegeneesheren, vergoedingen, aanstelling en
ontslag

-1.771

gezondheidszorg

-1.774

besmettelijke ziektenbestrijding overeenkomst betreffende de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten 1951

2003

-1.774

besmettelijke ziektenbestrijding verordening heffing besmettelijke ziektengelden 1936/1942

68

-1.774
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1

besmettelijke ziektenbestrijding
begraving
begraving
begraving

2002
1998
1997
2004

-1.776.1

begraving

-1.776.1

begraving

-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.1
-1.776.111
-1.776.111
-1.776.111
-1.776.112
-1.776.112
-1.776.7
-1.777
-1.777
-1.777

begraving
begraving
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
oorlogsgraven
algemene begraafplaatsen
algemene begraafplaatsen
algemene begraafplaatsen
bijzondere begraafplaatsen
bijzondere begraafplaatsen
begraving/lijk-schouw
milieuhygienë
milieuhygienë
milieuhygiëne

-1.777
-1.777
-1.777.13

milieuhygiëne
milieuhygiëne
hinderwet

-1.777.13

hinderwet
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verordening op de heffing van besmettelijke ziektengelden 1948/1951 en wijzigingen
afgegeven bewijzen/vergunningen graftekens 1964/1977
begraafplaats heselenberg register 1962/1980
begraafplaats heselenberg; uitbreiding 1974/1978
begraafplaats kloosterstraat; correspondentie met kerkbestuur parochie h.h.cosmas en damianus inzake begraafplaats
kloosterstraat 1963
begraafplaats parochie st. antonius breedeweg 1973/1981, w.o. uitbreiding, onderhoud graf soldaat weijers,reglement
kerkhof
begraving 1958/1976, w.o. identificatie gesneuvelde duitser, begraven op verkeerd kerkhof en onderzoek italiaanse
oorlogsdode
canadese militaire begraafplaats 1962/1979
canadezenbegraafplaats 1946/1962
canadezenbegraafplaats; herdenking op 5 mei 1946/1953
canadezenbegraafplaats; herdenking op 5 mei 1956
canadezenbegraafplaats; objectdossier 1946/1950
gegevens betreffende gevallen duitse soldaten 1945/1951
gegevens gesneuvelden 1946/1948 A/E (hier o.m. informatie nabestaanden)
gegevens gesneuvelden 1946/1948 F/K (hier o.m. informatie nabestaanden)
gegevens gesneuvelden 1946/1948 L/O (hier o.m. informatie nabestaanden)
gegevens gesneuvelden 1946/1948 P/Z (hier o.m. informatie nabestaanden)
nederlands oorlogsgravencomité; bemiddeling, onderzoek (incl. afdeling groesbeek) 1946/1951
overzicht gevallen gealliëerden 1944/1951
beheersverordening begraafplaatsen 1961/1967
regeling plaatsen grafmonumenten 1961/1962
tarievenverordening begraafplaatsen 1961/1976
bijzondere begraafplaatsen 1928/1958
heselenberg; aanleg, uitbreiding 1960/1972
lijkschouwers 1957/1971
autowrakken; overzichtskaart opslagplaatsen autowrakken 1972
urinoir; plaatsen urinoir dorpsstraat 1948/1954
wateroplossing; concessie waterlossing coöp. stoomzuivelfabriek st. anthonis en klacht p. hendriks 1928/1931
waterverontreiniging; bezwaar gemeentebestuur tegen bestuurlijke organisatie bestrijding waterverontreiniging in
Gelderland 1969/1970
werkgroep milieubeheer groesbeek; periodiek overleg 1980/1981
berg en dal; stollenberg en kerstendal, rioolgemaal (incl. hinderwetvergunning) en persleiding 1959/1964
procedure hinderwet, w.o. toezegging aan werkgroep milieubeheer groesbeek inzake toezending afschrift aanvragen 1980
en aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordigers hoorzittingen 1956/1958
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2001

2006
2005
2009
2007
82
78
79
81
71
73
74
75
76
80
72
84
86
83
77
85
2008
804
88
302
99
89
235
2010
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-1.777.13
-1.777.13
-1.777.13

hinderwet
hinderwet
hinderwet

-1.777.13
-1.777.2
-1.777.2

hinderwet
verwijderen van afvalstoffen
verwijderen van afvalstoffen

-1.777.2
-1.777.2

verwijderen van afvalstoffen
verwijderen van afvalstoffen

-1.777.2
-1.777.262.2

vuilstortplaats
riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
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recreatiecentrum de lubert hinderwetvergunning en wijziging hinderwetvergunning openluchtzwembad 1970/1977
RWZI cranenburgsestraat; hinderwetvergunning 1956
RWZI heikantweg; hinderwetvergunning uitbreiding 1970
verordening tot aanwijzing van een gedeelte van de gemeente voor het oprichten, in werking brengen, houden, uitbreiden
of wijzigen van inrichtingen als bedoeld in art. 2 hinderwet rb. 24-03-1961
afvalstoffenbesluit 1940; uitvoering (ontheffing) 1940/1943
huisvuilophaaldienst 1948/1966
rekest bewoners bruuksestraat,dukenburg etc. betreft bestemmingsplanvoorschriften en vuilnisstortplaats dukenburg
1963/1964
reorganisatie huisvuilophaaldienst invoering en distributie huisvuilzakken 1969/1973
vuilstortplaats dukenburg 1963/1978, w.o. capaciteit, overlast, uitbreiding, beplantingsplan, vrijstelling ing. verordening
landschapsontsiering
aanleg diverse rioleringen 1960/1975
acaciastraat,bremstraat,dasstraat,goudenregenstraat,heidebloemstraat,lijsterbesstraat,van
nispenstraat,papaverstraat,patrijsweg,watertorenweg (wp 122) 1955/1957
berg en dal, breedeweg en groesbeek 1953/1955
berg en dal; aanleg riolering aansluiting diverse panden 1958/1977
berg en dal; algemene correspondentie inzake aanleg riolering berg en dal 1956/1974, w.o. met ver. berg en dal's bloei
berg en dal; correspondentie inzake uit te voeren rioleringswerkzaamheden 1961/1974, w.o. basisplan riolering
berg en dal; emmalaan (prins bernhardstraat) nassaulaan, uilenputweg, kastanjelaan, watertorenweg en zevenheuvelenweg,
stollenberg, oude kleefsebaan, oude holleweg 1962/1974
berg en dal; riolering bestekken en kostenberekeningen installaties 1960
berg en dal; riolering en reconstructie wegen in berg en dal (gb 5.175.5/186) 1970/1975
berg en dal; riolering kwakkenberglaan/julianalaan, hotel erica en klappeijenpad 1974/1978
berg en dal; riolering stollenberg (niet doorgegaan) 1956/1957
berg en dal; riolering stollenberg en kerstendal, rioolgemaal( incl. hinderwetvergunning en persleiding 1959/1964
berg en dal; vergunning gemeente nijmegen dd. 14-10-1959 en verdere correspondentie inzake lozing rioolwater berg en
dal en stollenberg en correspondentie betr. bijdrage t/m 1983
berg endal; riolering kerstendal 1952/1959
beukstraat en kruksebaan; aanleg riolering (wp 372) 1964/1965
bosweg; riolering (gb 5.186) 1974/1977
bredeweg; aanleg riolering en wegen tussen bredeweg en bruuk (gb 5.126.2) 1968/1970
bredeweg; aanleg riolering en wegen tussen de bredeweg en bruuk (gb 5.126.1) 1968/1969
breedeweg, berg en dal en groesbeek 1953/1955
breedeweg; herziening rioleringsplan 1963
breedeweg; riolering aanleg vertragingsreservoir knapheideweg 1966/1973
breedeweg; riolering bestek 1964/1966
breedeweg; riolering muv. bestek en tekeningen 1959/1972
bremstraat, ericastraat, dries, hogeweg, bremstraat; riolering
bremstraat, heidebloemstraat, van nispenstraat, papaverstraat, pastoor roverstraat (wp 51a) 1952/1955
burgemeester ottenhoffstraat, dries (project gr-424) 1970/1973
cranenburgsestraat; riolering en reconstructie cranenburgsestraat tbv. toegankelijkheid de lubert 1969/1974
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508
153
217
2011
1332
90
396
91
2012
204
1064
144
2020
2021
2022
236
145
1158
237
234
235
2019
233
1094
1177
1125
1124
144
221
161
223
222
1149
1057
214
1152

Gemeente Groesbeek
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-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering

de horst; riolering (incl. zuiveringsinstallatie) 1958/1969
de horst; riolering persleiding naar breedeweg en rioolgemaal 1970/1975
de horst; rioleringsplan uitbreiding de horst (incl. aanleg ontsluitingsweg) 1976/1979
del borgo; rioleringsplan terrein del borgo (berg en dal) 1956/1959
diverse rioleringen 1971/1981 aanleg
dries, burgemeester ottenhofstraat c.a. (project gr-424) 1970/1973
drul; randriool project gr-418 aanleg
drul; rioleringsplan 1972/1973
drulseweg; vertragingsreservoir en bergingsreservoir 1971/1979
eekhoornstraat; riolering en aanleg 1961

-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering

ericastraat; riolering, aanleg en verbetering van wegen ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162/167) 1969/1971 1149
everstraat; riolering en aanleg (wp 272) 1959/1962
1086

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2
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riolering
riolering
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riolering

gerard douweg; aanleg riolering, wegen, trottoirs en parkeerhavens ten oosten van de gerard douweg 1965 (gb 5.108)
goudenregenstraat; riolering en aanleg wegen, fase 1en 2 (gb 5.180) 1971/1974
goudenregenstraat; riolering hemeltje en goudenregenstraat (gb 5.174) 1971
groesbeek, breedeweg en berg en dal 1953/1955
groesbeek-zuid; wijziging rioleringsplan en aanleg transportriool 1968/1973
heer zegerstraat (gb 5.195) 1976/1978
heidebloemstraat/zonnebloemstraat; reconstructie riolering en wegen (t/m gunning) (td 14.128.0) 1980
heilig landstichting en berg en dal, stollenberg, de horst en breedeweg; voorbereiding 1952/1953
heilig landstichting en berg en dal, stollenberg, de horst en breedeweg; voorbereiding 1954/1967
heilig landstichting; aansluiting percelen heilig landstichting e.o. op riolering gemeente nijmegen 1963/1980
heilig landstichting; riolering bestek 1968 no.1 en tekeningen 1968/1969
heilig landstichting; riolering bestek wp 79 (1956) met herziening 1967 en staten van wijziging en aanvulling (incl.
tekeningen) 1956/1969
heilig landstichting; riolering hotel sionshof e.o. 1968/1976
heilig landstichting; riolering muv. bestekken 1956/1976
heilig landstichting; rioleringsplan 1953 en wijziging 1967 /1953/1967
hemeltje; riolering en aanleg wegen, fase 1 en 2 (gb 5.180) 1971/1974
hemeltje; riolering en wegaanleg hemeltje en goedenregenstraat (gb 5.174) 1971
herwendaal; aanleg riolering en wegen in plan herwendaal, incl. beplantingsplan (gb 5.113) 1965/1968
herwendaalseweg; aanleg riolering tussen mooksebaan en herwendaalseweg (gb 5.147) 1964/1974
herwendaalseweg; riolering en wegen tussen herwendaalsehoek en knapheideweg (ten noorden van de william
boothstraat)(gb 5.191.1) 1975/1976
heselenberg; riolering 40 bejaardenwoningen, toegangspad met trottoirs (gb 5.161) 1969
heselenberg; riolering en aanleg (wp 310 en 310a) 1962/1964
heselenberg; riolering en aanleg c.q. afwerking wegen in plan heselenberg III, incl. beplantingsplan (gb 5.122/132)
1963/1968
heselenberg; riolering en aanleg wegen heselenberg (wp 351a) 1964/1965
heselenberg; vergunning n.s. tot aanleg transportriool in spoorwegterrein 1971
hobbemaweg; riolering en aanleg weg (plan drul) gb 5.182.8) 1975/1979
industrieterrein; riolering en wegen op het industrieterrein, 1e fase (gb 5.170.1) 1977/1979
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jacob marisweg; riolering en aanleg (wp 317) 1962/1964

1287

-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
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riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering
riolering

-1.777.262.2

riolering

kloosterstraat; riolering en reconstructie kloosterstraat, tussen drentselaan en grens bebouwde kom (gb 5.143) 1973/1976
knapheideweg; aanleg riolering en wegen bungalowpark (gb 5.123) 1966/1967
knapheideweg; riolering en wegen tussen herwendaalseweg en knapheideweg (ten noorden van de william boothstraat) (gb
5.191.1) 1975/1976
koningin wilhelminaweg en bruuk (gb 5.126.5/8) 1971/1973
kruksebaan; riolering en aanleg wegen, fase 1 en 2 (gb 5.180) 1971/1974
kwakkenbergweg en julianalaan; aanleg riolering 1972/1976 (tevens louiseweg)
ledigen beer- en zinkputten 1958/1977
leppert; riolering en aanleg wegen tussen leppert en zonnebloemstraat/bremstraat (gb 5.187) 1973/1976
leppert; riolering en wegen tbv. 16 bejaardenwoningen leppert, incl. inrichtingsplan en herstel wegdek 1975/1976
lievensweg en van de veldeweg; aanleg wegen en riolering in plan drul (m.u.v. bestekken en revisietekeningen riolering)
(wp 248 en 317) 1960/1965
lievensweg en van de veldeweg; bestekken en revisietekeningen rioleringen
lievensweg, veldeweg van de, mesdagweg; riolering en 2e fase wegen plan 68 woningen drul en 119 woningen mesdagweg
(gb 5.182.2) 1972/1975
lievensweg; riolering en wegen tbv. 104 woningen (plan drul), incl. aanleg verkeersdrempel in voetpad (gb 5.182.5)
1974/1979
lozingsverordening riolering 1977
mariëndaal; riolering en wegen omgeving mariëndaal, 2e en 3e fase (gb 5.152.2/3) 1972/1974
mooksebaan; aanleg riolering tussen mooksebaan en herwendaalseweg (gb 5.147) 1964/1974
onrendabele riolering 1975/1980, incl.correspondentie met bewoners
paulus potterweg; riolering en aanleg, 1e fase (gb 5.165.1) 1969/1970
paulus potterweg; riolering en aanleg, 2e fase en bijkomende werken (gb 5.165.2) 1972/1973
prinses margrietlaan; aanleg riolering (tevens reconstructie) pr. margrietlaan in plan stollenberg 1971/1979
riolering en aanleg wegen nabij scholencomplex stekkenberg (wp 180) 1958/1960
riolering en bouwwegen ten noorden van de albert schweitzerstraat (herwendaal) en afwerking (gb 5.191.2/3/4)
1976/1980
riolering en doortrekken van ruijsdaelweg naar herwendaalseweg (wp 379) 1964/1965
riolering en wegen omgeving mariëndaal, 1e fase (gb 5.152.1) 1968/1970
rioleringen algemeen 1953/1980, w.o. kostenramingen rioleringsplannen en herstel wateroverlast
rioleringsplan; herziening 1963
RWZI groesbeek; herziening rioleringsplan muv. bestekken 1962/1965
RWZI groesbeek; herziening rioleringsplan muv. bestekken 1965/1972
schrouwenberg, RWZI groesbeek-noord; aanleg transportriool muv. bestekken en tekeningen 1967/1973
schrouwenberg; transportriool RWZI groesbeek-noord bestek en tekeningen 1968 no. 2 en herzien bestek GR-412 en
tekeningen 1968/1971

-1.777.262.2

riolering

-1.777.262.2
-1.777.262.2
-1.777.262.2

riolering
riolering
riolering

st. antoniusweg; riolering en aanleg wegen tussen de st. antoniusweg, kruksebaan en schoolweg (wp 319) 1962/1963
stichting streekbelangen; toepassing belemmeringswet privaatrecht, overeenkomst met n.s., kosten huisaansluitingen
1953/1973
ubbergen; correspondentie inzake aansluiting panden op grondgebied gemeente ubbergen 1960/1980
veldeweg van de; aanleg weg en riolering tbv. philips pensioenwoningen, fase 1 (gb 5.182.3) 1974/1975
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riolering - installaties
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riolering - installaties
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riolering - installaties
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riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
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veldeweg van de; riolering en aanleg weg tbv. philips pensioenfonds-woningen, fase 2 (gb 5.182.4) 1974/176
vergaderingen werkgroep 1970/1976
vergaderingen werkgroep 1977/1981
vierparken; riolering en aanleg in plan vierparken (gb 5.116) 1965/1966
waldeck pyrmontlaan (gb 5.173) 1971/1972
waldeck pyrmontlaan; aanleg riolering en bouwwegen plan stollenberg 1978/1979
watertorenweg, bisschop hamerlaan, (verlengde) hoflaan, wegen ten westen van de stekkenberg; aanleg en riolering (wp
144) 1957/1958
wilgstraat; riolering en aanleg wegen, fase 1 en 2 (gb 5.180) 1971/1974
wisselpad (gb 5.195) 1976/1978
wylerbaan; aanleg zinkputten, onderhoud riolering 1973/1977
zaak wouters/gem. groesbeek betr. kosten ontstopping riolering 1974/1977
zevenheuvelenweg; riolering en wegen in plan zevenheuvelenweg-oost, fase 1 (gb 5.158) 1970/1973
zevenheuvelenweg; riolering en wegen in plan zevenheuvelenweg-oost, fase 2 (gb 5.158.1) beplantingsplan en
speelterreintje 1974/1981
zevenheuvelenweg; riolering en wegen ten westen van de zevenheuvelenweg, algemene bescheiden en fase 1 (gb 5.157.1)
1968/1973
zevenheuvelenweg; riolering en wegen ten westen van de zevenheuvelenweg, algemene bescheiden en fase 2 (gb 5.157.2)
1973/1975
zevenheuvelenweg; riolering, parkeeraangelegenheden en wegen tussen dries en zevenheuvelenweg omg. rk kerk en
reconstructie mozartstraat (gb 5.130) 1966/1968
zonnebloemstraat; riolering en aanleg wegen tussen leppert en zonnebloemstraat/bremstraat (gb 5.187) 1973/1976
berg en dal; bestekken en kostenberekeningen; installaties 1960
berg en dal; stollenberg en kerstendal, rioolgemaal (incl. hinderwetvergunning) en persleiding 1959/1964
breedeweg; aanleg vertragingsreservoir knapheideweg 1966/1973
de horst, incl. zuiveringsinstallatie 1958/1969
herziening rioleringsplan annex zuiveringsinstallatie groesbeek: correspondentie; beplanting 1969/1972
overdracht in beheer en eigendom van diverse zuiveringstechnische installaties aan het zuiveringsschap rivierenland
1972/1976
RWZI bredeweg; bouw bestekken en tekening 1966-1 (oorspronkelijk) en 1966 no.2 1961/1973
RWZI breedeweg; bouw correspondentie, elektriciteitsovereenkomst
RWZI breedeweg; bouw herzien bestek 1966 no.1 en tekening 1968
RWZI cranenburgsestraat; bouw (map 1) 1951/1957
RWZI cranenburgsestraat; bouw (map 2) 1951/1957
RWZI cranenburgsestraat; bouw (map 3) 1951/1957
RWZI cranenburgsestraat; bouwvergunning 1954/1955
RWZI cranenburgsestraat; controle door technisch buro v.d. unie van waterschapsbonden 1956/1959
RWZI cranenburgsestraat; hinderwetvergunning 1956
RWZI cranenburgsestraat; officiele ingebruikstelling, gedenkplaat 1956/1957
RWZI cranenburgsestraat; uitbreiding bestekken 1964-1 en wijzigingen 1964
RWZI cranenburgsestraat; uitbreiding bestekken 1964-2 en 1964-3 en wijzigingen 1964/1965
RWZI cranenburgsestraat; uitbreiding bestekken1964-4 en 1964-5
RWZI groesbeek, herziening rioleringsplan muv. 1962/1965
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riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
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riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering - installaties
riolering-aansluitingen op het
gem. riool
riolering-aansluitingen op het
gem. riool
riolering-aansluitingen op het
gem. riool
riolering-aansluitingen op het
gem. riool
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RWZI groesbeek; herziening rioleringsplan bouwvergunning bergingsreservoir 1972
RWZI groesbeek; herziening rioleringsplan muv. bestekken 1965/1972
RWZI groesbeek; herziening rioleringsplan, aanleg bergingsreservoirs bestekken en tekeningen 1969/1972
RWZI heikantweg; uitbreiding bestekken en tekeningen 1969/1972
RWZI heikantweg; uitbreiding bouwvergunning 1970
RWZI heikantweg; uitbreiding herziene bouwvergunning 1972
RWZI heikantweg; uitbreiding hinderwetvergunning 1970
RWZI heikantweg; uitbreiding, muv. bestekken en tekeningen 1969/1973
stichting bedrijfsonderzoek afvalwaterzuiveringsinstallaties - deelneming, opzegging lidmaatschap 1961/1972
vertragingsreservoir drulseweg; bergingsreservoir drulseweg 1971/1979
vijzelgemaal drul - bouw 1971/1974

207
218
206
163
216
147
217
162
150
210
213

heilig landstichting; algemeen wo. wateroverlast 1969/1979

230

heilig landstichting; vergunningen 1970

291

huisaansluitingen; voorwaarden en tarieven, regeling ontstopping 1969/1977

95

nijmeegsebaan 112 - 122 op riolering nijmegen 1948/1950

149

problemen met verzanding en schoonhouden 1946/1957

148

RWZI groesbeek-noord, schrouwenberg; aanleg transportriool muv. bestekken en tekeningen 1967/1973

215

ubbergen; vergunningen (panden a/d oude kleefsebaan en stollenbergweg 1961/1964

244

vergunningen 1957/1965 A/G

239

vergunningen 1957/1965 H/I

240

vergunningen 1957/1965 K/N

241

vergunningen 1957/1965 O

242

vergunningen 1957/1965 P/Z

243

vergunningen 1966/1971 A/H

245

vergunningen 1966/1971 I/N

246

vergunningen 1966/1971 O/Z

247

vergunningen 1972/1973 A/O

292
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rioolwaterzuiverings-installaties beheershandelingen/aspecten rioolwaterzuiveringsinstallaties 1956/1980

2030

-1.777.262.2

rioolwaterzuiverings-installaties declaraties en subsidies zuiveringstechnische werken 1974/1980

2031

-1.777.262.2

rioolwaterzuiverings-installaties rwzi breedeweg; bediening en onderhoud rwzi breedeweg 1969/1971

2033

-1.777.262.2
-1.777.266.24

2032
2270

-1.777.81

rioolwaterzuiverings-installaties rwzi breedeweg; uitbreiding 1968/1973
afvalwater
correspondentie over lozing van afvalwater 1981/1989
inventarisatie/overzichten bestemmingsplannen en stedebouwkundige werkzaamheden en correspondentie inzake
planologie/ruimtelijke ordening aanpassing plannen aan voorschriften 1966

2027

-1.777.81
-1.777.81
-1.777.81
-1.777.81
-1.777.81
-1.777.81
-1.777.81

planologie/ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening

2028
478
479
480
414
399
1333
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vergunningen 1972/1973 P/Z

293

vergunningen 1974/1975 A/J

294

vergunningen 1974/1975 K/P

295

vergunningen 1974/1975 R/Z

296

vergunningen 1976 A/Z

297

vergunningen 1977 A/Z

298

vergunningen 1978/1979 A/P

299

vergunningen 1978/1979 S/Z

300

voorschriften huisaansluitingen 1952/1964

238

statistische gegevens inzake uitvoering wet RO 1969/1973
besprekingen stedebouwkundige aangelegenheden 1962/1966
besprekingen stedebouwkundige aangelegenheden 1970/1975
besprekingen stedebouwkundige aangelegenheden 1976/1981
nationaal plan:lijst beschermde natuurgebieden-herziening 1965 1962/1965
nota wonen in groesbeek en overleg hierover met diverse instanties 1973/1977
rapport noodstreekplan rijk van nijmegen en land van maas en waal 1947
rekest bewoners bruuksestr, dukenburg, ashorst, plakseheide en koningin wilhelminaweg betreffende bestemmingsplan
voorschriften en stortplaats dukenburg 1963/1964
schadevergoedingsverordening 1959
verkeersstudie en overleg hierover met diverse instanties 1973/1979
werkgroep stedebouwkundige aangelegenheden(WESA); vergaderingen 1975/1980
werkgroep stedebouwkundige aangelegenheden(WESA); vergaderingen 1981/1982
winkelvestigingsonderzoek door c.i.m.k. 1968/1970
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ruimtelijke ordening
voorbereidings-besluiten
voorbereidings-besluiten
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

1982
2043
2044
2034
363
330
2301
392
2041
2230
2231
2042
364
373

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

procedure planschadevergoeding 1974. rb 31 oktober 1974
voorbereidingsbesluiten 1979/1980
voorbereidingsbesluiten natuurgebieden 1972/1973
berg en dal, herziening I 1979
berg en dal; bejaardencentrum kwakkenberg 1972/1975
berg en dal; hotel hamer 1963/1975
bestemmingsplan "berg en dal" rb. 4 juni 1974
breedeweg; voorbereiding herziening 1967/1979
breedeweg-dorp (dossier 1) correspondentie 1976/1979
breedeweg-dorp (dossier 2) 1979-1980 vanaf overleg in raad
breedeweg-dorp (dossier 3) 1979-1982
breedeweg-west correspondentie 1975/1979 (dossier I)
buitengebied 1975; (map 1) voorbereiding, eerste concept 1964/1973
buitengebied 1975; (map 10) gedeeltelijke goedkeuring door gedeputeerde staten 1976
buitengebied 1975; (map 11) kroonberoep gemeente groesbeek, overige kroonberoepen, onherroepelijk wording
1976/1980
buitengebied 1975; (map 2) voorbereiding, tweede concept 1973
buitengebied 1975; (map 3) voorbereiding, ontwerpplan, vooroverleg ex art. 8 bro. 1973/1974
buitengebied 1975; (map 4) voorbereiding, voorlichting aan belanghebbenden 1973/1976
buitengebied 1975; (map 5) tervisielegging ontwerpplan 1974
buitengebied 1975; (map 6) bezwaarschriften, overleg met hotel erica 1972/1976
buitengebied 1975; (map 7) behandeling bezwaarschriften, verdaging vaststelling 1974/1975
buitengebied 1975; (map 8) voorstel tot vaststelling 1975
buitengebied 1975; (map 9) vaststelling, behandeling door en bezwaarschriften bij gedeputeerde staten 1975
buitengebied, herziening 1 gebied erica hotel molenbosweg 1976/1979
buitengebied, herziening III 1979 cranenburgsestraat 160
buitengebied, herziening IV 1979/1980 klappijenpad 12
centrum, dossier I: voorstudie
centrum, dossier II: voorstudie en planning 1978/1979
centrum, dossier III: beschrijving uitganssituatie en inspr./vragenlijst 1979/1980
cranenburgsestraat (rioolwaterzuiveringsinstallatie) 1968/1970
de horst 1977/1978
de horst correspondentie 1973/1978
de oude molen 1972/1975
de oude molen II; voorbereiding, vaststelling, goedkeuring 1978/1981

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

de oude molen; (map 1) voorbereiding, verwerping door gemeenteraad, 2e plan, kampeerterrein r.theunissen 1972/1976
de oude molen; (map 2) voorbereiding 3e ontwerp, vastelling, goedkeuring, kroonberoep 1975/1980
drul en herwendaal (12) correspondentie 1969/1970
drul ten noorden van van ruydaelweg; 1971/1975
drul; (vlekkenplan) grondboringen, ontwateringsplan, nota woningdifferentiatie 1969/1972
drul; (vlekkenplan) ontwikkeling, uitwerking vlekkenplan, planning woningbouw 1970/1974
drul; (vlekkenplan) tervisielegging, vaststelling, goedkeuring 1971/1973
drul; (vlekkenplan) uitwerking vlekkenplan 1971/1972

393
394
2025
388
378
379
377
380
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374
365
366
367
368
369
370
371
372
2051
2052
2053
2253
2254
2255
353
2054
2024
2057
395
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bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

drul; (vlekkenplan) voorbereiding 1968/1971
drul; 3e fase (zuidelijk gedeelte) voorbereiding centraal woonproject (niet doorgegaan) en nota
winkelvestigingsmogelijkheden 1974/1977
drul; uitwerkingsplan 1e en 2e fase (oostelijk gedeelte), tervisielegging, vaststelling, goedkeuring 1973/1974
drul; uitwerkingsplan 1e en 2e fase, wegenplan en beplantingsplan 1974

386
381
382

-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

drul; uitwerkingsplan 1e fase (oostelijk gedeelte) 1e herziening, tervisielegging, vaststelling, goedkeuring 1974/1975
drul; uitwerkingsplan 1e fase, 2e herziening, tervisielegging, vaststelling, goedkeuring 1977

383
384

-1.777.811.22

bestemmingsplannen

385

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

drul; uitwerkingsplan 2e fase (ten zuiden van van ruysdaelweg), tervisielegging, vaststelling, goedkeuring 1973/1974
drul; uitwerkingsplan 3e fase (zuidelijk gedeelte), voorbereiding, centraal wonenproject(niet doorgegaan), nota
winkelvestigingsmogelijkheden 1974/1977
drul; uitwerkingsplan 3e fase, tervisielegging, vaststelling, goedkeuring 1976/1977
gemeente mook c.a.; bestemmingsplan de bisselt, incl.bezwaarschriften gemeente groesbeek 1969/1977
gemeente ubbergen; herziening bestemmingsplan in hoofdzaak grenskorrektiegebied, incl. bezwaar gemeente groesbeek
(niet doorgegaan) 1973/1974
groesbeek-dorp 1943; verordening en toelichting bebouwingsvoorschriften
groesbeek-dorp 1963; partiële herziening zevenheuvelenweg e.o. 1967/1972
groesbeek-dorp, correspondentie 1964/1978

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

heilig landstichting 1970; bezwaarschrift van en kontakt met bestuur heilig landstichting 1968/1975
heilig landstichting 1970; gedeeltelijke goedkeuring ged.staten; gedeeltelijke goedkeuring kroon; planschadevergoeding
1970/1979
heilig landstichting 1970; partiële herziening philippuslaan 9 (goedkeuring onthouden) 1975
heilig landstichting 1970; voorbereiding 1963/1970
heilig landstichting 1970; voorbereiding en vaststelling 1970
heilig landstichting 1970; voorlichting aan inwoners; bezwaarschriften 1968/1974
heilig landstichting, herziening 1979 deelplan I
heilig landstichting, herziening 1979 deelplan II
herwendaal; tervisielegging, vaststelling, goedkeuring, kontakten met abc-vastgoed, inrichtingsplan 1972/1976
herwendaal; voorbereiding 1969/1974
middengebied (dossier I) correspondentie 1971/1977
middengebied (dossier II) 1977/1978 w.o. voorstudie 1 doos
middengebied (dossier IV) 1978/1979, w.o. ontwerpplan, rapport structuurverfijning
middengebied (dossier V) 1979, w.o. bezwaren tegen ontwepplan en structuurverfijning deelgebied A
middengebied (dossier X) 1977/1980, w.o. (verplaatsten) agrarische bedrijven, verslagen vergaderingen werkgroep
middengebied
omgeving haydnstraat 1974/1979
stekkenberg-schrouwenberg; bezwaarschriften, vaststelling, goedkeuring 1978/1979
stekkenberg-schrouwenberg; herbouw huize schoonoord, stichting volwassenzorg 1968/1978

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

stekkenberg-schrouwenberg; huize vogelsangh, omgeving leppert, zonnebloemstraat, clubgebouw scw 1976/1977
stekkenberg-schrouwenberg; voorbereiding (o.m. groene weg) 1966/1974
stekkenberg-schrouwenberg; voorbereiding, tervisielegging ontwerp 1975/1978
stollenberg; herziening 1 vaststelling en goedkeuring, bezwaarschrift 1978/1980

-1.777.811.22

bestemmingsplannen

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
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376

386
387
400
401
469
349
2037
338
340
341
336
339
337
2035
2036
390
389
2038
2046
2055
2056
2200
357
360
361
362
358
359
327
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-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen

-1.777.811.22

bestemmingsplannen

-1.777.811.22

bestemmingsplannen

-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22
-1.777.811.22

bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
bestemmingsplannen
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stollenberg; herziening 1 voorbereiding 1976/1977
stollenberg; vaststelling, bezwaarschriften bij gedeputeerde staten en kroon, onherroepelijk wording 1972/1977
structuurplan 1970; (map 1) voorbereiding 1964/1968
structuurplan 1970; (map 2) voorbereiding 1964/1969
structuurplan 1970; (map 3) voorbereiding, vaststelling 1968/1975
uitbreidingsplan 1936; voorbereiding, bezwaarschriften, voorbereiding herziening en vaststelling 1935/1943
uitbreidingsplan 1954; herziening berg en dal-dorp (omgeving meerwijkselaan) 1964/1966
uitbreidingsplan 1954; herziening onderdeel berg en dal 1957/1964
uitbreidingsplan 1954; herziening onderdeel heilig landstichting 1954/1964
uitbreidingsplan 1954; herziening onderdeel sionsweg 1959/1960
uitbreidingsplan 1954; herziening onderdeel stollenberg 1961/1962
uitbreidingsplan 1954; herziening onderdelen de horst en breedeweg 1954/1963
uitbreidingsplan 1954; herziening plan in hoofdzaak 1958/1965
uitbreidingsplan 1954; in hoofdzaak 1954 en in onderdelen
uitbreidingsplan 1954; onderdeel heilig landstichting plankaart 1954
uitbreidingsplan 1954; partiële herziening heilig landstichting (hoek nijmeegsebaan-sophiaweg) 1964/1966
uitbreidingsplan 1954; partiële herziening onderdeel stollenberg (del Borgo) 1955/1956
uitbreidingsplan 1954; rb. 25-03-1954 bestemming van gronden kernen groesbeek, de horst, breedeweg, berg en dal,
stollenberg en heilig landstichting
uitbreidingsplan 1954; voorbereiding plan 1947/1953
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; herziening 1963/1965
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; herziening omgeving cranenburgsestraat (partiëel) 1960/1961
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; herziening onderdeel heer zegerstraat en wisselpad 1969/1976
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; herziening onderdeel industrieterrein 1956/1960
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; herziening onderdeel kloosterstraat-drul 1957/1959
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; herziening onderdeel zevenheuvelenweg-nieuweweg 1958/1959
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; partiële herziening omgeving zevenheuvelenweg (kad. sectie L no. 363) 1964/1965
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; partiële herziening stekkenberg (incl. sociografisch rapport) 1954/1957
uitbreidingsplan groesbeek-dorp 1954; voorbereiding herziening groesbeek-dorp en structuurplan 1957/1962
uitbreidingsplan groesbeek-noord 1954; herziening 1956/1962
uitbreidingsplan in hoofdzaak 1936; partiële herziening hoge hoenderberg 1947/1949
uitbreidingsplan in hoofdzaak 1954; herziening bestemmingsplan omgeving kerkebos heilig landstichting (niet in
procedure gebracht) 1974/1979
uitbreidingsplan in hoofdzaak 1954; partiële herziening bestemmingsplan gebied ten westen van de nijmeegsebaan
1969/1974
uitbreidingsplan in onderdelen 1954; bestemmingsplan stollenberg partiële herziening voorbereiding, bezwaarschriften
1963/1972
uitbreidingsplannen; oorlogsschade 1951/1959
uitbreidingsplannen; opdrachten aan stedebouwkundigen 1954/1958
zevenheuvelenweg 67; partiële herziening 1971/1975
zevenheuvelenweg-oost, herziening V 1976/1978
zuidmolen-de meent 1974/1977
zwembad c.a. cranenburgsestraat 1967/1969
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326
325
319
320
321
316
329
328
332
333
323
391
318
2050
331
334
322
321a
2026
347
346
350
342
343
345
348
355
344
356
317
335
375
324
315
314
351
2047
354
352
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-1.777.811.23
-1.777.811.23

wederopbouwplannen
wederopbouwplannen

-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23
-1.777.811.23

wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
wederopbouwplannen
bouwexploitatieverordening/ontsluitingsbijdrage
bouwexploitatieverordening/ontsluitingsbijdrage
bouwexploitatieverordening/ontsluitingsbijdrage
bouwexploitatieverordening/ontsluitingsbijdrage
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
wijze van bebouwing
parken,plantsoenen,
wandelplaatsen,groenvoorziening

-1.777.814

-1.777.814

-1.777.814

-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814
-1.777.814

-1.777.83
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aanleg van wegen, beplanting e.d. 1952/1956
de horst en breedeweg (incl. verzoek om intrekking)1945/1959
de horst en breedeweg; herziening bredeweg 1960 en herziening de horst 1961 en 1963(nb. tekeningen
ontbreken)1960/1964
groesbeek-dorp; gedeeltelijke intrekking 1954
groesbeek-dorp; herziening 1953
groesbeek-dorp; herziening 1964
groesbeek-dorp; intrekking gedeelten omgeving stekkenberg en ten zuiden van de mooksebaan in 1956
groesbeek-dorp; partiële herziening 1955
groesbeek-dorp; voorbereiding, vaststelling en voorstel tot intrekking herziening 1954 1951/1956
groesbeek-dorp; voorbereiding, vaststelling, voorstel tot intrekking 1946/1960
kernplannen 1951/1952
stedebouwkundige toetsing herbouwplan 1948/1950

413
412
411
409
407
408
406
405
403
402

bouwexploitatieverordening 1959 wijzigingen c.a. t/m 1971

2274

correspondentie inzake bouwexploitatie (verordening, w.o. overgangsregeling 1959/1969 en correspondentie inzake
uitvoering 1959/1977

2229

uitvoering bouwexploitatieverordening 1977/1980 (dossier 1)

2259

uitvoering bouwexploitatieverordening 1977/1980 (dossier 2 )
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 A/Bl
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 Bo/C
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 D/G
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 H/Hem
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 Her/J
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 K
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 L/M
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 N/O
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 Pa
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 Pe/R
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 S/Sp
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 St
ontsluitingsbijdragen exploitatie particuliere bouwterreinen 1959/1976 T/Z
verordening exploitatievoorschriften bouwterreinen 1939 1938/1939

2260
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
470

algemeen 1950/1980, w.o. beplantingsplannen, inrichting, onderhoud, plaatsen banken, beelden etc.

2049

Bladzijde 14

404
410
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-1.778.31
-1.778.41

parken,plantsoenen,
wandelplaatsen,groenvoorziening
parken,plantsoenen,
wandelplaatsen,groenvoorziening
drinkwatervoorziening
drinkwatervoorziening
drinkwatervoorziening
drinkwatervoorziening/waterleid
ingmij.
zwembaden

-1.778.41

zwembaden

-1.778.41
-1.778.45
-1.778.45
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5

zwembaden
verdeling van woonruimte
verdeling van woonruimte
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting

-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5
-1.778.5

volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
volkshuisvesting
eisen aan woningen, gebouwen,
erven, terreinen
bouwverordening 1933 en wijzigingen 1933/1962
eisen aan woningen, gebouwen,
erven, terreinen
bouwverordening 1968 en wijzigingen 1966/1975
eisen aan woningen, gebouwen,
erven, terreinen
bouwverordening 1968, regelingen ter uitvoering

-1.777.83

-1.777.83
-1.778.31
-1.778.31
-1.778.31

-1.778.51
-1.778.51
-1.778.51
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beplanting 1977/1980, w.o. div. beplantingsplannen en beplanting diverse straten

2120

beplantingsplan heilig landstichting fase IV en V 1977/1980
drinkwaterlevering 1927/1933
gemeenschappelijke regeling stichting de waterleiding berg en dal(opgeheven 1969)1928/1969
wateronttrekking in groesbeek 1965/1971
algemeen 1969/1980 w.o. overname leningen stichting waterleiding Berg en Dal, aflossing restantleningen, deelname
aandelenkapitaal
bestek en voorwaarden bouw instructiebad overdekt zwembad 1975

2121
100
101
102

correspondentie inzake noodzaak instructiebad 1965 en 1972 en betreffende het zwembad in speeltuin Bredeweg 1975
zwembad de lubert 1978/1980, w.o. krediet uitbreiding EHBO-ruimte en coating bassins, installaties en overzicht
bezoekersaantallen 1974/1980
regelen ter uitvoering van de woonruimtewet rb. 1948 en 1971
uitvoering vestigingsregeling, betr. kwestie Poppeliers te Gassel 1978/1981
commissie coördinatie en bevordering woningbouw-instelling; vergaderingen 1971/1972
correspondentie inzake totstandkoming verordening op de verblijfsgebouwen 1971/1973
damesadviescommissie woningbouwplannen-instelling 1966/1967
gebouwde woningen; gegevens mbt. aantal, inhoud, bezetting van na mei 1945 gebouwde woningen 1949
gemeenschappelijke regeling bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken land van maas en waal en rijk van nijmegen,
nieuwe regeling 1953, vertegenwoordiging gemeente 1948/1953
gemeenschappelijke regeling technische kringdienst 1959/1967 (bouw- en woningtoezicht)
gemeenschappelijke regeling technische kringdienst, opheffing per 31-10-1981 1977/1982
gemeenschappelijke regeling technische kringdienst, overname personeel, instructie voor het personeel 1964/1968
gemeenschappelijke regeling technische kringdienst, vertegenwoordiging gemeente 1958/1959
intrekking welstandstoezicht onder TKD en toetreding tot Gelders Genootschap rb.22-12-1977
inventarisatie bewoonbaarheid van woningen 1945
kwestie(nood)woning j.kamps,ashorst 14 1942/1944
nota bouw- en huisvestingsbeleid 1980
overzichten woningbouw gemeente groesbeek 1976/1981
planning woningbouw 1957/1962
statistiek woningvoorraad 1977/1981
verordening op de recreatiewoonverblijven 1972
verordening op de verblijfsgebouwen rb. 20-2-1973 en wijziging rb. 14-5-1975

2058
2060
2063
2062
2072
2205
486
2064
810
484
487
488
490
489
491
2065
483
482
1011
812
485
813
2066
2073
492
493
494
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-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511
-1.778.511

-1.778.52

-1.778.52
-1.778.53

algemene eisen aan bouwwerken correspondentie inzake niet doorgegane en afgewezen bouwaanvragen W. v. Vliet Molenbosweg 17 (uitbreiding hotel)
te stellen
1970/1975
bremstraat 1-3-5 en dries 49; herbouw vier arbeiderswoningen 1955
bouwvergunningen
cranenburgsestraat; bouw overdekt zwembad, adviezen diverse instanties, kredietvotering, gunning, bestek en tekeningen,
bouwvergunning, oplevering 1972/1977
bouwvergunningen
de horst; rk. lagere jongens- en meisjesschool, verbouwing en uitbreiding 1959/1960
bouwvergunningen
groesbeek-noord; rk. basisscholen groesbeek-noord, uitbreiding 1969
bouwvergunningen
gymnastieklokaal breedeweg 1969
bouwvergunningen
gymnastieklokaal bremstraat 1969
bouwvergunningen
gymnastieklokaal heilig landstichting; verbouwing 1967
bouwvergunningen
gymnastieklokaal lts; verbouwing 1963
bouwvergunningen
gymnastieklokaal van ruysdaelweg 1974
bouwvergunningen
kloosterstraat 11; rk. kleuterschool st.josef 1957
bouwvergunningen
leppert; rk. jongensschool en meisjesschool 1958
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1953/1956
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1957/1960
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1960/1963
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1963/1964
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1964/1966
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1966/1967
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1967/1969
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1969/1971
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1971/1972
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1972/1973
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1973/1975
bouwvergunningen
register aanvragen bouwvergunningen 1975/1976
bouwvergunningen
RWZI cranenburgsestraat; bouwvergunning rioolwaterzuiveringsinstallatie 1954/1955
bouwvergunningen
RWZI groesbeek; herziening rioleringsplan annex rioolwaterzuiveringsinstallatie, aanleg bergingsreservoir,
bouwvergunning 1972
bouwvergunningen
RWZI heikantweg; herziene bouwvergunning rioolwaterzuiveringsinstallatie 1972
bouwvergunningen
RWZI heikantweg; uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstalatie, bouwvergunning 1970
bouwvergunningen
spoorlaan; noodlokalen tbv. rk jongensschool molenweg en rk. meisjesschool kloosterstraat 1955
bouwvergunningen
stekkenberg; rk. kleuterschool (hogeweg) 1960
bouwvergunningen
william boothstraat; rk. kleuterschool de rakkertjes 1969
bouwvergunningen
welstandstoezicht
instelling commissie van deskundigen 1965/1970
verbetering van
woontoestanden, bouwwerken,
etc.
krotontruimingsverordening 1970 en 1e wijziging 1970/1973
verbetering van
woontoestanden, bouwwerken,
etc.
onbewoonbaarverklaring zevenheuvelenweg 83 en 83a te berg en dal 1975/1976
voorziening in de
woningonderzoeken 1953/1980
woningbehoeften
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2201
1039
510
1403
1387
1428
1421
1426
1430
1419
1357
1385
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
154
207
147
216
1378
1358
1364
495

496

497
2273
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-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53

voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
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plannen voor direct na de oorlog te bouwen woningen aan de dries en het vilje 1943/1944

807

verdeling bouwvolumen 1949/1950

13

woningbehoefte gemeente groesbeek 1971/1975

515

woningbehoefte in stadsgewestelijk verband 1971/1975

516

woningbouwplannen gemeente groesbeek 1950/1951

808

woningbouwplannen gemeente groesbeek 1958/1971

809

woningbouwplannen gemeente groesbeek 1976/1981

811

woningcontingenten 1946/1949

785

woningcontingenten 1950

786

woningcontingenten 1951/1953

787

woningcontingenten 1954

788

woningcontingenten 1955

514

woningcontingenten 1956

789

woningcontingenten 1957

790

woningcontingenten 1958

791

woningcontingenten 1959

792

woningcontingenten 1960

793

woningcontingenten 1961

794

woningcontingenten 1962

795

woningcontingenten 1963

796

woningcontingenten 1964

797

woningcontingenten 1965

798
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-1.778.53

voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.
voorziening in woningbehoefte,
etc.

-1.778.532.1

particuliere- en verenigingsbouw bouw 28 woningen MV 4368 1978

2219

-1.778.532.1

particuliere- en verenigingsbouw de ruijterstraat; bouw 33 premiekoopwoningen nabij de ruijterstraat plan herwendaal 1978

2070

-1.778.532.1

particuliere- en verenigingsbouw drul; bouw woningen plan de drul 1e fase 1975

2067

-1.778.532.1

particuliere- en verenigingsbouw margrietstraat; bouw 32 woningen papaverstraat (HAT) en margrietstraat (MVAT 169) 1978

2218

-1.778.532.1

particuliere- en verenigingsbouw
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen
verkoop van
woningwetwoningen

papaverstraat; bouw 32 woningen papaverstraat (HAT) en margrietstraat (MVAT 169) 1978

2218

A/M 1956/1958

845

B 1955/1972

776

C/D 1962/1974

777

concept-verkoopakten, delegatie aan b&w, hypotheekverlening, wbv. st.joseph 1956/1973

842

E/Fl 1964/1971

778

Frieselaan 1962/1964

779

G/He 1963/1970

780

Ho 1962/1970

781

K/M 1963/1972

782

N/S 1959/1970

783

N/Z 1956/1958

846

overdracht woningwetbouwcomplexen III,IV,VII,VIII,IX,XI,XII,XIII,XIV en XVI aan wbv.st.joseph 1962/1966

839

-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53
-1.778.53

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
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woningcontingenten 1966

799

woningcontingenten 1967

800

woningcontingenten 1968

801

woningcontingenten 1969

802

woningcontingenten 1970/1976

803
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-1.778.532.1
-1.778.532.1

verkoop van
woningwetwoningen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

V/Z 1964/1971
bredeweg; 2 woningen (herbouwclaim) 1956/1960

784
860

bredeweg; complex 28 premiekoopwoningen (mp50183) bouw, jaarlijkse bijdrage, voorlopige verkoopakten 1970/1973
bruuk(sestraat); 8 arbeiderswoningen horde, 4 bruuksestraat en 2 woningen herwendaalsehoek 1936/1939
complex a; (mp42720) 32 woningen rembrandtweg, ruysdaelweg, jan steenweg, jozef israëlsweg; bouw, verhuur
1961/1974
complex b (mp43264) 26 woningen pieter de hooghweg, v.goghweg, gerard douweg; bouw, verhuur 1961/1974
complex c; (mp 44104) 20 woningen cranenburgsestraat, hoflaan, bouw, verhuur 1962/1974
complex I; (v1196) 22 woningen heer zegerstraat exploitatie 1940/1977
complex I; (v1196) 22 woningen heer zegerstraat verbeteringen 1949/1981
complex I; (v1196) 22 woningen heer zegerstraat; bouw, herbouw 1919/1954
complex II; (v3986) 14 woningen dries, herwendaalsehoek, exploitatie 1946/1978
complex II; (v3986) 14 woningen dries, herwendaalsehoek, herbouw en verbetering 1946/1977
complex III; (8235/msv363) 48 woningen stekkenberg, kloosterstraat, herwendaalsehoek, vilje, drentselaan en plakseweg;
bestek 1946/1948
complex III; (v8235/msv363) 48 woningen stekkenberg, kloosterstraat, herwendaalsehoek, vilje en plakseweg; bouw,
verbeteringen 1946/1961
complex III; (v8235/wsv363) 48 woningen stekkenberg, kloosterstraat, herwendaalsehoek, vilje en plakseweg; exploitatie
1947/1972
complex IX; (v11068/msv359) 16 woningen dries, stekkenberg, nieuweweg, kloosterstraat; bestek, bouw, verbetering
1950/1951
complex IX; (v11068/msv359) 16 woningen dries, stekkenberg, nieuweweg, kloosterstraat; exploitatie 1950/1974
complex VI; (v8236/msv363) 86 woningen frieselaan, hoge horst, kloosterstraat , hoflaan, herwendaalsehoek, bredeweg,
stollenberglaan; bestekken 1947
complex VI; (v8236/msv363) 86 woningen hoge horst, kloosterstraat, hoflaan, herwendaalsehoek, bredeweg,
stollenberglaan; bouw en verbetering 1947/1968
complex VI; (v8236/msv363) 86 woningen hoge horst, kloosterstraat, hoflaan, herwendaalsehoek, bredeweg,
stollenberglaan; exploitatie 1947/1974
complex VII; (v10222/msv597) 12 woningen stekkenberg, schrouwenberg, kruksebaan, leppert, vierparkenpad; bouw,
verbetering 1947/1962
complex VII; (v10222/msv597) 12 woningen stekkenberg, schrouwenberg, kruksebaan, leppert, vierparkenpad; bestek
1947/1951
complex VII; (v10222/msv597) 12 woningen stekkenberg, schrouwenberg, kruksebaan, leppert, vierparkenpad; exploitatie
1948/1974
complex VIII; (v10042/msv 597) 16 woningen stekkenberg, kruksebaan, kloosterstraat, leppert, dries; bestek, bouw,
verbetering 1949/1957
complex VIII; (v10042/msv597) 16 woningen stekkenberg, kruksebaan, kloosterstraat, leppert, dries; exploitatie
1949/1974
complex X; (v12004/msv360) 28 woningen hoflaan en berg en dalseweg; bestek, bouw, verbetering 1950/1968
complex X; (v12004/msv360) 28 woningen hoflaan en berg en dalseweg; exploitatie 1950/1973
complex XI; (v11750/msv359) 18 woningen plakseweg en kruksebaan; bestek, bouw 1950/1952
complex XI; (v11750/msv359) 18 woningen plakseweg en kruksebaan; exploitatie 1950/1973

952
858
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949
950
951
863
862
861
865
864
866
867
868
877
878
869
870
871
873
872
874
875
876
879
880
881
882
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-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

complex XII; (v12320/msv359) 34 woningen dries, berg en dalseweg, kruksebaan, van nispen tot pannerdenstraat;
bestekken (vervolg), bouw 1951
complex XII; (v12320/msv359) 34 woningen dries, berg en dalseweg, kruksebaan, van nispen tot pannerdenstraat;
bestekken 1951
complex XII; (v12320/msv359) 34 woningen dries, berg en dalseweg, kruksebaan, van nispen tot pannerdenstraat;
exploitatie 1951/1974

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

complex XIII; (v13574/msv359) 24 woningen kerkpad, hoge horst, hoflaan, kerstendalseweg; bestek, bouw 1952/1956

886

-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

887
886

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

complex XIII; (v13574/msv359) 24 woningen kerkpad, hoge horst, hoflaan, kerstendalseweg; exploitatie 1952/1968
complex XIII; 24 woningwetwoningen 1952
complex XIV; (mv317/msv359) 44 woningen leppert, dries, v. nispen tot pannerdenstraat, kerkpad, hoge horst,
kerstendalseweg; bouw 1953/1954
complex XIV; (mv317/msv359) 44 woningen leppert, dries, v. nispen tot pannerdenstraat, kerkpad, hoge horst,
kerstendalseweg; exploitatie 1952/1974
complex XIV; 44 woningwetwoningen 1953
complex XIX; (mv1017/msv595) 72 additionele woningen jacobslaan, watertorenweg, bisschop hamerln, kerstendal,
hofln, cranenburgsestr,van nispenstr, mariëndaalseweg; bestek, bouw, verbetering 1956/196
complex XIX; (mv1017/msv595) 72 additionele woningen
jacobsln.,watertorenweg,b.hamerln.,kerstendal,hofln.,cr.b.str.,nispenstr.,mariend.weg; exploitatie 1956/1976
complex XIX; 72 woningwetwoningen 1957/1958
complex XL; (mp51783) 14 alleenstaanden-woningen panoramaberg; bouw, exploitatie 1971/1983
complex XV; (mv586/msv360) 30 woningen dries, papaverstraat, bremstraat, heidebloemstraat, cranenburgsestraat, v.
nispen tot pannerdenstraat, hoflaan; bestek, bouw, voorzieningen 1954/1960
complex XV; (mv586/msv360) 30 woningen dries, papaverstraat, bremstraat, heidebloemstraat, cranenburgsestraat, v.
nispen tot pannerdenstraat, hoflaan; exploitatie 1954/1975
complex XV; 30 woningwetwoningen 1954
complex XVI; (mv317/msv359) 44 woningen leppert, dries, v. nispen tor pannerdenstraat , kerkpad, hoge horst,
kerstendalseweg; bestek 1952
complex XVI; (mv694/msv143) 43 woningen cranenburgsestraat, industrieweg, kruksebaan, hoge horst, kerstendalseweg,
leppert; bestek, bouw, voorzieningen 1954/1961
complex XVI; (mv694/msv143) 43 woningen cranenburgsestraat, industrieweg, kruksebaan, hoge horst, kerstendalseweg,
leppert; exploitatie
complex XVI; 43 woningwetwoningen 1955
complex XVII; (mv838/msv595) 62 woningen cranenburgsestraat, hoflaan, kruksebaan, hoge horst, kerstendalseweg,
dries, papaverstraat; bestek, bouw, voorzieningen 1955/1961
complex XVII; (mv838/msv595) 62 woningen cranenburgsestraat, hoflaan, kruksebaan, hoge horst, kerstendalseweg,
dries, papverstraat; exploitatie 1955/1973
complex XVII; 62 woningwetwoningen 1955
complex XVIII; (mv1094/msv595) 15 woningen vilje; bestek, gunning 1956/1957
complex XVIII; (mv1094/msv595) 15 woningen vilje; exploitatie 1956/1976
complex XX; (mv1250/msv596) 73 woningen lijsterbesstraat, hoge horst, stekkenberg, leppert; bestek, bouw,
voorzieningen 1957/1966
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883
885

889
890
889
899
900
899
947
891
892
891
888
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894
893
895
896
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-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

complex XX; (mv1250/msv596) 73 woningen lijsterbesstraat, hoge horst, stekkenberg, leppert; exploitatie 1957/1973
complex XX; 73 woningwetwoningen 1958
complex XXI; (mv1502/msv596) 48 woningen lijsterbesstraat, kloosterstraat ,cranenburgsestraat, heselenberg; exploitatie
1958/1976
complex XXI; (mv1502/msv596) 48 woningen lijsterbesstraat, kloosterstraat,cranenburgsestraat, heselenberg; bestek,
bouw, voorzieningen 1957/1960
complex XXI; 48 woningwetwoningen 1959
complex XXI; 96 woningwetwoningen 1966
complex XXII; (mv1580/msv600) 12 bejaardenwoningen rembrandtweg, kerkpad; exploitatie 1959/1979
complex XXII; 12 woningwetwoningen voor bejaarden 1959
complex XXII;(mv1580/msv600) 12 bejaardenwoningen rembrandtweg, kerkpad; bestek, bouw, voorzieningen
1958/1962
complex XXIII; (mv1725/1726-msv600) 49 woningen dasstr., simonlaan, schoolweg, schrouwenberg, eekhoornstr.,
watertorenweg, zevenheuvelenweg, plataanstr., frambozenstr.; bestekken 1958/1960
complex XXIII; (mv1725/1726-msv600) 49 woningen dasstr., simonlaan, schoolweg, schrouwenberg, eekhoornstr.,
watertorenweg, zevenheuvelenweg, plataanstr., frambozenstr.; exploitatie 1960/1976
complex XXIII; (mv1725-1726-msv600) 49 woningen
dasstr.,simonln.,schoolwg.,schrouwenberg,eekhoornstr.,watertorenweg,zevenh.weg,plataanstr.,fram-bozenstr.; bouw,
voorzieningen 1959/1970
complex XXIII; 49 woningwetwoningen 1960/1961
complex XXIIIa; (mv1763/msv600) 3 bejaardenwoningen patrijsweg; bestek, bouw 1960/1962
complex XXIIIa; (mv1763/msv600) 3 bejaardenwoningen patrijsweg; exploitatie 1960/1978
complex XXIIIa; 3 woningwetwoningen voor bejaarden 1961
complex XXIV; (mv1935/1936/1922/1974/msv600) 55 woningen goudenregenstraat, hogeweg, boterbloemstraat,
simonlaan, eekhoornstraat, bremstraat; bestek, voorbereiding 1961/1963
complex XXIV; (mv1935/1936/1922/1974/msv600) 55 woningen goudenregenstraat, hogeweg, boterbloemstraat,
simonlaan, eekhoornstraat, bremstraat; exploitatie 1961/1978
complex XXIV; (mv1935/1936/1922/1974/msv600) 55 woningen goudenregenstraat, hogeweg, boterbloemstraat,
simonlaan, eekhoornstraat,bremstraat; bouw, bouw garage 1961/1976
complex XXIV; 55 woningwetwoningen 1961
complex XXIX; (mv2470/msv1077) 182 woningen heselenberg, herwendaal, vierparken; bestekken 1963/1967

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

complex XXIX; (mv2470/msv1077) 182 woningen heselenberg, herwendaal, vierparken; bouw garages 1964/1965

926

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

925
927
924

-1.778.532.1

woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

complex XXIX; (mv2470/msv1077) 182 woningen heselenberg, herwendaal, vierparken; bouw, voorzieningen 1963/1974
complex XXIX; (mv2470/msv1077) 182 woningen heselenberg, herwendaal, vierparken; exploitatie 1964/1977
complex XXIX; 182 woningwetwoningen 1964
complex XXV; (mv2061/msv 600) 120 woningen heselenberg, tussen schoolweg en kruksebaan, st. antoniusweg;
exploitatie 1962/1976
complex XXV; (mv2061/msv600) 120 woningen heselenberg, tussen schoolweg en kruksebaan, st. antoniusweg; bestek,
bouw, voorzieningen 1962/1974
complex XXV; 120 woningwetwoningen 1962
complex XXVa; (mv2102/msv600) 2 bejaardenwoningen simonlaan; bestek, bouw, exploitatie 1962/1978
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902
901
904
903
903
933
906
905
905
908
910

909
907
911
912
911
913
916
915
914
924

918
917
917
919
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-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
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complex XXVa; 2 woningwetwoningen voor bejaarden 1962
complex XXVb (mv2802/msv600) 5 bejaardenwoningen patrijslaan; bestek, bouw, exploitatie 1962/1978
complex XXVb; 5 woningwetwoningen voor bejaarden 1962
complex XXVI; (mv2095/msv600) 8 woningen eekhoornstraat; bestek, bouw, exploitatie 1961/1976
complex XXVI; 8 woningwetwoningen 1962
complex XXVII; (mv2229/msv600) 14 woningen heselenberg; bestek, bouw, exploitatie 1963/1976
complex XXVII; 14 woningwetwoningen 1963
complex XXVIII; (mv2318/msv600) 26 woningen bredeweg; bestek, bouw, exploitatie 1963/1976
complex XXVIII; 26 woningwetwoningen 1963
complex XXX; (mv3089) 2 woningen industrieweg; bestek, bouw, exploitatie 1968/1977
complex XXX; 2 woningwetwonigen 1968
complex XXXa en b; (mv2909/3015) 40 bejaardenwoningen heselenberg, de horst, breedeweg; bestekken 1968
complex XXXa en b; (mv2909/3015) 40 bejaardenwoningen heselenberg, horst, breedeweg; voorbereidingen bouw
1966/1969
complex XXXa en b; 40 woningwetwoningen 1968
complex XXXa; (mv2909) 25 bejaardenwongingen aalbeshof, florastraat, ruyterstraat; bouw, exploitatie 1967/1981
complex XXXb; (mv3015) 15 bejaardenwoningen hoge horst, breedeweg; bouw, exploitatie 1967/1981
complex XXXI; (mv2723/msv1077) 96 woningen heselenberg, herwendaal; bestek 1964/1967
complex XXXI; (mv2723/msv1077) 96 woningen heselenberg, herwendaal; bouw, voorzieningen 1965/1968
complex XXXI; (mv2723/msv1077) 96 woningen heselenberg, herwendaal; exploitatie 1966/1977
complex XXXII; (mv3062) 30 woningen tussen bruuk en bredeweg; bouw, exploitatie 1967/1981
complex XXXIII; (mv3166) 10 woningen fretstraat; bestek, bouw 1967/1972
complex XXXIII; (mv3166) 10 woningen fretstraat; exploitatie 1969/1981
complex XXXIII; 10 woningwetwoningen 1967
complex XXXIV en XXXV; (resp. mp48447/mp49723) 75 en 40 premiehuurwoningen bredeweg-bruuk en ericastraatbremstraat; voorbereiding 1966/1970
complex XXXIV en XXXV; 115 woningwetwoningen 1969
complex XXXIV; (mp48447) 75 premiehuurwoningen bredeweg-bruuk; bouw, bestek, exploitatie 1968/1982
complex XXXIX; (mv3602) 81 woningen goudenregenstraat; bouw, exploitatie 1970/1981
complex XXXV; (mp 49723) 40 premie huurwoningen ericastraat-bremstraat; bouw, exploitatie 1969/1982
complex XXXVa; (mv3324) 1 aangepaste woning korenbloemstraat; bouw, exploitatie 1969/1978
complex XXXVI; (mv3318) 11 bejaardenwoningen faunastraat, de ruyterstraat; bouw, exploitatie 1969/1981
complex XXXVI; 11 woningwetwoningen voor bejaarden 1970
complex XXXVII; (mv3440) 47 woningen mariendaalseweg; bouw, exploitatie 1970/1983
complex XXXVIII; (mp50935) 12 premiehuurwoningen waldeck pyrmontlaan; bouw, exploitatie 1970/1982
diverse plaatsen in de gemeente; bouw garages bij woningwetwoningen, plan tot bouw uniforme garages 1964
drul; bouw 4 garages bij woningwetwoningen in plan drul, bestek 1965
drul; complex 14 bejaardenwoningen (3856-74) bouw, jaarlijkse bijdrage 1971/1979
drul; complex 32 premiekoopwoningen (mp 52875) bouw, jaarlijkse bijdrage 1973/1979
drul; complex 32 premiekoopwoningen (mp55437-76) bouw, bijdragen 1975/1980
eigendomsoverzichten en situatietekeningen woningwetwoningen 1977
herwendaal; bouw 4 garages bij woningwetwoningen 1968/1969
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919
920
920
921
921
922
922
923
923
928
928
929
930
929
932
931
933
934
935
936
937
938
937
939
939
940
946
941
942
943
943
944
945
961
1012
953
956
958
857
963
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herwendaalsehoek; bouw 8 arbeiderswoningen horde, 4 woningen bruuksestraat en 2 woningen herwendaalsehoek
1936/1939
heselenberg; bouw 6 garages bij woningwetwoningen 1968/1969
hobbemaweg; complex 65 woningen (mv4165) bouw, huurvaststelling, jaarlijkse bijdrage 1975/1981

858
963
957

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1

-1.778.532.1

woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouw-complexen
woningbouwvereni-ging st.
joseph
woningbouwvereni-ging st.
joseph
woningbouwvereni-ging st.
joseph
woningbouwvereni-ging st.
joseph
woningbouwvereni-ging st.
joseph
woningbouwvereni-ging st.
joseph

-1.778.532.1

woningwetbouw en -exploitatie classificatie onderhoudsnormen, complexvorming 1947/1956

841

-1.778.532.1

woningwetbouw en -exploitatie gemeentelijke advies commissie inzake bouw woningwetwoningen 1959

840

-1.778.532.1

woningwetbouw en -exploitatie poging gemeente groesbeek om in hogere subsidieklasse te worden ingedeeld 1971/1975

856

-1.778.532.1
-1.778.532.2
-1.778.532.2

966
1015
1016

-1.778.532.2
-1.778.534

woningwetbouw en -exploitatie samenvoeging woningen gemeentelijk woningbedrijf en wbv. st. joseph; voorbereiding 1975/1978
particuliere woningbouw
drul; woningbouw door systema nv 1960/1966
particuliere woningbouw
drul; woningen systema nv; verhuur, problematiek blokverwarming 1964/1972
verordening inzake het verstrekken van bouwkredieten voor het stichten van eigen woningen in de gemeente groesbeek
particuliere woningbouw
1950
toewijzing bouw 1945/1946
noodwoningen

1014
806

-1.778.534

woningbouw voor beperkte duur complex II 1950/1980

2263

-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
-1.778.532.1
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horde; bouw 8 arbeiderswoningen horde, 4 woningen bruuksestraat en 2 woningen herwendaalsehoek 1936/1939
leppert; complex 49 woningen (mv3905) bouw, jaarlijkse bijdrage 1971/1979
lievensweg; complex 29 bejaardenwoningen (mv4368-78) bouw, annuïteiten 1977/1981
mesdagweg; complex 65 woningen (mv3788) bouw, jaarlijkse bijdrage 1973/1978
rembrandtweg; bouw 10 garages bij woningwetwoningen, bestek 1968
samengevoegde woningbouwcomplexen; msv 141, 142, 143, 359, 360, 363, 595, 596, 597, 600, 1077 - exploitatie
1973/1982
samengevoegde woningbouwcomplexen; overzichten complexnummers 1969/1974
schuurtjes; bouw schuurtjes bij woningwetwoningen 1948/1970
van nispenstraat; bouw 4 middenstandswoningen en 1 garage 1955/1961
voorzieningen aan woningwetwoningen; centrale verwarming 1965/1976
voorzieningen aan woningwetwoningen; riolering, watervoorziening 1948/1958
bestuurlijke reorganisatie; onderbrengen expl.woningwetwoningen wbv. kolping; onderhandelingen betr. overdracht
gemeentelijk woningbezit 1969/1975

858
954
959
955
962
948
964
960
859
1013
965
967

jaarrekeningen 1963/1964-1966/1967

852

jaarrekeningen 1967/1968-1969/1970

853

jaarrekeningen 1970/1971-1973/1974

854

jaarrekeningen 1974/1975-1978/1979

855

statuten 1952 en huurreglement 1963

837
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-1.778.534

woningbouw voor beperkte duur complex IV 1969/1978 en V 1969/1981

2264

-1.778.534

woningbouw voor beperkte duur complex noodwoningen CIII 1950/1977

2228

-1.778.534

woningbouw voor beperkte duur correspondentie diverse complexen algemeen 1968/1980

2265

-1.778.534

woningbouw voor beperkte duur correspondentie inzake complex noodwoningen (exploitatie, rijksbijdragen, onderhoud, sloop etc.) complex I 1950/1980
opstalrecht voor noodwoningen a/d
albers-kosman, th. arens, g. van bentum, n.v. berntsen en braam, joh. bertisen, th. binnenhei, c. bons, p. van bremen,
a. de bruin, g. de bruin, l. de bruin, l. de bruijn, w. de bruijn, p. cillessen, w.j. cillessen, p. claus, a. coenen, m. coenen,
h. daanen, stichting don bosco, th.h. van de donk, a. van doorn
zakelijke rechten
opstalrecht voor noodwoningen s/th
g. sanders, p. schoenmakers, h schoofs, j. de schouwer, a.f. schreven, a.w. schreven, h. cillessen, g.w. van sinderen,
m.r. sommers, j.a. spanjers, w.p.a. spanjers, g. stekhuizen, m.j.m. van stokkum, p.j.m. van stokkum, g. theunissen,
j. theunissen, a. thijssen, h. thijssen, j. thijssen, l. thijssen, th. thijssen
zakelijke rechten
opstalrecht voor noodwoningen w/z
erven wellesen, w. wennekes, j. weijers, a. willems-van de list, th. willems, j.g. wijers, j. wijnhoven, l.m. zegers,
c.p. van zoest, g. zwitserloot, r. zwitserloot
zakelijke rechten

2262

-1.778.534

-1.778.534

-1.778.534
-1.778.538
-1.778.538
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.54
-1.778.561/-562
-1.778.561/-562
-1.778.561/-562
-1.778.562
-1.78
-1.78
-1.78

bevordering eigen woningbezit
bevordering van het eigen
woningbezit
verdeling van woonruimte
verdeling van woonruimte
verdeling van woonruimte
verdeling van woonruimte

garantie geldleningen 1967/1973

1721

1722
2071

nv bouwkas noord-nederlandse gemeenten/bouwfonds nederlandse gemeenten - aansluiting,aandelen 1950/1966
adviescommissie woonruimtewet 1947, berg en dal 1946/1956
adviescommissie woonruimtewet 1947, berg en dal 1957/1961
adviescommissie woonruimtewet 1947, berg en dal 1962/1973
adviescommissie woonruimtewet 1947, groesbeek 1951/1963
stichting centrale registratie woningzoekenden gewest nijmegen; oprichting en deelneming, niet-deelneming aan nieuwe
verdeling van woonruimte
stichting 1974/1980
verdeling van woonruimte
stichting interlocale woningruilcentralen 1950
verdeling van woonruimte
verordening geldelijke steun doorstroming 1967 en nieuwe verordening 1970 met wijzigingen 1966/1973
verdeling van woonruimte
verordening regelende de samenstelling en de werkkring van woonruimte-adviescommissies 1962
verdeling van woonruimte
vestigings- en verhuisverordening gemeente groesbeek 1942
woningbehoefte/woning-markt/- onderzoeken woningbehoefte/woningmarkt 1969/1980, w.o. woningmarktonderzoek 1975, onderzoek woningbehoefte
registratie
groesbeek 1975
woningbehoefte/woning-markt/registratie
woningregistratie kwalitatief woningonderzoek 1971/1980
woningbehoefte/woning-markt/registratie
woonwensen-onderzoek 1979/1980
soc.-econ. onderzoek betr. de
volkshuisvesting
woningtelling gemeente groesbeek 1975
overzicht en ruiming mijnenvelden 1945/1949
openbare veiligheid
rapportages ongevallen met onontplofte granaten/bommen 1945/1946
openbare veiligheid
openbare veiligheid
verduistering - maatregelen, proces-verbaal 1943/1944
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1720
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1017
805
1021
1022
1023
1025
1024
1020
1019
1018
2075
2076
2074
498
249
250
248

Gemeente Groesbeek

13-3-2009

-1.78
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782
-1.782.08
-1.782.08
-1.782.08
-1.782.08
-1.782.08
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3
-1.784.3

openbare veiligheid
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
bescherming bevolking
brand(weer)
brand(weer)
brand(weer)
brand(weer)
brand(weer)
brand/brandbestrijding
brand/brandbestrijding
brand/brandbestrijding
brand/brandbestrijding
brand/brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
brandbestrijding
vrijwillige brandweer

-1.784.3
-1.79
-1.79

vrijwillige brandweer
polderdistrict maas en waal
waterstaat

-1.79
-1.79
-1.791.14

waterstaat
waterstaat
regeling van de waterstand
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verwijdering van oorlogstuig 1945/1946
b.b.-kring gelderland-12; begrotingen 1951/1957
b.b.-kring gelderland-12; begrotingen 1958/1961
b.b.-kring gelderland-12; bouw bergingen blokploegen 1955/1958
b.b.-kring gelderland-12; bouw commandopost 1956/1960
b.b.-kring gelderland-12; liquidatie 1962/1965
b.b.-kring gelderland-12; vergaderingen kringraad 1951/1962
b.b.-rapportages blokploegen 1942/1944
gemeenschappelijke regeling 1961 a kring gelderland f
gemeenschappelijke regeling b.b.-kring gelderland-12; 1951/1954
luchtbeschermingsdienst-correspondentie plaatselijke luchtbeschermingsleider 1943/1944
a.vestiens - kringhoofd b.b. 1956/1961
f.j. kerker - materiëelbeheerder b.b. 1956/1961
j.p. eigenhuijsen - assistent-kringhoofd b.b. 1956/1961
luchtbeschermingsdienst; bezoldiging personeel 1940/1945
luchtbeschermingsdienst; correspondentie plaatselijke luchtbeschermingsleider 1941/1942
brandweerverordening gemeente groesbeek 1961/1978
organisatieverordening brandweer 1956
stichting bosbrandweer nijmegen en omstreken- regeling 1957/1958
vrijwillige brandweer; jaaroverzichten 1968/1973
vrijwillige brandweer; personeel, benoeming, ontslag, onderscheiding 1941/1978
alarmering, w.o. krediet herziening alarmering 1973 1962/1974
brandbeveiligingsverordening 29 juni 1978 en wijziging 7 december 1978
brandmelding en alarmering kwestie betr. hotel erica 1972/1976
organisatieverordening brandweer rb. 19-1-1956
verordening voorkomen bos- heide en veenbranden 1957
bosbrandweer 1942/1944
brand dd. 8 augustus 1944 in filmontwikkelingsfabriek te berg en dal,met foto's (NIET OPENBAAR) 1944
brandrapporten 1943/1959
brandrapporten 1947/1953
brandrapporten 1960/1966
brandrapporten 1967/1969
brandrapporten 1970/1975
brandspuithuisjes(achter gemeentehuis)1946/1958
gemeenschappelijke regeling onderlinge hulpverlening bij brand 1932/1953
bluswatervoorziening 1969/1976; overzicht brandkranen
opgaven kosten brandweer 1981/1985, vragenlijsten organisatie 1980/1984, statistieken branden 1985, verslagen
besprekingen 1983/1985, jaarverslagen 1982 en 1983
samenvoeging/opneming in waterschapsverband 1967 en waterschappelijke reorganisatie 1980
beroepschrift gemeente groesbeek tegen ontgrondingsvergunning d.a.e. baron van verschuur 1958/1966
problematiek en verbetering waterafvoer omgeving breedeweg; aankopen, ruilingen groenstroken en erfdienstbaarheid
duikers 1940/1944
samenvoeging polderdistrikten en afwateringsproblematiek te groesbeek 1965/1973
grondwateronttrekking 1974/1979 (Mook en Dennekamp)
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251
260
261
258
257
259
262
255
2222
256
254
263
265
264
252
253
267
266
268
270
269
2080
2279
2077
2078
2276
272
274
275
968
276
277
2081
273
271
2079
2223
2083
280
278
279
2085
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-1.791.14
-1.791.14
-1.791.14
-1.81
-1.81
-1.81
-1.811.1
-1.811.111
-1.811.111

regeling van de waterstand
regeling van de waterstand
regeling van de waterstand
verkeer en vervoer
verkeer en vervoer
verkeer en vervoer
grensovergangen
spoorwegovergang
spoorwegovergangen
voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden

ontwateringsplan de horst 1961/1964
ontwateringsplan heidemij 1964 en correspondentie inzake wateronttrekking 1961
ontwateringsplannen groesbeek 1971/1975, w.o. verbeteringsplan heidemij 1972, afwateringsplan 1973
beroepsgoederenvervoer 1945/1951
overname onderhoudsplicht diverse wegen 1959
procedure inzake openbaarheid herwendaalsehoek 1936/1944
vestiging pleisterplaats grensovergang wyler 1963/1968
dorpsstraat; verbetering (wp 35) 1950/1955
reconstructie en modernisering spoorwegovergangen in spoorlijn nijmegen-kleef (gb 5.194) 1975/1980
berg en dal; aanleg trottoirs etc. koningin emmalaan, prinses wilhelminalaan en prins hendriklaan voorbereiding (gb
5.121.1) 1972
beukstraat en kruksebaan; aanleg trottoirs en riolering en een verbindingsweg (wp 372) 1964/1965
bredeweg; aanleg voetpaden, wegen en parkeerplaatsen tussen bredeweg en bruuk (gb 5.126.3) 1970/1971
cranenburgsestraat; aanleg trottoir (wp 363) 1964
diverse kleine kapitaalswerken bestek en voorbereiding (gb 52) 1962/1963
dries; verbetering en aanleg trottoir (wp 221) 1960/1961

-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111

1119
1094
1126
1093
1106
1077

voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden
voetpaden
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen

gerard douweg; aanleg trottoirs, wegen, riolering en parkeerhavens ten oosten van de gerard douweg 1965
heselenberg; toegangspad met trottoirs en riolering 40 bejaardenwoningen (gb 5.161) 1969
heselenberg; trottoirs in plan heselenberg (gb 5.132) 1966/1967
hoge horst; verharding voetpaden hoge horst en plakseweg (gb 5.149) 1967/1970
jacob marisweg; aanleg trottoir (gb 5.182.7) 1975
panoramaberg; toegangspaden en parkeerplaatsen panoramaberg ( gb.5.185) 1972/1973
plakseweg; verharding voetpaden hoge horst en plakseweg (gb 5.149) 1967/1970
vilje; trottoirs en parkeerhavens (gb 5.168) 1969/1970
1e colonjes 1949/1964
akkerweg 1966/1973
andreaslaan 1962/1972
ashorst 1951/1966
atelierweg 1956/1965
biesseltsebaan 1948/1961
binnenveld 1954/1981
bisschop hamerlaan 1949/1979
boersteeg 1946/1980
bosbesstraat 1962
bosstraat 1945/1981
bosweg 1947/1977
boterbloemstraat 1951/1980
bramenstraat 1971
bredeweg 1950/1971
bruuksestraat 1953/1980
cenakelweg 1964/1965
cranenburgsestraat 1948/1973
dasstraat 1958/1974

1107
1147
1130
1138
1172
1176
1138
1153
1216
1200
1201
1203
1204
1205
1206
1232
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1217
1218
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2084
2082
2086
1032
1048
1030
2300
1055
1188
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-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111

wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
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dennenkamp 1956/1978
derdebaan 1947/1968
dorpsstraat 1955/1972
dorpsstraat-molenweg-pannenstraat 1966/1977
drentselaan 1948/1976
dries 1954/1972
emmalaan 1950/1973
engelenpad
esdoornstraat 1956/1974
frieselaan (incl. ongedateerd bestratingsplan) 1971/1978
gooiseweg 1965/1978
goudenregenstraat; 1962/1971
grafwegen 1954/1974
heikantweg 1956/1964
heilig landstichting 1933/1961
heilig landstichting 1964/1976
hemeltje 1963/1968
herwendaalseweg 1956/1978
heumensebaan 1949/1962
heuvelsewal of kiekbergsebaan 1959
hoflaan 1946/1975
hoge en lage horst 1949/1976
hogewaldseweg 1970
julianalaan 1950/1977
kapittelland 1963/1979
kastanjelaan 1939/1979
kerkpad (incl. onttrekking aan openbaar verkeer) 1949/1975
kerkstraat 1955/1981
kerstendalseweg 1950/1975
ketelstraat 1948/1971
klös 1952/1977
knapheidepad 1950/1956
knapheideweg 1944/1969
koningin wilheminaweg 1955/1963
korenbloemstraat 1971
kwakkenberglaan 1956/1969
lage wald 1955/1967
lijsterbesstraat 1964/1980
lindenlaan; overname eigendom 1940/1941
maldensebaan 1967/1972
margrietstraat 1957/1972
meerwijkselaan 1955/1968
merel-,lijster- en nachtegaalweg 1954/1955
mies 1948/1969
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1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1233
1234
1235
1236
1238
1239
1240
1242
1244
1243
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1304
1257
1258
1259
1260
1261
1263
1265
1266
1267
1268
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-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111

wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
wegen
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molenbosweg; grondtransacties molenbosweg/postweg/klappeijenpad 1950/1964
molenweg 1947/1965
mooksebaan 1933/1944
mooksebaan 1950/1981
mooksestraat 1955/1964
nachtegaalweg 1951/1965
nieuweweg 1954/1977
nijerf 1948/1965
nijmeegsebaan 1947/1972
nijverheidsweg; grondaankoop 1958/1979
oude kleefsebaan 1950/1972
oude kleefsebaan 1957/1958; oorlogsschadevergoeding
oude kleefsebaan; 1934/1935 overname onderhoud, verbetering
pannenstraat 1957/1972
panoramaberg 1956/1973
pastoor hoekstraat (voorheen plataanstraat) 1967/1972
petruslaan 1962/1964
philippuslaan 1963/1978
plaksehei 1949/1957
plakseweg 1972
pompweg 1960/1962
postweg 1936/1970
prins hendriklaan(voorheen lindenlaan) 1941/1978
prinses irenelaan 1960/1965
prinses margrietlaan 1957/1982
prinses wilhelminalaan 1955/1976
reestraat 1962/1981
rijlaan en gedeelte heumensebaan 1949/1964
schoolweg 1951
secr. luijbenstraat 1963/1974
simonlaan 1962/1963
st. antoniusweg 1948/1972
st. jansberg 1961/1981
stationsweg; grondaankopen 1954/1977
stekkenberg 1948/1956
stekkenbergdwarsweg 1959/1972
stekkenberg-leppert; illegale afsluiting verbindingspad 1936/1938
vierparkenweg (-pad) 1948/1957
vijverweg 1958
vlasrootweg 1948/1962
waldgraaf 1955/1977
watertorenweg 1952/1974
wylerbaan 1958/1965
zevenheuvelenweg 1959/1977
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1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1281
1280
1279
1282
1283
1241
1284
1285
1286
1288
1289
1290
1237
1245
1264
1303
1291
1292
1293
1262
1294
1202
1246
1295
1296
1297
1029
1298
1299
1300
1301
1302
1305
1306
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-1.811.111

zorg voor wegen

-1.811.111
-1.811.111
-1.811.111.1

zorg voor wegen
zorg voor wegen spoorwegovergangen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
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aanwijzing quartaire wegen 1967/1971
algemeen 1974/1981, w.o. verslagen vergaderingen betr. wegen- en beplantingsplannen, overzicht niet verharde wegen,
krediet weg- en waterbouwkundige werken
spoorwegovergangen 1929/1980, w.o. overeenkomst met NS 1930 (o.a. betr. overdracht en gebruik terreinen),
correspondentie inzake beveiliging, correspondentie inzake opheffing overwegen, onttrekking
aanleg diverse trottoirs 1965 (gb 5.112)
acaciastraat; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,goudenregenstr,heidebloemstr,lijsterbesstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watertorenweg (wp 122) 1955/1957
acaciastraat; wilgstraat, berkstraat en acaciastraat (gb 5.136) 1966/1968
albert schweitzerstraat; bouwwegen en riolering ten noorden van de albert schweitzerstraat (herwendaal) en afwerking (gb
5.191.2/3/4) 1976/1980
albert schweitzerweg; afwerking tweede gedeelte 1979/1980
atelierweg; aanleg en verbetering spoorlaan, atelierweg en industrieweg (wp86) 1952/1957
beethovenstraat 1974/1978, w.o. aanleg berijdbaar voetpad
berkstraat; wilgstraat, berkstraat en acaciastraat (gb 5.136) 1966/1968
beukstraat; aanleg en riolering kruksebaan en beukstraat en een verbindingsweg, incl. trottoirs (wp 372) 1964/1965
bisschop hamerlaan; aanleg en riolering watertorenweg, bisschop hamerlaan, (verlengde) hoflaan, wegen ten westen van
de stekkenberg (wp 144) 1957/1958
bosweg; afwerking (td 14.128.0) 1979/1981
boterbloemstraat; aanleg boterbloemstraat, ericastraat, hogeweg (wp 220) 1960/1961
bredeweg; aanleg wegen en riolering etc. tussen de bredeweg en de bruuk (gb 5.126.1) 1968/1969
bredeweg; aanleg wegen en riolering tussen de bruuk en bredeweg (gb 5.126.2) 1968/1970
bredeweg; aanleg wegen, voetpaden, parkeerplaatsen c.a. tussen bruuk en bredeweg (gb 5.126.3) 1970/1971
bremstraat; aanleg bremstraat, heidebloemstraat, burg. van nispen tot pannerdenstraat (incl. riolering), papaverstraat,
pastoor roverstraat (wp 51a) 1952/1955
bremstraat; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,gouderegenstr,heidebloemstr,lijsterbesstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watertoerenweg (wp 122) 1955/1957
bremstraat; afwerken bremstraat, dries, ericastraat, hogeweg c.a.(gb 5.172) 1970/1971
bremstraat; afwerking gooiselaan, margrietstraat, heidebloemstraat, bremstraat, papaverstraat en (verlengde)
heidebloemstraat wp 219 1959/1962
bremstraat; afwerkingsplan heidebloemstraat, bremstraat en gooiselaan (wp149) 1957/1959
bremstraat; verbetering en aanleg wegen en riolering ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162/167) 1969/1971
bruuk; aanleg wegen en riolering etc. tussen bredeweg en bruuk (gb 5.126.1) 1968/1969
bruuk; aanleg wegen en riolering tussen de bruuk en de bredeweg (gb 5.126.2) 1968/1970
bruuk; aanleg wegen, voetpaden, parkeerplaatsen c.a. tussen de bruuk en de bredeweg (gb 5.126.3) 1970/1971
cranenburgsestraat; doortrekken hoflaan, mariëndaalseweg, aanleg verbindingsweg mariëndaalseweg en cranenburgsestraat
en trottoir cranenburgsestraat (wp363) 1964
dasstraat; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,goudenregenstr,heidebloemstr,lijsterstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg, watertorenweg (wp 122) 1955/1957
de horst; 1978/1979 w.o. veldweg
del borgo; wegen- en rioleringsplan terrein del borgo (berg en dal) 1956/1959
dries, afwerken bremstraat, dries, ericastraat, hogeweg c.a. (gb 5.172) 1970/1971
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2087
2090
2089
1108
1064
1131
1187
2112
1061
2101
1131
1094
1067
1199
1076
1124
1125
1126
1057
1064
1155
1075
1068
1149
1124
1125
1126
1093
1064
2105
1047
1155

Gemeente Groesbeek
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-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

dries; verbetering en aanleg wegen en riolering ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162/167 1969/1971
eekhoornstraat; aanleg en riolering (wp 272) 1961
ericastraat; aanleg boterbloemstraat, ericastraat, hogeweg (wp 220) 1960/1961
ericastraat; afwerken bremstraat, ericastraat, dries, hogeweg c.a. (gb 5.172) 1970/1971
ericastraat; doortrekking ericastraat naar zonnebloemstraat (gb 5.162) 1969

1149
1085
1076
1155
1148

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

ericastraat; verbetering en aanleg wegen en riolering ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162/167) 1969/1971
everstraat; aanleg en riolering (wp 272) 1959/1962
everstraat; aanleg everstraat en fretstraat (gb 5.129) 1966/1971
frambozenstraat; aanleg frambozenstraat en nijverheidsweg (wp 225) 1959/1961
frans halsweg; aanleg frans halsweg en vermeerweg en doortrekking frans halsweg (wp 235) 1959/1962
fretstraat; aanleg fretstraat en everstraat (gb 5.129) 1966/1971
gb 5.170.1 wegen en riolering op het industrieterrein-1e fase 1977/1979

1149
1086
1128
1078
1079
1128
1154

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

1107
1068

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

gerard douweg; aanleg wegen,riolering,trottoirs en parkeerhavens ten oosten van de gerard douweg 1965 (gb 5.108)
gooiselaan; afwerkingsplan heidebloemstraat, bremstraat en gooiseweg (wp 149) 1957/1959
gooiseweg; afwerking gooiselaan, margrietstr, heidebloemstr, bremstraat, papaverstraat,(verlengde) heidebloemstraat (wp
219) 1959/1962
gooiseweg; doortrekking gooiseweg naar kloosterstraat en aanleg voorzieningen (wp 358/gb 5.128) 1959/1969
goudenregenstraat; aanleg (wp 318) 1962/1963
goudenregenstraat; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,goudenregenstr,heidebloemstr,lijsterstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,waterterenweg (wp 122) 1955/1957
goudenregenstraat; riolering en aanleg wegen hemeltje, goudenregenstraat, wilgstraat en kruksebaan, fase 1 (gb 5.180)
1971/1974
goudenregenstraat; wegaanleg en riolering hemeltje en goudenregenstraat (gb 5.174) 1971
heidebloemstraat; aanleg bremstraat, heidebloemstraat, van nispenstraat (incl. riolering), papaverstraat, pastoor roverstraat
(wp 51a) 1952/1955
heidebloemstraat; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,goudenregenstr,heidebloemstr,lijsterbesstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watertorenweg (wp 122) 1955/1957
heidebloemstraat; afwerking gooiselaan, magrietstraat, heidebloemstraat, bremstraat, papaverstraat en (verlengde)
heidebloemstraat (wp 219)
heidebloemstraat; afwerkingsplan heidebloemstraat, bremstraat en gooiselaan (wp 149) 1957/1959

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
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heidebloemstraat; wegen en reconstructie riolering heidebloemstraat/zonnebloemstraat (t/m gunning) (td 14.122.0) 1980
helfrichstraat (vm. treffersveld) 1977/1979
hemeltje; riolering en aanleg wegen hemeltje, goudenregenstraat, wilgstraat en kruksebaan, fase 1 en 2 (gb 5.180)
1971/1974
hemeltje; wegaanleg en riolering hemeltje, goudenregenstraat (gb 5.174) 1971
hermelijnstraat; doortrekking (td 14.117.4) 1980
herwendaal; aanleg wegen en riolering in plan herwendaal,incl.beplantingsplan (gb 5.113) 1965/1968
herwendaalsehoek; wegen en riolering tussen herwendaalsehoek en knapheideweg (ten noorden van de william
boothstraat (gb 5.191.1) 1975/1976
herwendaalseweg; doortrekken de ruyterstraat naar herwendaalseweg, incl. beplanting (gb 5.153) 1967/1969
herwendaalseweg; doortrekken weg en riolering van ruijsdaelweg naar herwendaalseweg 1964/1965
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1075
1092
1230
1064
1165
1157
1057
1064
1075
1068
1198
2104
1165
1157
1196
1109
1186
1141
1095
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-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1

aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

aanleg van wegen
aanleg van wegen
aanleg van wegen

-1.811.111.1
-1.811.111.1
-1.811.111.1

heselenberg; aanleg wegen en riolering (wp 310 en 310a) 1962/1964
heselenberg; aanleg wegen en riolering en afwerking wegen in plan heselenberg III incl. beplanting (gb 5.122/132)
1963/1968
heselenberg; aanleg wegen en riolering heselenberg (wp 351a) 1964/1965
heselenberg; afwerking van wegen in plan heselenberg II - bestek (gb 5.124) 1966
heselenberg; afwerking van wegen in plan heselenberg II (gb 5.124) 1966
heselenberg; toegangspad met trottoirs en riolering 40 bejaardenwoningen (gb 5.161) 1969
hobbemaweg; aanleg en riolering hobbemaweg (plan drul) (gb 5.182.8) 1975/1979
hobbemaweg; afwerking w.o. aanleg fiets- en voetpaden, afwerking 3 wegen t.o. van de hobbemaweg 1977/1979
hobbemaweg; bouwweg (met riolering) ten noord-oosten van de hobbemaweg (32 koopwoningen) 1977/1978
hobbemaweg; bouwweg ten noord-westen van de hobbemaweg met bijkomende werken 1977
hoflaan; aanleg en riolering watertorenweg, bisschop hamerlaan, (verlengde) hoflaan, wegen ten westen van de
stekkenberg (wp 144) 1957/1958
hoflaan; doortrekken hoflaan, mariëndaalseweg, aanleg verbindingsweg mariëndaalseweg en cranenburgsestraat en
troittoir cranenburgsestraat (wp 363) 1964
hogeweg; aanleg boterbloemstraat, ericastraat, hogeweg (wp 220) 1960/1961
hogeweg; verbetering en aanleg van wegen en riolering ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162/167)
1969/1971
industrieterrein; wegen en riolering op het industrieterrein, 1e fase (gb 5.170.1) 1977/1979
industrieterrein; wegenplan 1966/1979, w.o. uitritten bedrijven op openbare weg
industrieweg; aanleg en verbetering spoorlaan, atelierweg en industrieweg (wp 86) 1952/1957
jacob marisweg (gb 5.182.7) 1975
jacob marisweg; aanleg en riolering (wp 317) 1962/1964
jacobuslaan; aanleg jacobuslaan en simonlaan (wp 162) 1957/1958
knapheideweg; aanleg wegen en riolering bungalowpark (gb 5.123) 1966/1967
knapheideweg; wegen en riolering tussen herwendaalsehoek en knapheideweg (ten noorden van de william boothstraat)
(gb 5.191.1) 1975/1976
koningin emmalaan; aanleg trottoirs etc. koningin emmalaan, prinses wilhelminalaan en prins hendriklaan voorbereiding
(gb 5.121.1) 1972
kruksebaan; aanleg en riolering kruksebaan en beukstraat en een verbindingsweg, inclusief trottoirs 1964/1965
kruksebaan; aanleg wegen en riolering hemeltje, goudenregenstraat, wilgstraat en kruksebaan, fase 1 en 2 (gb 5.180)
1971/1974
leeuweriksweg; (wp 321) 1962/1963
leppert; aanleg wegen leppert, grondtransacties (wp 54) 1953/1954
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leppert; wegen en riolering tbv. 16 bejaardenwoningen leppert, incl. inrichtingsplan en herstel wegdek (5.187.1) 1975/1976
leppert; wegen en riolering tussen leppert en zonnebloemstraat/bremstraat (gb 5.187) 1973/1976
levensweg; afwerking lievensweg en v.d. veldeweg, incl. uitbreiding woonerven (td 14.108.6/7) 1980/1981
lievensweg en van de veldeweg; aanleg wegen en riolering in plan drul (m.u.v.bestekken en revisietekeningen riolering)(wp
248 en 317) 1960/1965
lievensweg en van de veldeweg; bestekken en revisietekeningen riolering (wp 248 en 317) 1962/1964
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lievensweg; wegen en riolering in plan "119 woningen drul" incl. beplantings- en bestratingsplan (gb 5.182.1) 1972/1975
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lievensweg; 2e fase wegen en riolering in plan 68 woningen drul en 119 woningen mesdagweg (gb 5.182.2) 1972/1975
lievensweg; afwerking lievensweg tbv. 104 woningen (plan drul) (gb 5.182.6) 1975/1976
lievensweg; bouwwegen lievensweg en v.d.veldeweg (drul fase 3, werkgebied 5 en 6) muv.bestratingsplannen ( gb 5
182.11/14) 1976/1979
lievensweg; lievensweg en v.d.veldeweg (drul fase 3, werkgebied 5 en 6) bestratingsplannen
(gb
5.182.11/14 )1977
lievensweg; wegen en riolering tbv. 104 woningen lievensweg (plan drul), incl. aanleg verkeersdrempel in voetpad (gb
5.182.5) 1974/1979
lijsterbesstraat; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,goudenregenstr,heidebloemstr,lijsterstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watertorenweg (wp 122) 1955/1957
lijsterbesstraat; aanleg papaverstraat, vinkweg, lijsterbesstraat en vijverweg (wp 99) 1955/1956
margrietstraat; afwerking gooiselaan, magrietstraat, heidebloemstraat, bremstraat, papaverstraat en (verlengde)
heidebloemstraat (wp 219) 1959/1962
mariëndaal; wegen en riolering omgeving mariëdaal, 2e en 3e fase (gb 5.152.2/3) 1972/1974
mariëndaal; wegen en riolering omgeving mariëndaal, 1e fase (gb 5.152.1) 1968/1970
mariëndaalseweg; doortrekken hoflaan, mariëndaalseweg, aanleg verbindingsweg mariëndaalseweg en cranenburgsestraat
en trottoir cranenburgsestraat (wp 363) 1964
mesdagweg; 2e fase wegen en riolering 119 woningen mesdagweg en plan 68 woningen drul (gb 5.182.2) 1972/1975
mozartstraat; reconstructie mozartstr en aanleg verbindingsweg naar zevenheuvelenweg, parkeergelegenheden en wegen
met riolering tussen dries en zevenheuvelenweg, omg. rk kerk (gb 5.130) 1966/1968
nijverheidsweg; aanleg frambozenstraat en nijverheidsweg (wp 225) 1959/1961
nispenstraat van; aanleg bremstraat, heidebloemstraat, van nispenstraat (incl. riolering) papaverstraat, pastoor roverstraat
(wp 51a) 1952/1955
nispenstraat van; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,goudenregenstr,heidebloemstr,lijsterbesstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watertorenweg (wp 122) 1955/1957
papaverstraat; aanleg bremstraat, heidebloemstraat,van nispenstraat (incl. riolering), papaverstraat, pastoor roverstraat (wp
51a) 1952/1955
papaverstraat; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,adsstr,gouderegenstr,heidebloemstr,lijsterstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watertorenweg (wp 122 1955/1957
papaverstraat; aanleg papaverstraat, vinkweg, lijsterbesstraat en vijverweg (wp 99) 1955/1956
papaverstraat; afwerking gooiselaan, margrietstraat, heidebloemstraat, bremstraat, papaverstraat en (verlengde)
heidebloemstraat (wp 219) 1959/1962
pastoor roverstraat; aanleg bremstraat, heidebloemstraat, van nispenstraat (incl. riolering) papaverstraat, pastoor
roverstraat (wp 51a) 1952/1955
patrijsweg; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,gouderegenstr,heidebloemstr,lijsterbesstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watorenweg (wp 122) 1955/1957
paulus potterweg; aanleg en riolering, 1e fase (gb 5.165.1) 1969/1970
paulus potterweg; aanleg en riolering, 2e fase en bijkomende werken (gb 5.165.2) 1972/1973
prins bernhardstraat; aanleg, plan tracéwijziging (wp 241) 1959/1965
prins hendriklaan; aanleg trottoir etc. koningin emmalaan, prinses wilhelminalaan en prins hendriklaan voorbereiding (gb
5.121.1) 1972
prinses beatrixlaan; aanleg incl. onderhandelingen ivm. doortrekking naar stollenbergweg (gb 5.115) 1964/1966
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prinses wilhelminalaan; aanleg trottoirs etc. koningin emmalaan, prinses wilhelminalaan en prins hendriklaan
voorbereiding (gb 5.121.1) 1972
profetenlaan; aanlegvergunning toegangsweg bijbels museum 1975/1977
rondweg; plannen inzake de aanleg van een rondweg rond groesbeek (tevens correspondentie inzake hoofdwegenstructuur
1971/1981 (dossier 1)
rondweg; plannen inzake de aanleg van een rondweg rond groesbeek (tevens correspondentie inzake hoofdwegenstructuur
1971/1981 (dossier 2)
rondweg; plannen inzake de aanleg van een rondweg, dossier II (w.o. reacties betrokkenen, hearing, verkeers- en
bodemonderzoek 1976/1979 (zie ook dossiers -1.777.811.22 betr. plan middengebied)
ruijsdaelweg van; doortrekken weg en riolering van ruysdaelweg naar herwendaalseweg (wp 379) 1964/1965
ruyterstraat de; doortrekken de ruyterstraat naar herwendaalseweg, incl. beplanting (gb 5.153) 1967/1969
schubertstraat (14.113.0) 1977/1979
schubertstraat; bouwweg (en riolering) (vm. haméterrein) 1977/1979
simonlaan; aanleg jacobuslaan en simonlaan (wp 162) 1957/1958
spoorlaan; aanleg en verbetering spoorlaan, atelierweg en industrieweg (wp 86) 1952/1957
st. antoniusweg; aanleg wegen en riolering tussen de st. antoniusweg, kruksebaan en schoolweg (wp 319) 1962/1963
stekkenberg; aanleg en riolering watertorenweg, bisschop hamerlaan, (verlengde) hoflaan, wegen ten westen van de
stekkenberg (wp 144) 1957/1958
stekkenberg; aanleg wegen en riolering nabij scholencomplex stekkenberg (wp 180) 1958/1960
veldeweg van de; 2e fase wegen en riolering in plan 68 woningen drul en 119 woningen mesdagweg 1972/1975
veldeweg van de; aanleg weg en riolering tbv. philips pensioen-woningen, fase 2 (gb 5.182.4) 1974/1976
veldeweg van de; afwerking lievensweg en van de veldeweg, incl. uitbreiding woonerven (td 14.108.6/7) 1980/1981
veldeweg van de; bouwwegen lievensweg en v.d. veldeweg (drul, fase 3, werkgebied 5 en 6) muv. bestratingsplannen gb
5.182.11/14) 1976/1979
veldeweg van de; lievensweg en v.d. veldeweg (drul fase 3, werkgebied 5 en 6) bestratingsplannen
(gb
5.182.11/14) 1977
veldeweg van de; wegen en riolering in plan "119 woningen drul" incl. bepantings- en bestratingsplan (gb 5.182.1)
1972/1975
veldeweg van de;aanleg weg en riolering tbv. philips pensioenfonds-woningen, fase 1 (gb 5.182.3) 1974/1975
vermeerweg; aanleg frans halsweg en vermeerweg en doortrekking frans halsweg (wp 235) 1959/1962
vierparken; aanleg wegen, rioleringen etc.in plan vierparken (gb 5.116) 1965/1966
vijverweg; aanleg papaverstraat, vinkweg, lijsterbesstraat en vijverweg (wp 99) 1955/1956
vilje; trottoirs en parkeerhavens (gb 5.168) 1969/1970
vinkweg; aanleg papaverstraat, vinkweg, lijsterbesstraat en vijverweg (wp99) 1955/1956
waldeck pyrmontlaan; weggedeelte met riolering (gb 5.173) 1971/1972
watertorenweg; aanleg en riolering acaciastr,bremstr,dasstr,goudenregenstr,heidebloemstr,lijsterbesstr,van
nispenstr,papaverstr,patrijsweg,watertorenweg (wp 122) 1955/1957
watertorenweg; aanleg en riolering watertorenweg, bisschop hamerlaan, (verlengde) hoflaan, wegen ten westen van de
stekkenberg (wp 144) 1957/1958
wilgstraat; aanleg wegen en riolering hemeltje, goudenregenstraat, wilgstraat en kruksebaan, fase 1 en 2 (gb 5.180)
1971/1974
wilgstraat; wilgstraat, berkstraat en acaciastraat (gb 5.136) 1966/1968
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verbetering van landbouwwegen altena, zijweg van de ashorst, waldgraaf, weg tussen klös en derdebaan 1975/1978

1105
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verbetering van landbouwwegen fase 1; bestek en tekeningen 1959/1960

1097
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verbetering van landbouwwegen fase 1; bruuk, lage horst en ketelstraat, voorbereiding en uitvoering, subsidie cultuurtechnische dienst 1959/1966

1096
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verbetering van landbouwwegen fase 1; grondtransacties (nb. akten ontbreken)1960/1973
1098
fase 2; wegen 1 t/m 7 lage wald, boersteeg, reestraat,koningin wilhelminaweg, 1e en 2e colonjes, knapheideweg, bredeweg
verbetering van landbouwwegen 1961/1971
1099
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zevenheuvelenweg; wegen en riolering in plan zevenheuvelenweg-oost, fase 1 (gb 5.158) 1970/1973
zevenheuvelenweg; wegen en riolering in plan zevenheuvelenweg-oost, fase 2 (gb 5.158.1) beplantingsplan en
speelterreintje 1974/1981
zevenheuvelenweg; wegen en riolering ten westen van de zevenheuvelenweg, algemene bescheiden en fase 1 (gb 5.157.1)
1968/1973
zevenheuvelenweg; wegen en riolering ten westen van de zevenheuvelenweg, algemene bescheiden en fase 2 (gb 5.157.2)
1973/1975
zonnebloemstraat; wegen en reconstructie riolering heidebloemstraat/zonnebloemstraat (t/m gunning) (td 14.122.0) 1980
zonnebloemstraat; wegen en riolering tussen leppert en zonnebloemstraat/bremstraat (gb 5.187) 1973/1976
hogeweg; afwerken bremstraat, dries, ericaweg, hogeweg c.a. (gb 5.172) 1970/1971
zevenheuvelenweg; aanleg verbindingsweg, parkeergelegenheden en wegen met riolering tussen dries en
zevenheuvelenweg, omg. rk kerk en reconstructie mozartstraat (gb 5.130) 1966/1968
fietspadenplan recreatieschap nijmegen correspondentie 1976/1980
fietspadenplan/-beleid 1976-1980
gemeenschappelijke regeling aanleg en onderhoud rijwielpaden 1942/1943
mooksebaan; rijwielpad boswachterij groesbeek (langs mooksebaan) subsidiëring 1968/1969
nieuweweg (14.110.4) 1977/1978
nieuweweg; rijwielpad langs nijmeegsebaan en nieuweweg (gb 5.189.4) 1977/1979
nijmeegsebaan; aanleg rijwielpad (grondaankopen, vestiging zakelijke rechten, aannemingsovereenkomst 1930/1940)
nijmeegsebaan; rijwielpaden langs de nieuweweg (gb 5.189.4) 1977/1979
recreatieschap nijmegen en omstreken; basis-fietsrouteplan 1980
rijwielpadenvereniging rond nijmegen; oprichting en deelneming, plannen aanleg rijwielpaden 1948/1962
rijwielpadenvereniging rond nijmegen; plannen aanleg rijwielpaden, integratie in recreatieschap nijmegen en omgeving
1963/1976

verbetering van landbouwwegen fase 3; bestek en tekeningen: beplantingsplan 1962/1964
fase 3; dennenkamp, cranenburgsestr, st.jansberg, drulseweg, nijerf, ashorst, vortsebrug, plakseweg, subsidie dienst
verbetering van landbouwwegen cultuurtechnische werken 1961/1965
verbetering van landbouwwegen fase 4; bestekken tekeningen, beplantingsplan 1964/1965
fase 4; derdebaan en hogewaldseweg, voorbereiding en uitvoering; subsidie dienst cultuurtechnische werken;
verbetering van landbouwwegen grondtransacties (nb.akten ontbreken) 1962/1970
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albert cuypweg; drentselaan, frieselaan, frans halsweg, vermeerweg, albert cuypweg en gooiseweg (gb 5.143.1) 1967/1974
andreaslaan; reconstructie andreaslaan, petruslaan, profetenlaan, thaddeuslaan, lucaslaan, simonlaan
(gb 5.114.3)
1975/1977
andreaslaan; reconstructie andreaslaan, rechterslaan, mattheuslaan, profetenlaan, mozes en aäronlaan, jericholaan,
josuëlaan 1973/1976
atelierweg; aanleg en verbetering spoorlaan, atelierweg en industrieweg (wp 86) 1952/1957
berg en dal; riolering en reconstructie wegen in berg en dal (gb 5.175.5/186) 1970/1975
bosweg; reconstructie en riolering bosweg (gb 5.186) 1974/1977
bredeweg; (gb 5.120) gedeelte bredeweg 1964/1968
breedeweg, wegen en voorzieningen kern breedeweg (gb 5.145) 1967/1974
bremstraat; verbetering en aanleg en riolering ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162.5/167) 1969/1971
bruuk; parkeervoorzieningen en kinderspeelplaatsen tussen bruuk en bredeweg, koningin wilhelminaweg
(gb
5.126.5/8) 1971/1973
carmelweg; reconstructie profetenlaan, philippuslaan, petruslaan, joanneslaan, carmelweg (gb 5.114.4) 1976/1977
cranenburgsestraat; reconstructie en riolering cranenburgsestraat tbv. toegankelijkheid de lubert (gb 5.166) 1969/1974
cranenburgsestraat; toegangsweg zuiveringsinstallatie (wp 135) 1956/1958
diverse wegen, herstel oorlogsschade, declaraties duw 1945/1952
diverse wegen; herstel oorlogsschade 1945/1954
diverse wegen; herstel oorlogsschade 1948/1957
diverse wegen; herstel oorlogsschade, bestekken en tekeningen 1948/1951
diverse wegen; plan tot verharding diverse wegen ter voorkoming verzanding riolering, overleg met gedeputeerde staten
(wp 73) 1957/1958
diverse wegen; verbetering diverse wegen kom groesbeek (wp 56) 1953/1957
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dorpsstraat tpv.spoorwegovergang stationsweg/spoorlaan en tussen spoorlaan en ottenhoffstraat (gb 5.194.2) 1977/1981
dorpsstraat; bestek, grondtransacties 1951/1955
dorpsstraat; kruispunt dorpsstraat-molenweg/hoflaan-burgemeester ottenhofstraat en aanleg bushalte en v.o.p. nabij
gerardus majellaschool(molenweg)(gb 5.194.3) 1977/1979
dorpsstraat; reconstructie dorpsstraat en houtlaan, voorbereiding, plan verkeersdeskundige, herinrichting
spoorwegemplacement, verlegging kabels en leidingen, verkeersregelingstallatie 1976/1981
dorpsstraat; verbetering en riolering molenweg, pannenstraat, dorpsstraat, voorbereiding,uitvoering, bijdragen provincie
en duw, verbetering spoorwegovergang (wp 35) 1950/1955

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

drentselaan; drentselaan, frieselaan, frans halsweg, vermeerweg, albert cuypweg en gooiseweg (gb 5.143.1) 1967/1974
dries; verbetering dries en aanleg trottoir (wp 221) 1960/1961

1134
1077

-1.811.111.2

verbetering van wegen

dries; verbetering en aanleg wegen en riolering ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162.5/167) 1969/1971

1149

-1.811.111.2

verbetering van wegen

frans halsweg; drentselaan, frieselaan, frans halsweg, vermeerweg, albert cuypweg en gooiseweg (gb 5.143.1) 1967/1974

1134
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1191
1192
1055

Gemeente Groesbeek

13-3-2009

-1.811.111.2

verbetering van wegen

1134

verbetering van wegen
verbetering van wegen

frieselaan; drentselaan, frieselaan, frans halsweg, vermeerweg, albert cuypweg en gooiseweg (gb 5.143.1) 1967/1974
gb 5.130 ged.mozartstr.en aanleg verbindingswegen naar zevenh.weg.parkeervoorzieningen en wegen met riolering tussen
dries en zevenheuvelenweg,omg. rk kerk 1966/1968
gb 5.130 gedeelte mozartstraat en aanleg verbindingswegen naar zevenh.weg.parkeervoorzieningen en wegen met riolering
tussen dries en kinderspeelplaatsen tussen bruuk en bredeweg 1971/1973
gb 5.162/5.167 verbetering en aanleg wegen en riolering ericastraat,dries,hogeweg en bremstraat 1969/1971

-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

gooiseweg; drentselaan, frieselaan, frans halsweg, vermeerweg, albert cuypweg en gooiseweg (gb 5.143.1) 1967/1974
heer zegerstraat; en wisselpad met riolering (gb 5.195) 1976/1978
heilg landstichting; reconstructie wegen, contracten met landschapsarchitekt voogt (gb 5.114) 1972/1974

1134
1193
1110

-1.811.111.2

verbetering van wegen

herwendaalseweg; reconstructie wegen en aanleg riolering tussen mooksebaan en herwendaalseweg (gb 5.147) 1964/1974 1137

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen

hogeweg; verbetering en aanleg wegen en riolering ericastraat, dries, hogeweg en bremstraat (gb 5.162.5/167) 1969/1971
holleweg; verbetering neutraleweg en holleweg (richting ottersum) inclusief grondaankopen 1950/1957
houtlaan: (gb 5.194.1) 1977/1978
houtlaan; reconstructie houtlaan en dorpsstraat 1976/1981
houtlaan; verbetering leppert, schrouwenberg, houtlaan, van nispenstraat, pastoor roverstraat, cranenburgsestraat
toegangsweg zuiveringsinstallatie (wp 135) 1956/1958
industrieweg; aanleg en verbetering spoorlaan, atelierweg en industrieweg (wp 86) 1952/1957
jericholaan; reconstructie andreaslaan, rechterslaan, matthueslaan, profetenlaan, mozes en aäronlaan, jericholaan,
josuëlaan (gb 5.114.2) 1973/1976
joanneslaan; reconstructie profetenlaan, philippuslaan, petruslaan, joanneslaan, carmelweg (gb 5.114.4) 1976/1977
josuëlaan; reconstructie andreaslaan, rechterslaan, mattheuslaan, profetenlaan, mozes en aäronlaan, jericholaan, josuëlaan
(gb 4.114.2) 1973/1976

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen
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kloosterstraat; reconstructie en riolering kloosterstraat, tussen drentselaan en grens bebouwde kom (gb 5.143) 1973/1976
koning davidlaan; reconstructie en doortrekken pauluslaan (gb 5.114.5.1) 1977/1980
koningin wilhelminaweg; (met riolering) en bruuk parkeervoorzieningen en kinderspeelplaatsen tussen bruuk en bredeweg
(gb 5.126.5/8) 1971/1973
kruispad en lindenlaan; (gb 5.142) 1967/1972
leppert; pastoor roverstraat en van nispenstraat (wp 5, gb 07) 1951
leppert; verbetering leppert, schrouwenberg, houtlaan, van nispenstraat, pastoor roverstraat, cranenburgsestraat
toegangsweg zuiveringsinstallatie (wp 135) 1956/1958
lindenlaan en kruispad; (gb 5.142) 1967/1972
lucaslaan; reconstructie andreaslaan, petruslaan, profetenlaan, thaddeuslaan, lucaslaan, simonlaan (gb 5.114.3) 1975/1977
mattheuslaan; reconstructie andreaslaan, rechterslaan, mattheuslaan, profetenlaan, mozes en aäronlaan, jericholaan,
josuëlaan (gb 5.114.2) 1973/1976
meidoornplantsoen; afwerking (gb 5.145.1/2) 1965/1975
molenweg; bestek, grondtransacties 1951/1955
molenweg; verbetering en riolering molenweg, pannenstraat, dorpsstraat, voorbereiding, uitvoering, bijdragen provincie en
duw, verbetering spoorwegovergang dorpsstraat (wp 35) 1950/1955
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1129
1129
1149

1149
1045
1189
1192
1065
1061
1112
1114
1112
1133
1115
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1132
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1132
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1112
1136
1056
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-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

mooksebaan; reconstructie wegen en aanleg riolering tussen mooksebaan en herwendaalseweg (gb 5.147) 1964/1974
mooksebaan; verbetering mooksebaan, inclusief grondaankopen (wp 95) 1955/1965
mozes en aäronlaan; reconstructie andreaslaan, rechterslaan, mattheuslaan, peofetenlaan, mozes en aäronlaan, jericholaan,
josuëlaan (gb 5.114.2) 1973/1976
neutraleweg; verbetering neutraleweg en holleweg (richting ottersum) inclusief grondaankopen 1950/1957
nieuweweg; gedeelten nieuweweg en zonnebloemstraat (gb 5.179) 1971/1974
nijmeegsebaan en nieuweweg; herstel oorlogsschade, grondtransacties (wp 17) 1949/1955
nijmeegsebaan en nieuweweg; herstel oorlogsschade, recognitie fietspad (wp 17) 1947/1960
nijmeegsebaan; aansluiting dekkerswald (gb 5.189.2) 1975/1981
nijmeegsebaan; kruispunt d'almarasweg/sophiaweg eindafrekening met gemeente nijmegen en subsidie (gb 5.176.2/5)
1979/1981
nijmeegsebaan; kruispunt sionsweg/mgr.suyslaan (gb 5.176.1) 1962/1978
nijmeegsebaan; kruispunten, overleg met gemeente nijmegen (gb 5.176) 1969/1976
nijmeegsebaan; rijwielpaden (gb 5.189.5) 1975/1979
nijmeegsebaan; tussen d'almarasweg en sionsweg, inclusief kruispunten en aansluiting panovenstraat(gem.nijmegen) (gb
5.176.2/5 1977/1981
nijmeegsebaan; tussen sionshof en nieuweweg opruimen boomstronken onder het wegdek, aansluiting derdebaan (gb
5.189.1) 1977/1982
nijmeegsebaan; tussen sionshof en nieuweweg, aansluitingen kemnade en werkenrode (gb 5.189.3) 1975/1978
nijmeegsebaan; verbetering nijmeegsebaan, gedeelte sionshof-stekkenberg (wp 151) 1957/1958
nijmeegsebaan; voorbereiding (gb 5.176) 1964/1974
nispenstraat van; pastoor roverstraat en leppert (wp 5,gb 07) 1951
nispenstraat van; verbetering leppert, schrouwenberg, houtlaan, van nispenstraat, pastoor roverstraat, cranenburgsestraat
toegangsweg zuiveringsinstallatie (wp 135) 1956/1958
ostadeweg; reconstructie van ostadeweg en aanleg trottoir c.a. jacob marisweg (gb 5.182.7) 1975
oude kleefsebaan; bochtverbetering (gb 5.154) 1955/1974
oude kleefsebaan; uitvoering 1959/1966
oude kleefsebaan; verbetering en riolering oude kleefsebaan vanaf de grens tot aan de klarenbeekseweg, voorbereiding
(wp211) 1953/1959
oude kleefsebaan; verbreding zuidzijde oude kleefsebaan tussen waldgraaf en wylerbaan (wp 284) 1961/1963
pannenstraat; bestek, grondtransacties 1951/1955
pannenstraat; verbetering en riolering molenstraat, pannenstraat, dorpsstraat, voorbereiding, uitvoering, bijdragen
provincie en duw, verbetering spoorwegovergang (wp 35) 1950/1955
pastoor roverstraat; pastoor roverstraat, van nispenstraat en leppert (wp 5, gb 07) 1951
pastoor roverstraat; verbetering leppert, schrouwenberg, houtlaan, van nispenstraat, pastoor roverstraat,
cranenburgsestraat toegangsweg zuiveringsinstallatie (wp 135) 1956/1958
pauluslaan; doortrekken en reconstructie koning davidlaan (gb 5.114.5.1) 1977/1980
pauluslaan; reconstructie (gb 5.114 en 5.114.1) 1971/1975

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

petruslaan; reconstructie anreaslaan, petruslaan, profetenlaan, thaddeuslaan, lucaslaan, simonlaan (gb 5.114.3) 1975/1977
petruslaan; reconstructie profetenlaan, philippuslaan, petruslaan, joanneslaan, carmelweg (gb.5.114.4) 1976/1977

1113
1114

-1.811.111.2

verbetering van wegen

philippuslaan; reconstructie profetenlaan, philippuslaan, petruslaan, joanneslaan, carmelweg (gb 5.114.4) 1976/1977

1114
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1137
1062
1112
1045
1164
1052
1051
1182
1162
1161
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1185
1163
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1183
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1159
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1142
1074
1073
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-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen

-1.811.111.2

verbetering van wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van wegen
verbetering van zandwegen
verbetering van zandwegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen

-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
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profetenlaan; reconstructie andreaslaan, petruslaan, profetenlaan, thaddeuslaan, lucaslaan, simonlaan
(gb
5.114.3) 1975/1977
profetenlaan; reconstructie andreaslaan, rechterslaan, mattheuslaan, profetenlaan, mozes en aäronlaan, jericholaan,
josuëlaan (gb 5.114.2) 1973/1976
profetenlaan; reconstructie profetenlaan, philippuslaan, petruslaan, joanneslaan, carmelweg (gb 5.114.4) 1976/1977
rechterslaan; reconstructie andreaslaan, rechterslaan, mattheuslaan, profetenlaan, mozes en aäronlaan, jericholaan,
josuëlaan (gb 5.114.2) 1973/1976
ruijsdaelweg van; tussen paulus potterweg en rembrandtweg (gb 5.196) 1976/1978
schrouwenberg; verbetering leppert, schrouwenberg, houtlaan, van nispenstraat, pastoor roverstraat, cranenburgsestraat
toegangsweg zuiveringsinstallatie (wp 135) 1956/1958

1113
1112
1114
1112
1194
1065

simonlaan; reconstructie andreaslaan, petruslaan, profetenlaan, thaddeuslaan, lucaslaan, simonlaan (gb 5.114.3) 1977/1977
spoorlaan; aanleg en verbetering spoorlaan, atelierweg en industrieweg (wp86) 1952/1957
stekkenberg; (td 14.118.0) 1979/1980
stollenberglaan; onderhoudsplicht, wegverbetering (wp 270) 1948/1961
thaddeuslaan; reconstructie andreaslaan, petruslaan, profetenlaan, thaddeuslaan, lucaslaan, simonlaan (gb 5.114.3)
1975/1977

1113
1061
1197
1083

vermeerweg; drentselaan, frieselaan, frans halsweg, vermeerweg, albert cuypweg en gooiseweg (gb 5.143.1) 1967/1974
wisselpad en gedeelte heer zegerstraat, met riolering (gb 5.195) 1976/1978
zevenheuvelenweg; diverse verbeteringsplannen 1935/1946
zevenheuvelenweg; verbetering gedeelte zevenheuvelenweg (wp 22/33) 1947/1955
zevenheuvelenweg; verbetering gedeelte zevenheuvelenweg en weg door siep en kamp (wp 33) 1949/1953
zevenheuvelenweg; verbetering zevenheuvelenweg tussen nieuweweg en ottenhofstraat (wp 271) 1961/1962
zonnebloemstraat; gedeelten nieuweweg en zonnebloemstraat (gb 5.179) 1971/1974
zonnebloemstraat; herinrichting (gb 5.188) 1975/1978
verbetering zandwegen (niet uitgevoerd) (wp 140) 1958/1965
verbetering zandwegen dorp groesbeek (niet uitgevoerd) dacw-toezegging (wp 157) 1957/1965

1134
1193
1043
1053
1054
1084
1164
1180
1066
1070

albert schweitzerstraat; afwerking noordelijke gedeelte (14.111.1) 1976/1980

2094

algemeen; aanbrengen deklagen 1970/1977
algemeen; correspondentie inzake verbetering van wegen ter ontsluiting van landbouwgronden 1958/1978
(raamontsluitingsplan) en inventarisatie plattelandswegen 1975

2215
2088

algemeen; herbehandeling slijtlagen 1976/1980

2214

biesseltsebaan w.o. verbeteringsplannen, overeenkomst inzake stapelput, onderhoud (w.o. betr. rijwielpad) 1965/1980

2102

burgemeester ottenhofstraat 1949/1971, w.o. inritten, riolering, reconstructie, hertenkamp
burgemeester ottenhofstraat; inrichting terrein hoek heumensebaan/burgemeester ottenhofstraat en stekkenberg
reconstructie 2e fase

2198
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2116
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-1.811.111.2
-1.811.111.5
-1.811.111.5
-1.811.111.6
-1.811.111.6

verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
verbetering/reconstruc-tie van
wegen
openbare verlichting
openbare verlichting
beplanting van wegen
beplanting van wegen

-1.811.111.6
-1.811.111.6
-1.811.111.6
-1.811.111.6

beplanting van wegen
beplanting van wegen
beplanting van wegen
beplanting van wegen

drul, drentselaan, frieselaan, albert cuypweg, gooiseweg, van ruysdaelweg, hobbemaweg, paulus potterweg 1976/1977
heilig landstichting 1975/1977
herstel oorlogsschade 1943/1959
lievensweg en van de veldeweg; philipswoningen en progresswoningen 1975/1976

1311
1312
1307
1310

-1.811.111.7
-1.811.111.71

bijkomende werken aan wegen
parkeren

dorpsstraat; parkeerterrein dorpsstraat nabij parochiehuis 1958/1976, w.o. huurovereenkomsten met de gemeente
bredeweg; aanleg parkeerplaatsen, wegen en voetpaden tussen bredeweg en bruuk (gb 5.126.3) 1970/1971

2103
1126

-1.811.111.71
-1.811.111.71
-1.811.111.71
-1.811.111.71
-1.811.111.71

parkeren
parkeren
parkeren
parkeren
parkeren

1107
1127
1176
1153
1972

-1.811.111.71

parkeren

gerard douweg; aanleg parkeerhavens, wegen, riolering en trottoirs ten oosten van de gerard douweg 1965 (gb 5.108)
koningin wilhelminaweg en bruuk (gb 5.126.5/8) 1971/1973
panoramaberg; parkeerplaatsen en toegangspaden (gb 5.185) 1972/1973
vilje; trottoirs en parkeerhavens (gb 5.168) 1969/1970
zevenheuvelenweg; asfalteren parkeerplaats bij canadees kerkhof 1977
zevenheuvelenweg; parkeergelegenheden en wegen met riolering tussen dries en zevenheuvelenweg, omg. rk kerk en
reconstructie mozartstraat (gb 5.130) 1966/1968
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-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2
-1.811.111.2

cranenburgsestraat 1976/1978

2216

dorpsstraat, pannenstraat en molenweg 1976/1978

2217

heer zegerstraat (gedeeltelijk) en wisselpad (14.112.) 1976/1977

2095

heer zegerstraat 1974/1975 (w.o. verharden voetpaden)

2221

heilig landstichting; correspondentie inzake overname onderhoud weggedeelten heilig landstichting 1975/1977

2109

hoflaan; div. m.b.t. hoflaan e.o. en wegen rondom bejaardentehuis mariendaal 1966/1970

2091

kloosterstraat 1955/1977, w.o. aanleg trottoirs, wijziging toegang pastorie, verharding inritten etc.

2107

molenweg, dorpsstraat en pannenstraat 1976/1978

2217

nijmeegsebaan vanaf sionshof tot aan de nieuweweg (14.110.0) 1974/1979

2093

pannenstraat, molenweg, dorpsstraat 1976/1978

2217

stollenbergweg 1952/1975

2220

wisselpad en een gedeelte heer zegerstraat in het plan mariendaal ( 14.112) 1976/1977
diverse straten; aanbrengen lichtpunten 1979/1980 en lijsten uitbreiding openbare verlichting 1975/1980
overeenkomst exploitatie en levering electriciteit tbv openbare verlichting 1953/1970
beplantingsplannen 1970/1975
beplantingsplannen 1976/1978

2095
2118
2119
1308
1309

1129
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-1.811.111.8

bestemming voor/onttrekking
aan openbare dienst

-1.811.111.8
-1.811.111.91

onttrekking aan de openbaarheid kerkpad 1949/1975
dorpsstraat en houtlaan 1976/1981
kabels en leidingen

1250
1192

-1.811.111.91

werken/voorwerpen tbv. derden aanleg gasleidingen 1974/1979

2160

-1.811.111.91

werken/voorwerpen tbv. derden algemeen 1958/1974, w.o. correspondentie met PTT, WMG, leidingenregistratie, inritten

2122

-1.811.111.91

werken/voorwerpen tbv. derden benzinepompenverordening 1967 (ingetrokken 1981)

2258

-1.811.111.91

2154

-1.811.111.91

werken/voorwerpen tbv. derden kabellegging cai vlasrootweg 1979/1980
nijmeegsebaan; inrit- en uitwegvergunningen nijmeegsebaan 1961/1980, w.o. inritsituaties dekkerswald, werkenrode en
werken/voorwerpen tbv. derden kemnade en aanleg ontsluitingsweg rolstoelgebruikers werkenrode

-1.811.111.91

werken/voorwerpen tbv. derden oude kleefsebaan 1963/1980, w.o. benzineverkooppunten, inritten, parkeergelegenheid tivoli

2114

-1.811.111.91

werken/voorwerpen tbv. derden overzichtstekeningen leidingen WMG 1978/1980 (incl. afsluiters, brandkranen e.d.)

2059

-1.811.111.91

werken/voorwerpen tbv. derden plaatsing telefooncellen 1963/1977

2149

-1.811.111.91
-1.811.113
-1.811.113
-1.811.113
-1.811.113
-1.811.113
-1.811.113
-1.811.113
-1.811.12
-1.811.121.1
-1.811.121.1
-1.811.121.1
-1.811.121.1

werken/voorwerpen tbv. derden
autobus(lijn)diensten
autobus(lijn)diensten
autobus(lijn)diensten
autobus(lijn)diensten
autobus(lijn)diensten
autobus(lijn)diensten
autobus(lijn)diensten
toezicht op wegen en verkeer
wegenlegger
wegenlegger
wegenlegger
wegenlegger
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen

spoorlaan 1951/1980
autobuslijndienst nijmegen-berg en dal - bushalten,voorzieningen 1960/1961
bushalten 1965/1967
bushalten bestek en voorwaarden (gb 52) 1962/1963
bushalten en abri`s nijmeegsebaan 1959/1972
dorpsstraat; aanleg bushalte (gb 5.194.3) 1977/1979
herstel buslijndienst groesbeek-nijmegen v.v 1945
plaatsing abri`s 1959/1962
uitvoering reglement op de wegen in gelderland, wegenverslag 1959/1970
1940/1943
1949/1956
1958/1974
herzieningen wegenlegger 1960/1977

2115
1328
1329
1106
1327
1191
1325
1326
2124
1314
1315
1316
2126

biesseltsebaan/heumensebaan 1952/1973

2134

bisschop hamerlaan 1961/1965

2128

bredeweg 1959/1981

2127

burgemeester ottenhofstraat, pannenstraat, kloosterstraat, dorpsstraat en molenweg 1954/1980

2131

-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
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-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122

maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
maatregelen/voorschrif-ten voor
wegen
verkeersmaatregelen en voorschriften

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

clarenbeekseweg, cranenburgsestraat 1955/1974

2129

de horst 1961/1980

2135

dorpsstraat e.o. 1956/1978

2130

drul 1967/1980

2132

groesbeek-noord 1951/1977

2133

heilig landstichting 1958/1980 (zie ook 72-1)

2138

herwendaal 1966/1980

2136

holleweg 1958/1959

2142

houtlaan 1964/1971

2137

kloosterstraat, pompweg, spoorlaan en nijverheidsweg 1962/1975

2146

lindelaan-kruispad 1969/1972

2139

molenweg 1950/1980

2140

mooksebaan/biesseltsebaan 1956/1978

2141

nieuweweg 1955/1980

2143

ontheffingen wegenverkeerswet/-regelement 1973/1975 (onbepaalde tijd)

2155

oude kleefsebaan 1964/1980

2144

panoramaberg 1962

2145

toeboschweg; verbindingsweg 1936/1970

2147

vaststelling bebouwde kommen ingevolge wegenwet 1939/1978

2125

watertorenweg 1965/1970

2148

zevenheuvelenweg 1955/1978

2150

aanwijzing voetgangersoversteekplaatsen 1961/1962

1322
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-1.812.5
-1.816
-1.816.2

verkeersmaatregelen en voorschriften
verkeersmaatregelen en voorschriften
verkeersmaatregelen en voorschriften
verkeersmaatregelen en voorschriften
verkeersmaatregelen en voorschriften
verkeersmaatregelen en voorschriften
verkeersmaatregelen en voorschriften
voetgangers-oversteekplaats
verkeerslichten
vervoer over rails
vervoer over rails
verkeer en vervoer over
spoorwegen
posterijen
radio

-1.817
-1.82
-1.82

telecommunicatie
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden

-1.82
-1.82
-1.82
-1.82
-1.82
-1.82
-1.82
-1.82
-1.82
-1.82
-1.82

economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden
economische aangelegenheden

-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122
-1.811.122.1
-1.811.122.8
-1.812
-1.812

benzinepompenverordening; vaststelling, wijzigingen, intrekking 1967/1981

1323

delegatie bevoegdheden verkeersmaatregelen aan het college van b.en w. 1952/1957

1319

regeling bebouwde kom ingevolge wegenwet en wegenverkeerswet 1934/1944

1317

regeling geneeskundig onderzoek i.v.m. afgifte invalideparkeerkaarten 1977

1324

verkeersmaatregelen nijmeegsebaan 1954/1975

1320

verkeersmaatregelen oude kleefsebaan 1953/1975

1321

wegenverkeersverordening gemeente groesbeek 1952/1957
molenweg; nabij gerardus majellaschool (gb 5.194.3) 1977/1979
verkeersrgelinstallatie dorpsstraat 1976/1981
herinrichting spoorwegemplacement 1976/1981
tramverbinding nijmegen-berg en dal v.v. 1945/1955
spoorweg/station groesbeek, correspondentie 1961/1980, w.o. viering 100 jaar spoor nijmegen-kleef, laad- en losplaatsen,
div. correspondentie met ns
posterijen groesbeek 1963/1981, w.o. huisvesting, postagentschappen, brievenbussen
inlevering radiotoestellen 1943/1947
correspondentie inzake centra 1e gemeenschappelijke antenne inrichting 1975/1980, w.o. cai-heilig landstichting, stichting
gemeenschappelijke antenneinrichting groesbeek, div. rapporten
bodemkartering van het landbouwgebied van de gem.groesbeek (auteur:ir.j.schelling) 1967
industrierapport groesbeek 1948

1318
1191
1192
1192
1330
2151
2152
1331
2153
972
973
970
1334
1335
974
975
971
969
977
976
978
397

-1.823.1
-1.823.2
-1.823.5

landbouw-economisch streekonderzoek in de gem.groesbeek - rapport van het landbouw-economisch instituut 1948
landbouwverslag 1941/1943
pachtbesluit; uitvoering, vordering landbouwgronden weduwe wellen 1948
raadscommissie industriebevordering 1961
raadsnota ontwikkeling industrie 1967
rapport van j.a.l.jans over de bedrijfseconomische situatie van de landbouwbedrijven in groesbeek 1963
veemarkt; verordening op de veemarkten 1931/1934
vestiging centrale stanzerij zoma 1956/1966
vestiging houtindustrie kersten groesbeek b.v. 1977/1979
weekmarkt; instelling, opening, exploitatie weekmarkt 1975/1978 (zie voor verordening dossier 1263- 1990/1999)
winkelvestigingsonderzoek door c.i.m.k. 1968/1970
correspondentie van en met de landbouwadviescommissie/agrarische commissie 1962/1966, w.o. overzicht bedrijven en
landbouw, akkerbouw, tuinbouw adviezen tot verbetering
bosbouw
correspondentie inzake beheersplan boswachterij Groesbeek
publikaties betr. k.i.-station groesbeek 1967
dierenteelt

-1.824

industrie, dienstverlening, handel opgaven (o.a. personeelssterkte) industriele bedrijven 1960/1968 en correspondentie inzake broodsanering 1966

2159
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-1.824.111
-1.824.111
-1.824.111
-1.824.111
-1.824.111
-1.824.111
-1.824.111
-1.824.111
-1.824.111
-1.824.5
-1.824.511

gasvoorziening
gasvoorziening
gasvoorziening
gasvoorziening
gasvoorziening
gasvoorziening
gasvoorziening
gasvoorziening
gasvoorziening
handel
markt

-1.824.511.2
-1.824.53
-1.824.53
-1.828

kermis
distributie van goederen
distributie van goederen
visserij

-1.83
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.838.1
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84

arbeid
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
winkelsluiting
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

aanleg/aansluiting groesbeek op aardgasnet 1956/1961
aansluiting/deelneming in aandelenkapitaal n.v. gazog 1953/1957
berg en dal; gasvoorziening gebied berg en dal 1956/1961
concessies gaslevering aan gemeenten ubbergen en nijmegen 1928/1956
hoge horst en breedeweg; gasvoorziening in de hoge horst en breedeweg 1962/1964
onderhandelingen met petrogas over een eventuele gaslevering 1950/1958
overeenkomst met de staatsmijnen in limburg tot het leveren van gas 1959/1960
overeenkomst met gemeente nijmegen inzake het hebben van gasleidingen 1960/1961
overeenkomst met n.v. gazog tot het leggen van gasleidingen 1960
regionaal distributie planologisch onderzoek (overzicht winkelvoorzieningen) 1978/1980
totstandkoming wekelijkse markt 1975/1977 (zie voor verordening dossier 1263)
correspondentie inzake kermis 1953/1980, w.o. kermisterrein, onderzoek tijdsduur kermis, wijziging data,
verpachtingsvoorwaarden, tijdstip kermis
gemeenschappelijke regeling inrichting distributiedienst 1959
organisatie distributiedienst 1940/1947
correspondentie met heidemij inzake (on-)mogelijkheid forrellenkwekerij 1963
reglement op de inrichting en het beheer van het agentschap der arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering in
groesbeek en verord. op de comm. arbeidsbemiddeling 1932/1937
verordening halvedag- en driedaagse vakantiesluiting kruideniersbedrijven 1959/1965
verordening halvedagsluiting 1972/1974
verordening koopavond 1952
verordening openstelling kapperszaken in de week voor pasen 1954
verordening openstelling op zondag 1952/1963
verordening openstelling t.a.v. winkels nabij grensdoorlaatpost wyler 1953/1961
verordening sluiting winkels tijdens kermissen 1952
verordening vakantiesluiting bakkers 1953/1964
verordening verplichte halvedagsluiting textielbedrijven 1961
verordening verplichte halvedagsluiting woninginrichtingsbedrijven 1962
verordeningen ingevolge de winkelsluitingswet 1935/1950
bezettingsschade 1942/1943
bureau oorlogsvoorzieningen berg en dal 1944/1945
burgerlijk armbestuur; samenstelling, subsidie, personeel 1953/1959
burgerlijk armbestuur; begrotingen 1942/1949
burgerlijk armbestuur; begrotingen 1950/1961
burgerlijk armbestuur; jaarrekeningen 1942/1949
burgerlijk armbestuur; jaarrekeningen 1950/1960
burgerlijk armbestuur; notulen 1951/1961
burgerlijk armbestuur; reglementen 1913/1945
college voor de verlening van bijstand 1970/1974
commissie noodvoorziening 1945
commissie voorbereiding terugkeer bevolking - vergaderingen 1945
commissie welzijnsplanning - vergaderstukken 1980/1981
evacuatie bevolking d.d. 2-10-1944 en terugkeer 1944/1946
hagelschade; steun wegens hagelschade september 1946 1946/1947

Bladzijde 43

982
981
983
979
984
980
986
987
985
2048
2212
2161
2162
103
2163
988
996
999
991
995
992
993
990
994
997
998
989
1485
1486
1511
1509
1532
1510
1533
1512
1508
1536
1493
499
1505
56
1513
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-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84

maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg

-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84
-1.84

maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg
maatschappelijke zorg

-1.84
-1.840
-1.840
-1.841.8

maatschappelijke zorg
welzijnswerk
welzijnswerk
soc. cult. werk

-1.841.8

soc. cult. werk

-1.842.5

zorg voor bijstandsbehoevenden college voor de verlening van bijstand in de gemeente groesbeek; reglement van orde d.d. 26 januari 1965.

-1.842.5

2167
zorg voor bijstandsbehoevenden krediethypotheekregeling rb. 19-8-1965 en intrekking rb. 22-8-1972
samenstelling van het college voor de verlening van bijstand 1964-1970 en met de raad inzake de uitvoering van de ABW
2169
zorg voor bijstandsbehoevenden 1974

-1.842.5
-1.842.5
-1.842.6
-1.842.6

huisvesting oorlogsslachtoffers 1945/1952
hulp aan oorlogsslachtoffers en gerepatriëerden - algemeen, w.o. voorschriften 1945/1946
hulp aan werkcomité "hagelramp lienden-kesteren" 1952
hulpaktie rode kruis 1943/1947
instelling van maatschappelijke zorg (voorheen burgerlijk armbestuur)1960/1963
instelling van maatschappelijke zorg; begroting en jaarrekening 1961/1965
instelling van maatschappelijke zorg; notulen 1961/1964
interparochiëel sociaal-caritatief centrum 1955/1961
landelijke stichting van oorlogsgetroffenen, afd. groesbeek 1945/1946
noodziekenhuizen 1945/1947
onderzoek naar coördinatie instellingen maatschappelijk werk in groesbeek 1967/1971
onderzoek welzijnsbeleid gemeente groesbeek - vergaderingen stuurgroep 1977/1978
oorlogsschade 1940/1943
rapport "verkenning naar de maatschappelijke situatie in het land van maas en waal en het rijk van nijmegen door de
stichting gelderland voor maatschappelijk werk 1956
sociaal-cultureel werk breedeweg, subsidiëring 1976/1981
sociaal-cultureel werk groesbeek-centrum, subsidiëring 1973/1980
sociaal-cultureel werk groesbeek-noord, subsidiëring 1957/1974
sociaal-cultureel werk groesbeek-noord, subsidiëring 1975/1978
sociaal-cultureel werk groesbeek-noord, subsidiëring 1978/1981
sociale werkplaats; test- en trainingscentrum groesbeek, zevenheuvelenweg 1966/1975
stichting " herstel" gelderland 1945 1946/1947
terugkeer van naar belgië geëvacueerde bevolking en dankbetuiging aan de opnemende gemeenten 1945/1951
verantwoording giften oorlogsslachtoffers 1945/1946
verstrekking extra brandstoffen 1945/1948
wederopbouw groesbeek (volksherstel) - hulp naarden en bussem 1945/1947

1490
1488
1514
1492
1534
1535
1498
1496
1487
1506
1499
1504
1484

ziekenhuisplanning; uitspraak b&w en raad groesbeek met bezwaar tegen ziekenhuisplanning regio nijmegen 1980
verslagen vergaderingen stuurgroep voor het welzijnsonderzoek in groesbeek 1977 januari/juni
verslagen vergaderingen stuurgroep voor het welzijnsonderzoek in groesbeek 1977/1978 (aug. -aug.)
statuten st. instituut voor soc. cult. werk 1977
uitbreiding aktiviteiten sociaal cultureel werk breedeweg 1967/1968 en subsidie gemeente en CRM 1968/1975 w.o. ev.
uitbreiding formatie

1507
2165
2164
2166

zorg voor bijstandsbehoevenden verordening college voor de verlening van bijstand rb. 29-6-1978 (1974/1978)
huisvesting bejaarden, w.o.-instelling/samenstelling indicatiecommissie 1974/1978;regioindeling bejaardenoorden
1979/1980 en diverse voorzieningen Berg en Dal 1980
zorg voor bejaarden
zorg voor bejaarden
oprichting overleg orgaan bejaardenwerk/ stichting welzijn ouderen groesbeek 1975/1981
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1000
1503
1500
1497
1501
1502
1009
1495
57
1489
1494
1491

2237
2280

2168
2170
1515
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-1.842.6
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7
-1.842.7

zorg voor bejaarden
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen
zorg voor kinderen

rk bejaardencentrum de meent; jaarstukken 1956/1974
bruuk en bredeweg; kinderspeelplaatsen (gb 5.126.5/8) 1971/1973
peuterspeelzaal; kwestie subsidiëring 1977/1979
speeltuin hoflaan ('t groeske); voorzieningen 1973/1978
speeltuin hoflaan, nieuweweg, houtlaan; verbetering, egalisatie en aanleg, planvorming 1958
speeltuin hoflaan; ('t groeske) 1956/1971
speeltuin hotel erica; vergunning tot het hebben van een kinderspeeltuin 1944/1951
speeltuin hotel hamer; vergunning tot het hebben van een kinderspeeltuin 1944/1951
speeltuin park tivoli; vergunning tot het hebben van een kinderspeeltuin 1957
speeltuin w.g. kolks, café de zeven heuvelen, berg en dal 1944
speeltuin; aanleg 1956/1958
speeltuin; aanleg tussen bruuk en bredeweg 1971/1973
speeltuin; bredeweg 1957/1965
speeltuin; g.t. de wildt, hotel nederland, berg en dal 1944
speeltuin; groesbeek-noord 1971/1977
speeltuin; herwendaal 1972/1981
speeltuin; stekkenberg 1957/1975
speeltuin; terrein tussen kardinaal gerardstraat en heer zegerstraat 1974
speeltuintje bestek en voorbereiding gb 52 1962/1963
verordening op de kinderspeeltuinen 1943/1950

1537
1127
1336
1525
1526
1524
1518
1517
1542
1523
1519
1127
1527
1522
1529
1530
1528
1531
1106
1520

-1.842.7
-1.851

zorg voor kinderen
onderwijs

1146
1432

-1.851
-1.851
-1.851
-1.851
-1.851

onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
schoolgeldheffing
schoolgeldheffing
schoolgeldheffing
schoolgeldheffing
schoolgeldheffing
schoolgeldheffing
schoolgeldheffing
schoolgeldheffing
leerplicht
leerplicht
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs

zevenheuvelenweg; speelterreintje, beplantingsplan, wegen en riolering in plan zevenheuvelenweg-oost, fase 2 1974/1981
beperking aantal schooljaren tot zes 1950
gemeenschappelijke regeling toelating kinderen uit de gem.groesbeek op de lagere scholen in de gem.nijmegen(afschrift)
1933
onderhoudsfonds schoolgebouwen - overeenkomsten 1964
schoolgebouwen en -terreinen; raming scholenbehoefte, onderhoudsfonds, brandblusapparatuur 1960/1973
schoolzwemmen 1963/1965
verplaatsingskostenbesluit onderwijzend personeel bijzondere scholen 1961/1964

1438
1347
1346
1441
1344

gymnastiekzaal t.b.v. scholengemeenschap groesbeek, plaatskeuze 1973/1975
schoolgeldadministratie 1917/1923 en 1937/1942
schoolgeldkohieren g.l.o. 1945/1946 - 1949/1950 - 1947/1953
schoolgeldkohieren g.l.o.en v.g.l.o. 1950/1951 - 1952/1953
1952/1954
schoolgeldkohieren gem.avondnijverheidsschool 1946/1955
schoolgeldkohieren gem.avondnijverheidsschool 1955/1963
schoolgeldkohieren u.l.o. 1945/1946 - 1949/1950 1947/1953
schoolgeldkohieren u.l.o.1951/1952 - 1967/1968 1952/1968
verordeningen vermenigvuldigingscijfer schoolgeld 1946/1952
aanwijzing en beëdiging ambtenaren leerplichtwet 1969 1969
reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim 1962

1431
1710
1711
1712
1715
1716
1713
1714
1439
1443
1442

barak t.b.v. gymnastiekonderwijs l.t.s., verbouwing, terreinvoorzieningen 1962/1967

1430

-1.851. 06
-1.851.02.2
-1.851.02.2
-1.851.02.2
-1.851.02.2
-1.851.02.2
-1.851.02.2
-1.851.02.2
-1.851.02.2
-1.851.04.5
-1.851.04.5
-1.851.06
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-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.06
-1.851.07-2
-1.851.07-2
-1.851.07-2
-1.851.07-2
-1.851.07-2
-1.851.09.1
-1.851.09.1
-1.851.09.1
-1.851.09.1

gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gymnastieklokalen t.b.v.
onderwijs
gemeentelijke vergoedingen
inzake onderwijs
gemeentelijke vergoedingen
inzake onderwijs
gemeentelijke vergoedingen
inzake onderwijs
gemeentelijke vergoedingen
inzake onderwijs
gemeentelijke vergoedingen
inzake onderwijs
schoolgeneeskundige en
hygiënische zorg
schoolgeneeskundige en
hygiënische zorg
schoolgeneeskundige en
hygiënische zorg
schoolgeneeskundige en
hygiënische zorg

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

berg en dal; gymnastieklokaal/jeugdgebouw 1969/1971

1425

breedeweg; gymnastieklokaal bouw 1967/1970

1427

breedeweg; gymnastieklokaal, bestratingsplan, inrichting 1969/1970

1428

bremstraat; bouw noodkerk/gymnastieklokaal 1958/1961

1420

bremstraat; herbouw gymnastieklokaal en uitbreiding rk bassisschool sionsheuvel, voorbereiding, bouw 1974/1978

1422

bremstraat; herbouw gymnastieklokaal en uitbreiding rk bassisschool sionsheuvel, voozieningen, inrichting 1976/1978

1423

bremstraat; noodkerk/gymnastieklokaal, verbouwing tot gymnastieklokaal, eerste inrichting 1963/1971

1421

de horst; gymnastieklokaal voorbereiding bouw en bouw (t/m opdrachtverlening) 1977/1981

1429

dekkerswald; gymnastieklokaal voorzieningen 1967

1424

gymnastieklokalen en -terreinen 1941/1948

1417

heilig landstichting; gymnastieklokaal verbouwing tot gym.lokaal en inrichting 1964/1970

1426

ruysdaelweg van; gymnastieklokaal, bouw, voorzieningen 1972/1976

1419

zaal peerenboom; gebruik als gymnastieklokaal, voorzieningen 1958/1973

1418

kleuteronderwijs; raadsbesluiten bedrag per leerling 1956/1960

1350

raadsbesluiten inzake vergoedingen 1943/1981

1348

raadsbesluiten vergoedingen buitengewoon lager onderwijs 1956/1970

1351

regeling vergoeding schoolbusdienst wylerbaan - groesbeek - dorp 1961/1975

1352

verordening inzake toepassing art.13 l.o.-wet 1920 1953/1962

1349

hygiënische maatregelen t.o.v. schoolgaande kinderen 1946/1947

1343

schooladviesdienst; dienstverleningsovereenkomst 1976/1980

1345

schoolarstendienst; gemeenschappelijke regeling en wijziging 1972/1973

1354

schoolartsendienst; gemeenschappelijke regeling en wijzigingen 1947/1949

1353
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-1.851.09.1
-1.851.1a.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.1b.06
-1.851.2.01.08.741
-1.851.2.01.08.741
-1.851.2.01.08.741
-1.851.2.01.08.741
-1.851.2.01.08.741
-1.851.2.01.08.741
-1.851.2.06
-1.851.2.07.2
-1.851.2.07.2
-1.851.24
-1.851.24
-1.851.24
-1.851.24
-1.851.24
-1.851.24

schoolgeneeskundige en
hygiënische zorg
schoolgeneeskundige en
hygiënische zorg
schoolgebouwen en terreinen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bijzondere kleuterscholen
bezoldiging
vergoedingen vakonderwijs
vergoedingen vakonderwijs
vergoedingen vakonderwijs
vergoedingen vakonderwijs
vergoedingen vakonderwijs
schoolgebouwen en terreinen
gemeentelijke subsidies
gemeentelijke subsidies
buitengewoon onderwijs
buitengewoon onderwijs
buitengewoon onderwijs
buitengewoon onderwijs
buitengewoon onderwijs
buitengewoon onderwijs

-1.851.24
-1.851.24
-1.851.24.06
-1.851.2a
-1.851.2a
-1.851.2a

buitengewoon onderwijs
buitengewoon onderwijs
schoolgebouwen en terreinen
openbare school de sieppe
openbare school de sieppe
openbare school de sieppe

-1.851.09.1
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schoollogopedie; verzorging door schoolartsendienst kring nijmegen 1966/1971

1356

schooltandartsendienst; oprichting en deelneming 1949/1952
openbare kleuterschool 1976/1980, w.o. stichting, inrichting, werkplannen
berg en dal; rk kleuterschool, prins alexanderlaan 1965/1966
breedeweg; 2e rk kleuterschool, parachutistenstraat, stichting 1970/1974
breedeweg; rk kleuterschool, kerkpad 1937/1963
breedeweg; rk. kleuterschool, kerkpad 1962/1973
de horst; rk kleuterschool st.janneke, plakseweg 13a 1971/1978
de horst; rk kleuterschool, plakseweg 1954/1967
groesbeek; rk kleuterschool de rakkertjes, william boothstraat 1964/1970
groesbeek; rk kleuterschool hummeloord, händelstraat 3, semi-permanente bouw 1961/1973
groesbeek; rk kleuterschool hummeloord, nieuwbouw 1969/1973
groesbeek; rk kleuterschool st.agnes, bremstraat 13 1960/1967
groesbeek; rk kleuterschool st.josef, kloosterstraat 11 1930/1971
groesbeek; rk kleuterschool stekkenberg (hogeweg) 1958/1964
groesbeek; rk. kleuterschool onder de wieken, van ruysdaelweg 1969/1974
heilig landstichting; rk kleuterschool de bosduiveltjes, joanneslaan 2 1975/1977
heilig landstichting; rk kleuterschool, joanneslaan 1956/1977
molenweg 17a; prot. chr. kleuterschool windekind 1960/1962
molenweg 17a; prot. chr. kleuterschool windekind, voorbereiding, uitbreiding (tot aan uitbesteding) 1978/1981
vakonderwijs 1974/1978, w.o. regeling april 1976, normering, intrekking regeling 1978
lichamelijke opvoedingsonderwijs 1946/1951
vaststelling uren en vergoedingen 1952/1960
vaststelling uren en vergoedingen 1961/1970
vaststelling uren en vergoedingen 1971/1974
vaststelling uren en vergoedingen 1975/1978
stichting openbare lagere school groesbeek 1976/1979
tegemoetkoming ingevolge art. 13; regeling vergoeding 1974 en regeling vervoerwijze b.o. 1975
tegemoetkoming ingevolge art. 13; regelingen en wijzigingen 1964/1971 en richtlijnen 1972/1978
rk b.l.o. school te groesbeek, voorbereiding, inclusief onderzoek naar debiliteit onder de schooljeugd 1948/1955
rk b.l.o. school te groesbeek; dekkerswald, voorzieningen en aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920; opheffing 1955/1976
rk b.l.o. school te groesbeek; voorzieningen, aanvragen art. 72 l.o-wet 1920 1956/1966
rk b.l.o. school te groesbeek; zevenheuvelenweg, bouw, overdracht 1949/1961
rk l.o.m. school carolus; nijmeegsebaan 9, verbouwing 1976/1978
v.b.o school werkenrode; nijmeegsebaan 9, oprichting 1976/1978
v.b.o. school werkenrode; vergoeding kosten vakonderwijs en vergoeding niet-onderwijzend personeel: vaststelling uren
en vergoedingen 1977/1981
v.b.o. school werkenrode; vestiging, uitbreiding 1960/1969
lom-school carolus; eerste inrichting 1977 voorschot en afrekening
bouw, eerste inrichting 1978/1980
schoolwerkplan 1981
uitbreidingen en voorzieningen 1978/1981

1355
2173
1365
1370
1368
1369
1372
1371
1364
1362
1363
1359
1357
1358
1373
1367
1366
1360
1361
2175
1433
1434
1435
1436
1437
2069
2177
2178
1444
1447
1446
1445
1448
1450
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-1.851.2a.06
-1.851.2b 06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06

gebouwen en terreinen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen

obs de sieppe; 1978/1980, personele bezetting,concierge,inrichting,vervanging.
groesbeek; gerardus majella, molenweg 11, verbouwing 1969/1974
berg en dal; partijsweg 2, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1962/1964
berg en dal; patrijsweg 2, stichting, overdracht, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1962/1974
breedeweg en de horst; noodscholen 1945/1953
breedeweg; respectievelijk st. antonius en st. theresia, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1967/1972
breedeweg; respectievelijk st. antonius en st. theresia, verbouwing en uitbreiding 1968/1973
breedeweg; respectievelijk st. antonius en st. theresia, verbouwing, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1955/1962
breedeweg; st. antonius en st. theresia, aanvragen art. 72 l.o. wet 1920 1973/1977
breedeweg; st. antoniusweg, oorlogsschade, splitsing in jongens- en meisjesschool 1946/1954
de horst; plakseweg 3 st. aloysius, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1946/1959

2174
1383
1390
1389
1396
1399
1400
1398
1401
1397
1402

-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06

bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen

1404
1403
1411
1412
1413
1376
1380
1382

-1.851.2b.06

bijzondere lagere scholen

-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06

bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen

-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06

bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen

de horst; plakseweg 3 st. aloysius, overdracht aan nieuwe schoolstichting en aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1960/1977
de horst; plakseweg 3 st. aloysius, verbouw en uitbreiding 1954/1961
groesbeek; `t vossenhol, eerste inrichting, aanvragen art. 72 l.o.wet 1920 1970/1977
groesbeek; `t vossenhol, uitbreiding met twee semipermanente lokalen 1972/1975
groesbeek; `t vossenhol, uitbreiding met vier lokalen 1974/1976
groesbeek; adelbrecht, molenweg 17, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1970/1980
groesbeek; gerardus majella, molenweg 11, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1956/1960
groesbeek; gerardus majella, molenweg 11, diverse voorzieningen m.u.v. verbouwing 1972/1980
groesbeek; groesbeek-noord, resp. bremstraat en zonnebloemstraat, uitbreiding met elk één lokaal en een vaklokaal
1967/1972
groesbeek; groesbeek-noord, respectievelijk bremstraat en zonnebloemstraat, beplantingsplannen, aanvragen art. 72 l.o.wet 1920 1959/1971
groesbeek; kloosterstraat, herstel oorlogsschade 1947/1958
groesbeek; kloosterstraat, oorlogsschade en aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1932/1953
groesbeek; leppert, bestek, bouwvergunning 1956/1958
groesbeek; leppert, bouw 1954/1959
groesbeek; molenweg 11, inrichting, leer- en hulpmiddelen 1961/1977
groesbeek; molenweg 15, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1955/1970
groesbeek; molenweg 15, herstel oorlogsschade en aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1921/1955
groesbeek; molenweg 7 (later 11)/rk.meisjesschool, kloosterstraat, noodlokalen 1955/1959
groesbeek; molenweg 7(later 11), aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1947/1957
groesbeek; sionsheuvel, zonnebloemstraat, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1971/1978
groesbeek; sionsheuvel, zonnebloemstraat, uitbreiding, alsmede herbouw gymlokaal bremstraat 1974/1978
groesbeek; sionsheuvel, zonnebloemstraat, voorzieningen, inrichting 1976/1978
heilig landstichting; cenakelweg 2, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1965/1973
heilig landstichting; cenakelweg 2, aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1974/1981
heilig landstichting; cenakelweg 2, bouw, overdracht aan schoolbestuur 1959/1966
heilig landstichting; joanneslaan 2, inclusief stichting en buitengebruikstelling gebouw en aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920
1921/1966
heilig landstichting; mattheuslaan 9, inclusief sloop en aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1921/1968
r.k. basisschool 't vossenhol; bestek en aannemingsovereenkomst bouwkundig gedeelte 1972
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1387
1386
1377
1405
1385
1384
1381
1375
1374
1378
1379
1388
1422
1423
1394
1395
1393
1392
1391
1409
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-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.2b.06
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3

bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
bijzondere lagere scholen
gebouwen en terreinen
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs

-1.851.3
-1.851.3
-1.851.3

voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs

-1.851.348
-1.851.348
-1.851.348

muziekonderwijs
streekmuziekschool
streekmuziekschool
vormingswerk en
volwasseneneducatie
vormingswerk en
volwasseneneducatie
vormingswerk en
volwasseneneducatie
vormingswerk en
volwasseneneducatie
vormingswerk en
volwasseneneducatie
vormingswerk en
volwasseneneducatie
onderwijs

-1.851.64
-1.851.64
-1.851.64
-1.851.64
-1.851.64
-1.851.64
-1.851a
-1.851b.01.08.742
-1.851b.06
-1.852.1

verplaatsingskosten
gebouwen en terreinen
openbare verzamelingen en
bewaarplaatsen

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

r.k. basisschool 't vossenhol; bestek en aannemingsovereenkomst schilderwerk, c.v., electriciteit, gordijnen en
vloerbedekking 1972
r.k. basisschool 't vossenhol; voorbereiding bouw en bouw 1964/1973
r.k. meisjesschool, kloosterstraat; aanvragen art. 74 l.o.-wet 1920 1950/1960
r.k.meisjesschool, kloosterstraat; aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1960/1975
waarborgsommen 1971/1976
(gemeentelijke) avondnijverheidsschool (per 1-8-1963 opgeheven) 1946/1965
(gemeentelijke) vaktekenschool st. joseph; (avondonderwijs) leerplannen 1941/1952
(gemeentelijke) vaktekenschool st. joseph; (avondonderwijs) personeel 1946/1961
(gemeentelijke) vaktekenschool st. joseph; (avondonderwijs), begroting en rekening 1947/1952
(gemeentelijke) vaktekenschool st. joseph; (avondonderwijs), begrotingen, jaarrekeningen 1941/1946
(gemeentelijke) vaktekenschool st. joseph; (avondonderwijs), huisvesting, voorzieningen 1946/1951
gemeentelijke studietoelageverordening 1956
nieuwbouw rk. Scholengemeenschap groesbeek; plaatskeuze 1966/1975
rk l.t.s. burg. jhr. van grotenhuis; huisvesting 1959/1970
rk landbouwhuishoudschool st. brigitta; stichting, huisvesting 1948/1970
rk u.l.o.-school (resp. m.a.v.o.-school) mariëdaal, stationsweg; aanvragen art. 72 l.o.-wet 1920 1942/1965
rk u.l.o.-school, (resp. m.a.v.o.- school) mariëndaal, hoflaan; stichting nieuw gebouw, voorzieningen, aanvragen art. 72 l.o.wet 1920 1960/1971
rk v.g.l.o.-school maria, kloosterstraat; stichting en opheffing etc. 1950/1959
rk.scholengemeenschap groesbeek; schoolmaatschappelijk werk 1978/1981
streekmuziekschool; kwestie intergratie algemene muzikale vorming in het basisonderwijs, aktiviteiten niet-muzikale
kunstzinnige vorming 1973/1976
onderzoek mogelijkheid streekmuzieksch. en gem.st.wijchense muziekschool 1966/1969
voorbereiding en besluit tot deelname bij rb. 6-8-70 en wijzigingen 1972/1973 en 1976

1410
1408
1406
1407
2186
1455
1453
1454
1543
1452
1544
1463
1461
1460
1456
1458
1459
1457
1462
1464
2257
2252

rk levensschool voor mannelijke jongeren; stichting, huisvesting, samenwerking met "de klepkooi" 1965/1973

1466

rk mater amabilisschool/vormingscentrum "de klepkooi"; stichting, huisvesting 1956/1969

1465

volwassenenonderwijs; dependance groesbeek van de avondscholengemeenschap nijmegen

1470

vormingswerk jong volwassenen; subsidie 1977 1975/1979

1467

vormingswerk jong volwassenen; subsidie 1978 en a.r.o.b. procedure inzake subsidie 1977 en 1978 1976/1980

1468

vormingswerk jong volwassenen; subsidie 1979 en 1980
verslagen besprekingen div. betrokken openbaar onderwijs 1978/1980, w.o. oudercie, team
verordening verplaatsingskosten personeel gemeente groesbeek; bij r.b. 17-8-1967 van overeenkomstige toepassing
verklaard op onderwijzend personeel bij het bijzonder onderwijs
bruikleenovereenkomst schoolgebouw Molenweg 11 (gerardus majellaschool) 1974

1469
2176
2172
2278

afrikamuseum; bezoek h.m. de koningin en de president van senegal, subsidiëring 1961/1974

1547
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-1.852.1
-1.853.1
-1.853.1
-1.853.1
-1.853.1
-1.853.1
-1.853.1

openbare verzamelingen en
bewaarplaatsen
openbare verzamelingen en
bewaarplaatsen
openbare verzamelingen en
bewaarplaatsen
momumenten
monumemten
monumenten
monumenten
monumenten
monumenten

-1.853.1
-1.853.1
-1.853.2

monumenten
monumenten
landschapsontsiering

-1.853.2
-1.853.2
-1.853.2
-1.853.2
-1.853.2

landschapsontsiering
natuur - en landschapsschoon
natuur- en landschapsschoon
natuur- en landschapsschoon
natuur- en landschapsschoon

-1.853.2
-1.853.2

-1.853.2
-1.854
-1.854.2
-1.855.1

natuur- en landschapsschoon
natuur- en landschapsschoon
natuur-,landschaps- en
stedelijkschoon
natuur-,landschaps- en
stedelijkschoon
natuur-,landschaps- en
stedelijkschoon
kunst,wetenschappen, letteren
archeologie
feesten en vermakelijkheden

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen bevrijdingsdag 1946

1342

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen bezoek amerikaanse oud-strijders 1979 en gem.attentie herdenkingsbijeenkomst Fort Bragg 1980

2185

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen herdenking 25 jaar bevrijding groesbeek 1966/1969

1561

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen herdenking canadees kerkhof op 5 mei 1956

79

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen herdenking canadees kerkhof op 5 mei 1946/1953

78

-1.852.1
-1.852.1

-1.853.2
-1.853.2

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

afrikamuseum; subsidiëring 1974/1976

1548

bibliotheken en leeszalen 1960/1974
openbare bibliotheek groesbeek; huisvesting in zaal peerenboom, rapport inzake biblioteekwerk, aanschaffing
mechanische uitleenapperatuur 1972/1978
diverse gegevens 1934/1956
verzoek om nationaal oorlogsmonument in Groesbeek (niet ingewilligd) 1947/1948
n.h. kerk; klokkenspel 1944/1957
n.h. kerk; restauratie 1946/1957
n.h. kerk; restauratie, subsidie-afwikkeling 1943/1955
n.h.-kerk; declaratie oorlogsschade gemeentetoren en klokken 1949/1956
oorlogsgedenktekenen; monument slachtoffers 1940-1945 berg en dal, gedenksteen Sionshof, gedenkplaten gesneuvelde
militairen 1947/1960
oorlogsgedenktekenen; oprichting bevrijdingsmonument Gooiseweg 1966/1969
vrijstelling (prov) verord.landsch.ontsiering opslag motorvoertuigen 2e colonjes 6 1969/1976

1545
1546
1549
1550
527
526
525
528
1551
1561
2180

vrijstelling(prov)verordening landschapsontsiering opslag motorvoertuigen autosloperij cranenburgsestraat 1971/1980
aanwijzing natuurmonumenten 1928/1943
aanwijzing groesbeekse heide en genista germanicaterrein als staatsnatuurmonument 1977
boomplantdag 1964
inventarisatie molenbezit 1945/1954
onttrekking terreinen aan werkingsgebied gelderse caravan-, ligschepen- en tentenverordening; onttrekking gehele
gemeente 1969/1976
rapport inzake toestand "de duivelsberg" 1949

1555
1554

de zuidmolen; 1936/1980, w.o. restauratie, subsidie

2182

landgoed watermeerwijk 1949/1982, w.o. bedrijfsplannen

2235

natuurschoon in de gemeente groesbeek 1951/1974, w.o. overzicht natuur gebieden 1951, natuurreservaat de bruuk
correspondentie inzake muziekkiosk groesbeek-dorp 1958/1980
oudheidkundige opgravingen in groesbeek 1962/1976
zomerfeesten 1971/1973

2206
2183
2184
1558
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-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen herdenkingen en plechtigheden 1950/1960

1559

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen herdenkingen en plechtigheden 1961/1969

1560

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen herdenkingen en plechtigheden 1970/1973

1562

-1.855.2

plechtigheden en herdenkingen herdenkingen en plechtigheden 1974/1980
groesbeekse boys; kwestie overplaatsing v.v.groesbeekse boys naar sportpark-zuid; enquête naar behoefte
veldsportaccommodatie breedeweg 1977
sport en spel
judo- en jiu jitsuvereniging groesbeek; huisvesting, aanschaf judomatten 1974/1975
sport en spel
sportcommisie; instelling, functioneren 1966/1974
sport en spel
sportcommissie; vergaderingen 1967/1973
sport en spel
sportcommissie; vergaderingen 1974/1978
sport en spel
stichting sportpark groesbeek; oprichting, inventarisatie behoefte aan sportvoorzieningen 1960/1962
sport en spel
vierdaagse 1932/1959
sport en spel
vierdaagse 1960/1969
sport en spel
vierdaagse 1970/1975
sport en spel

1563

-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3

sport-/recreatie-accommodaties achilles; accommodatie 1966/1981, w.o.aanleg veld,subsidie bouw,uitbreiding,onderhoud,lening,jubileum.
de lubert 1975/1980, w.o.huurovereekomst tennisbanen 1976, krediet verlengen en uitbreiden tennisbanen ,beregeningssport-/recreatie-accommodaties installatie

1572
1571
1568
1569
1570
1567
1564
1565
1566
2204
2061

-1.855.3

sport-/recreatie-accommodaties de meerwijk; accommodatie 1962/1978,w.o. bouw nieuw kleedgebouw
dvsg; sportterrein de horst 1964/1978, w.o. verhuur,aanleg verwarming en douches,ingebruikgeving gebouw,onderhoud
sport-/recreatie-accommodaties en verbetering veld

2068

-1.855.3

sport-/recreatie-accommodaties groesbeekse boys; accommodatie 1965/1980,w.o.uitbreiding,verlichting,uitbreiding velden.

2190

-1.855.3

sport-/recreatie-accommodaties rood-wit; accommodatie 1966/1980,w.o.hekwerk,kassagebouw,verlichting,kleedgebouw

2189

-1.855.3

sport-/recreatie-accommodaties sportaccommodatie de horst 1974/1977,w.o.diverse voorzieningen,verbeteringen

2187

-1.855.3

sport-/recreatie-accommodaties sportpark noord; 1955/1976, w.o. verhuur,opstalrecht,onderhoud,verbetering,accommodatie

2202

-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3

sport-/recreatie-accommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties

-1.855.3
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sportpark noord; 1977/1980, w.o. verhuur,onderhoud,ingebruikgeving,aanleg voetpad
algemeen; verhuur, voorzieningen 1969/1973
sportpark groesbeek-noord nijmeegsebaan; aanleg 1962/1969
sportpark groesbeek-noord nijmeegsebaan; voorzieningen 1967/1978
sportpark groesbeek-zuid; voorbereiding aanleg 1968/1974
sportpark groesbeek-zuid; aanleg fase 1 1973/1979
sportpark groesbeek-zuid; aanleg fase 2 1975/1978
sportpark groesbeek-zuid; aansluiting op gas-, water- en electriciteitsnet 1974/1978
sportpark groesbeek-zuid; accommodatie s.v. de treffers 1948/1976 (zie voor opstalrecht: dossier 145-3 1980-)
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sportpark groesbeek-zuid; bestek kleedgebouw fase 2
1975
sportpark groesbeek-zuid; kleedlokaal bouw fase 1 1973/1978
sportpark groesbeek-zuid; kleedlokaal uitbreiding fase 1 1975/1980
sportpark groesbeek-zuid; s.v. de treffers 1975/1979
sportterrein mooksebaan; 1977 opgeheven 1967/1977
sportterrein stekkenberg 1935/1956
sportzaal de zevensprong zevenheuvelenweg; bouw 1972/1974
sportzaal de zevensprong zevenheuvelenweg; inrichting, voorzieningen, opening, naamgeving 1972/1980
trimbaan nabij rijlaan; aanleg 1972/1974

1585
1582
1583
1587
1578
1573
1588
1589
1579

-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3
-1.855.3

sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties

-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer gemeenschappelijke regeling streek v.v.v. nijmegen en omgeving 1966/1971

501

-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer openstelling grensoverschrijdende wandelwegen toerisme reichswald 1975/1978

1595

-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer 1948/1962

500

-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer recreatieschap nijmegen en omgeving; voorbereiding en definitief recreatiebasisplan 1977/1979

1594

-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer recreatieschap nijmegen en omgeving; voorbereiding recreatiebasisplan 1972/1976

1593

-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer recreatiestichting nijmegen en omgeving- deelneming; opheffing 1961/1971

1590

-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer rijk van nijmegen; ideeënschets recreatie 1967/1969

1592

-1.855.4
-1.855.4
-1.855.4
-1.855.4
-1.855.4

recreatie, vreemdelingen-verkeer
recreatiecentrum de lubert
recreatiecentrum de lubert
recreatiecentrum de lubert
recreatiecentrum de lubert

-1.855.4

recreatiecentrum de lubert

-1.855.4

recreatiecentrum de lubert

-1.855.4
-1.855.4
-1.855.4
-1.855.4

recreatiecentrum de lubert
recreatiecentrum de lubert
recreatiecentrum de lubert
recreatiecentrum de lubert

-1.855.4
-1.855.4

recreatiecentrum de lubert
recreatiecentrum de lubert;

-1.855.4
-1.855.4

recreatiecetrum de lubert
vrijetijdsbesteding
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rijk van nijmegen; inventarisatie recreatieruimte 1962
beplantingsplan, midgetgolfbaan, tennisbanen, verlichting, parkeerterreinen, naamgeving, opening 1969/1971
onderhoudsplan grontmij, bedrijfsvoorschriften filterinstallatie en verwarming zwembad 1971
openluchtzwembad (bestek 1968 no. 1)
openluchtzwembad; hinderwetvergunning en wijziging hinderwetvergunning 1970/1977
overdekt zwembad, bouw zitakkommodatie, huur container, onderhoudscontracten, opdracht bacteriologisch
wateronderzoek 1976/1978
overdekt zwembad, bouw, adviezen diverse instanties, kredietvotering, gunning, bestek en tekeningen, bouwvergunning,
oplevering 1972/1977
overdekt zwembad; aansluiting telefoon, water- en energielevering, aanpassingen voor gehandicapten, opening 1974/1976
overdekt zwembad; subsidie c.r.m. (niet doorgegaan) en d.a.c.w 1972/1978
renovatie en uitbreiding tennisbaan 1977/1980
verbouwing boerderij 1969/1971
voorzieningen, aanwijzingen inkoop materialen, belastingplichtigheid, bacteriologisch onderzoek, lidmaatschap n.b.b.z.
1971/1977
voorbereiding bouw, kredietvortering 1962/1969
openluchtzwembad; mechanische en elektrische installatie (bestek1968 no.2), verwarming, douches
(bestek 1970
no.1) 1969/1971
speeltuinen/-voorzieningen; aanleg 1976/1980
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-1.855.45
-1.855.45
-1.855.45
-1.856

toerisme
toerisme
toerisme
zedelijke opvoeding

grensverkeer 1958/1965
openstelling grensoverschrijdende wandelwegen t.b.v. toerisme Reichswald 1975/1978
streek vvv rijk van nijmegen e.o. w.o. gemeenschappelijke regeling 25-1-79 (ingetrokken 21-6-79)
jeugdwerk berg en dal 1968/1980 w.o. afbouw Kerstendal

203
1595
2213
2195

-1.856
-1.856.1
-1.856.1
-1.856.1
-1.856.1
-1.856.1

zedelijke opvoeding
gemeenschaps-bevordering
gemeenschaps-bevordering
gemeenschaps-bevordering
gemeenschaps-bevordering
gemeenschaps-bevordering

subsidiëring jeugdwerk 1960/1979, w.o. verordening inzake de subsidiëring van het jeugdwerk 1961 (ingetrokken 1-1-'85)
berg en dal's bloei 1957/1959
jeugdwerk; commissie voor jeugdzaken in de gemeente groesbeek, instelling, installatie 1961
jeugdwerk; huisvesting jongerencentrum maddogs, oprichting jeugdraad 1967/1977
jeugdwerk; huisvesting, jeugdhotel hoge hoenderberg 1945/1948
jeugdwerk; plaatselijk jeugdwerk subsidiëring 1953/1961

2196
1596
1603
1604
1601
1602

-1.856.1
-1.856.1
-1.856.1
-1.856.1

gemeenschaps-bevordering
gemeenschaps-bevordering
gemeenschaps-bevordering
gemeenschaps-bevordering

jeugdwerk; subsidiëring door het zogenaamde "ierse fonds" van de herbouw van het parochiehuis groesbeek-dorp 1947
lijst van verenigingen in de gemeente groesbeek 1958
verenigingslokalen en buurthuizen 1951/1958
werkgemeenschap regio rijn-waal; toetreding (raadsbesluit 26 februari 1981) 1978/1981

1599
1597
1600
1598

-1.856.113

volks-, buurt-, en dorpshuizen

de körf breedeweg 1974/1977 bouw e.d. subsidie, garantie geldlening

2236

-1.856.113

volks-, buurt-, en dorpshuizen

parochiehuis de horst; subsidiëring, renovatie en uitbreiding 1975/1980

2193

-1.856.113

volks-, buurt-, en dorpshuizen

parochiehuis de horst; uitbreiding en renovatie 1972/1980

2192

-1.856.113
-1.857
-1.857
-1.857
-1.857.3
-1.86
-1.86
-1.86
-1.86
-1.86
-1.86
-1.86
-1.86
-1.87
-2.07
-2.07
-2.07
-2.07
-2.07.1
-2.07.1
-2.07.1

volks-, buurt-, en dorpshuizen
religie
religie
religie
religie
landsverdediging
landsverdediging
landsverdediging
landsverdediging
landsverdediging
landsverdediging
landsverdediging
landsverdediging
justitie
historische gegevens gemeente
historische gegevens gemeente
historische gegevens gemeente
historische gegevens gemeente
bestuurlijke organisatie
bestuurlijke organisatie
bestuurlijke organisatie

verenigingsgebouw breedeweg; 1970/1978. w.o. onderzoek, plannen nieuwbouw
kwestie processieverbod te groesbeek 1931/1942
parochie sionsheuvel; noodkerk 1944/1972
parochiële indeling 1970/1971
zondagsverordening 1954
alarmeringsberichten 1942/1943
gebruik gebouwen (declaraties en voorschriften) door de duitsers 1940/1944
gemeenschap oud-illegale werkers, kring groesbeek - ledenlijst 1945
klachten betreffende functioneren politie en burgemeester 1944
melding gevonden bommen e.d.1944
vermissing personen als gevolg van oorlogshandelingen 1944
verordening registratie motorvoertuigen(vanwege militair gezag) 1944/1945
vorderingen en inkwartiering duitse wehrmacht 1940/1943
alarmeringsberichten 1942/1943
bevrijding-burgercomm.wederopbouw;film bevrijding groesbeek(niet doorgegaan);tentoonstelling 1945/1946
indeling groesbeek in een hogere classificatieschaal 1959/1960
overzichtskaarten grondgebied gemeente 1942/1967
voor sociografisch rapp.betr.stekkenberg zie:-1.777.811.21 uitbr.pl.groesbeek-dorp 1954 partiële herz.stekkenberg
plannen tot wijziging gemeentegrenzen in het rijk van nijmegen - reacties gemeente groesbeek 1968/1969
plannen tot wijziging gemeentegrenzen in het rijk van nijmegen; voorlichting aan de inwoners 1969/1970
pogingen gemeente groesbeek aangewezen te worden als ontwikkelingsgebied 1957/1964

2194
1608
1609
1610
2277
1539
1538
1540
10
11
12
1031
52
1539
517
518
814
355
816
815
817
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-2.07.155.2
-2.07.155.2
-2.07.23
-2.07.23
-2.07.23
-2.07.23
-2.07.26
-2.07.26
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351
-2.07.351

straatnaamgeving
straatnaamgeving
samenwerking
samenwerking
samenwerking
samenwerking
inspectie en controle door of
vanwege hoger gezag
inspectie en controle door of
vanwege hoger gezag
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
eigendom en bezit
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
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1956/1966
1967/1979
gemeenschappelijke regeling agglomeratie nijmegen 1965
gemeenschappelijke regeling gewest nijmegen 1976/1977
gemeenschappelijke regeling stadsgewest nijmegen 1970/1978
liquidatie stadsgewest nijmegen 1977/1982

519
520
818
522
521
523

bezoek commissaris der koningin 1951

524

bezoek commissaris der koningin 1958,1965,1971 en 1974
declaratie oorlogsschade gemeentetoren en klokken n.h.-kerk 1949/1956
industrieweg 15; bouw industriehal tbv. confectie-atelier n.v. jelsma 1953/1955
industrieweg 15; plannen tot uitbreiding fabriekshal industrieweg 15 tbv. confectieatelier n.v. jelsma 1962/1964
industrieweg 15; verhuur aan confectie-industrie n.v. jeltsma 1956/1970
industrieweg 5; bouw borstelfabriek lola aan de industrieweg 5 1952/1953
industrieweg 5; stichting fabriekshal industrieweg 5 tbv. lola borstelfabriek, huurkoop 1953/1967
industrieweg 5; verkoop industriehal aan lola borstelfabriek 1964/1968
ketelstraat 1; herbouw verwoeste onderwijzerswoning 1946/1954
kruispad 9; verhuur/herstel oorlogsschade/verbeteringsplan, verkoop aan j.g.leenders 1960 1935/1960
molenweg 9/händelstraat 1; herbouw, oorlogsschade, voorzieningen 1946/1977
verjaring van eigendommen 1977/1979
zevenheuvelenweg; overeenkomst van dading met h.c.j. arends betreffende strook grond langs de zevenheuvelenweg
1961/1962

819
528
680
685
684
681
682
683
530
679
531
676
1709

1e colonjes, cranenburgsestraat 1953/1977

827

bosbesstraat, bosweg 1967/1976

823

boterbloemstraat 1956/1972

824

bredeweg 1949/1976

825

bruuk 1949/1964
burgemeester ottenhofstraat, oude kleefsebaan, reestraat, schrouwenberg, stationsweg, stekkenberg, spoorlaan,
wilhelminaweg, wylerbaan, plataanstraat, panoramaberg en pannenstraat 1946/1981

826

burgemeester van nispenstraat 1957/1981

835

dorpsstraat en drentselaan 1947/1970

828

dries 1938/1977

829

dukenburg, grafwegen, heiland, herwendaalsehoek, heumensebaan, pastoor hoekstraat, hoflaan 1946/1980

830
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-2.07.351
-2.07.351.1
-2.07.351.1
-2.07.351.1

gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
gemeentewoningen en gebouwen
verkrijging en verlies
verkrijging en verlies
verkrijging en verlies

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

zevenheuvelenweg; marechausseekazerne-bouw: failissement van en vordering op de aannemer 1937/1944
aankoop van de Uilepunt te berg en dal 1979/1980 (niet doorgegaan)
algemene verkoopvoorwaarden bouwterrein diverse raadsbesluiten 1953 - 1978
verkoop grond tbv bouw huize schoonoord (niet doorgegaan) 1974/1975
1927/1944 p. claus, p.a. hendriks, j. jansen, l. janssen, w. janssen, kramer-willemsen, w. lamers, w. lamers en w. de bruin,
h.w.m. v.d. meulen, mulders-roelofs, j. nillesen, g. peters, pgem
1945/1956 a/b m.j. arts, j.j.h.a. bloembergen-tours, h.w. boekhorst; erven bögels, m.c. bons, w.m. de bruin-rieken, a. de
bruin en w. de bruin
1945/1956 c/e ver. Der barhartige zusters h. carolus borromeus, erven cillessen, j.c. cillessen, j.f. claus, h.h. cremers,
h.g. derks, w.j. driessen, h. eemers, w. van elst
1945/1956 f/hi p.j. fleuren, h.r. francissen, th. Gerrits, j.geurts, a.m. gietman en j.r. krebbers, j. grutters, a.j. van haaften,
p. hagenbeek, eerste hulpstichting der heilig landstichting, c. heijmans,
1945/1956 ho/kerk e.hock-krebbers, d. hol, p.j. hopmans, m. roelofs en p. mulders, h. janssen, h.r. janssen, m. janssenkersten, m.w. janssen, g. jochems en s. lenssen en g. klösters-janssen, r. jurgens, kerkbestuur h.h. cosmas en damianus,
kerkbestuur goddelijk hart van jezus
1945/1956 kers/ku d. kersten-gerrits, g.w. kersten, w. van kortenhof, h. kosman, p.g. kosman, p.g. kosman en a.
kosman,
j. kouws, c.j. kramer, g. kramer, fam. kropman, m.l. kuinders, j.h. kuijpers

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

1945/1956 l w. lamers, baron van lamsweerde, a.l. langes, j.l. lecluse, f.m.m. van leeuwenberg-wouters, l.j.a.f.m. lips
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Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

hoge horst, josuëlaan, kamp 1953/1980

831

kastanjelaan 1948/1982

832

kerkpad, kerkplein, kerkstraat, knapheideweg, kruispad, kruksebaan, lage wald, leppert, lindelaan 1947/1984

833

molenweg 25/33; dienstgebouwen rijkspolitie en kazerne-verhuur(in 1977 verkocht) 1942/1977

850

molenweg 25/33; verbeteringen, voorzieningen 1946/1977

851

mooksebaan, nassaulaan, nieuweweg, nijmeegsebaan 1940/1974

834

spoorlaan; barakken voormalig ambonezenkamp 1961/1973

844

st. antoniusweg, ashorst, biesseltsebaan 1955/1976

822

stollenbergweg 3; voormalige kleuterschool (1977 gesloopt) 1966/1977

843
849
2224
177-3('80-)
2225

1945/1956 m/pe a. masseling-meijers, p.b. megens, p.g. mulders en m.h. roelofs, ned.herv. kerk, joh. nillessen, l.
nillessen, w.nillessen-driessen, baronesse c.e.i. nispen tot pannenden, c.l.w. oosthout-de vree, erven g. peters, w. peters
1945/1956 p/sch pgem, l.r. portocarrero, a. van run, th.r. rutten, m.c. saedt-schmitz, j.m. sanders, e.th. van schaik, w.
van schaik, f.j. schattner, th. Schlangen en m. liebers, a.f. schreven en h van der horst en m. voermans

Bladzijde 55

772
532
533
534

535
536
537

538
539

Gemeente Groesbeek

13-3-2009

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

-2.07.351.11

aankoop van eigendommen

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

1945/1956 sm/the f.m. smits, staat der nederlanden, h.w. steenmans, c.th.l. teurlings, th. theunissen en fr. theunissen,
1945/1956 thi/z h. thijssen en w. thijssen, h. thijssen-jacobs, j.b. tielemans, m.th. Tüss-otten, r. van de ven, j. verheij, j.
verheij en m.w. janssen, w. verweij, visser-derks en j.w. meijers, p. vissers, g. wanders, w. wanders, j.h. wijers-hock, j.e.
willems,
p.i. willems
1957/1962 a/bo h.c.albers, n.h. alofs, g.e.j. balk, m.c. beers-schmitz, a.j.j. berenbroek, j.t.m. berendsen, th.berenschot en
j.g. schoonenberg, j. van bergen, th.h. van bergen, j.a.p. van bernebeek, j.th.a. van bernebeek, h.a.h. bijvoet-jurgens, c.
blanksma, m. bongardts, l.g. bons, w.j. van de boogaard, k. bosman
1957/1962 br/d g. braam-vissers, n.v.t. den breejen van den bout, f.h. van breemen, j.m. van de broek, ver. zusters h.
carolus borromeus, c.e.m. deschrevel, r.e. van dijk-plantenga
1957/1962 e/g eerste roomskatholieke levensverz. mij, th. eikholt, g.j. fleuren en h.w.a fleuren en a.f.h. fleuren, g.j.a.
franssen, erven gerrits, j. geurts, w. de graaff, nv hotel groot berg en dal
1957/1962 ha erven van haaften, f. van haaren, m.th. haerkens-vissers, gebr. hagemans, gebr. hamer, stichting der
dochters van jezus heilig hart
1957/1962 he/jac s. de heij, eerste hulpstichting der heilig landstichting en heilig landstichting, f.m. hendriks, j.s.
hendriks, th.w. hendriks, j.c.m.a. hermans-driessen, b. th. hermsen, a.j.h. van heumen, a.j.w. van heumen, j.m.a. huijbers, j.
jacobs, j.g. jacobs en a.l. jacobs, th. jacobs
1957/1962 jan b.th. janssen, h. janssen, h.a. janssen, j. janssen, l. janssen, m.a. janssen-willemsen, r. janssen, th. janssen,
w. janssen
1957/1962 jo/ker erven c.j. jongenelis-straatman, r. jurgens, kerkbestuur h. antonius, kerkbestuur cosmas en domianus,
kerkbestuur parochie goddelijk hart van jezus, gebr. kerkhoff, h. kersten, j.w. kersten en th.w. eikholt, m. kersten, p.
kersten
1957/1962 kl/ku th. klösters, d.j. kort, a. kosman, g. kosman, p.g. kosman, j. kouws, p. kouws, e.m. kraft, a.d. van
krieken,
j. kuijpers, j.h. kuijpers,
1957/1962 l/ma j.h. van de laan-grevers, h.j. lamers, j. lamers, m.th. saedt-lamers, a.j. leenders, w.j. van leeuwenberg, j.
liebers, th. liebers-wijnhoven, e.f. lips-berman, th.w. van loon, mafina, w.f.e. marggraff,
1957/1962 me/o j. meeuwsen, j.w. meijers, ver. missiehuis tilburg, e.r.m. mulder, gemeente nijmegen, th.a. nikkelen, f.a.
nillissen, noordhollandsche levensverz.mij, a.j. nuijen, g.j. onstek, erven van ooijen, h. ostendorp, h.r. ostendorp
1957/1962 p h.w. paes, m. peerenboom-kersten, d. peters, f.p.peters, g. peters, h. peters, j.w. peters, m. peters-v.d. logt,
j. pijman, p.m.h. poorts, h. pouw, th.a.j. pouwels, w. pouwels, erven prudon
1957/1962 r/s j.th. van raay, g. reintjes, j. rieken, w.p.m. te riele, j.p. van rijswijk, j.w. rikken en c.j. wulterkens, g. rutten, g.
saedt, e. van de sandt, w. schoenmakers, h. schoofs, a.g. schoonenberg-versteeg, a.f. schreven, w.h.b. spoorenberg,
staatsbosbeheer
1957/1962 t/ve h.j. tebbens, h.j. tervoort, a. teunissen, g. teuwsen, j.g. theunissen, h. thijssen, th. thijssen, j.g. thissen,
c.w.m. trautig-lanooy, h.e.p.le rütte-vaere, m. van veen-de grebber, j. verheij, c. verheijen-claus, j.p. verheijen-philipsen,
g. vermegen, j. vermegen

540

541

551
552
553
2248

554
555

556
557
558

559
560

561

562

1957/1962 vi/z c.f.j. vierboom, w.h.vink-pirovano, th. vissers, a. van vondelen, f.m. vonk, g. voss, g. weijers en n.
weijers en a. weijers, h.e. wijers, j.g. wijers, j.g. weijers en m. bons, j.m. weijers, m.b.w. wijers, p. wijnhoven, zusters
dochteren der wijsheid, wit-gele kruis afd. groesbeek, g. wittkampf, p.w. wouters, c.j. wulterkens, l.m. zegers
563
1963/1970 a/be w.j.m. adriaansz, j.h. albers, c.b. alewijnse, j.h. arnts, w. baldenhofer, j. van bebber, m.chr. Beers-schmitz
en cons., a.j.j. berenbroek, p.m. van de berg, m.h. van bernebeek-kuijpers, j. berson
576
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1963/1970 bl/brom a.m.t. blommesteijn, a.j. bögels en j.e.h. bögels en j.e. bögels en e.j.t. bögels, e. bögels, g.w. bons,
p.s.h. borgers, g.e. braam-visser, j. van bremen-janssen, m.th. Van den broek-peters, j.m. broersma, p.b. brom
1963/1970 bru a. de bruin, a.h. de bruin, g.h. de bruin, h.j. de bruin, jac. de bruin, j.de bruin, joh. de bruin, l. de bruin,
erven de bruin-brinkhof,
1963/1970 c caltex petroleum mij, ver. der zusters van de h. carolus borromeus, j.w. cillessen, m. cillessen, f. claus,
e.h. coenen, j. coenen en g. coenen, h.j. corsten
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1963/1970 el/gi w. van elst, h.a. van ewijk, th.faassen en g. faassen, g.j. fleuren, w.th. fleuren, w. fleuren, h. gerrits,
m.m.g. gerrits, p.g.a. gerrits, th. gerrits, w. gerrits, j. geurts, p.j. geurts, th.th. Geutjes, h. giebels, w.j. giebels
1963/1970 gr/hei r. de groot, h.a. hagemans en th.m. meussen, j. hagemans, b.a. hakvoort, f.a. van hal, g. hansma, f.m.
hartog, j.m. heijmans, j.p. heijmans, stichting congregatie paters van de h. geest, heilig landstichting, eerste hulpstichting
heilig landstichting
1963/1970 hen/ho a. hendriks, l.j.a. herts, bouwbedrijf w. van den hof en zn, p. holthuizer, j.g.m. hombergen, g.f.
hopman, j.g.a. hopman, m.a. hopman, e. hopman-zwitserloot, h.c. ten horn, j.m. hoytink
1963/1970 hu/janssen j.h. hubbers en a. hubbers, g. hubbers, h. hubbers, j.a.m. huijbers, w.s. ibes-van loosbroek, a. van
ijzendoorn, a. jacobs, j.j.p. jacobs, erven jacobs-kersten, d. janssen, g.th.j. janssen, j. janssen, l. janssen,
1963/1970 janssen, m/jo m.c. janssen, m.w. janssen, p. janssen, r.g.j. janssen, w. janssen, w.j. janssen, g. jochems, p.a.
jochijms
1963/1970 ju/kerk erven f.l. jurgens, w.j. kaal, a. kamps, g.w. kamps, m. kaspers en j. kaspers, w.g.a. kaspers, kerbestuur
h. antonius van padua
1963/1970 kers/kes a. kersten, g.kersten, g. kersten-jacobs, g.w. kersten, h.j. kersten, j.th.kersten, m. kersten, p. kersten,
th. kersten, w.g.a. kersten, a.n. kersten, m. van kesteren-peters, th.j. van kesteren
1963/1970 kl/kos g.j. klaassen, j.a. klaassen, j.a. klaassen-janssen, m.a.c. klinkenberg, h.j. van der klugt, h.j. van de kolk,
w.g. kolks, a. kosman, a.c. kosman-arens, j.g. kosman, j.h. kosman, m.j. kosman-voss, p.c. kosman
1963/1970 kou/lamers, j a.j. kouws, j.j.a. kouws, p.w. krebbers, g.th. kuijpers, g.j. kusters, j.h. kuypers, b.m. lamers,
h.b.m. lamers, j. lamers, j.a. lamers
1963/1970 lamers, m/le m.l. lamers, v.a.m. van lamsweerde, v.a.m. van lamsweerde en b.th. hermsen, f.m. langeveld en
g.m.m. langeveld, h.w. leenders, th.p. leenders, w. leenders, w.a. leenders, l.w. leen-ders, h. lengkeek, s. lenssen
1963/1970 li/m th. liebers, w. liebers, w.th. liebers, c.j. lieffers-klaassen, k.v.d. logt, p. meeuwissen, g.j. meijer, h.p. meijer,
th.j.m. michels, provincialaat der paters montfortanen, e. mulder, h.j.w. mulders, j. müskens
1963/1970 n/nillessen, j. ned. hervormde gemeenten, c.h. nicolaas, r.nieuwenhuijs, j.a. nijs, n.f. de nijs, j.a. nikkelen, th.a.
nikkelen, c.a. nillesen, g.nillessen, h.th.m. nillesen, j. nillessen
1963/1970 nillessen, l./pe l.nillessen, l.c. nillessen, p.a. nillessen, o.e.c.m.i. van nispen tot pannerden, s.i.h. notermans,
g.a. van ooijen, p.j. van ooijen, a.a. oomen; p.j. oomen, h. van ooijen, h.w. paes
1963/1970 pe/pgem a.l. peters, e.j. peters, f.p. peters, h. peters, j.j. peters en j.j.h. peters, l. peters, l.m. peters, m. peters,
pgem
1963/1970 pl/re g.h.m. plath, g.w. poelen-eeren, m.a. loeffen-poelen, w.j. poelen, m. poelstra, a. van de pol, r.s. van de
poll, e. pouwels, th. pouwels, practische hulp ned. centrale ph, a.w.l. raafs, m.j.f. van raay, r.j.j. reijnen
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1963/1970 ri/ru j. rieken, rijnland nv meubelfabriek, erven j. van rijswijk,j.m. van rijswijk, j.j. rikken, g. roelofs,b.m.
rutten, g. rutten, g.j. rutten, m.th. rutten
596
1963/1970 s j.w. saedt, c.j.m.a. sassen-jurgens, h.j. schoenmakers, j.w.a. scholte, m.j. scholten, a.a. schoofs, th. schoofs, j.
de schouwer, j.j.a. schreven, th.k. sillessen, j.th. straatman-lamers, a.m. van summeren-thijssen
597
1963/1970 t/thijssen, g j.p.g. tax, m.j. tax, a. teunissen, p.a.m. teunissen, th.w.n. teuwsen, j. theunissen, m.m. theunissenberson, o.j. theunissen, a.j. thijssen, g.b.h. thijssen
598
1963/1970 thijssen,h/ve h. thijssen, erven th. thijssen, j.th. thijssen-nillessen, c.th. Tielemans- van de donk, j.b.
tielemans, g.j. tüss, w.r. van de ven, m. verriet-visser, th.b.verriet, f.b. baron van verschuer, g.w. verstegen-willems, p.j.
verstraaten,
599
1963/1970 vi/wa g.w. vink, h. vissers, j.j. vissers, j.p. vissers, j.w. vissers, m.p. vissers-grutters, p. vissers, th. vissers,
a.m.w. de vocht-dekkers, j.l. de vree, m.j.c. de waale, g. wanders, wmg
600
1963/1970 we/wij g.j. weijers, g.th. weijers, p.th. weijers, a.r. wennekers, a. wijers, erven a. wijers, g. wijers, g. wijers en n.
wijers, h. wijers, n. wijers, n.j. wijers en j.w. wijers, r.w. wijers, th. wijers, h. wijnhoven
601
1963/1970 wil/z e.a.j. wilhelm, j. willems, m. willems-hendriks, j. wilmsen, b.s.j witte, a.j. wollenberg, w. wolters, n.
zeinstra, m. zillessen
602
1971/1975 a/b p.g. adriaans, w.j.m. adriaansz, e.a.g.m. van de bergh, berntsen en braam, boerenleenbank, a.j. van de
boogaard, a.w.m. van den bos, t.j. van de bos, a.w. bouwman, t.g.p. van breemen
621
1971/1975 c/e m.c.a. van campen-kortemann, h.w. en j.f.c. cillessen, b. coenen, j.r. dammers, h.w. derks, g.j.m. van
doorn,
th.j. van duijnhoven, j. eijkhout, l. eijkhout, j.a. eikholt, s. van ewijk
622
1971/1975 g/h th.h.h. gerrits en w.j. gerrits, groesbeekse tehuizen, erven a.j. van haaften, m.j. de haan, m. de heij en c.
feijen, g.j. heijmans, heilig landstichting, stichting eerste hulpsichting de heilig landstichting, w. hijmans-janssen, h.
hubbers,
h.h. hubbers
623
1971/1975 j m.e. jacobs-peters, t. jacobs-janssen, a.f. janssen, b.c.h.m. janssen, g.b. janssen, g.th.j. janssen, h. janssen, h.j.
janssen, j.th. janssen, j.w. janssen, th. janssen, w.p. janssen
624
1971/1975 k/l g. kersten, g.a.p. kersten, g.w. kersten, j. kersten, l.a. kersten,e.g.m. keukens, b. knuiman, erven a.m.e.c.
kooyman- van der pant, h.w.p. kosman, j.j. kosman, a.a.m. lammers, a. leenders, m.j. leenders-boschker, j. liebers, th.
liebers, a.th. loeffen
625
1971/1975 n/ri jhr. O.e.c.m.j. van nispen tot pannerden, kath. Stichting voor kleuter- en basisonderwijs, b.j.w.h. peters,
h. peters, i peters-janssen, j.j. peters en j.j.h. peters, m. peters-van de logt, p.l. peters, j. poelen, e. pouwels, h.p.m.t. rikken,
mt. rikken
626
1971/1975 ro/sch g.b. roelofs, j.f.c. rosbergen, g.a. rutten, p.m. rutten, th..a.j. rutten, th.r. rutten, w. van schaik, h.h.j.
scholten, a.a. schoofs, th. schoofs, w. schoofs, a.th. Schoonenberg, a.a. schreven
627
1971/1975 sm/st j.j.a. smits en j. derksen, m. smits-breuer, staatsbosbeheer, h.r.c.m. van stokkum
628
1971/1975 t/v h.j. tebbens, m.c.m.l. terwindt, b. thijssen, h.w. thijssen, g.j. tüss, w.j.w. fehreschild, h.e.m. verbeeten,
j. vermeegen, g.th. vissers, g.j.w. voss, erven p. voss-schoenmakers, j.m. voss
629
1971/1975 w/z g. weijers, g.j. weijers, th. wennekers, l.c. wijers, l.g. wijers, w.m. wijers-nillessen, r.k.a. wilbers, erven
willems, j. willems, j.g. wilmsen
630
1976/1980 a/bo a.a.j. van aar, th.p. albers, a.j.a. baltussen, p. benning, a.p. berben-schreven, a.a. van den bergh, c.a. boer
bv,
e.j. boerman
651
1976/1980 br/f j.f. bredie, a.m.a. van de brug-röling, m.c.a. van campen-kortmann, a.th. cillessen, g.w. duijghuisen,
a.m.g. elbers, e.h.j. faassen-otten
652
1976/1980 g f.g.a.j.m. geertsen, j. gerrits, f.j. van grinsven
653
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1976/1980 h erven van haaften, g.d. de haan, b.a. hakvoort, c.j.m. hemmelder, a. hendriks, j.j.m. hendriksen, m. hensen,
h.j. hermsen, h.g.j.m. heijnen, w.m. hopman, g.j.m. hopmans, h. van der horst, h.a. van den hout, hudako bv
1976/1980 j/ka erven h. jacobs, b.g.b. janssen, l.g. janssen, m.w.c. janssen, w. janssen, a.j. de jong, stichting katholieke
herstellingsoorden
1976/1980 ke/l h.h.cosmas en damianus, a. kersten, g.h.m. kersten, j. kersten, l.a. kersten, w. koenen,w.j.m. kosman,
h.b.m. lamers, h.m. van leur
1976/1980 n/p stichting nederlandse vrouwelijke religieuzen, gemeente nijmegen, pallas schoenfabriek, h.g. peerenboom,
k.j. peters, prodexos bv
1976/1980 s gebr. saedt; l.m. saedt, erven h. sanders-dinnissen, t.j. schoenmakers, stichting beheer eigendommen
scholengemeenschap, e.w. smit, stichting voor sociaal cultureel werk, bv handel en exploitatiemij de hulketerp
1976/1980 v van de vegt bv bakkerij, h.e.m. verbeeten, h.w.j. verblackt, w.t.m. verheul, w.p. vermeulen, g.a.m. verheijen,
h.j.b. versteege, th.l. verstegen, p.p. veugelers, j.h.w. visser, w.t.j. vissers, a.j.m. voeten, m.w. voss-schoenmakers
1976/1980 w/z g.p. wellen-van den boogaard, f.j. willems, de wingerd champignonbedrijf bv, h.w. van wissen,
woningbouwvereniging st. joseph, g.f.j. wouters, p.h. zegers
dorpsstraat 28; nederlands beheersinstituut (afgebroken 1959) 1947
gemeente nijmegen; grondtransacties met de gemeente nijmegen, sionshof b.v. en st. alphonsiusstichting i.v.m.
reconstructie kruising nijmeegsebaan/sionsweg 1973/1975
heilig landstichting; grond in heilig landstichting tbv. woningbouw van g.f.j. en h.j.a. wouters en w.j. van leeuwenberg
(rb.29 november 1956) 1955/1960
hoge horst 35; noodwoning van de staat der nederlanden (bureau wederopbouw boerderijen) n.b. akte ontbreekt 1953
kloosterstraat; grond aan de kloosterstraat van j.stevens 1957
kloosterstraat; schoolgebouw met ondergrond van de zusters van liefde 1962
kruksebaan/populierstraat; grond van wbv. st. joseph tbv. verbetering hoek kruksebaan/populierstraat 1973
oude kleefsebaan; grond aan de oude kleefsebaan van l. stolk 1960
oude kleefsebaan; grond langs de oude kleefsebaan van wed. steenmeyer-peters 1960/1961
overname 3 complexen noodwoningen van de staat der nederlanden 1949/1950
panoramaberg; grond aan de panoramaberg van p.j.m. van stokkum 1962
schrouwenberg; grondtransacties ivm. wegverbetering schrouwenberg 1954
spoorlaan; barakken voormalig ambonezenkamp aan de spoorlaan 1961/1973
verkrijging schilderij van f. berntsen tegen kwijting schuld 1959
wylerbaan 12; noodwoning van de staat der nederlanden (bureau wederopbouw boerderijen) n.b.akte ontbreekt
1954/1955
berg en dal 1956/1966
berg en dal 1972/1978
bredeweg, cranenburgsestraat, dries en drul 1951/1967
bruuk-bredeweg 1966/1978
drul 1970/1978
goudenregenstraat/kruksebaan 1961/1967
goudenregenstraat/kruksebaan 1971/1972
groesbeek-dorp 1961/1968
groesbeek-dorp 1969/1971
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haydnstraat 1976/1978
heer zegerstraat/wisselpad 1975/1977
heilig landstichting 1956/1979
herwendaal 1974/1979
herwendaalseweg-heselenberg, hoflaan, horst, kloosterstraat, kruksebaan 1952/1966
hoge horst 1952/1982
industrieterreinen 1956/1978
leppert, lijsterbesstraat, burgemeester van nispenstraat, papaverstraat, plataanstraat, spoorlaan, stekkenberg, vijverweg,
bosweg, zevenheuvelenweg 1957/1965
mariëndaal 1970/1972
nota grondexploitatie 1975
stekkenberg/schrouwenberg 1971/1977
zevenheuvelenweg 1970/1976
1945/1956 a/d j.c. akkermans, kringraad bescherming bevolking gelderland XII, g. bons, j. coenen, r.a.h. coenen, w.m.
coenen, a. driessen, w. driessen
1945/1956 e/h h.l.a. ebbers, j.h.h. feijen, j.a. hagemans, f.a. van hal, h.b. hoedemaker, e. houben, th.p. van houten, h.j.
hubbers
1945/1956 j/m p.a. jacobs, a.j. janssenj.l. janssen, w. janssen, a.j. janus, r.j. van kampen, g.w. kersten, w. kersten, f.h.
kesseler, a. kosman, j.th.j. küsters, j.g. kuijpers, vereniging van christelijke liefdadigheid, h. van loon, th.a.j. luijben, nv
maasbuurt-spoorweg, g.j. merkus, th.j.h. michels.
1945/1956 n h.l. nillessen, p.j. van oijen, w. peters, a.j. rikken, a.n. rikken, d.a. romeijn, j. rutten, j.m. sanders,
gezusters schoenmakers, ptt, m.r. teitsma-terbeek, a.g. theunissen, g. theunissen, j.p. thijssen, m. thijssen, g. verstegen, j.
vissers, fr. wanders, th. wanders, j. th. wilmsen, h. wijnhoven
1957/1962 a/d f. adriaansen, j.th.m. berendsen, w.g. van den berk, m.h. van bernebeek-kuijpers, boerenleenbank
groesbeek, a.m.m. bouwens-faassen, kath. Bouwvakarbeidersbond st. joseph, g. van bremen, p. de bruin, e.m. dennissenpeters, h.g. derks, j.h. derks
1957/1962 e/g j.h. van elst, h.c.m. eshuis, j. gantevoort, l.de graaf, a.p. gröning en th. kuijltjes
1957/1962 h/ker h.g. hermans, j.j.p. jacobs, a.j. janssen, j.j. janssen en e.j. van de poll, th.j. janssen, w. janssen,
kerkbestuur h.h. cosmas en damianus, j. kersten, m.h. kersten
1957/1962 kes/l th.j. van kesteren, h.a. keukens, e. kreekel, g. kuijltjes, g.h. kuijpers, h. kuit, h. langeveld, nv lolaborstelfabriek,broeders o.l. vrouw van lourdes
1957/1962 m/o p. meijer, nv muyres, w. nierkens, c. nieuwenhuis, noordbrabantse christelijke boerenbond, h. ostendorp
1957/1962 p/s joh. peters, p.a.peters en h.j. peters, j. pouwels, th.a.j. pouwels, gezusters schoenmakers, g.w.
schoenmakers en a.p. schoenmakers, a. schoofs, h. schoofs, a.f. schreven, p.h. sengers, staat de nederlanden
1957/1962 v/z j. van de ven, a. verbeet, m.j.m. verdijk, w.m. verhagen, h. visser, a. vissers, j. vissers, th..wellen, j.w.
wiendels, l. wijnhoven, th. wijnhoven, woningbouwvereniging st. joseph, p. van der zee
1963/1970 a/bi g.h. albers, alschoen cv, amak nederland bv, j.h. arnts, g.w.m. barendse, r.k. stichting bejaardencentrum,
m. bekers, j.a. van bergen, a. bergers, a. van den bergh, p.a.m. van bernebeek
1963/1970 bo/bre c.a. de boer nv, p.f. boersma, h.t.j. bögels, nv. bouwfonds ned. gemeenten, j. van breemen
aannemersbedrijf, h.f. van breeemen, h.h. van breemen
1963/1970 bri/ei p.th.m. brinkman, l. de bruijn, w.j.j. de bruin, j.m.w.m. cillessen en m.p.j. cillessen, j.j. claassen, l.h.
claessen, gebr. J. en w. coenen, e.m. dennissen-peters, j.w. derksen, f.m.m. dibbets, g. ebbers, g. eijkhout, p. eijkhout, j.
eikhout,
th. eikhout
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1963/1970 el/g h. elemans, g. van elst, p.j. ermers, nv gazog, j.f. gertenbach, h. giebels, g.w. giesbers, fa. groesbeek, j.a.
guelen
1963/1970 ha/he j.n.p. de haan, k.h.m. hagemans, p. van hattum, j.p. heijmans, j.th. Hendriks
1963/1970 ho/kerk j.m.j. hopman, j.w.h. hopmans, j. jacobs, g.b. janssen, g.p.m. janssen en h.m. nillessen, w.j. janssen,
f. jochems, j. kamps, f.a. kapteijns, kerkbestuur parochie goddelijk hart van jezus, kerkbestuur parochie h. antonius,
rk. kerkbestuur st. gerardus majella

606
607

608

1963/1970 kers/l d.j. kersten, j. kersten, j.b. kersten, m.g. kersten, w.j.m. kersten, j. kuijltjes, j.th. kuijpers, g. kusters,
h.th.h.m. kuijpers, j. lamers, w. lamers, g. leenders, h.a.m. lensing, w.c. liebers, th.w.m. van loon, c.luijben
609
1963/1970 m/pe e.j. meihuizen, j. van nesten, l.p. nieuwenhuis, e. nikkelen, e.j. nillessen en p. giebels, a. peters, a.j. peters,
b.h. peters, d. peters, m.h.g. peters, th.j. peters
610
1963/1970 pgem
611
1963/1970 r/sta g.j.h. roeberding, j.b.h. rots, b.j. rouw, c.g. rutten, j. rutten, j.g. rutten, w.c. rutten, h.j. schonhoven, sedes
sapientiae, th. smits, c.a.m. spanjers en w. rutten-spanjers,staat der nederlanden, d.h. starrenburg
1963/1970 ste/ve stichting sterke helpende handen, h. van de straat, h. thijssen, j.m.th.m. thijssen, w. thijssen, j.j. thissen,
j.w. verheijen, p. verhoeven, h. verriet en c. verriet, th. verrriet, w.j. verriet
1963/1970 vi/z j.a.g. vissers, m.m.a. voorhuis, u.m.j.g. voorhuis, j.l. de vree-verkoop, a.m.c. weijers, h. wijnhoven,
woningbouwvereniging st. joseph, j. zwitserloot, l.p. zwitserloot
1971/1975 a/bl r.f. awater, a. bakker, o.n. bakker, a.b. bartholomäus, j. belt, a.m.m. bergers, e.a.g.m. van den bergh,
j.f.m. bergmans, f.j.h. van bernebeek, p.a.m. van bernebeek, w.j. blommestein
1971/1975 bo/di boerenleenbank groesbeek, c.a.m. van boven, h.f. van bree, p. van breemen, a.p. de bruin en m. janssen,
h. van de bunt, b.j.p. ceelen en h.c. ceelen, a.e.coenen, g.w. coenen, j.m. coenen, m.j.w. coopmans, h.c.th. Derks en j.a.
rutten, h.w. derks, a.p.a.m. van deurzen, a.f. dieben, j.j. van dijk
1971/1975 dr/g j. driessen, p.f.e. van duijnen-van der landen, r. van den eeckhout, th.j. eeren, f.p.m. eikholt, h.n. engels,
j.a.h. eshuis, gazog, g.h. geutjes, h.a. de graauw, f.p.m. van grinsven, guelen bouw bv

612
613
614
631

632
633

1971/1975 h/j j.de haan, m.f. de haan, stichting eerste hulp der heilig landstichting, g.j. helmer, h. helsper, h. hermsen,
h.j. hermsen, d.j. hoffman, g holthuijsen, a.j.p. jacobs, w. jacobs, a.j.m. janssen, g. janssen, t. janssen, w.a. janssen
634
1971/1975 ka/ke a.j. kaarsemaker, j.j.s. kamps, l.j.m. kanters, g.h.m. kerkhoff, a. th.m. kersten, j. kersten, j.w.m. kersten,
l.th.m. kersten, th.a.m. kersten, th.j. van kesteren, h. keukens en w. krebbers
635
1971/1975 ko/l a. kocken, j.f. kok, f.l. kosman, j.w. kosman, j.m. kouws, j. kuijltjes, w. kuijpers, h.m.h. kupers, l.d. lampe,
p. langeveld, p.l.m. van loon, p.p. van loon, th. van loon, a.j.m. lucassen, p. lucius
636
1971/1975 m/o a.m.h. mollen, h.w. meijers, ch.h.l.f. muermans, a. nefkens, a.h.m. nierkens, a. van nieuwenhuijze,
o.a.g. nijssen, c.a.f. nuchelmans, j.h. olthof, rk. Stichting voor kleuter- en basisonderwijs, h.g.m. onstenk
1971/1975 p/peters, j. h.g. peerenboom, a.l. peters, b.j. peters, d.h. peters, f. peters, f.a. peters, j. peters, j.a.m. peters,
j.f.m. peters, j.h. peters
1971/1975 peters l./ph l.p.m. peters, m.h.g. peters, p. peters, pgem, philips pensioenfonds
1971/1975 pi/r c.j.j. pieters, progress nv, j.f. van ree, j. reitsma, h.a. rouw, h. ruijters, h.r.a. ruijters, l. rutten
1971/1975 s l.a.m. schaap, m.g. schaap, j. schabbing, a.f. schreven, g. schuitemaker, h. sluis, h. smits, a. spanjers,
d.h. sterrenburg, w.h. stekhuizen, bouwbank stok nv, c.p.j.m. van straaten
1971/1975 t/v c.f.m. teunissen, g.b.h. thijssen, h. thijssen, h.j. thijssen, p.j.m. thijssen, j. tiemessen, j. de vaan, j.g.j. de valk,
h.w.j. verblackt, j.w. verheijen, e.t. vink, r.s.h. visser, j. vissers, p. vissers, th.j.j.m. vissers
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1971/1975 w/z h.j.e. van weem, w.c.j. weijers-ebbers, stichting werkenrode, g.a.k. wijers, a.h.h. witteveen, j. ypma,
k.. zollinger, de zuidmolen nv, zuiveringsschap rivierenland
1976/1980 a/bi a.a.j van aar, h.g. achten, a.a.m. van agt, c.j. van alem, j.g. van alem, p.g.m. arians, k. armstrong en lw.m.
wijers, j.p. arts, a.j.a. baltussen, a.b. bartholomaüs, wegenbouwbedrijf van den berg bv, a.a. van den bergh, j. van
bernebeek,
t.m. binnenhei, t.w.j. binnenhei
1976/1980 bögels e. bögels aannemersberijf
1976/1980 boo/c p.j. van de boogaard, a.j. bos, h.h. van breemen, th.w. van bremen, r. broekhuijs, j.h.w. de bruinromeijn, h.m. büttner, p.m.j.m. cillessen, t.p.j. cornelissen, a.a.p. van der cruijsen
1976/1980 d/e w.j.m. derks, r.j.m. van deurzen-dekkers, r.j.a. ten doesschate, b. doornbusch, h.p. drijver, h.t.c. eikholt,
elko-bouw, w.a.m. van erp, h. van ewijk, m.h. van ewijk
1976/1980 g nv mij tot gasvoorziening zuid-oost gelderland, g.h. geutjes, giesbers bv, j.c. gietman, a.c.m. graauwmans,
f.j.m. grandjean p.c., j.a.m. van grinsven, j. de groot
1976/1980 h erven van haaften, g.d. de haan, b.a. hakvoort, c.j.m. hemmelder, a. hendriks, j.j.m. hendriksen, m. hensen,
h.j. hermsen, h.g.j.m. heijnen, w.m. hopman, g.j.m. hopmans, h. van der horst, h.a. van den hout, hudako bv
1976/1980 j g.m.m. jacobs, p. jacobs, c.j.j. jansen, f.m.a. janssen, g.s. janssen, h.j.m. janssen, j.a. janssen en j.h.m. peren,
j.h.g. janssen, m. janssen, m.t.m. janssen
1976/1980 k a.w.w. kamps, rk. Kerkbestuur goddelijk hart van jezus, a.c. kersten, a.g.m. kersten, j.a.m. kersten,
th.j. van kesteren, a.w.l.j. klaassen, r.h.a.h.m. klaassen, w.m.a.j. klaassen, a.c. de klein, j. knijpinga, a.j.h. kouws, g.h.
krebbers, f.f.b. de kruijff
1976/1980 l s.g.j. lamers, j.c. de lange, g.f.m. langeveld, g.f.m. langeveld, h.c.m. langeveld, gebr. leenders, g.h.w. leenders,
w.g. leenders, w.t. leenders, g.j. de leeuw, g.f.b. liebers, h. van der linden-van meel, j.h.p. loeffen, t.e.g. van de logt,
c.h.p.m. van loon
1976/1980 m polderdistrict maas en waal, a.f. manning, n.a.l. medendorp, r.b.m. mulders, muller bv, h.l.m. müskens
1976/1980 n/pgem j.a. nijs, h. nillesen, g.m. nillessen, j.t.m. nillesen, p.g. nillesen-gommers, h.a.j. van ooijen, h.g.
papendorp, a.l. peters, j. peters, p.a. peters, pgem
1976/1980 po/ro a.m.m. poelen, a.w.m. poelen, c.a. poelen, w. quiros, g.a. reichgeld, a.j.j. reijnen, h.a.j. rikken, j.w. rikken,
b.m. roessingh, b.j. rouw
1976/1980 ru/se g. rutten, h.j. rutten, h.p. rutten, j.m.j. rutten, w.a. rutten, w.c. rutten, a.h.m.t. sanders, e. scharphalberstadt, l.w.p. schoofs, stichting sedes sapiëntiae
1976/1980 si/st a.w.sillessen, h.h.m. sillessen, w.h. sillessen, g.b. smeding, stichting sociaal cultureel werk,
c.a.w. van spaandonk, staat der nederlanden, ptt, g.g.j. storms
1976/1980 t/u w.h.t. teunissen, j.a. ten thije, j.g.m. thijssen-holterman, l.a.j. thijssen, m.h.t.m. thijssen, j.h. thissen, r.c.
thuis, g. van der toorn, h.j. tüss, j.g. tüss
1976/1980 wa/wi j. wassens, t.j.w. weber, h.j.c. wellens, j.j.w. wijers, s.j. wijers, g.h.h.m. wijnhoven, j.l. wijnhoven,
p.g.i. wilbers, h.m.w. willems
1976/1980 wo woningbouwvereniging st. joseph,
1976/1980 z zuiveringsschap rivierenland, j. zwartjes
bögels e.; perceel bouwterrein aan de zevenheuvelenweg/burgemeester ottenhoffstraat onder voorwaarden inclusief
intrekking van deze voorwaarden 1953/1971
cenakelweg; overdracht schoolgebouw met ondergrond cenakelweg aan sedes sapiëntiae 1966
jelsma n.v.; grond op industrieterrein 1970/1971
jelsma n.v.; industriehal met grond aan confectieindustrie jelsma n.v. 1970/1971
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jongenelis p.c.w. en jongenelis c.; grond 1971
kamps w.; perceel bouwterrein aan de siep 4 1940/1955
kerkbestuur parochie h. antonius van padua; schenking en verkoop van grond tbv. bouw kerk c.a. te breedeweg
1933/1934

718
542

kerkbestuur parochie h.h. cosmas en damianus; overdracht b.l.o.-schoolgebouw met ondergrond zevenheuvelenweg 1961
lola-fabriek; verkoop industriehal industrieweg 5 1964/1968
oss w.c.j. van en jongeneel f.a.; grond 1971
schoolbestuur l.o. school te berg en dal (watertorenweg); overdracht schoolgebouw met ondergrond 1958
straatsma w.j.; grond aan de kloosterstraat 1961
swift schoenenfabriek; grond aan de zevenheuvelenweg 1965/1966
systema n.v.; grond in plan drul tbv. bouw 30 woningen 1964
systema n.v.; grond in plan drul tbv. bouw 42 en 18 woningen 1962
systema n.v.; grond in plan drul tbv.bouw 30 premie-huurwoningen 1963/1964
sysytema n.v.; grond in plan drul tbv.bouw 30 premie-huurwoningen 1968
te slopen barakken voormalig ambonezenkamp aan de spoorlaan 1961/1973
toestemmingen verkoop premie-huurwoningen aan bewoners/-niet bewoners 1970/1981
vastgoed ontwikkelingsmij.; verkoop grond tbv. bouw 92 woningen, akten van overdracht (map 2) 1973/1973
vastgoed ontwikkelingsmij.; verkoop grond tbv. bouw 92 woningen, bouwplan zevenheuvelenweg-west (mozartstraat e.o.)
map 1: onderhandelingen, raadsbesluit 1971/1973
verkoop van in erfpacht uitgegeven gronden 1943/1949
a. coenen, b. coenen, a.p. hendriks, j. janssen, l. janssen, g. kerkhoff, h. kosman-pijnappels, j. lamers en g. lamers, p.a.
pouwels, j. theunissen, h. voermans
wijers, s; grond aan de ambachtsweg tbv. timmerfabriek 1979/1980
woningbouwver. st. joseph; gronden 1971/1975
zoest c.p. van; bouwterrein aan de molenweg 1955/1959
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zuiveringsschap rivierenland; overdracht in beheer en eigendom van diverse zuiveringstechnische werken 1972/1976
1945/1956 a/m l. de bruin, b.j.p. ceelen, m.h. faassen-hendriks, c.m.j. hootsman, p.j. janssen, kerkbestuur h. antonius,
g. kersten, p. kersten, th.j. michels, j. mulders
1945/1956 n/p
1945/1956 s/z
1957/1962 a/g j.a. van bergen, w.g. van den berk, bescherming bevolking kring gelderland XII, e. bögels, j.c. coppens,
w. driessen, g.b. eijkhout
1957/1962 h/m j.g. hombergen, j. jacobs, w.j. janssen, e. kreekel, j.th. Leenders, th.a.j. luijben, a. meijers
1957/1962 n/s ned. hervormde gemeente, nederlandse spoorwegen, e. nillesen-bosch, h. poelen, m.j.f. van raaij, g.m.
rutten en j. peters, j. rutten, j. schmiermann, a.f. schreven, a.p. schreven
1957/1962 t/z m.j.tax, h.p. verbeeten, j.th.wijers, p. willems, a.w. wollenberg
1963/1970 a/d j.a. beers, p.m. van de berg, bescherming bevolking a-kring-f gelderland, h.h. van breemen, th.h. buurman,
a.c. cillessen-hendriks-fransen, gebr. dekkers, e.m. egbers-dols
1963/1970 e/j j.van egerschot, th. eikholt, p.w.a faassen, j. geurts, stichting groesbeek, j.f.m. hagemans, h. janssen, w.j.g.
janssen, m. jochems
1963/1970 k/le j.g. van kempen, rk. Kerkbestuur h.h. gerardus en antonius, rk. Kerkbestuur st. gerardus majella, h.j.
kersten, j.th. kersten, m.kersten, j. kouws, g.r. leenders, h. lengkeek
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1963/1970 li/r c. liebers, c.j. lieffers, c.a. luijben, a. meijers, gemeente nijmegen, a. oomen, m. peerenboom, a. peters,
h. peters en p.a. peters, j. peters, w.p.m. te riele, p. rikken
1963/1970 s/t g.j. sanders, a.th. schonenberg, fa. j.w. snijders en zonen, staatsbosbeheer, m.r. teitsma-terbeek, f.h.m.
thijssen, j.w.a. tielemans en f.h.w. tielemans,
1963/1970 v/z j. vermegen, o.a.e. baron van verschuer, j.j.weijers, f.p. willems, h. willems
1971/1975 a/e w.h. arens, j.m. barneveld, j. bons, bouw- en houtbond nkv, t.h. buurman, a.p.w. derks, j.w.th. derks,
g.w. duijghuizen, a.m. eijkhout, g.b. eijkhout, th. Eijkhout
1971/1975 g/m j.m. gröning, hamé, a.th.m. heisen, g. hubbers, h. janssen, d. kalmans-arents, j.w. kersten, g. van leur,
a.w. liebers, h.h.m. meijers
1971/1975 n/s b.t.m. nieuwenhuis, j.a. nikkelen, h.g. nillessen, j.b. nillessen, l. nillessen, h.g. peerenboom, pgem, j.
poelich, h.j. schoenmakers, p.w. schoenmakers
1971/1975 t/z m. thijssen-nillesen, h. tüss
gemeente nijmegen; grondtransacties, sionshof b.v. en st.alphonsiusstaat ivm. reconstructie kruising
nijmeegsebaan/sionsweg 1973/1975
kramer c. en stevens j.; gronden 1934/1942
leenders a.th.; gronden 1951
ruilingen 1976/1980
theunissen; percelen kloosterstraat (aankoop) tegen hoge horst (verkoop) met fam. theunissen 1960/1961
wennekers meubelen b.v.; gronden 1980/1985
woningbouwvereniging st. joseph; gronden 1972/1973
staat der nederlanden; grondruil aan de stekkenberg 1961
aanbieding beeldje "de bezembinder" door vvv-groesbeek, ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan 1980/1981
afstand om niet perceel grond van de rk lagere school de horst (plakseweg) aan het kerkbestuur goddelijk hart van jezus
1955/1957
schenking en verkoop grond aan kerkbestuur h.antonius van padua tbv. bouw kerk c.a. te breedeweg 1933/1934
schenking mozaïek "schepping der dieren" aan kerkbestuur r.k. o.l. vrouw v.h. heilig hart 1968
schenking voormalige burgemeester jhr. r.m.j.f.l. van grotenhuis 1965/1966
correspondentie met j. theunissen wijlerberg 31, beek en staatsbosbeheer inzake onteigening perceel langs oude
kleefsebaan 1967/1969
akkermans j.c.; perceel grond aan de bredeweg onteigeningsplan breedeweg 1963 1964/1966
algemeen; onteigeningscommissie, overzichten 1948/1950
cillessen p.; perceel weiland en strook erf nabij kloosterstraat - afwikkeling 1948/1949
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claassen p.; perceel grond aan de dorpsstraat en toewijzing perceel grond aan de dorpsstraat - afwikkeling 1950/1957
coenen b. en a.; percelen grond aan de hoge horst en toewijzing perceel aldaar 1949/1953
coolen-braam a.; perceel grond met opstallen aan de dorpstraat - afwikkeling en toewijzing perceel aan de dorpsstraat
1950/1957
fleuren g.a.th.; perceel grond aan de nieuweweg/zevenheuvelenweg 1968/1971
hagemans j.a.; erf aan de ottenhoffstraat - afwikkeling 1949/1953
hamer f.l.h.; weg te berg en dal - afwikkeling 1948/1951
hendriks a.m.; 2 percelen nabij dorpsstraat - afwikkeling 1949/1951
hendriks j.; gedeelte perceel hoflaan 3 - afwikkeling en toewijzing perceel aan de hoflaan 1949/1953
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onteigeningen

hock th.p.; perceel tuingrond aan de dorpsstraat - afwikkeling en toewijzing bouwperceel aan de dorpsstraat 1949/1957

1663
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hootsmans c.n.j.; boomgaard aan de molenweg - afwikkeling 1950/1952
houten th.p. van; perceel tuingrond en fruittuin aan de burgemeester ottenhofstraat/zevenheuvelenweg - afwikkeling
1950/1953
jacobs j.; perceel grond aan de kloosterstraat - afwikkeling 1947/1951
janssen p.j.; percelen grond aan de bredeweg en st.antoniusweg 1963/1968
janssen th.j.; perceel grond aan de nieuweweg/zevenheuvelenweg/dries/panoramaberg 1967/1971
janssen w.j.; perceel grond aan de bredeweg - afwikkeling 1948/1953
kerkbestuur parochie goddelijk hart van jezus; perceel met voormalig kerkgebouw de hoge horst - afwikkeling en
toewijzing nieuw perceel aan de hoge horst 1948/1957
küsters j.th.j.; perceel burgemeester ottenhofstraat 3 - afwikkeling en toewijzing perceel aan de burgemeester
ottenhoffstraat 1950/1952
lamers j.th.; gedeelte perceel tuingrond aan de cranenburgsestraat 38 - afwikkeling (pachter j.peters) 1948/1950
lamers w.; perceel grond met weg aan de watertorenweg tbv. wederopbouw - afwikkeling (pachter m.weijer) 1948/1950
leenders a.th.; perceel weiland aan de hoflaan - afwikkeling en toewijzing perceel aan de hoflaan, alsmede ruiling van het
toegewezen perceel tegen een aan de bredeweg 1949/1952
leth a.h. van; perceel grond aan de oude kleefsebaan 16 berg en dal - afwikkeling 1962/1966
lieffers g,c. en j.; perceel weiland aan de bruuk - afwikkeling 1948/1953
lieffers g.c. en j.; percelen grond nabij bruuk tbv. noodwoningbouw 1946
loon l.p van; perceel bouwland nabij kloosterstraat - afwikkeling (pachter p.cillessen) 1948/1950
meeuwsen j.; twee percelen aan en nabij de burgemeester ottenhoffstraat - afwikkeling (pachter w.nillessen) 1949/1951
ned. hervormde kerk; perceel grond aan de pannenstraat - afwikkeling 1949/1952
nispen tot pannerden erven jhr. o.j.m. van te doorwerth; perceel grond aan de cranenburgsestraat - afwikkeling (pachter
g.cillessen) 1949/1951
ostendorp h.; perceel dorpsstraat 20 en toewijzing perceel dorpsstraat 18 1949/1953
ostendorp h.r.; perceel dorpsstraat 22 en toewijzing perceel dorpsstraat 20 1949/1953
paes h.w.; perceel grond aan de julianalaan te berg en dal - afwikkeling 1963/1967
peerenboom j.w.; erf en tuin met voormalig café-restaurant hoek dorpsstraat/burgemeester ottenhoffstraat - afwikkeling
en toewijzing gedeelte van hetzelfde perceel 1949/1960
pgem n.v.; perceel grond aan de hoge horst - afwikkeling 1949/1956
regout-v.d. poll m.; perceel grond aan de julianalaan berg en dal (niet doorgegaan) 1965/1967
roelofs-mulders gezusters; gedeelte perceel akkerland aan de hoflaan - afwikkeling alsmede onteigening pachters
1949/1951
rutten a.; perceel grond aan de kloosterstraat - afwikkeling 1947/1949
rutten g.a.; perceel grond aan de kloosterstraat - afwikkeling 1947/1949
rutten th.r.; perceel grond aan de cranenburgsestraat - afwikkeling 1950/1951
saedt g.j.; perceel grond nabij kloosterstraat - afwikkeling 1948/1949
schattner f.; perceel grond met opstal("de ooievaar") aan de kerkstraat 1948/1951
schoon a.m.; perceel grond aan de cranenburgsestraat - afwikkeling 1950/1956
schreven a.f.; perceel industrieterrein aan de kloosterstraat - afwikkeling en toewijzing perceel aan de kloosterstraat
1949/1953
tebbens h.j.; perceel grond aan de kloosterstraat - afwikkeling 1948/1949
teunissen j.a.; perceel grond tbv. toegangsweg c.r.m.-reservaat duivelsberg 1970/1972
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theunissen j.d. en g.; percelen grond aan de industrieweg en atelierweg 1956/1967
thissen j.; perceel grond aan de kloosterstraat en toewijzing gedeelte van hetzelfde perceel - afwikkeling 1947/1953
vereninging v.d h. carolus borromeus; perceel grond aan de dorpsstraat - afwikkeling 1949/1951
verheij f.; perceel grond aan de burgemeester ottenhoffstraat/zevenheuvelenweg en toewijzing gedeelte van hetzelfde
perceel - afwikkeling 1949/1953
visser a. de; perceel grond aan de watertorenweg - afwikkeling 1948/1950
voss j.m.; perceel grond aan de kloosterstraat - afwikkeling 1948/1949
voss p.g. erven; percelen grond aan de drulseweg 1967/1970
voss p.g.; perceel grond aan de kloosterstraat - afwikkeling 1948/1950
weijers j.th.; perceel aan de kloosterstraat tbv. wederopbouw - afwikkeling 1947/1950
wollenberg a.w.; perceel bouwland aan de kloosterstraat tbv. wederopbouw - afwikkeling 1948/1950
wolters a.; percelen grond aan het hemeltje onteigeningsplan breedeweg 1957 1955/1962
wolters a.c./wolters a./wolters w.; perceel grond aan de kruksebaan onteigeningsplan breedeweg 1957 1957/1959
bouwplan 1946, d.d. 29-06-46
bouwplan 1947-I, d.d. 7-03-1947
bouwplan 1947-II, d.d. 22-05-1947
breedeweg 1957 1957/1962
breedeweg 1963 (krachtens onteigeningswet) 1962/1968
breedeweg 1963 (krachtens wederopbouwwet) 1962/1966
de horst, herwendaalsehoek en maasbuurt (niet doorgegaan) 1946/1949
dries/stekkenberg 1966/1972
drul 1966 1963/1967
groesbeek-dorp; herbouwplan d.d. 17-11-1948 1948/1949
hoge horst 1956/1959
mariëndaalseweg/stationsweg 1966/1968
stollenberg - voorlopige onteigening 1962/1963
stollenberg; definitieve onteigening 1963/1965
zevenheuvelen e.o. 1968/1969
dorpsstraat; erfdienstbaarheid riolering voor 50 jaar met rijnland n.v. 1956/1958
eikholt h.; opstalrecht hoge horst 35 tbv. noodwoning 1953
geurts c.w.; erfdienstbaarheid transportriool, bosstraat/heumensebaan 1971/1974
groesbeekse tehuizen; erfdienstbaarheid riolering, molenweg 1972/1974
industrieweg 15; opstalrecht jelsma n.v. 1967/1968
kamps j.; erfdienstbaarheid van niet-bouwen wegkruising bredeweg-hemeltje 1958
kerstendalseweg; jeugdbelangen berg en dal voor 10 jaar 1968/1975
kerstendalseweg; opstalrecht stichting jeudbelangen berg en dal 1972
koningin wilhelminaweg 2; recht van opstal 1952/1974
kouws j.; erfdienstbaarheid transportriool zuid, koningin wilhelminaweg 1972/1974
neut w. van de; erfdienstbaarheid riolering, emmalaan 1964/1970
nijmeegsebaan; opstalrechten germania tbv. clubgebouw voor 10 jaar 1968/1975
notermans-beijnes e.w.; erfdienstbaarheid riolering, kerkstraat/burgemeester ottenhoffstraat 1972/1974
opstalrechten tbv. noodwoningen; beëindiging opstalcontracten 1955/1975
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1699
1653
1700
1701
1702
1704
1703
1705
1706
1707
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1636
1638
1639
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1645
1646
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847
759
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744
750
746
747
743
763
756
746
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1008
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-2.07.351.2

zakelijke rechten

-2.07.351.2

zakelijke rechten

-2.07.351.2

zakelijke rechten

-2.07.351.2

zakelijke rechten

-2.07.351.2

zakelijke rechten

opstalrechten tbv. noodwoningen; grondeigenaren e/g 1945/1961
h. ebbers, h. eikholt, p.f.m. elast, j. eijkhout, th. eijkhout, a.h. van ewijk, g. gerrits, l. gerrits, th. gerrits, w. gerrits, j. geurts,
h.j. gietman
opstalrechten tbv. noodwoningen; grondeigenaren h 1949/1971
j.de haan, e.a. hakvoort, a. hendriks, h.g. hendriks, j.th. hendriks, erven hendriks-weijers, erven heijmans, h.b. hoedemaker,
pastoor hoek, hollyden foudation, f.a.j. hoogenbosch, g.m. hoogstraten, a.j. hopmans, w. hopman, a.j. hopmans, w.th.
hubbers
opstalrechten tbv. noodwoningen; grondeigenaren j 1949/1967
j. jacobs, p. jacobs, a.j. janssen-van oyen, c. jansen, h. jansen, j. jansen, w. jansen, d. janssen, j.l.a.c. janssen, j.w. janssen,
l. janssen, p. janssen, w. janssen, m. jochems, r.j.h. jurgens
opstalrechten tbv. noodwoningen; grondeigenaren k/ke 1949/1968
j.s. kaal, th. kamp, g. kerkhoff, w. kerkhoff, d. kersten, j. kersten, l. kersten, m. kersten, p. kersten, w. kersten
opstalrechten tbv. noodwoningen; grondeigenaren kl/l 1949/1967
erven klaassen, p. de klein, w. kortenhof, a. kosman, g. kosman, p.g. kosman, j. kouws, r. krebbers, w. krebbers, j. küsters,
j.th küsters, joh.p. kuyltjes, j. lamers, j.l. lamers, g.a. lamers-weijers, a.j. leenders, g. liebers, j. liebers, w. liebers, c.j. lieffers,
k. van de logt

1001

1002

1003
1004

1005

-2.07.351.2

zakelijke rechten

-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2

zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten

opstalrechten tbv. noodwoningen; grondeigenaren m/r 1949/1960
masseling-meijer, j. meeuwsen, j.w. meijer, j.m. meijers, erven von hemert, e.r.m. mulder, ned. herv. gemeente, g. nillessen,
j. nillessen, l. nillessen, w. nillessen, h. nillessen, a.h. oomen, h. ostendorp, j.w. peerenboom, a. peters, g. peters, h. peters,
l. peters, p.l. peters, j. poelen, j. pouwels, p. pouwels, p.j. van raay, j. reijmer, g. rutten, r. rutten, th. rutten
opstalrechten tbv. noodwoningen; grondeigenaren s/v 1949/1963
j.b. tielemans, h. tobias, w. verriet, baron verschuer, jac. veulings, a. vissers, jac. vissers, j. vissers, l.a. vissers, th. vissers,
w. vissers
oude kleefsebaan; erfdienstbaarheid rioolpersleiding met mevr. lips-berman 1961
peters j.a.m.; erfdienstbaarheid uitweg, st. antoniusweg 12 1967/1970
pieter de hooghweg en gerard douweg vestiging erfdienstbaarheid tbv riolering 1963/1964
prudon m.w.; erfdienstbaarheid riolering, oude kleefsebaan 33 1964/1965

-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2

zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten

recht van erfpacht betr. perceel oude kleefsebaan te berg en dal(val monte) rb. 24-3-1961 en correspondentie t/m 1968
spoorlaan; mater amabilisschool voor 10 jaar 1968/1975
spoorlaan; opstalrecht barakken fam. snijders (incl.opzegging) 1966/1969
spoorlaan; opstalrecht tbv. kantoorgebouw aan woningbouwvereniging st. joseph 1976/1978
staat der nederlanden; erfdienstbaarheid riolering internaat kemnade, nijmeegsebaan 1968

2226
746
745
748
758

-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2

zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten

staatsbosbeheer; zakelijk recht tbv. transportriool heselenberg op perceel aan de heumensebaan/lindenlaan 1971/1972
stichting groesbeek; erfdienstbaarheid transportriool noord, omgeving kerkstraat/bosstraat 1971/1974
stollenbergweg/prinses margrietstraat; erfdienstbaarheid riolering 1960
theunissen o.j.; erfdienstbaarheid transportriool zuid, bruuk 1972/1974
thijssen j.th.; erfdienstbaarheid transportriool, bosstraat 1971/1974
thijssen t.; erfdienstbaarheid transportriool zuid, ashorst 1972/1974
tommelen m.c.; erfdienstbaarheid riolering emmalaan/prins bernhardlaan 1964
verbeet j.; opstalrecht tbv. noodwoning wylerbaan 12 1954/1955
vestiging zakelijke rechten tbv. rijwielpad nijmeegsebaan 1930/1940

769
762
751
766
761
765
754
848
1026
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1007
752
757
753
755
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-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.2
-2.07.351.21

zakelijke rechten
zakelijke rechten
zakelijke rechten
erfpacht

-2.07.351.21

erfpacht

-2.07.351.21
-2.07.351.21

erfpacht
erfpacht

-2.07.351.21

erfpacht

-2.07.351.21
-2.07.351.21
-2.07.351.21
-2.07.351.21
-2.07.351.21

erfpacht
erfpacht
erfpacht
erfpacht
erfpacht

-2.07.351.21
-2.07.351.32
-2.07.351.32
-2.07.351.32

erfpacht
verhuur en verpachting
verhuur en verpachting
verhuur en verpachting

-2.07.351.32
-2.07.351.32
-2.07.351.32

verhuur en verpachting
verhuur en verpachting
verhuur en verpachting

vestiging zakelijke rechten tbv. transportriool schrouwenberg - rwzi mariëndaalseweg 1972
werkenrode; erfdienstbaarheid riolering op perceel gemeentegrond nabij maldensebaan/florastraat 1976/1978
zoest c. van; erfdienstbaarheid transportriool, heumensebaan 1971/1974
gemeente ubbergen; privaatrechtelijke overeenkomst tbv. leggen riolering in de stollenbergweg 1973
hoflaan; uitgifte eeuwige erfpacht tbv. wijkgebouw wit-gele kruis (inclusief gedeeltelijke terugkoop erfpacht tbv.
woningbouw) 1949/1980
kerkbestuur parochie het goddelijk hart van jezus; verkrijging en beëindiging erfpacht tbv. parkeerterrein reestraat
1962/1980
luisman l.; verkrijging 25-jarig erfpacht tbv. trottoir op straat aan de zevenheuvelenweg te berg en dal 1962/1963
peters b.j.; uitgifte in erfpacht van de ondergrond van een voormalig openbare zijweg van de koningin wilhelminaweg
1959
pgem; uitgifte in erfpacht van een perceeltje aan de industrieweg tbv. transformatiehuisje (inclusief beëindiging erfpacht)
1958/1976
pgem; uitgifte in erfpacht van perceeltje lage horst (waarschijnlijk niet doorgegaan)1962
portocarrero l.r.; verkrijging 25-jarige erfpacht tbv. bushalte op hoek nijmeegsebaan/nieuweweg 1967/1970
staat der nederlanden; verkrijging erfpacht ondergrond gedeelte heumensebaan en rijlaan 1958/1961
staatsbosbeheer; verkrijging 99-jarige erfpacht tbv. wegverbetering op gedeelte knapheideweg 1966/1967
stichting huize mariëndaal; uitgifte in erfpacht van perceel aan de stationsweg/hoflaan (parkeerterrein mortuarium)
1971/1972
hoge horst; verhuur accommodatie aan korfbalvereniging de horst 1973/1974
industrieweg 15; verhuur aan confectie-industrie n.v.jelsma 1956/1970
kerkstraat; gebouw de ooievaar (afgebroken) - verhuur aan bedrijven 1951/1955
kerkstraat; verhuur voormalig fabrieksgebouw de ooievaar aan lola-borstelfabrieken (in 1955 na brand afgebroken)
1951/1955
molenbosweg; verhuur tennispark molenbosweg aan tennisvereniging berg en dal 1982
verpachtingsvoorwaarden 1957

-2.07.351.53
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352

bescherming van eigendommen
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën

plaatsing bliksembeveiligingsinstallaties op gemeentelijke gebouwen 1959/1960
begroting 1941
begroting 1942
begroting 1943
begroting 1944
begroting 1945
begroting 1946
begroting 1947
begroting 1948
begroting 1949
begroting 1950
begroting 1951
begroting 1952
begroting 1953
begroting 1954
begroting 1955
begroting 1956 map 1
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742
768
760
733
734
738
737
1027
735
736
740
1034
739
741
1633
684
687
688
1634
686
426
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
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-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352

financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
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begroting 1956 map 2 wijzigingen
begroting 1957 map 1
begroting 1957 map 2 wijzigingen
begroting 1958 map 1
begroting 1958 map 2 wijzigingen
begroting 1959 map 1
begroting 1959 map 2 wijzigingen
begroting 1960 map 1 en wijzigingen 1/20
begroting 1960 map 2 wijzigingen 21/89
begroting 1961 map 1
begroting 1961 map 2 wijzigingen
begroting 1962 map 1
begroting 1962 map 2 wijzigingen
begroting 1963 map 1
begroting 1963 map 2 wijzigingen
begroting 1964 map 1
begroting 1964 map 2 wijzigingen
begroting 1964 map 3 wijzigingen
begroting 1965 map 1
begroting 1965 map 2 wijzigingen
begroting 1966 map 1
begroting 1966 map 2 wijzigingen
begroting 1966 map 3 bedrijven
begroting 1967 map 1
begroting 1967 map 2 wijzigingen
begroting 1967 map 3 bedrijven
begroting 1968 map 1
begroting 1968 map 2 wijzigingen
begroting 1968 map 3 bedrijven
begroting 1969 map 1
begroting 1969 map 2 wijzigingen
begroting 1969 map 3 bedrijven
begroting 1970 map 1
begroting 1970 map 2 wijzigingen
begroting 1970 map 3 bedrijven
begroting 1971 map 1
begroting 1971 map 2 wijzigingen
begroting 1971 map 3 bedrijven
begroting 1972 map 1
begroting 1972 map 2 wijzigingen 1/66
begroting 1972 map 3 wijzigingen 67/111
begroting 1972 map 4 bedrijven
begroting 1973 map 1
begroting 1973 map 2 wijzigingen

1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

Bladzijde 69

Gemeente Groesbeek

13-3-2009

-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18

financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
financiën
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
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begroting 1973 map 3 bedrijven
begroting 1974 map 1
begroting 1974 map 2 wijzigingen
begroting 1974 map 3 bedrijven
begroting 1975 map 1
begroting 1975 map 2 wijzigingen
begroting 1975 map 3 bedrijven
begroting 1976 map 1
begroting 1976 map 2 wijzigingen
begroting 1976 map 3 bedrijven
begroting 1977 map 1
begroting 1977 map 2 wijzigingen
begroting 1977 map 3 bedrijven
begroting 1978 map 1
begroting 1978 map 2 wijzigingen
begroting 1978 map 3 bedrijven
begroting 1979 map 1
begroting 1979 map 2 wijzigingen
begroting 1979 map 3 bedrijven
f.o.g.-besluit tot een voorlopig bewijs van deelneming 1943/1944
vrijstelling van de verplichting tot het opmaken van verzamelstaten j en k e.v.1957
rekening 1943 bijlage uitgaven
nota grondexploitatie 1975
rekening 1941
rekening 1941 bijlage
rekening 1942
rekening 1943
rekening 1943 bijlage inkomsten
rekening 1944
rekening 1944 bijlage inkomsten
rekening 1944 bijlage uitgaven
rekening 1945
rekening 1945 bijlage inkomsten
rekening 1945 bijlage uitgaven
rekening 1946
rekening 1946 bijlage inkomsten
rekening 1946 bijlage uitgaven
rekening 1947
rekening 1947 bijlage inkomsten
rekening 1947 bijlage uitgaven
rekening 1948
rekening 1948 bijlage inkomsten
rekening 1948 bijlage uitgaven
rekening 1949
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1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
820
821
1839
1946
1834
1835
1836
1837
1838
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
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-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
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-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18

rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
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rekening 1949 bijlage inkomsten
rekening 1949 bijlage uitgaven
rekening 1950
rekening 1950 bijlage inkomsten
rekening 1950 bijlage uitgaven
rekening 1951
rekening 1951 bijlage inkomsten
rekening 1951 bijlage uitgaven
rekening 1952
rekening 1952 bijlage inkomsten
rekening 1952 bijlage uitgaven
rekening 1953
rekening 1953 bijlage inkomsten
rekening 1953 bijlage uitgaven
rekening 1954
rekening 1954 bijlage inkomsten
rekening 1954 bijlage uitgaven
rekening 1955
rekening 1955 bijlage inkomsten
rekening 1955 bijlage uitgaven
rekening 1956
rekening 1956 bijlage inkomsten
rekening 1956 bijlage uitgaven
rekening 1957
rekening 1958
rekening 1959
rekening 1960
rekening 1961
rekening 1962
rekening 1963
rekening 1964
rekening 1965
rekening 1966
rekening 1967
rekening 1968
rekening 1969
rekening 1969 bijlagen
rekening 1970
rekening 1970 bijlagen
rekening 1971
rekening 1971 bijlagen
rekening 1972
rekening 1972 bijlagen
rekening 1973

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1872
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1883
1885
1887
1888
1890
1893
1896
1899
1902
1905
1908
1911
1914
1915
1918
1919
1922
1923
1927
1928
1932
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-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18

rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

rekening 1973 bijlagen
rekening 1974
rekening 1974 bijlagen
rekening 1975
rekening 1975 bijlagen
rekening 1976
rekening 1976 bijlagen
rekening 1977
rekening 1977 bijlagen
rekening 1978
rekening bijlage verzamelpostenboek
rekening grondbedrijf 1961
rekening grondbedrijf 1962
rekening grondbedrijf 1963
rekening grondbedrijf 1964
rekening grondbedrijf 1965
rekening grondbedrijf 1966
rekening grondbedrijf 1967
rekening grondbedrijf 1968
rekening grondbedrijf 1969
rekening grondbedrijf 1970
rekening grondbedrijf 1971
rekening grondbedrijf 1972
rekening grondbedrijf 1973
rekening grondbedrijf 1974
rekening grondbedrijf 1975
rekening grondbedrijf 1976
rekening grondbedrijf 1977
rekening recreatiebedrijf 1971
rekening recreatiebedrijf 1972
rekening recreatiebedrijf 1973
rekening recreatiebedrijf 1974
rekening recreatiebedrijf 1975
rekening recreatiebedrijf 1976
rekening recreatiebedrijf 1977
rekening woningbedrijf 1953/1954
rekening woningbedrijf 1954/1955
rekening woningbedrijf 1956/1957
rekening woningbedrijf 1957/1958
rekening woningbedrijf 1958/1959
rekening woningbedrijf 1960/1961
rekening woningbedrijf 1961/1962
rekening woningbedrijf 1962/1963
rekening woningbedrijf 1963/1964

1933
1937
1938
1942
1943
1948
1949
1953
1954
1958
1848
1891
1894
1897
1901
1903
1906
1910
1912
1917
1920
1924
1930
1934
1940
1945
1952
1956
1926
1929
1936
1939
1947
1950
1955
1871
1873
1882
1884
1886
1889
1892
1895
1898
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-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.18
-2.07.352.6
-2.07.352.6
-2.07.352.6
-2.07.352.6
-2.07.352.621
-2.07.352.626
-2.07.352.626
-2.07.353.22
-2.07.353.22
-2.07.353.22
-2.07.353.22
-2.07.353.22
-2.07.353.3
-2.07.353.3
-2.07.354
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.1
-2.07.354.3

rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
rekeningen
financieel beheer
financiëel beheer
financiëel beheer
financiëel beheer
belegging der gelden
rekening courant
rekening courant
archief en registratuur
archief en registratuur
archief en registratuur
archief en registratuur
archief en registratuur
publiciteit en voorlichting
publiciteit en voorlichting
gebouwen, terreinen en werken
voor de dienst
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gebouwen en werkplaats voor de
technische dienst

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

rekening woningbedrijf 1964/1965
rekening woningbedrijf 1965/1966
rekening woningbedrijf 1966/1967
rekening woningbedrijf 1967/1968
rekening woningbedrijf 1968/1969
rekening woningbedrijf 1968/1969
rekening woningbedrijf 1970/1971
rekening woningbedrijf 1971/1972
rekening woningbedrijf 1972/1973
rekening woningbedrijf 1973/1974
rekening woningbedrijf 1974/1975
rekening woningbedrijf 1975/1976
rekening woningbedrijf 1976/1977
rekening woningbedrijf 1977/1978
regeling controle geldelijk beheer rb.18-05-1951
belegging van gelden in staats- en obligatieleningen 1938/1943
controleregelen rekenplichtige ambtenaren 1941/1942
opdracht aan verificatiebureau tot controle administratie gemeente en burgerlijk armbestuur 1945/1951
belegging van gelden. BNG 1953-1961
rekening-courantovereenkomsten rabobank 1969/1982
rekening-courantovereenkomsten woningbouwvereniging St. Joseph 1963/1983
aansluiting bij registratuurbureau vng en invoering code vng 1942/1943
archief en registratuur 1944/1960
gemeentelijke archiefverordening 1921
informatie grondbezit bij groesbeek 1979 alsmede info. eigendommen uit het verleden (jaren 1600-1700)
vernietigingslijst archief periode 1940/1980
aanstelling en bezoldiging gemeentelijke aflezer openbare aankondigingen 1960/1965
officiële mededelingen gemeente groesbeek 1945/1946

1900
1904
1907
1909
1913
1916
1921
1925
1931
1935
1941
1944
1951
1957
2266
305
281
304
2211
2268
2267
309
1340
308
2302
1959
307
306

zevenheuvelenweg 14; 1976/1980, w.o. ingebruikgeving (buitengewoon) onderwijs etc.
herstel oorlogsschade; verbouw 1946/1958
hulpsecretarie te berg en dal; huur en openstelling 1945/1976
interne aanpassingen 1960/1973
verbouw postkantoor 1942/1946
verbouw tbv. technische kringdienst 1948/1963
verbouw; aanbesteding en gunning op onderdelen 1974
verbouw; aanbesteding, bestek en tekeningen 1974
verbouw; aanvullende verbouwing tbv. verkrijging permanent karakter 1974/1975
verbouw; subsidie dienst aanvullende civieltechnische werken 1974/1977
verbouw; voorbereiding verbouw gemeentehuis 1960/1970
verbouw; voorbereiding verbouw gemeentehuis, planvorming 1970/1973
verbouw; vormgeving, inrichting omgeving, inrichting, kleine aanvullende voorzieningen 1974/1975

2179
416
455
418
415
417
422
421
423
425
419
420
424

gebouwen voor de technische dienst 1956/1962

427
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-2.07.354.3
-2.07.354.3
-2.07.354.3
-2.07.355.1
-2.07.355.1
-2.07.355.52
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.4
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51

gebouwen en werkplaats voor de
technische dienst
gebouwen en werkplaats voor de
technische dienst
gebouwen en werkplaats voor de
technische dienst
dienstvoorschriften/ interne
organisatie
dienstvoorschriften/ interne
organisatie
automatisering
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
gemeenteraads-verkiezingen
verkiezingen
verkiezingen
verkiezingen
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
notulen
notulen
notulen

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

gemeentewerkplaats industrieweg; bouw, voorbereiding, bestek en tekeningen 1967/1972

428

gemeentewerkplaats industrieweg; uitvoering, dacw-subsidie 1972/1976

429

verbouw voormalige school zevenheuvelenweg 14 tbv. huisvesting technische dienst 1979/1980

430

organisatie-onderzoeken administratieve en technische dienst (geen rapporten aangetroffen) 1954/1980

431

organisatieverordening gemeente groesbeek 1945
domeinnaam www.groesbeek.nl 1998
gemeenteraadsverkiezingen 1949
gemeenteraadsverkiezingen 1953 (inclusief tussentijdse benoeming 1955)
gemeenteraadsverkiezingen 1958
gemeenteraadsverkiezingen 1958
gemeenteraadsverkiezingen 1962
gemeenteraadsverkiezingen 1966 (incl. tussentijdse benoeming 1967)
gemeenteraadsverkiezingen 1970
gemeenteraadsverkiezingen 1974 (incl. tussentijdse benoemingen)
gemeenteraadsverkiezingen 1978
gemeenteraadsverkiezingen 1978-benoeming raadsleden
gemeenteraadsverkiezingen 1978-kandidaatstelling/kandidatenlijsten
gemeenteraadsverkiezingen 1979 (herstemming)
gemeenteraadsverkiezingen 1979-benoeming raadsleden
aanwijzing stemdistricten en -lokalen 1958
processenverbaal verkiezing gemeenteraad 1939
processenverbaal verkiezingen gemeenteraad 1962
benoeming leden 1949/1953
raadslid/wethouder b. meilink (pensionering)
raadslid/wethouder h. eikholt (pensionering)
raadslid/wethouder h.w. jacobs (pensionering)
raadslid/wethouder j.a.m. v.d. giessen 1966/1970 en pensionering
raadslid/wethouder k.h.m. hagemans (pensionering)
raadslid/wethouder l.j. lintz (pensionering)
raadslid/wethouder l.r.s. müskens (pensionering)
raadslid/wethouder m.a. van vliet (pensionering)
raadslid/wethouder m.h. heling-broncke (pensionering)
raadslid/wethouder th.p. albers (pensionering)
reglement van orde van de raad 1937/1977
samenstelling 1946/1949
vergoedingenregeling raads- en commissieleden 1977/1978
notulen gemeenteraad 1946/1950
notulen gemeenteraad 1951/1955
notulen gemeenteraad 1956/1960

310
1050
2238
2239
2245
2246
2240
2241
2242
2243
2244
2250
2249
2247
2251
1339
449
450
448
1978
1974
1975
1973
1414
1981
1979
1980
1977
1976
445
447
454
1723
1724
1725

Bladzijde 74

Gemeente Groesbeek

13-3-2009

notulen gemeenteraad 1961/1965
notulen gemeenteraad 1966/1967
notulen gemeenteraad 1968/1969
notulen gemeenteraad 1970
notulen gemeenteraad 1971
notulen gemeenteraad 1972
notulen gemeenteraad 1973
notulen gemeenteraad 1974
notulen gemeenteraad 1975
notulen gemeenteraad 1976
notulen gemeenteraad 1977
notulen gemeenteraad 1978
notulen gemeenteraad 1979
notulen informele en besloten raadsvergadering 1948/1979
vergaderingen 1970/1974
vergaderingen 1975
vergaderingen 1976
vergaderingen 1977
vergaderingen 1978
vergaderingen 1979
vergaderingen 1980
vergaderingen 1981
vergaderingen 1975/1979
vergaderingen 1980/1981

1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736a+b
1737a+b
1738a+b
446
282
283
284
285
286
287
288
289
1337
1338

-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.51
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515
-2.07.515

notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
notulen
commissie financiën
commissie financiën
commissie financiën
commissie financiën
commissie financiën
commissie financiën
commissie financiën
commissie financiën
commissie onderwijs
commissie onderwijs

-2.07.515

commissie ruimtelijke ordening instelling 1972

451

-2.07.515

452

-2.07.515

commissie ruimtelijke ordening verslagen vergaderingen,adviezen 1972/1980
verord.regelende de bevoegdheden en de samenstelling van de commissie van advies bij het beheer der gemeentelijke
commissies
financiën. rb. 27-1-65 (1965/1987)

2281

-2.07.515

commissies uit de gemeenteraad vergoedingsregeling raads- en commissieleden 1977/1978

454

-2.07.515
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52

commissies uit de gemeenteraad
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w

453
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
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voorbereiding openbaarheid commissievergadering en stuktuurverordening commissies 1976/1978
notulen b&w 1945/1947
notulen b&w 1948
notulen b&w 1949
notulen b&w 1950
notulen b&w 1951/1952
notulen b&w 1953/1955
notulen b&w 1956/1958
notulen b&w 1959/1961
notulen b&w 1962/1964
notulen b&w 1965/1966
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-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.52
-2.07.526
-2.07.526
-2.07.526
-2.07.526
-2.07.526
-2.07.526
-2.07.531
-2.07.531
-2.07.531
-2.07.532
-2.07.63
-2.07.63
-2.07.63
-2.07.63
-2.07.63
-2.07.8
-2.07.8
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85

college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
college van b&w
wethouders
wethouders
wethouders
wethouders
wethouders
wethouders
burgemeester
burgemeester
burgemeester
gemeentesecretaris
overdracht van bevoegdheden
overdracht van bevoegdheden
overdracht van bevoegdheden
overdracht van bevoegdheden
overdracht van bevoegdheden
representatief optreden
representatief optreden
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

notulen b&w 1967/1968
notulen b&w 1969/1970
notulen b&w 1971/1972
notulen b&w 1973/1975
notulen b&w 1976/1977
notulen b&w 1978/1979
organisatie der vergaderingen; taakverdeling vertegenwoordiging 1955/1979
25-jarig jubileum wethouders/raadslid h.eikholt en h.w.jacobs en a.m.gietman, raadslid 1960
benoeming derde wethouder 1970 en niet-vervulling vacature derde wethouder 1980 1970/1980
uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1957/1964
uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1964/1966
uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1967/1968
verkiezing wethouders - w.o. motie van wantrouwen l.r.s.müskens en aftreden k.h.m.hagemans 1970/1974
ambtsketen 1946/1965
div.stukken betr. de installatie van burg. e.a.a.van gils d.d. 3-12-1979
inspraak bij benoeming burgemeester in 1979
rechtspositie; vertegenwoordiging 1936/1954
delegatie bevoegdheden verkeersmaatregelen aan het college van b&w 1952/1957
delegatie van bevoegdheden 1949/1970
delegatie van bevoegdheid vaststelling bezoldigingsvoorschriften 1957
delegatie vaststelling pensioengrondslagen van de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders 1937
delegatie verkoop woningwetwoningen aan burgemeester en wethouders 1962
instelling erepenning voor de gemeente groesbeek 1950
verlening gemeentepenningen aan verenigingen en personen 1954/1978
bijdrage aankoop door vereniging natuurmonumenten van het landgoed "st.jansberg" 1969/1971
comité natuurbeschermingsjaar 1970 nijmegen en omgeving 1970/1973
dienst bedrijfsjeugd en (v.)k.a.j. - principebeslissingen 1954/1958
diverse huishoudelijke cursussen 1954/1958
diverse land- en tuinbouwopleidingen 1950/1958
diverse sportverenigingen 1972/1979
éénmalig subsidie schutterij "ons genoegen" 1971/1972
éénmalige subsidie nijmeegs lyceum 1961/1962
éénmalige subsidie r.k. st.johannes bruderschaft wyler-lagewald 1963
het gelders orkest - principebeslissingen 1964/1975
jeugdwerk - principebeslissingen 1962/1979
jeugdwerk (regionale organisaties) - principebeslissingen 1958/1974
katholiek instituut voor sociale opleidingen te breda 1961/1968
katholieke universiteit nijmegen en rk economische hogeschool tilburg 1956/1960
landelijke schoonmaakaktie "opgeruimd staat netjes" 1960/1964
levensscholen voor meisjes "mater amabilis" en "de zonnebloem" te nijmegen 1953/1960
mater dei-gymnasium te nijmegen 1950/1960
nederlandse vereniging bescherming voetgangers 1978/1979
plaatselijke fanfares, muziekgezelschappen etc. 1948/1970
plaatselijke fanfares,muziekgezelschappen etc. 1971/1978
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1749
1750
1751
1752
1753
1754
456
460
462
457
458
459
461
463
2234
464
465
1319
290
131
185
842
466
467
1614
1615
1630
1476
1472
1626
1625
1481
1628
1618
1632
1631
1482
1477
311
1475
1473
1313
1619
1620
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-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85

subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies

-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.07.85
-2.08
-2.08
-2.08
-2.08
-2.08
-2.08
-2.08
-2.08

subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
subsidies
personeel
personeel
personeel
personeel
personeel
personeel
personeel
personeel
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan

-2.08.17
-2.08.17
-2.08.17
-2.08.17
-2.08.17
-2.08.17
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plaatselijke fanfares,muziekgezelschappen etc. 1979/1981
plaatselijke zangverenigingen 1955/1964
plaatselijke zangverenigingen 1966/1980
rk centraal instituut voor opleiding van sportleiders (c.i.o.s.) te sittard 1963/1968
rk cranveldtlyceum te nijmegen 1957/1962
rk opleiding voor gezinsverzorgsters te nijmegen; diverse priesteropleidingen, opleiding kleuterleidsters te nijmegen
1952/1960
rk st. gabriëlcollege te mook 1960/1967
seminaries (groot); principebeslissing 1960
st. culturele raad voor gelderland - principebeslissingen 1965/1975
st. nicolaas-intochten - principebeslissingen 1967/1974
stichting lager nijverheidsonderwijs te tilburg 1950
stichting studiecentrum wegenbouw 1965/1975
stichting werkgroep milieubeheer groesbeek 1973/1974
tennisvereniging berg en dal 1982/1983
toneelgroep "theater" - principebeslissingen 1964/1968
toneelvereniging "st.tunis" breedeweg 1961/1969
torenuurwerkverlichting st.anthoniuskerk,breedeweg 1970/1972
uitbreiding n.-h. kerk groesbeek en r.k. parochiekerk berg en dal 1954/1956
voetbalclubs 1956/1957
vormingswerk jong volwassenen - subsidie 1977 1975/1979
vormingswerk jong volwassenen - subsidie 1978 en a.r.o.b.-procedure inz.subsidie 1977 en 1978 1976/1980
vormingswerk jong volwassenen - subsidie 1979 en 1980 1977/1980
benoeming en ontslag gemeenteveldwachters 1918/1946
capitulatieverordening gemeente groesbeek 1938
detachering gemeentepersoneel naar woningbouwvereniging st. joseph te groesbeek 1977/1980
overzicht vakatures 1954/1956
regeling arbeidstijden 1961/1973
stopzetting inning en heffing koffiegelden 1968
verordening eisen van benoembaarheid en bezoldiging gemeenteveldwachters 1942
voorschriften en opgaven m.b.t. uitzending gemeentepersoneel naar duitsland 1942/1943

1474
1480
1479
1613
1629
1471
1040
104
1627
1617
1616
1612
1611
1624
1467
1468
1469
108
105
112
109
110
111
107
106

alg. ambtenarenreglement 1953, inclusief 1/25 wijziging 1952/1968

115

ambtenarenreglement 1932/1952

113

arbeidsovereenkomstenverordening 1953 1953/1968

117

commissie georganiseerd overleg - vergaderingen 1969/1975

119

commissie georganiseerd overleg - vergaderingen 1976/1980
gemeenschappelijke regeling centraal orgaan behandeling personeelsaangelegenheden - toetreding 1941 en 1950;
tekstwijzigingen 1941/1976

120
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1623
1483
1478
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-2.08.17
-2.08.17
-2.08.17
-2.08.17
-2.08.17
-2.08.3
-2.08.3
-2.08.3
-2.08.3
-2.08.354
-2.08.354
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.741
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742

verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
verhouding tussen personeel en
orgaan
instructies voor het personeel
instructies voor het personeel
instructies voor het personeel
instructies voor het personeel
vakantie en verlof
vakantie en verlof
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
bezoldiging
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

spaarverordening 1959/1960

164

spaarverordening 1965 - ingetrokken 1969

191

studietoelagenverordening 1957/1964

192

voorstel kabo tot instelling medezeggenschapscommissie gemeentewerken 1970

118

werkliedenreglement 1932
bouw- en woningtoezicht - instructie voor de ambtenaren 1968
instructie gemeentebode 1961
instructie personeel 1937/1969
instructies gemeentepersoneel 1922/1934
verlofregeling 1953
verlofregeling 1956/1968
bezoldiging gemeentepersoneel - diverse uitkeringen 1967/1973
bezoldigingsverordening 1941/1951
bezoldigingsverordening 1953/1955
bezoldigingsverordening 1955/1959
bezoldigingsverordening 1964 (1/5e wijziging) 1963/1967
bezoldigingsverordening 1964 (6/11e wijziging) 1967/1970
bezoldigingsverordening 1970 1969/1971
bezoldigingsverordening ambtenaren - werklieden 1961/1963
bezoldigingsverordening maandloners 1960/1963
bezoldigingsverordening weekloners 1945/1956
bezoldigingsverordening weekloners 1953/1959
bezoldigingsverordening weekloners 1960/1961
delegatie bevoegdheid vaststelling bezoldigingsvoorschriften 1957
regeling salarisuitkering bij bank nederlandse gemeenten 1980
salariëring huurophaler, personeel in los verband, werkster,chauffeur 1943/1954
uitkeringsverordening 1950/1967
vergoedingsregeling personeel i.v.m. bijwonen raads- en commissievergaderingen 1978
wachtgeldverordening 1943/1967
werkclassificatie gemeentewerken 1956/1966

114
529
1516
2261
121
122
165
171
124
126
128
168
169
170
130
167
125
127
129
131
172
123
133
468
132
166

besluit tot van toepassing-verklaring reisbesluit 1956

176

gereedschapstoelagen 1962/1974

183

gratificatieregeling 1947/1955

174

kindertoelageverordening (incl. beroepszaak h.j. v.d. bosch tegen afschaffing 5% kinderen) 1955/1959

180
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-2.08.742
-2.08.743.1
-2.08.743.1
-2.08.743.1
-2.08.743.1
-2.08.743.1
-2.08.743.1

tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen
pensioen
pensioen
pensioen
pensioen
pensioen
pensioen

-2.08.743.1

pensioen

-2.08.743.5
-4.07.1
-4.07.1
-4.07.1
-4.07.531
-4.07.531
-4.07.531
-4.07.531
-4.07.531
-4.07.531
-4.07.531
-4.07.531

iza-gelderland
rijksgrenzen
rijksgrenzen
rijksgrenzen
koninklijk huis
koninklijk huis
koninklijk huis
koninklijk huis
koninklijk huis
koninklijk huis
koninklijk huis
koninklijk huis

-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742
-2.08.742

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979

kindertoelageverordening 1948/1954

179

kindertoelageverordening 1960 (ingetrokken 1963)

181

regeling kastekort-toelage 1958

178

tijdelijke toelage gemeentepersoneel 1941

173

toelagen en vergoedingen 1952/1962

136

toelagen en vergoedingen 1962/1966

137

toelagen en vergoedingen gemeentepersoneel 1945/1946

135

verordening toekenning rijwieltoelage 1951

175

verordening vergoeding gebruik rijwielen of rijwielen met hulpmotor 1960

182

verplaatsingskostenregeling 1956/1967

177

ziektekostenregeling 1950/1953
134
delegatie vaststelling pensioengrondslagen van de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders 1937
185
inkoop van pensioen 1944/1955
188
inkoop van pensioen 1961/1972
189
pensioenbijdragen 1943/1955
186
pensioenbijdragen 1956/1972
187
pensioengrondslagen burgemeester, secretaris, ontvanger 1918/1920
184
pensioen-inkoopbijdragen; naamsgewijze opgaven; opgaven grondslagen wachtgeldbijdragen; drempelbijdragen
1964/1979
190
verordening regelende het toekennen van een tegemoetkoming bovenmatige ziektekosten rb. 16-9-1964 (ingetrokken rb. 91-1969)
2269
tractatenblad-verdrag nederland-duitsland betreffende rijksgrenzen 1960
194
vaststelling rijksgrenzen 1945/1954
193
vaststelling rijksgrenzen 1960/1963 (beek-wyler)
195
1966/1980
201
gebeurtenissen en festiviteiten in en rond het koninklijk huis 1925/1952
196
geboorte prinses marijke 1947
197
h.k.h. prinses wilhelmina-overlijden 1962
200
h.m. de koningin 1959/1962
199
troonsaanvaarding h.m. koningin juliana 1948
198
vijftigjarig regeringsjubileum h.m. koningin wilhelmina 1948
1341
zilveren regeringsjubileum h.m. de koningin 1973
202
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aanschaf wapenkast, telefoonlijn, afscheid adjudanten hesselink en loermans, bijdrage aan reserve-rijkspolitie 1966/1980
instructie rijkspolitie 1971 inzake de beveiliging/bewaking van de ambtswoning van minister van Agt.
kleding en uitrusting politiepersoneel 1943/1944
politionele maandrapporten 1943/1944
vrijwillige hulppolitie 1942/1943
1978/1980

141
2209
140
139
138
2208

-4.07.55
-4.07.55
-4.07.55
-4.07.55
-4.07.55
kabinet

rijkspolitie
rijkspolitie
rijkspolitie
rijkspolitie
rijkspolitie
koninklijke onderscheidingen

kabinet

onderscheidingen en eretekenen 1947/1955

1605

kabinet

onderscheidingen en eretekenen 1956/1965

1606

kabinet

onderscheidingen en eretekenen 1974/1979

1607

Te bewaren archiefbescheiden periode 1940/1979
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