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Verantwoording van de bewerking 
 
In februari 2004 verleende de gemeente Valkenburg de opdracht voor het (verder) toegankelijk maken 
van het historisch en semi-statisch archief, alsmede het bouwvergunningenarchief van de gemeente 
aan A & I Archiefbewerking B.V. te Assen. Dat gebeurde in het kader van de fusie per 1 januari 2006 
met de gemeenten Katwijk en Rijnsburg tot de nieuwe gemeente Katwijk. De archieven werden voor de 
bewerking naar het kantoor van A & I Archiefbewerking in Assen getransporteerd. In 2005 kwamen er 
vanuit Valkenburg nog een aantal aanvullingen op met name het semi-statisch archief naar Assen. 
 
Het semi-statisch archief betreft het archief van het gemeentebestuur over de periode (1930) 1933-
1989 (2001). Binnen deze periode zijn bij de ordening van het archief door de gemeenteadministratie 
twee verschillende registratuurstelsels gehanteerd: het Bloemendaalse stelsel en het stelsel van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Van 1933-1946 werd het archief geordend op basis 
van de archiefcode van het zogenoemde Bloemendaalse registratuurstelsel (Bloemendaalse stelsel). 
Dit ordeningsstelsel is ontwikkeld bij de gemeente Bloemendaal. Het had de bedoeling een 
dossierstelsel te zijn, maar werd bij de gemeente Valkenburg in de praktijk uitgevoerd als een 
uitgewerkt rubriekenstelsel. Het dossierstelsel is een stelsel van ordening, waarbij de rangschikking van 
de archiefstukken in dossiers de belangrijkste ordeningsmethode is (zaaksgewijze ordening). Het 
rubriekenstelsel daarentegen is een stelsel van ordening, waarbij de archiefbescheiden worden 
gerangschikt tot rubrieken (onderwerpsgewijze ordening). In 1947 werd het Bloemendaalse stelsel 
vervangen door het registratuurstelsel van de VNG. De archiefcode van deze vereniging was toen al 
het meest gangbare systeem voor de zaaksgewijze ordening van archiefbescheiden bij de gemeenten. 
In verband met de invoering van dit ordeningsstelsel sloot de gemeente Valkenburg zich aan bij het 
registratuurbureau van de VNG. Na de invoering werden diverse archiefstukken uit 1946 en zelfs uit 
daaraan voorafgaande jaren volgens de archiefcode van de VNG bewerkt. Hoewel het stelsel van de 
VNG een dossierstelsel is, zijn er in de periode 1947-1989 naast zaakdossiers ook onderwerpsdossiers 
gevormd. Dat was en is bij veel gemeenten het geval. 
 
De omvang van het archief van het gemeentebestuur over 1933-1989, inclusief de aanvullingen, dat 
naar Assen werd gebracht, was in totaal circa 48 strekkende meter. Het bestond uit drie aparte delen. 
Het eerste deel betrof grotendeels te bewaren archief over de periode 1947-1989, met een omvang van 
ongeveer 23 strekkende meter. Het was middels een beschrijvende conceptinventaris toegankelijk. 
Deze inventaris was bij de gemeente gemaakt door een deelnemer aan een opleiding op het gebied 
van archiefbeheer. Het tweede gedeelte was ook grotendeels te bewaren archief, maar dan over de 
periode 1933-1946, met een omvang van ongeveer vier strekkende meter. Dit deel van het archief was 
middels een summiere inventaris min of meer toegankelijk. Deze vier strekkende meter was fysiek 
geplaatst na het oud-archief. De nummering van het oud-archief liep door in dit archiefdeel. Het archief 
begon niet met inventarisnummer 1, maar met het eerstvolgende nummer na het hoogste nummer van 
het oud-archief. Het derde en laatste deel van het archief had een omvang van circa 21 strekkende 
meter en besloeg de gehele periode 1933-1989. De in 2005 door de gemeente nagezonden 
aanvullingen op het archief behoorden ook tot het derde gedeelte. Dit deel van het archief was maar 
gedeeltelijk geordend en in het geheel niet beschreven. Er was geen toegang op deze stukken. 
 
De begincesuur van het archief van het gemeentebestuur over 1933-1989 houdt verband met de 
invoering van een vorm van de zaaksgewijze ordening bij de gemeenteadministratie en uiteraard de 
aansluiting van dit semi-statisch archief op de eindcesuur van het oud-archief. De eindcesuur van het 
archief over 1933-1989 houdt verband met de uitvoering van de Archiefwet 1995, die onder meer 
voorschrijft dat archiefbescheiden van overheidsorganen na een termijn van 20 jaar in goede, 
geordende en toegankelijke staat moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats in de zin 
van de wet. Bij de overbrenging worden de archiefstukken dan openbaar, behoudens bij de overdracht 
gestelde beperkende bepalingen. Het is gebruikelijk om archiefblokken, die voor overbrenging in 
aanmerking komen, af te sluiten op jaren die eindigen op een 9. 
 
In samenspraak met de provinciale archiefinspectie in Zuid-Holland is besloten het archief dat is 
geordend volgens het Bloemendaalse stelsel samen te voegen met het archief dat is geordend volgens 
het stelsel van de VNG. Een tweedeling in de inventaris op basis van deze stelsels werd niet wenselijk 
geacht, omdat dat zou leiden tot een te grote versnippering van de afdeling “Stukken betreffende 
bijzondere onderwerpen”. Een andere reden voor de samenvoeging was, dat het Bloemendaalse stelsel 
maar een korte periode is gehanteerd, dit in tegenstelling tot het stelsel van de VNG. Verder is het 
Bloemendaalse stelsel niet consequent toegepast. Uit een steekproef bleek dat de gebruikte rubrieken 
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c.q. onderverdelingen veel weg hadden van “containerbegrippen”. In het merendeel van de gevallen 
dekte de vlag niet de lading, zodat van een kwalitatieve toegang op dit archief geen sprake was. 
 
De gemeente Valkenburg leverde van de beschrijvende conceptinventaris van het eerste deel van het 
semi-statisch archief een digitaal bestand van het programmatype Microsoft Word aan. Dit 
computerbestand werd het basisbestand van de inventaris van het gehele archief. De beschrijvingen en 
het archiefschema in de conceptinventaris zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd en aangevuld. 
Het archiefschema bestaat uit de afdelingen “Stukken van algemene aard” en “Stukken betreffende 
bijzondere onderwerpen”. De “Stukken van algemene aard” gaan daarbij vooraf aan de “Stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen”. De onderverdeling van de laatstgenoemde afdeling is gebaseerd 
op de archiefcode van de VNG. Uit het eerste archiefdeel zijn een klein aantal stukken geselecteerd, 
die voor vernietiging in aanmerking kwamen. De gemeente leverde van de summiere inventaris van het 
tweede gedeelte van het archief ook een digitaal bestand van hetzelfde programmatype aan. De 
beschrijvingen in deze inventaris zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd en aangevuld. Een 
gering aantal archiefstukken is eruit geselecteerd, die voor vernietiging in aanmerking kwamen. De 
beschrijvingen van de te bewaren archiefstukken van dit tweede deel zijn opgenomen in het 
basisbestand. Vervolgens is het derde, niet-ontsloten deel van het archief opgeschoond, geordend en 
beschreven. De niet geordende stukken werden zoveel mogelijk bij bestaande dossiers ingevoegd of bij 
al geordende stukken geplaatst. De beschrijvingen van het te bewaren archief uit dit archiefdeel zijn ook 
opgenomen in het basisbestand. Door de opname van de beschrijvingen van het tweede en derde deel 
van het archief moest het archiefschema in het basisbestand worden aangepast en aangevuld. 
 
Bij de selectie op vernietiging is gebruik gemaakt van de “Leidraad voor de selektie op vernietiging van 
archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen” van de Stichting Brabantse Archief Selektie 
Commissie uit 1993. Deze leidraad is gebaseerd op de officiële “Lijst van voor vernietiging in 
aanmerking komende stukken in gemeentearchieven” uit 1983 en de daarop verschenen aanvullingen. 
De officiële vernietigingslijst is in de leidraad opgenomen. Van de vernietigbare archiefstukken is een 
lijst gemaakt, genaamd “Voorstel tot vernietiging”, die na goedkeuring van de nieuwe gemeente Katwijk 
en de provinciale archiefinspectie is gehecht aan de “Verklaring van vernietiging”. Dubbele stukken zijn 
niet in de lijst opgenomen. Er is inclusief de dubbelen ongeveer zes strekkende meter archief 
vernietigd. 
 
Een aantal stukken uit het archief van het gemeentebestuur over 1933-1989 is overgebracht naar het 
archief van het gemeentebestuur van voor 1933 (oud-archief), omdat de archiefstukken tot die periode 
behoren. Om dezelfde reden zijn er stukken uit het archief van het gemeentebestuur van voor 1933 
overgeheveld naar het archief van het gemeentebestuur over 1933-1989. Ook zijn een aantal 
archiefstukken met een datering van na 1989 aangetroffen, die geen duidelijke relatie hadden met 
stukken uit de periode 1933-1989. Deze bescheiden zijn van het archief over 1933-1989 afgezonderd 
en onbewerkt geretourneerd. Verder werden er in het archief nog bouwvergunningen aangetroffen. 
Deze vergunningen zijn opgenomen in het bouwvergunningenarchief vanaf 1905. 
 
De bouwvergunningen die in de periode 1933-1989 door de gemeente Valkenburg zijn verleend, zitten 
niet in het archief van het gemeentebestuur over 1933-1989. Ze maken deel uit van het zogenoemde 
bouwvergunningenarchief, de serie bouwvergunningen vanaf 1905. Op deze serie is een aparte, 
digitale toegang gemaakt in de vorm van een gegevensbestand van het programmatype Microsoft 
Excel. De naam van dit bestand is: Bouw- en hinderwetvergunningen van de gemeente Valkenburg. 
Naast gegevens over de bouwvergunningen vanaf 1905 staan er in het bestand ook gegevens over de 
vanaf 1935 door de gemeente verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet 
(hinderwetvergunningen). Deze hinderwetvergunningen zijn wel opgenomen in het archief over 1933-
1989. 
 
Oude mappen, omslagen en dozen zijn vervangen door nieuwe, zuurvrije mappen, omslagen en dozen. 
Aangetroffen metalen (nietjes en dergelijke) zijn verwijderd. Bij een aantal inventarisnummers zijn de 
stukken (opnieuw) in de juiste volgorde gerangschikt. Het voorkomen van beschadigde stukken, die 
mogelijk voor restauratie in aanmerking kwamen, is doorgegeven aan de nieuwe gemeente Katwijk en 
de provinciale archiefinspectie. De meeste archiefbescheiden verkeren in redelijke tot goede staat. 
 
In de beschrijvende conceptinventaris van het eerste gedeelte van het semi-statisch archief stonden bij 
rubriekskopjes en beschrijvingen verwijzingen naar (andere) inventarisnummers. Na de opname van de 
beschrijvingen van het te bewaren tweede en derde deel van het archief in het basisbestand, en de 
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daardoor noodzakelijke aanpassing en aanvulling van het archiefschema in dit bestand, zijn de 
verwijzingen van het eerste deel gecontroleerd en waar zinvol geacht overgenomen. Daarna zijn er 
nieuwe verwijzingen naar zowel inventarisnummers als rubrieken aan het bestand toegevoegd. Bij een 
rubriekskopje of beschrijving zijn maximaal zes verwijzingen geplaatst. Dit betekent dat van een aantal 
categorieën beschrijvingen geen verwijzingen naar deze beschrijvingen bij rubriekskopjes of andere 
beschrijvingen zijn opgenomen. Het gaat onder meer om de volgende categorieën: aankoop, ruiling, 
verkoop en verhuur van gemeente-eigendommen, wederopbouw van de gemeente tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog, en heffing en invordering van belastingen. 
 
Bij de beschrijvende conceptinventaris van het eerste deel van het archief van het gemeentebestuur 
over 1933-1989 zaten als bijlage drie staten van aankoop, ruiling en verkoop van gemeente-
eigendommen in de periode 1947-1989. Deze bijlagen zijn overgenomen en globaal gecontroleerd en 
aangepast. Vervolgens zijn de bijlagen aangevuld met gegevens over aankopen, ruilingen en verkopen 
uit de periode 1933-1946. 
 
In opdracht van de gemeente Valkenburg is verder nog een inleiding op de inventaris van het gehele 
semi-statisch archief geschreven. In de inleiding wordt alleen ingegaan op de bewerking van het archief 
en niet op de geschiedenis van de gemeente en het archief. Het schrijven van deze geschiedenissen 
behoorde niet tot de opdracht. 
 
Na de bewerking is het archief met een omvang van circa 45 strekkende meter in februari 2006 vanuit 
Assen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de nieuwe gemeente Katwijk te Katwijk aan den 
Rijn. 
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I STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

A AGENDA’S ANNEX BESLUITENLIJSTEN, NOTULEN EN BESLUITEN 

1 Gemeenteraad 

 
1-2 Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 

1938, 1947, 1950-1952, 1963-1965. 1 omslag en 3 stukken 
 

1 1938; 3 stukken 
2 1947, 1950-1952, 1963-1965. 

 
3-12 Notulen van de openbare en geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 

1938-1941, 1945-1991. 10 banden 
N.B. Zie voor de notulen uit 1933-1937 het archief van het gemeentebestuur over 
1817-1932. 

 
3 1938-1941, 1945-1950; met 
 alfabetische klapper; 
4 1951-1957; 
5 1958-1962; 
6 1963-1970; 
7 1971-1974; 

8 1975-1978; 
9 1979-1982; 
10 1983-1985; 
11 1986-1988; 
12 1989-1991. 

 
13-16 Besluiten van de gemeenteraad (raadsbesluiten), 

1952-1968. 4 banden 
 

13 1952-1954; 
14 1955-1957; 
15 1958-1962; 
16 1963-1968. 

 
17 Notulen van de vergaderingen van het seniorenconvent met het college van burgemeester 

en wethouders,  
1983-1984. 3 stukken 
N.B. Het seniorenconvent bestond uit de fractievoorzitters van de politieke partijen en de 
burgemeester/raadsvoorzitter. 

 

2 Burgemeester en wethouders 

 
18-46 Agenda’s annex besluitenlijsten en notulen van de vergaderingen van de burgemeester en 

wethouders, 
1939-1943, 1945-1989. 13 pakken, 12 omslagen, 3 banden en 1 deel 
N.B. Zie voor de notulen uit 1933-1935 het archief van het gemeentebestuur over 
1817-1932; notulen uit 1936-1938 zijn niet aanwezig. 

 
18 1939-1941; 1 omslag 
19 1942-1943; 1 deel 
20 1945-1950; met alfabetische 

klapper; 1 band 
21 1951-1952; 1 band 
22 1952-1956; 1 band 
23 1956-1960; 
24 1961-1963; 1 omslag 
25 1964-1965; 1 omslag 
26 1966;  1 omslag 
27 1967; 1 omslag 
28 1968-1969; 

29 1970-1971; 
30 1972-1973; 
31 1974; 1 omslag 
32 1975; 1 omslag 
33 1976; 1 omslag 
34 1977; 1 omslag 
35 1978; 1 omslag 
36 1979; 1 omslag 
37 1980; 
38 1981; 1 omslag 
39 1982; 
40 1983; 
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41 1984; 
42 1985; 
43 1986; 

44 1987; 
45 1988; 
46 1989. 

 

B REGISTERS VAN INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN 

 
47-55 Registers van ingekomen stukken, 

1933-1946. 9 delen 
 
47 1933, jan. - 1936, dec.; 
48 1937, jan. - 1940, juli; 
49 1940, juli - 1940, dec.; 
50 1941, jan. - 1941, dec.; 
51 1941, dec. -1942, sept.; 

52 1942, sept. - 1943, juni; 
53 1943, juni - 1944, aug.; 
54 1944, aug. - 1946, apr.; 
55 1946, apr. - 1946, dec. 

 
56-57 Registers van uitgaande stukken, 

1933-1946. 2 delen 
 
56 1933, jan. - 1942, febr.; 
57 1942, febr. - 1946, dec. 

 
58-87 Registers van ingekomen en uitgaande stukken, 

1947-1985. 2 pakken, 4 omslagen en 24 delen 
 

58 1947, jan. - 1950, dec.; 
59 1951, jan. - 1951, dec.; 
60 1952, jan. - 1952, sept.; 
61 1953, juli - 1956, juni; 
62 1956, juni - 1958, dec.; 
63 1958, dec. - 1962, jan.; 
64 1962, febr. - 1963, nov.; 
65 1963, nov. - 1965, juli; 
66 1965, juli - 1966, nov.; 
67 1966, nov. - 1967, dec.; 
68 1967, dec. - 1969, mei; 
69 1969, mei - 1970, dec.; 
70 1970, dec. - 1971, sept.; 
71 1971, sept. - 1972, juni; 
72 1972, juni - 1973, mrt.; 
73 1973, mrt. - 1973, dec.; 
74 1973, dec. - 1974, juli; 
75 1974, juli - 1975, mrt.; 
76 1975, mrt. - 1975, nov.; 
77 1975, nov. - 1976, aug.; 
78 1976, aug. - 1977, mei; 
79 1977, mei - 1978, juli; 
80 1978, juli - 1979, aug.; 
81 1979, aug. - 1980, jan.; 
82 1980, jan. - 1980, dec.; 1 pak 
83 1981, jan. - 1981, dec.; 1 pak 
84 1982, jan. - 1982, dec.; 1 omslag 
85 1983, jan. - 1983, dec.; 1 omslag 
86 1984, jan. - 1984, dec.; 1 omslag 
87 1985, jan. - 1985, dec. 1 omslag 
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C KABINETSSTUKKEN 

88-90 Ingekomen stukken bij de burgemeester van vooral vertrouwelijke of geheime aard, 
zogenoemde “kabinetsstukken”, 
1938-1945, 1947-1955. 3 omslagen 
N.B. Bevat privacygevoelige informatie. 

 
88 1938-1942; met register van ingekomen stukken; 
89 1942-1945, 1947-1950; met register van ingekomen stukken; 
90 1950-1955. 

 

D VERSLAGEN EN OVERZICHTEN 

 
91 Verslag van de toestand der gemeente over 1931-1935 en staten, houdende opgave van 

de statistiek der gemeente over 1935-1938, 
1937 en z.j. (ca. 1936-1939). 1 omslag 

 

II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

A HUISHOUDING VAN DE GEMEENTE 

1 Ontwikkeling 

1.1 Algemeen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 833 en 1230. 
 
92-93 Stukken betreffende de ontwikkeling van de gemeente, alsmede de verstrekking van 

gegevens over de gemeente, met name omtrent de geschiedenis ervan, 
1940-1944, 1946-1947, 1953, 1955-1956, 1963, 1970. 2 omslagen 

 
92 1940-1944, 1946; 
93 1947, 1953, 1955-1956, 1963, 1970. 

 
94 Stukken betreffende de reactie ten aanzien van het plan tot toevoeging van Valkenburg 

aan de gemeente Katwijk, 
1941-1942. 1 omslag 

 

1.2 Wapen en vlag 

 
95 Stukken betreffende de verlening van een gemeentewapen aan de gemeente door Hare 

Majesteit de Koningin, met afschrift van een brief van de president van het plaatselijk 
bestuur van Katwijk, waarvan Valkenburg deel uitmaakte, aan de Hoge Raad van Adel 
betreffende wapens die in de heerlijkheid van de beide Katwijken en Valkenburg in gebruik 
zijn geweest, 1815, 
1952-1953. 1 omslag 

 
96 Stukken betreffende de vaststelling van de gemeentelijke vlag, 

1955. 1 omslag 
 
97 Stukken betreffende de aanschaf van gemeentevlaggen en het gemeentewapen, alsmede 

de instructie voor het vlaggen op bepaalde dagen, 
1955, 1974, 1976, 1986. 1 omslag 
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1.3 Grondgebied 

 
98 Stukken betreffende de wijziging van de gemeentegrens per 1 juli 1966 door de 

inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de gemeentegrenzen in de Leidse 
agglomeratie en de gevolgen van deze grenscorrecties, 
1960-1962, 1964, 1966-1969. 1 pak 

 
99 Plattegronden van de gemeente door gemeentewerken, met begeleidende brief van 

gemeentewerken, 
1969, 1975, 1983. 1 omslag 

 
100 Stukken betreffende het aangaan van de overeenkomst met het ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake de vervaardiging en 
bijhouding van grootschalige basiskaarten, in het kader van het project “Voorhout, 
Sassenheim, Rijnsburg en Valkenburg”, 
1988-1989. 1 omslag 

 

1.4 Straatnaamgeving; huisnummering 

N.B. Zie ook inv.nrs. 686 en 1130. 
 
101 Stukken betreffende de herziening van straatnamen en huisnummers, 

1941. 2 stukken 
 
102-103 Stukken betreffende de naamgeving van straten, 

1947, 1965, 1967, 1969, 1971-1975, 1977-1979, 1982-1984, 1986, 1988-1989. 
 2 omslagen 

 
102 1947, 1965, 1967, 1969, 1971-1975, 1977-1979, 1982-1984; 
103 1986, 1988-1989. 

 
104-105 Stukken betreffende de toekenning en wijziging van huisnummers, 

1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977-1981, 1983-1989. 2 omslagen 
 

104 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977-1980; 
105 1981, 1983-1989. 

 

2 Betrekkingen tot andere lichamen, organen en instellingen 

2.1 Commissaris der Koningin 

 
106 Stukken betreffende de organisatie van werkbezoeken van de Commissaris der Koningin 

in Zuid-Holland aan de gemeente, 
1956-1957, 1967, 1969, 1971, 1973-1974, 1977, 1980-1981. 1 omslag 

 

2.2 Gemeenten 

 
107 Notulen van en andere stukken betreffende besprekingen tussen de colleges van 

burgemeester en wethouders van de gemeenten Katwijk en Valkenburg over 
gemeenschappelijke onderwerpen, 
1983-1985. 1 pak 

 
108 Agenda's en notulen van de vergaderingen tussen de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg (KRV-overleg) over 
gemeenschappelijke onderwerpen, 
1986-1989. 1 pak 
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2.3 Vereniging van gemeenten 

 
109 Stukken betreffende de toetreding als lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

1943. 1 omslag 
 

2.4 Samenwerkingsorganen 

 
110 Stukken betreffende het aangaan, de wijziging en verlenging van de gemeenschappelijke 

“Regeling gewest Leiden”, de vertegenwoordiging in de gewestraad, de instemming met 
het liquidatieplan voor het gewest en de onderbrenging van het gewestarchief na de 
liquidatie bij de gemeente Leiden, alsmede de verneming van het gewest van te betalen 
bijdragen in de kosten over de dienstjaren 1973 - deels 1975 in het kader van de liquidatie, 
1966-1975. 1 pak 

 
111 Stukken betreffende de toetreding tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsorgaan Bollenstreek, 
1977-1980, 1987-1988. 1 omslag 
N.B. De gemeenschappelijke regeling is later vervangen door de gemeenschappelijke 
regeling Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. 

 
112 Stukken betreffende de vaststelling door Provinciale Staten van Zuid-Holland van de 

indeling van de provincie Zuid-Holland in samenwerkingsgebieden ingevolge ex artikel 2 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen 1984,  
1983-1986. 1 omslag 

 
113 Stukken betreffende het aangaan en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, alsmede de vertegenwoordiging in het 
bestuur van het samenwerkingsorgaan, 
1988-1997. 1 omslag 
N.B. De gemeenschappelijke regeling verving de gemeenschappelijke regeling 
Samenwerkingsorgaan Bollenstreek. 

 

2.5 Vervanging van het ene gezag door het andere 

 
114 Telegram van de minister van Defensie betreffende de afkondiging van de staat van beleg, 

correspondentie met het Militair Gezag betreffende de staat van beleg en (de uitvoering 
van) daarmee gepaard gaande bevoegdheden, alsmede een telegram van de 
opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht houdende een proclamatie aan het 
Nederlandse volk aangaande de oorlogsontwikkelingen, 
1940. 1 omslag 

 
115 Bekendmakingen van het Militair Gezag en de burgemeester (en wethouders), deels 

namens het Militair Gezag etc., betreffende uitgevaardigde verordeningen en genomen 
maatregelen, alsmede besluiten van het Militair Gezag tot het opdragen aan de 
burgemeester om, namens het Militair Gezag, bepaalde bevoegdheden uit te oefenen, 
1944-1945. 1 omslag 

 
116 Bekendmakingen van de ''vertrouwensmannen der regering" en de burgemeester 

betreffende de herwinning van de vrijheid en het herstel van het gezag na de Duitse 
bezetting, 
1945. 1 omslag 

 
117 Correspondentie met het Militair Gezag en de Rijksverkeersinspectie betreffende diverse 

zaken verband houdende met de toestand van de gemeente na de Duitse bezetting en de 
nasleep van de bezetting, 
1945. 1 omslag 
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2.6 Financiële verhouding tot het Rijk 

 
118-119 Stukken betreffende het nemen van besluiten door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

en de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën ten aanzien van rijksuitkeringen in 
het kader van de financiële verhouding tussen het Rijk en gemeenten voor of over een 
uitkeringsjaar of -jaren in de periode 1931-1960, 
1933-1941, 1943, 1946-1949, 1952-1955, 1959,1961. 2 omslagen 

 
118 1933-1941, 1943, 1946; 
119 1946-1949, 1952-1955, 1959,1961. 

 
120 Stukken betreffende de toepassing door de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Financiën van een afwijkende berekening van rijksuitkeringen in het kader van de 
financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten voor het uitkeringsjaar 1966 en 
vanaf het uitkeringsjaar 1967 in verband met de plaats gehad hebbende wijziging van de 
gemeentegrens per 1 juli 1966, 
1966-1967. 1 omslag 

 

3 Eigendom en bezit 

3.1 Algemeen 

 
121 Stukken betreffende de aankoop, verkoop, ruiling, verhuur, verzekering en het gebruik van 

gemeente-eigendommen, 
1933-1946, 1951 1 pak 

 

3.2 Aankoop 

 
122 Stukken betreffende de meting en situering van aan te kopen, respectievelijk aangekochte 

gronden, 
1954-1955, 1965-1987, 1989-1990, 1992. 1 pak 

 
123 Stukken betreffende de aankoop van de firma Bouwbedrijf De Lange en Van der Plas van 

3 centiaren grond aan ’t Boonrak ter correctie van het in 1957-1958 abusievelijk 
overdragen van deze 3 centiaren aan het bouwbedrijf, 
1961. 3 stukken 
N.B. De gemeente had in 1957-1958 abusievelijk voor 3 centiaren teveel grond 
overgedragen aan het bouwbedrijf. Middels deze terugkoop werd dat rechtgezet. Zie voor 
de grondverkoop aan het bouwbedrijf in 1957-1958 inv.nr. 1002. 

 
124 Stukken betreffende de aankoop van F.L. Boekamp van een strookje grond (tuin) nabij de 

woning aan de Rijnlaan 3 ten behoeve van het aangrenzende perceel aan de Rijnlaan 1, in 
de zin van een betere loop van de grens tussen beide percelen, 
1971-1973. 1 omslag 

 
125 Stukken betreffende de aankoop en ontruiming, respectievelijk gerechtelijke poging tot 

ontruiming, van percelen aan de Hoofdstraat 19 en 21 van L. Varkevisser en zijn vrouw W. 
van der Plas, alsmede de aankoop van een perceel nabij de Hoofdstraat van 
L. Varkevisser en zijn vrouw W. van der Plas op grond van het raadsbesluit inzake de 
eerstgenoemde aankoop, 
1986-1993. 1 pak 
N.B. De aankoop hield verband met het plan in 1987 tot bouw van een bejaardencentrum 
op dit terrein aan de Hoofdstraat. In 1989 werd aan het terrein een voorlopige publieke 
functie gegeven. 
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3.3 Verkoop 

 
126-127 Stukken betreffende de meting en situering van te verkopen gronden,  

1953-1972, 1975-1989, 1993. 1 pak en 1 omslag 
 

126 1953-1972; 1 pak 
127 1975-1989, 1993. 

 
128 Stukken betreffende de verkoop aan de Staat der Nederlanden van een in 1926 door 

schenking verkregen perceel tuingrond in de gemeente Voorschoten ten behoeve van de 
verlegging van het gedeelte van de Rijksweg nr. 4 (’s-Gravenhage-Amsterdam) tussen 
Maaldrift en het Rijnzichtviaduct, 
1960-1962. 1 omslag 

 
129 Stukken betreffende de verkoop aan W.H. Warring, A.D. van Veen en W.J.R. Holl van 

stroken grond achter de bij deze particulieren in eigendom zijnde percelen aan de 
Broekweg 22, 24 en 26 ter vergroting van hun percelen, 
1964-1966. 1 omslag 

 
130 Stukken betreffende de verkoop aan particulieren van voor- en zijstroken grond (voor- en 

zijtuinen) in het uitbreidingsplan “’t Joght”, grenzend aan de bij deze particulieren in 
eigendom zijnde percelen, ter vergroting van hun percelen, 
1964-1979, 1998. 1 pak 

 
131 Stukken betreffende de verkoop aan Handels- en Aannemingsbedrijf Hanab N.V. van een 

perceel water (sloot) aan de noordzijde van het bedrijfsterrein aan ‘t Boontak 45 ten 
behoeve van een betere erfafscheiding, 
1965-1966. 1 omslag 

 
132 Stukken betreffende de verkoop aan D. Doldersum van een perceel grond aan de 

Voorschoterweg ten behoeve van het eventueel weiden van paarden, 
1971. 1 omslag 

 
133 Stukken betreffende de verkoop aan P.C.A. van Emmerik van een perceel water in het 

oude haventje bij de Oude Rijn, grenzend aan zijn perceel aan de Hoofdstraat 13, 
1974-1975. 1 omslag 
N.B. Een door P.C.A. van Emmerik ingeschakelde aannemer had zonder zijn instemming 
ten onrechte een beschoeiing geplaatst in gemeentewater en zodoende dat stuk water bij 
het eigendom van Emmerik getrokken. Ter oplossing van deze kwestie werd dit 
gemeentewater aan Emmerik verkocht. 

 
134 Stukken betreffende de verkoop aan J.D. Splinter van een strook grond, grenzend aan het 

perceel aan de Voorschoterweg 67,  
1975-1977. 1 omslag 

 
135 Stukken betreffende de verkoop c.q. verhuur aan particulieren van voor- en zijstroken 

grond (voor- en zijtuinen), grenzend aan de bij deze particulieren in eigendom zijnde 
percelen aan de Centuriedreef, Cohortedreef, het Duinzicht en de Prof. Dr. W. 
Glasbergenlaan in het bestemmingsplan "'t Joght 1972”, ook genoemd "'t Joght II", ter 
vergroting van hun percelen, 
1978-1983. 1 omslag 

 
136 Stukken betreffende de verkoop aan A.L. de Vreugd van de oude woning met toebehoren 

aan de Hoofdstraat 4,  
1979, 1981. 1 omslag 
N.B. De woning met toebehoren was in 1979 aangekocht in het kader van de realisatie van 
de sportzaal bij het dorpshuis aan de Kerkweg 3. Het was de bedoeling dat de woning als 
dienstwoning bij de sportzaal zou gaan fungeren, maar daar werd later van afgezien. Zie 
voor de aankoop van het hele perceel aan de Hoofdstraat 4 inv.nr. 1519. 
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137 Stukken betreffende de verkoop aan ir. A.S.T. Kruijf van een perceeltje grond nabij de 
Broekweg ten behoeve van onder meer de mogelijkheid om beide in het pand aan die zijde 
aanwezige deuren te gebruiken, 
1982-1983. 1 omslag 
N.B. Het betreft een stukje grond uit de tuin van Broekweg 4. 

 
138 Stukken betreffende de verkoop aan R. Kortekaas van grond, grenzend aan de 

Middenweg 3, verband houdende met de intrekking van een bezwaarschrift met betrekking 
tot de bouw van zes appartementen, een winkel en een woning aan het Castellumplein, 
1985-1986. 1 omslag 

 
139 Stukken betreffende de verkoop aan D.W. Hoffmans van een strook grond naast het 

perceel aan de Marinus Poststraat 1 ten behoeve van de verbetering van de in- en uitrit 
naar zijn garage,  
1985-1986. 1 omslag 

 

3.4 Ruiling 

 
140 Stukken betreffende de ruiling met de gebroeders J.C. en C.J. Barnhoorn van een 

gedeelte van een perceel grond nabij de Hoofdstraat in het gebied "'t Boonrak" tegen een 
perceel grond aan de Achterweg, grenzend aan de bij de gemeente in eigendom zijnde 
grond waarop de nieuwe gemeentewerkplaats zal worden gebouwd, alsmede de verkoop 
aan H. Jansen van het resterende deel van het perceel grond in "'t Boonrak", 
1975, 1978. 1 omslag 
N.B. De grond die de gemeente door de ruiling aan de Achterweg verkreeg was van 
belang, aangezien aangrenzende eigendommen meer waarde hebben, ook voor het 
gebruik ervan. 

 
141 Stukken betreffende de ruiling met Raethuys B.V. en W.J. Stuiver van grond in het gebied 

“’t Boonrak-Oost”, ten einde een betere verkaveling te verkrijgen in dit gebied, 
1984-1986. 1 omslag 
N.B. De grond die Raethuys B.V. en W.J. Stuiver door de ruiling verkregen, was bestemd 
voor volkstuinen met schuurtjes. De grond die de gemeente verkreeg, was deels bestemd 
voor de aanleg van een fiets- tevens wandelpad. 

 

3.5 Schenking 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1477 en 1478. 
 
142 Brieven aan M.J.B. Herfst te Leiden betreffende de dankzegging voor de schenking van 

een album en een zilveren inktkoker uit de nalatenschap van wijlen de weduwe van W. de 
Groot, afschriften, 
1939. 2 stukken 
N.B. Het album en de inktkoker waren door de gemeente aan W. de Groot geschonken bij 
zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de gemeente. 

 
143 Brief van en afschrift van brief aan notaris K. Lagerweij betreffende de ontvangst van en 

dankzegging voor de schenking van een etsje van de oude Nederlandse Hervormde Kerk 
uit de nalatenschap van wijlen E. de Jong-van der Vlist, 
1973. 2 stukken 

 

3.6 Verhuur; verpachting 

 
144 Raadsbesluit betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor verpachting van 

gemeentegrond, 
1954. 1 stuk 

 



 21

145 Gewijzigd raadsvoorstel betreffende de vaststelling van verhuurprijzen van strookjes grond 
in de bebouwde kom, die voor openbaar groen bestemd konden worden, met de 
aantekening “dienovereenkomstig besloten”, 
1984. 1 stuk 

 

3.7 Visrecht 

 
146 Stukken betreffende de beëindiging van het visrecht op een perceel grond en water aan de 

Valkenburgseweg in de gemeente Leiden, 
1976. 1 omslag 

 

3.8 Recht van overpad  

 
147 Stukken betreffende de verlening van het recht van overpad over het door de gemeente 

aangelegde voetpad aan Th. van der Meij, wonende aan de Katwijkerweg 56, ten behoeve 
van de veiligheid van zijn schoolgaande kinderen, 
1968.  2 stukken 

 

3.9 Beheer van eigendommen 

 
148 Stukken betreffende de aanschaf van nieuwe wijzerplaten met wijzerinrichting voor de 

toren van de Nederlandse Hervormde Kerk, alsmede de mededeling aan de firma 
Gebroeders Teljeur omtrent het opdragen van gemeentelijk timmer- en ander werk, dat bij 
toerbeurt aan plaatselijke aannemers wordt aangeboden, 
1937, 1940-1941 1 omslag 
N.B. De kerktoren was eigendom van de gemeente. 

 
149 Stukken betreffende het verhaal van schade aan de toren van de Nederlandse Hervormde 

Kerk tengevolge van blikseminslag op de brandverzekering, de opzegging en wijziging van 
brandverzekeringen vanwege de sloop van in mei 1940 door het oorlogsgeweld verwoeste 
gemeente-eigendommen, alsmede de deelneming aan een onderlinge 
oorlogsschadeverzekering voor het gemeentehuis met inventaris aan de Valkenburgerweg 
32, later Hoofdstraat 6, en de woningen (arbeiderswoningen) aan de Burgemeester 
Lotsystraat 2-24 (even), later Burgemeester Lotsystraat 2-16 (even) en Marinus Poststraat 
2-8 (even), 
1937, 1940-1941, 1946. 1 omslag 
N.B. De kerktoren was eigendom van de gemeente. 

 
150 Register van brandverzekeringen voor gemeente-eigendommen, 

1940-1967. 1 katern 
 
151 Stukken betreffende de verkrijging van rijksvergoedingen voor oorlogsschade aan 

gemeente-eigendommen en voor sloop- en opruimwerkzaamheden in het kader van de 
financiering van de wederopbouw van publiekrechterlijke lichamen, 
1949-1957. 1 omslag 

 
152 Stukken betreffende de vernieuwing van de klokkenstoel nabij de Nederlandse Hervormde 

Kerk,  
1966, 1968-1971. 1 omslag 
N.B. De klokkenstoel was eigendom van de gemeente. 

 
153 Stukken betreffende de vordering van de schade aan het Dorpshuisplein op de Universiteit 

van Amsterdam, veroorzaakt door het storten en weghalen van grond afkomstig van 
archeologische opgravingen door het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de 
universiteit, 
1967-1971. 1 omslag 
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154 Stukken betreffende de indiening van een verzoek bij ir. G.M. Verloo om informatie over de 

globale kosten van de alsnog te herbouwen kerktoren, die in mei 1940 door het 
oorlogsgeweld was verwoest, op de al daarvoor gelegde fundamenten bij de in 1948 
herbouwde Nederlandse Hervormde kerk, 
1968. 2 stukken 
N.B. De kerktoren was eigendom van de gemeente. Zie ook inv.nrs. 155, 1438 en 1493. 

 
155 Stukken betreffende de verkenning van de mogelijkheden alsnog te komen tot de herbouw 

van de in mei 1940 door het oorlogsgeweld verwoeste kerktoren op de al daarvoor 
gelegde fundamenten bij de in 1948 herbouwde Nederlandse Hervormde Kerk, 
1986, 1988. 1 omslag 
N.B. De kerktoren was eigendom van de gemeente. Zie ook inv.nrs. 154, 1438 en 1493. 

 

4 Financiën 

N.B. Zie ook inv.nrs. 430 en 438. 

4.1 Financieel beheer 

 
156 Stukken betreffende de verantwoording richting het provinciaal bestuur van Zuid-Holland 

van de invordering van volgens abonnementstarief berekend havengeld, de vaststelling 
van regelingen met betrekking tot de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding 
van de gemeenteontvanger en andere rekenplichtige ambtenaren, alsmede het opdragen 
van deze controle aan het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
1934-1935, 1940, 1943, 1946. 1 omslag 

 
157 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de regels met betrekking 

tot de controle op de met geldelijk beheer en met boekhouding belaste ambtenaren, 
alsmede tot het onderzoek naar de deugdelijkheid der rekeningen, 
1951-1952, 1965, 1978. 1 omslag 

 
158 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de verordening sub-

ontvangers als bedoeld in artikel 122 van de Gemeentewet, 
1952-1954. 1 omslag 

 
159 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening met betrekking tot de 

organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer, 
1978. 1 omslag  

 

4.2 Verzekering van gelden 

 
160 Polis van de verzekering van gemeentegelden en waardepapieren tegen verlies of schade 

door tussenkomst van de Incasso-bank N.V., 
1943. 1 stuk 

 
161 Stukken betreffende de deelneming in de verwaarborgingsregeling van de Frauderisico-

Onderlinge van Gemeenten tot het verzekeren van gemeentegelden tegen benadeling 
door plaatselijke ambtenaren en anderen, 
1943, 1946, 1949, 1951, 1953, 1955-1956, 1959, 1961-1962, 1964-1965, 1967, 1970, 
1975-1976, 1979, 1981,1983, 1986-1988. 1 omslag 

 
162 Stukken betreffende de verkrijging van schadevergoeding van de Frauderisico-Onderlinge 

van Gemeenten van het geldelijk nadeel door de gemeente geleden als gevolg van een 
inbraak in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 6 in de nacht van 26 op 27 september 
1966, 
1966-1967. 1 omslag 
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4.3 Begrotingen 

 
163-219 Begrotingen van inkomsten en uitgaven voor 1933-1989; met daarop betrekking hebbende 

stukken, 
1932-1989. 52 pakken en 5 omslagen 
N.B. De onderstaande jaren betreffen dienstjaren. 
 
163 1933; 
164 1934; 
165 1935; 
166 1936; 
167 1937; 
168 1938; 
169 1939; 
170 1940; 
171 1941; 
172 1942; 
173 1943; 
174 1944; 
175 1945; 1 omslag 
176 1946; 
177 1947; 
178 1948; 
179 1949; 
180 1950; 
181 1951; 
182 1952; 
183 1953; 
184 1954; 
185 1955; 
186 1956; 
187 1957; 
188 1958; 
189 1959; 
190 1960; 
191 1961; 

192 1962; 
193 1963; 
194 1964; 
195 1965; 
196 1966; 
197 1967; 
198 1968; 
199 1969; 
200 1970; 
201 1971; 
202 1972; 
203 1973; 
204 1974; 
205 1975; 
206 1976; 
207 1977; 
208 1978; 
209 1979; 
210 1980; 
211 1981; 1 omslag 
212 1982; 
213 1983; 
214 1984; 1 omslag 
215 1985; 1 omslag 
216 1986; 
217 1987; 1 omslag 
218 1988; 
219 1989. 

 

4.4 Grootboeken 

 
220-297 Grootboeken en grootboekkaarten van inkomsten en uitgaven, 

1933-1984. 68 pakken en 20 delen 
N.B. Er zijn twee sets grootboekkaarten van 1978 aanwezig, die van elkaar verschillen. 
Vanaf 1978 werd waarschijnlijk een ander grootboeksysteem gehanteerd, waarbij het oude 
systeem ook nog een jaar werd toegepast. 
 
220 1933; 2 delen 
221 1934; 2 delen 
222 1935; 2 delen 
223 1936; 2 delen 
224 1937; 2 delen 
225 1938; 2 delen 
226 1939; 2 delen 
227 1940; 2 delen 
228 1941; 2 delen 
229 1942; 2 delen 
230 1943; 

231 1944; 
232 1945; 
233 1946; 
234 1947; 
235 1948; 
236 1949; 
237 1950; 
238 1951; 
239 1952; 
240 1953; 
241 1954; 
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242 1955; 
243 1956; 
244 1957; 
245 1958; 
246 1959; 
247 1960; 
248 1961 inkomsten; 
249 1961 uitgaven; 
250 1962 inkomsten; 
251 1962 uitgaven; 
252 1963 inkomsten; 
253 1963 uitgaven; 
254 1964 inkomsten; 
255 1964 uitgaven; 
256 1965 inkomsten; 
257 1965 uitgaven; 
258 1966 inkomsten; 
259 1966 uitgaven; 
260 1967 inkomsten; 
261 1967 uitgaven; 
262 1968 inkomsten; 
263 1968 uitgaven; 
264 1969 inkomsten; 
265 1969 uitgaven; 
266 1970 inkomsten; 
267 1970 uitgaven; 
268 1971 inkomsten; 
269 1971 uitgaven; 

270 1972 inkomsten; 
271 1972 uitgaven; 
272 1973 inkomsten; 
273 1973 uitgaven; 
274 1974 inkomsten; 
275 1974 uitgaven; 
276 1975 inkomsten; 
277 1975 uitgaven; 
278 1976 inkomsten; 
279 1976 uitgaven; 
280 1977 inkomsten; 
281 1977 uitgaven; 
282 1978 inkomsten; 
283 1978 uitgaven; 
284 1978 inkomsten; 
285 1978 uitgaven; 
286 1979 inkomsten; 
287 1979 uitgaven; 
288 1980 inkomsten; 
289 1980 uitgaven; 
290 1981 inkomsten; 
291 1981 uitgaven; 
292 1982 inkomsten; 
293 1982 uitgaven; 
294 1983 inkomsten; 
295 1983 uitgaven; 
296 1984 inkomsten; 
297 1984 uitgaven. 

 
 

4.5 Rekeningen 

 
298-354 Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1933-1989; met daarop betrekking hebbende 

stukken, 
1933-1989. 7 pakken, 32 omslagen, 18 delen en 1 stuk 
N.B. De onderstaande jaren betreffen dienstjaren. 
 
298 1933; 1 pak 
299 1934; 1 pak 
300 1935; 1 pak 
301 1936; 1 pak 
302 1937; 1 pak 
303 1938; 1 pak 
304 1939; 1 pak 
305 1940; 
306 1941; 
307 1942; 
308 1943; 1 deel 
309 1944; 1 deel en 1 stuk 
310 1945; 1 deel 
311 1946; 1 deel 
312 1947; 1 deel 
313 1948; 1 deel 
314 1949; 1 deel 
315 1950; 1 deel 
316 1951; 1 deel 
317 1952; 1 deel 
318 1953; 1 deel 
319 1954; 1 deel 

320 1955; 1 deel 
321 1956; 1 deel 
322 1957; 1 deel 
323 1958; 1 deel 
324 1959; 1 deel 
325 1960; 1 deel 
326 1961; 
327 1962; 
328 1963; 
329 1964; 
330 1965; 
331 1966; 
332 1967; 
333 1968; 
334 1969; 
335 1970; 
336 1971; 
337 1972; 
338 1973; 
339 1974; 
340 1975; 
341 1976; 
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342 1977; 
343 1978; 
344 1979; 
345 1980; 
346 1981; 
347 1982; 
348 1983; 

349 1984; 
350 1985; 
351 1986; 
352 1987; 
353 1988; 
354 1989. 

 

4.6 Rekeningen-courant 

 
355-356 Stukken betreffende het aangaan en de wijziging van rekening-courantovereenkomsten 

met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, alsmede de verstrekking van financiële 
gegevens aan deze bank, met bijzondere overeenkomsten ter financiering van de stichting 
en bouw van woningen, 
1933-1983. 2 omslagen 

 
355 1933-1946; 
356 1946-1983. 

 
357 Stukken betreffende het aangaan en de wijziging van een rekening-courantovereenkomst 

met de Coöperatieve Rabobank "Valkenburg Z.H.", later “Katwijk aan den Rijn-Valkenburg 
Z.H.”, 
1978, 1980-1981, 1984. 1 omslag 

 

4.7 Geldleningen 

 
358-361 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen, 

1933-1935, 1937, 1939-1955, 1957-1965, 1967-1969. 1 pak en 3 omslagen 
 

358 1932-1935, 1937, 1939-1946; 
359 1947-1949; 
360 1950-1955; 1 pak 
361 1957-1965, 1967-1969. 

 
362 Stukken betreffende de aflossing van geldleningen, 

1933-1971. 1 omslag 
N.B. Het betreft geldleningen die in de periode 1933-1941 zijn aangegaan. 

 

5 Benodigdheden en hulpmiddelen 

5.1 Archief en registratuur 

N.B. Zie ook inv.nr. 1436. 
 
363 Stukken betreffende de verneming van de toepassingsmogelijkheden van het 

registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de mededeling aan 
het Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor 
Nederland van de beëindiging van de aansluiting bij dit bureau, de invoering van het 
registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de aansluiting bij 
het Registratuurbureau van de vereniging, alsmede een afschrift van de archiefcode “Het 
Bloemendaalsche Registratuurstelsel” door A.J. van der Flier, oud-gemeentesecretaris van 
Bloemendaal, 2e druk 1924, 
1933-1934, 1941, 1946, z.j. (2e helft 20ste eeuw). 1 omslag  
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364 Stukken betreffende de vastlegging van de overdracht van archiefstukken aan het 
Algemeen Rijksarchief/Rijksarchief in Zuid-Holland en van de overname van 
archiefstukken van deze instelling, de verneming van en mededeling aan de provinciaal 
archiefinspecteur inzake de uitkomst van een gehouden inspectiebezoek aan de 
gemeentesecretarie, met adviezen tot verbetering van het beheer, alsmede de uitvoering 
van de adviezen van de archiefinspecteur,  
1949, 1955, 1957-1958. 1 omslag 

 
365 Raadsbesluit betreffende de vaststelling van de regeling inzake de zorg voor, het beheer 

van en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen 
(archiefverordening), 
1969. 1 stuk 

 
366 Stukken betreffende de bouw en inrichting van een gemeentelijke archiefbewaarplaats in 

het gemeentehuis aan ’t Boonrak 21, 
1973-1975, 1977. 1 omslag 

 
367 Stukken betreffende de vernietiging van archiefbescheiden uit de periode 1921-1966, 

1977. 3 stukken 
 
368 Stukken betreffende de opschoning van het dynamisch archief door het Centraal 

Adviesbureau voor Organisatie, Documentatie, Registratuur en Personeelsbeheer van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
1981,1984. 1 omslag 

 
369 Stukken betreffende de machtiging tot vernietiging en verklaring van vernietiging van 

archiefbescheiden uit de periode 1933-1974, 
1987. 2 stukken 

 

5.2 Voorlichting 

 
370 Stukken betreffende de uitgave en verspreiding van de gemeentegids, alsmede enkele 

exemplaren van de Gemeentegids en "Gemeente Nieuws”, 
1972, 1974-1977, 1979, 1983-1984, 1989. 1 omslag 

 

6 Gebouwen voor de dienst bestemd 

6.1 Gemeentehuis 

N.B. Zie ook inv.nrs. 366 en 1444. 
 
371 Stukken betreffende de niet-gerealiseerde bouw van een gemeentehuis op de hoek van de 

Castelweg met de Broekweg, 
1953, 1955, 1957, 1959-1965. 1 pak  

 
372 Stukken betreffende de verbouwing van het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 6 en een 

houten nooduitbreiding van het gemeentehuis, 
1965-1966. 1 omslag 

 
373 Stukken betreffende de niet-gerealiseerde uitbreiding van het gemeentehuis aan de 

Hoofdstraat 6, 
1970-1975. 1 omslag 

 
374 Stukken betreffende de aankoop van het pand aan ‘t Boonrak 21, bestemd als nieuw 

gemeentehuis, 
1975-1976. 1 omslag 
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375 Stukken betreffende de verbouwing van het gemeentehuis aan ’t Boonrak 21, alsmede een 
overzicht van de overgenomen inboedel van de vorige eigenaar, 
1975-1976. 1 pak 

 
376 Stukken betreffende de inrichting en opening van het gemeentehuis aan ’t Boonrak 21, 

1975-1976. 1 pak 
 
377 Stukken betreffende de openbare verkoop van het voormalige gemeentehuis aan de 

Hoofdstraat 6, alsmede van het voormalige B.B.-lokaal (lokaal van de plaatselijke 
organisatie Bescherming Bevolking) en het politiebureau aan de Broekweg 4, beide 
grenzend aan het voormalige gemeentehuis,  
1975-1977. 1 omslag 

 
378 Stukken betreffende de uitbreiding van de gemeentesecretarie in het gemeentehuis aan 

’t Boonrak 21, 
1979. 1 pak 

 
379 Stukken betreffende de uitbreiding, renovatie en inrichting van de gemeentesecretarie, 

inclusief de bouw van een liftinstallatie, in het gemeentehuis aan ’t Boonrak 21, 
1981-1988. 1 pak 

 
380 Stukken betreffende de melding van een inbraak in de nacht van 27 op 28 november 1986 

in het gemeentehuis aan ’t Boonrak 21, 
1986. 2 stukken 

 
381 Stukken betreffende het nemen van brandpreventieve maatregelen in het gemeentehuis 

aan ’t Boonrak 21, 
1986-1989. 1 omslag 

 
382 Bestek en voorwaarden betreffende de verbouwing van het gemeentehuis aan ’t Boonrak 

21, met tekeningen, 
1987. 1 pak 

 
383 Stukken betreffende de ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis aan twee 

burgers wegens het plegen van geweld tegen twee ambtenaren in het gemeentehuis aan 
’t Boonrak 21, 
1988-1992. 1 omslag 
N.B. Bevat privacygevoelige informatie. 

 

6.2 Ambtswoningen 

N.B. Zie ook inv.nr. 387. 
 
384 Stukken betreffende de verhuur aan A.C. de Wilde, (oud-)burgemeester, van de 

ambtswoning aan de Hoofdstraat 66, uitgezonderd het gedeelte dat in gebruik is als 
postkantoor, de bestemming van het pand als woning van de gemeenteopzichter (hoofd 
van gemeentewerken) en het voormalige postkantoorgedeelte als bureau voor 
gemeentewerken, alsmede de verhuur aan J. Hagoort en R. Strikwerda, 
gemeenteopzichters, van het woninggedeelte, 
1951-1955, 1957-1958, 1960. 1 omslag 
N.B. Het postkantoor was gevestigd in de grote zijkamer en had een eigen toegang. De 
zijkamer had als huisnummer 64a. In 1952 verhuisde het postkantoor naar de 
Burgemeester Lotsystraat 3a. 

 
385 Stukken betreffende de aankoop van de woning aan de Hoofdstraat 39, bestemd als 

ambtwoning, alsmede de verhuur van de ambtswoning, 
1952-1954, 1957-1959. 1 omslag 
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386 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe ambtswoning met garage aan de 
Hoofdstraat 39,  
1985-1988. 1 pak 

 

6.3 Gebouwen voor de brandweer, gemeentewerken en (Rijks)politie 

N.B. Zie ook inv.nr. 377. 
 
387 Stukken betreffende de bouw van een veldwachterswoning, arrestantenlokaal en 

brandspuitenhuis aan de Broekweg 4 in het kader van de wederopbouw van gemeentelijke 
en daarmee gelijkgestelde objecten, het verzoek aan de Stedelijke Fabrieken van Gas en 
Electriciteit te Leiden om een aparte meter voor de elektriciteitsvoorziening in de 
voornoemde objecten te plaatsen, alsmede de verlening van een vergoeding aan de 
gemeenteveldwachter voor de gemaakte verhuiskosten, 
1941-1943, 1950. 1 omslag 

 
388 Stukken betreffende de verhuur aan de wachtmeester post-commandant der Rijkspolitie 

van de woning aan de Broekweg 4, 
1946-1947, 1952, 1954-1955, 1957, 1960-1961. 1 omslag 

 
389 Stukken betreffende de verhuur aan de Staat der Nederlanden van het politiebureau met 

twee cellen aan de Broekweg 4 ten behoeve van de Rijkspolitie, 
1947-1948, 1953-1954, 1957-1958, 1960. 1 omslag 

 
390 Stukken betreffende de verbetering van de twee arrestantencellen in het postbureau van 

de Rijkspolitie aan de Broekweg 4, 
1951-1960, 1962-1964. 1 omslag 

 
391 Stukken betreffende de bouw van een brandweergarage aan de Ringweg, 

1953. 1 omslag 
 
392 Stukken betreffende de bouw van een theorieruimte achter de brandweergarage aan de 

Ringweg, 
1964-1965. 1 omslag 

 
393 Stukken betreffende het beheer en de uitbreiding van de brandweergarage aan de 

Ringweg, 
1964-1965, 1967, 1971, 1977-1982. 1 omslag 

 
394 Stukken betreffende de verbouwing van het politiebureau en het B.B.-lokaal (lokaal van de 

plaatselijke organisatie Bescherming Bevolking) aan de Broekweg 4, 
1965-1968, 1971-1972. 1 omslag 

 
395 Stukken betreffende de bouw van de gemeentewerkplaats, ook genoemd gemeentewerf, 

aan de Achterweg 26, later Torenvlietslaan 10, 
1973, 1975-1980. 1 pak 

 
396 Stukken betreffende de huur van de provincie Zuid-Holland van een schuur aan de 

Hoofdstraat ten behoeve van gemeentewerken, 
1974-1975, 1979-1980. 1 omslag 
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397 Stukken betreffende de verkrijging van een vergunning ingevolge de Hinderwet 
(hinderwetvergunning) van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en een vergunning 
ingevolge de Wet chemische afvalstoffen van de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten behoeve van de gemeentewerkplaats, ook 
genoemd gemeentewerf, met opslagplaats voor klein chemisch afval aan de Achterweg 
26, later Torenvlietslaan 10, alsmede de verneming van de uitkomsten van een onderzoek 
door de Inspectie van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu voor Zuid-
Holland naar de naleving van de vergunningsvoorschriften ten aanzien van het depot voor 
klein chemisch afval, 
1987, 1993. 1 omslag 

 

7 Verkiezingen 

7.1 Gemeenteraad 

 
398 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 1935, 1939 en 

1946, alsmede de toelating van leden tot de in 1946 verkozen gemeenteraad,  
1935, 1939, 1946, 1948. 1 omslag 
N.B. Zie voor de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraad in 1945 door een kiescollege 
inv.nr. 409. 

 
399 Stukken betreffende de rapportage aan de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland 

omtrent de ervaringen met de toepassing van een nieuw kiesstelsel voor de 
gemeenteraad, alsmede de toepassing en uitvoering van onder andere de Kieswet bij de 
verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten 
van Zuid-Holland en gemeenteraad in 1946, 
1945-1947. 1 omslag 

 
400-401 Processen-verbaal tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad, 
1949, 1953, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986. 2 omslagen 

 
400 1949, 1953, 1958, 1962, 1966; 
401 1970, 1974, 1978, 1982, 1986. 

 

7.2 Provinciale Staten van Zuid-Holland 

N.B. Zie ook inv.nr. 399. 
 
402-404 Processen-verbaal tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
1935, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1982, 1987. 
 2 omslagen en 2 stukken 

 
402 1935, 1946; 2 stukken 
403 1950, 1954, 1958, 1962, 1966; 
404 1970, 1974, 1982, 1987. 

 

7.3 Tweede Kamer der Staten-Generaal 

N.B. Zie ook inv.nr. 399. 
 
405-407 Processen-verbaal tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
1933, 1937, 1946, 1948, 1952, 1956, 1959, 1963, 1967, 1972, 1981-1982, 1986, 1989. 
 2 omslagen en 3 stukken 

 
405 1933, 1937, 1946; 3 stukken 
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406 1948, 1952, 1956, 1959, 1963, 1967, 1972; 
407 1981-1982, 1986, 1989. 

 

7.4 Europees Parlement 

 
408 Processen-verbaal tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van het 

Europees Parlement, 
1979, 1984, 1989. 3 stukken 

 

8 Lichamen, organen en functionarissen 

8.1 Algemeen 

 
409 Stukken betreffende de samenstelling, vergoeding en werkzaamheden van het 

gemeentebestuur, 
1934-1935, 1937-1941, 1944-1945. 1 omslag 
N.B. Met stukken betreffende de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraad in 1945 door 
een kiescollege. 

 

8.2 Gemeenteraad 

 
410 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de reglementen van orde 

voor de vergaderingen van de gemeenteraad,  
1931, 1949, 1952, 1968, 1970-1971, 1973-1974, 1979, 1987-1989. 1 omslag 
N.B. Het reglement uit 1931 bevat wijzigingen uit 1949, 1952 en 1968. 

 
411 Stukken betreffende de vaststelling van het presentiegeld voor raadsleden, 

1947, 1954-1955, 1963-1964, 1967, 1971, 1974. 1 omslag 
 
412-415 Stukken betreffende de toelating van leden tot de gemeenteraad, 

1962, 1966-1967, 1970-1974, 1982-1983. 4 omslagen 
N.B. Zie voor de toelating van leden tot de in 1946 verkozen gemeenteraad inv.nr. 398. 

 
412 1962; 
413 1966-1967; 
414 1970-1974; 
415 1982-1983. 

 
416 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van de Werkgroep Valkenburg Bulletin 

om een rondvraag in te stellen voor de publieke tribune aan het einde van de 
vergaderingen van de gemeenteraad, 
1972. 1 omslag 

 
417 Stukken betreffende de wijziging van de verordening geldelijke voorzieningen raads- en 

commissieleden, alsmede het geen uitvoering geven aan het raadsbesluit tot wijziging van 
deze verordening  
1980. 1 omslag 

 
418 Stukken betreffende de vaststelling en verlenging van de verordening regelende het 

spreekrecht van bezoekers van de vergaderingen van de gemeenteraad, 
1980-1981. 1 omslag 
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8.3 Raadscommissies 

N.B. Zie ook inv.nr. 417. 
 
419 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, werking en opheffing van de commissie 

van bijstand voor brandweeraangelegenheden, ook genoemd brandweercommissie, 
alsmede notulen van de vergaderingen van deze commissie, 
1963-1964, 1966, 1968, 1970, 1972-1974. 1 omslag 

 
420 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, werking en opheffing van de commissie 

van bijstand voor agrarische aangelegenheden, ook genoemd agrarische commissie, 
alsmede agenda en notulen van de vergaderingen van deze commissie, 
1963-1967, 1969, 1974. 1 omslag 

 
421 Stukken betreffende de vaststelling door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van de 

presentiegelden voor de leden van de agrarische commissie, brandweercommissie en 
huisvestingscommissie, en van de vergoeding van de secretaris van de eerste twee 
genoemde commissies,  
1964, 1968.  3 stukken 

 
422 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, werking en opheffing van de commissie 

van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders over het subsidiebeleid, ook 
genoemd subsidiecommissie, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van 
deze commissie, 
1970-1983. 1 omslag 

 
423 Stukken betreffende de instelling, taakstelling, samenstelling en werking van de commissie 

milieu-hygiëne Valkenburg, ook genoemd milieucommissie, alsmede agenda’s en notulen 
van de vergaderingen van deze commissie, 
1974-1976. 1 omslag 

 
424 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, werking en opheffing van de commissie 

van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders over ruimtelijke ordening en 
woningbouw, ook genoemd commissie ruimtelijke ordening en woningbouw, en commissie 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, alsmede agenda’s en notulen van de 
vergaderingen van deze commissie,  
1974-1981, 1983. 1 omslag 

 
425 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie 

welzijnszaken Valkenburg, ook genoemd alleen commissie welzijnszaken, alsmede 
agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie, 
1979-1982. 1 pak  

 
426 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, werking, en opheffing van de commissie 

belast met het beheer en de exploitatie van het dorpshuis en de sportzaal met de bij deze 
gebouwen behorende ruimten, later het sport- en recreatiecentrum “De Terp”, ook 
genoemd beheerscommissie voor de sportzaal en het dorpshuis, later het sport- en 
recreatiecentrum “De Terp”, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze 
commissie, met bijlagen, 
1982-1986. 1 pak 
N.B. Zie ook inv.nrs. 1525 en 1526. 

 
427 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie 

bestuurszaken, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie,  
1982-1986. 1 pak 

 
428 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie ruimtelijke 

ordening en woningbouw, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze 
commissie,  
1982-1986. 1 pak 
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429 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie 

economische zaken, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze 
commissie,  
1982-1986. 1 omslag 

 
430 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie financiën, 

alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie, 
1982-1986. 1 omslag  

 
431 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de de commissie 

openbare werken, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze 
commissie, 
1982-1986. 1 omslag 

 
432 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie 

welzijnszaken, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie, 
1982-1986. 1 pak 

 
433 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, bevoegdheid en werking van de 

commissie van advies voor de bezwaarschriften, later de commissie van advies voor de 
bezwaar- en beroepsschriften, ingevolge de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen (AROB), ook genoemd bezwaarschriftencommissie en commissie 
AROB, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissies, met 
enkele bijlagen, 
1983-1990, 1992, 1994. 1 pak 

 
434 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening regelende de 

instelling, samenstelling en werking van de vaste commissies van advies en bijstand 
(raadscommissies), 
1986-1987. 1 omslag 

 
435 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie algemene 

zaken, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie,  
1986-1990. 1 omslag 
N.B. De commissie werd in 1990 opgeheven. 

 
436 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie ruimtelijke 

ordening en verkeer, alsmede agenda's en notulen van de vergaderingen van deze 
commissie, 
1986-1990. 1 omslag 
N.B. De commissie werd in 1990 opgeheven. 

 
437 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie 

economische, maatschappelijke en sociale zaken, alsmede agenda’s en notulen van de 
vergaderingen van deze commissie, 
1986-1990. 1 omslag 
N.B. De commissie werd in 1990 opgeheven. 

 
438 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie financiën, 

alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie, 
1986-1990. 1 omslag 
N.B. De commissie werd in 1990 opgeheven. 

 
439 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie openbare 

werken en woningbouw, alsmede agenda's en notulen van de vergaderingen van deze 
commissie, 
1986-1990. 1 omslag 
N.B. De commissie werd in 1990 opgeheven. 

 



 33

440 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie sport- en 
welzijnszaken, alsmede agenda’s en notulen van de vergaderingen van deze commissie,  
1986-1990. 1 omslag 
N.B. De commissie werd in 1990 opgeheven. 

 

8.4 Burgemeester en wethouders 

N.B. Zie ook inv.nrs. 453 en 492. 
 
441-445 Persoonsdossiers van burgemeesters, 

1933, 1938-1947, 1950-1969, 1974-1975, 1981, 1984-1985, 2000. 5 omslagen 
N.B. Het dossier van C. Sinke, burgemeester van 1985-1995, is opgenomen in het archief 
van het gemeentebestuur over 1990-2005. 

 
441 Harst, W.M. van der, 1951-1957; 
442 Have, M.A. van der, 1956-1965, 1967-1969, 2000; 
443 Lotsy, P., 1933, 1938-1939; 
444 Wilde, A.C. de, 1938-1947, 1950-1955, 1966; 
445 Wout, N. van ’t, 1969, 1974-1975, 1981, 1984-1985. 

 
446-447 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van wethouders en de waarneming door 

wethouders, 
1935, 1939, 1941, 1945-1946, 1949, 1951, 1953, 1958, 1962, 1982, 1984, 1986. 
 2 omslagen 

 
446 1935, 1939, 1941, 1945-1946; 
447 1949, 1951, 1953, 1958, 1962, 1982, 1984, 1986. 

 
448 Stukken betreffende de aanwijzing van een plaatsvervangend burgemeester, 

1946, 1949. 1 omslag 
 
449 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging van wethouders door 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
1947, 1949-1951, 1954, 1957, 1959, 1961, 1963-1964, 1967. 1 omslag 

 
450 Stukken betreffende de vaststelling van de portefeuilleverdeling tussen de leden van het 

college van burgemeester en wethouders, 
1970, 1974, 1976, 1978, 1982-1986. 1 omslag 

 
451 Stukken betreffende het voorstel tot vaststelling van het ontwerp van een uitkerings- en 

pensioenverordening wethouders, de vaststelling van de uitkeringsverordening 
wethouders, alsmede de vaststelling en wijziging van de uitkerings- en 
pensioenverordening wethouders, 
1975, 1978, 1985-1987. 1 omslag 

 
452 Stukken betreffende de uitkering van wachtgeld voor wethouders aan J. van der Meij en J. 

Schipper, 
1982-1984. 1 omslag 
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8.5 Gemeentesecretaris 

N.B. Zie ook inv.nrs. 441, 442 en 444. 
 
453 Stukken betreffende vaststelling van de instructie voor de gemeentesecretaris, de 

vaststelling van het reglement op de rechtstoestand van de gemeentesecretaris, het 
verzoek aan Hare Majesteit de Koningin om toepassing voor de gemeente van het tweede 
lid van artikel 2 der Gemeentewet, met het oog op de bezuinigingen en het iedere werkdag 
open zijn van de gemeentesecretarie voor het publiek, alsmede de verneming van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van het Koninklijk Besluit tot verplichte cumulatie 
van de ambten gemeentesecretaris en burgemeester,  
1932-1934, 1938. 1 omslag 

 
454 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling en wijziging van het reglement op de 

rechtstoestand van de gemeentesecretaris, 
1948, 1952. 2 stukken 

 

8.6 Gemeenteontvanger 

N.B. Zie ook inv.nr. 158. 
 
455 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het reglement op de rechtstoestand 

van de gemeenteontvanger, de opheffing van de door de gemeenteontvanger gestelde 
zekerheid, de verkrijging van toestemming tot in- en uitwoning door de 
gemeenteontvanger, de verkrijging van goedkeuring van de gemeente Rijnsburg voor 
bijstand van de gemeenteontvanger bij het opnieuw samenstellen of wijzigen van een 
financiële verantwoording, alsmede de verkrijging van geen bezwaar van de gemeente 
Rijnsburg voor de aanwezigheid van de gemeenteontvanger op bepaalde uren ter 
gemeentesecretarie, 
1934, 1936, 1939-1946. 1 omslag 
N.B. De gemeenteontvanger in die tijd, A. van Haarlem, was tevens werkzaam bij de 
gemeente Rijnsburg als amtenaar ter gemeentesecretarie. 

 
456 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling en wijziging van het reglement op de 

rechtstoestand van de gemeenteontvanger, 
1948, 1952. 2 stukken 

 
457 Stukken betreffende de wijziging van de instructie voor de gemeenteontvanger uit 1931, 

1953. 2 stukken 
 

8.7 Woningbedrijf 

 
458 Register, houdende balansen van bezittingen en schulden van het woningbedrijf per 2 juli 

1947, 2 juli 1948 en 2 juli 1949, 
1947-1949. 1 deel 

 
459 Balansen van bezittingen en schulden van het woningbedrijf per 2 juli 1947 en 2 juli 1948, 

met memories van toelichting, 
1948-1949. 1 omslag 

 
460 Stukken betreffende de verstrekking van de opdracht aan het Centraal-Bureau voor 

Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot het 
inrichten van de financiële administratie van het woningbedrijf, de verkrijging van 
toestemming van Hare Majesteit de Koningin voor het laten samenvallen van het boekjaar 
van het woningbedrijf met het vastgestelde annuïteitsjaar met ingang van 2 juli 1947, 
alsmede de verneming van de resultaten van een onderzoek door het ministerie van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting naar de financiële administratie van het woningbedrijf, 
1948-1949, 1956. 1 omslag 
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461 Stukken betreffende de instelling van het woningbedrijf, de vaststelling, wijziging en 

intrekking van de verordeningen op het beheer van het woningbedrijf, de aanwijzing van bij 
de gemeente in eigendom zijnde woningen welke in het woningbedrijf worden ingebracht, 
alsmede de opheffing van het woningbedrijf, 
1948-1950, 1953, 1956, 1961, 1967, 1973, 1978, 1982-1983, 1987-1988, 1992. 
 1 omslag 

 
462-466 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het woningbedrijf over 1947/1948-1989; met 

daarop betrekking hebbende stukken, 
1948-1991. 5 pakken 
N.B. De onderstaande jaren betreffen dienstjaren. 

 
462 1947/1948-1956/1957; 
463 1957/1958-1967/1968;  
464 1968/1969-1972/1973;  

465 1973/1974-1980/1981;  
466 1981/1982-1989. 

 
467-470 Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het woningbedrijf voor 1947/1948-1989; met 

daarop betrekking hebbende stukken, 
1949-1989. 4 pakken 
N.B. De onderstaande jaren betreffen dienstjaren. 

 
467 1947/1948-1959/1960; 
468 1960/1961-1972/1973; 
469 1973/1974-1981/1982; 
470 1982/1983-1989. 

 
471-477 Grootboekkaarten van inkomsten en uitgaven van het woningbedrijf, 

1978-1985. 4 omslagen en 3 pakken 
 

471 1978/1979; 
472 1979/1980; 
473 1980/1981; 
474 1981/1982; 

475 1982/1983; 1 pak 
476 1983/1984; 1 pak 
477 1984/1985. 1 pak 

 

8.8 Grondbedrijf 

 
478 Stukken betreffende de instelling van het grondbedrijf, de vaststelling, wijziging en 

intrekking van de verordeningen op het beheer van het grondbedrijf, alsmede de opheffing 
van het grondbedrijf, 
1978, 1982-1983, 1986. 1 omslag 

 
479-486 Grootboekkaarten van inkomsten en uitgaven van het grondbedrijf, 

1978-1985. 8 omslagen 
 

479 1978; 
480 1979; 
481 1980; 
482 1981; 

483 1982; 
484 1983; 
485 1984; 
486 1985. 

 
487-489 Begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven van het grondbedrijf voor en over 

1978-1985; met daarop betrekking hebbende stukken,  
1978-1987. 3 omslagen 
N.B. De onderstaande jaren betreffen dienstjaren. 

 
487 1978-1979; 
488 1980-1982; 
489 1983-1985. 
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8.9 Gemeentewerken 

N.B. Zie ook inv.nrs. 395, 396 en 397. 
 
490 Verslag van de werkzaamheden van gemeentewerken en bouw- en woningtoezicht 

gedurende het jaar 1957, 
1958. 1 stuk 

 
491 Stukken betreffende de vertrouwelijke beraadslaging over de huidige situatie bij 

gemeentewerken en daarbij in het bijzonder de langdurige ziekte van het hoofd van 
gemeentewerken en de geringe bezetting, alsmede de poging tot het verkrijgen van 
personele bijstand van de gemeente Katwijk voor gemeentewerken, 
1989. 1 omslag 
N.B. Bevat privacygevoelige informatie. 

 

8.10 Gemeentesecretarie 

N.B. Zie ook inv.nr. 453. 
 
492 Bekendmaking van de burgemeester betreffende de beperking van de openingstijden van 

de gemeentesecretarie in verband met te drukke werkzaamheden en het nogmaals onder 
de aandacht brengen van de vastgestelde spreekuren van de burgemeester, 
1944. 1 stuk 

 
493 Nota van J. Mik, medewerkster algemene en sociale zaken, betreffende de functionering 

van de afdeling sociale zaken van de gemeentesecretarie, met begeleidende nota van J. 
Mik aan de burgemeester en wethouders, 
1987. 2 stukken 

 

9 Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak 

9.1 Openbaarheid van bestuur 

 
494 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening openbaarheid van bestuur op 

basis van de Wet openbaarheid van bestuur en het Besluit openbaarheid van bestuur, 
1980-1981. 1 omslag 

 

9.2 Representatief optreden 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1472, 1473 en 1474. 
 
495 Stukken betreffende het bezoek van het college van burgemeester en wethouders aan de 

gemeente Valkenburg-Houthem in de provincie Limburg, 
1974-1975. 1 omslag 
N.B. De naam van de gemeente Valkenburg-Houthem is later veranderd in Valkenburg aan 
de Geul. 

 
496 Stukken betreffende de organisatie van het korte bezoek van koningin Beatrix aan de 

gemeente, in het kader van een werkbezoek aan de Duin- en Bollenstreek op 22 april 
1983, 
1983-1984. 1 omslag 

 
497 Stukken betreffende de aanschaf van glas-in-loodraampjes met het gebrandschilderde 

gemeentewapen en speldjes c.q. broches met het gemeentewapen, alsmede de 
constatering van de vermissing van één van de wapenschildjes in glas-in-lood, 
1985-1986, 1989-1990. 1 omslag 
N.B. Met overzicht van uitgereikte wapenschildjes in glas-in-lood. 
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10 Personeel 

10.1 Algemeen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 611 en 612. 
 
498-552 Persoonsdossiers van gemeentepersoneel, 

1932, 1935, 1937-1992, 1998-1999. 49 omslagen en 12 stukken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 553, 575 en 576. 

 
498  Ammerlaan, A.P. (echtgenote van Janssen), schoonmaakster van het gemeentehuis, 
 1940, 1954-1956, z.j.; 
499 Asselt, F. van, ambtenaar (commies) ter gemeentesecretarie, 
 1979, 1985-1986; 
500 Bergman, J., gemeentelijk lijkschouwer, 
 1957; 2 stukken 
501 Bloemers, K., onderwijzeres aan de openbare lagere school, 
 1975-1976, 1978, 1980; 
502 Blom, K.J., onderwijzeres aan de openbare lagere school, 
 1978-1980, 1984, 1987; 
503 Bol, A., controleur voor de steunverschaffing en werkverschaffing, eerste ambtenaar 

ter gemeentesecretarie, gemeenteontvanger (vanaf 1960), 
 1937-1958, 1960-1966, 1969-1970, 1972, 1974, 1976-1978, 1986; 
504 Bol, C., gemeentewerkman (vanaf 1967), marktmeester op de paardenmarkt (vanaf 

1972), 
 1967-1968, 1972, 1980, 1982-1983, 1985, 1988-1989, 1991; 
505 Bol, J., marktmeester op de paardenmarkt, 
 1946-1947, 1953;  2 stukken 
506 Bosch, K., gemeentewerkman, 
 1966, 1968-1969, 1971-1973, 1990; 
507 Brandt, A.G., gemeentewerkman (stratenmaker), 
 1967-1970; 
508 Brinkman, A.L.C., (tijdelijk) eerste ambtenaar ter gemeentesecretarie, 
 1940-1941, 1947, 1949; 
509 Broek, B.L.M. van den, onderwijzeres aan de openbare lagere school, 
 1984-1985, 1989, 1992; 
510 Bruin, C. de, marktmeester op de paardenmarkt, 
 1954, 1959; 3 stukken 
511 Diederik, J.C.B., hoofd van de openbare lagere school, 
 1973, 1975; 
512 Doldersum, D., gemeentewerkman, 
 1964, 1966-1967; 
513 Elk, A.H. van, ambtenaar (klerk, vanaf 1967 klerk A) ter gemeentesecretarie, 
 1964-1970; 
514 Fricke, H.W., eerste ambtenaar ter gemeentesecretarie, administrateur van de 

gemeentewoningen, 
 1945-1946; 
515 Gravekamp, W., gemeentewerkman, 
 1969-1970; 2 stukken 
516 Haarlem, A. van, gemeenteontvanger, 
 1941, 1943, 1946, 1949-1951, 1953-1964, 1975; 
517 Haasnoot, C., gemeentewerkman, 
 1955-1958, 1960-1965, 1970; 
518 Haasnoot, J., gemeenteopzichter, gemeentearchitect, administrateur van de 

gemeentewoningen, huurophaler van de gemeentewoningen, 
 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948-1949, 1951-1954, 1983; 
519 Hagoort, J., gemeenteopzichter, 
 1953-1958, 1960; 
520 Hart, J.W. ‘t, gemeentewerkman, 
 1970-1975; 
 N.B. Bevat privacygevoelige informatie; 
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521 Heijden, Th.J. van der, gemeentedeurwaarder, 
 1932, 1947-1949, 1962, 1968, 1975-1976, 1981; 
522 Hillenbrink, T.A. (echtgenote van D.C.W. Rademaker), vakleerkracht 

handvaardigheid aan de openbare lagere school, 
 1983-1985, 1988; 
523 Hueting, H.M., geneeskundige belast met de doodsschouw en kosteloze vaccinatie, 

gemeentearts (vanaf 1952), gemeentelijk lijkschouwer (vanaf 1956), 
 1949, 1952, 1956, 1960, 1966, 1974, 1977, 1991; 
524  Hueting, W.E., geneeskundige belast met de doodsschouw en kosteloze vaccinatie, 
 1935, 1947, 1949; 
525 Jong, C.J. de, marktmeester op de weekmarkt, 
 1988-1989; 
526 Maat, M., gemeentewerkman, 
 1966-1968, 1973, 1975, 1986; 
527 Kort, J. de, voluntair ter gemeentesecretarie, ambtenaar bij, later leider van de 

distributiedienst, 
 1940-1941; 
528 Marquering, G.A.J.M. (echtgenote van H.B. Gerritsen), vakleerkracht gymnastiek en 

handvaardigheid aan de openbare lagere school, 
 1973-1976; 1980, 1982; 
529 Marijnis, D.P. (echtgenote van Van Rijn), vakleerkracht handvaardigheid aan de 

openbare lagere school, 
 1973-1975; 
530 Meij, A. van der, gemeentewerkman, 
 1952-1958, 1960-1966; 
531 Meij, L. van der, gemeentewerkman (stratenmaker), 
 1970, 1975; 
532 Mik, J., medewerkster algemene en sociale zaken, 
 1985-1987, 1989; 
533 Nagel, J.C. van der, marktmeester, 
 1959, 1972; 
534  Nasveld, W.J. (echtgenote van J. Oosterlee), schoonmaakster van het 

gemeentehuis, 
 1963-1964, 1966, 1971, 1987-1989; 
535 Oosterlee, J., opzichter ter uitvoering van het wederopbouwplan 1946, 
 1949; 1 stuk 
536 Ouwersloot, H., gemeentewerkman, havenmeester, marktmeester op de 

paardenmarkt, huurophaler van de gemeentewoningen, 
 1938, 1946, 1948-1950, 1952-1958, 1960, 1965; 
537 Poel, P.F. van der, gemeentewerkman, 
 1946-1952, 1954-1955, 1957-1958, 1960-1963; 
538 Postmus, G., ambtenaar (klerk) ter gemeentesecretarie, 
 1963, 1966; 
539 Ravensbergen, L., gemeentewerkman, 
 1971, 1978-1979, 1984; 
540 Ravensbergen, N.J., typiste ter gemeentesecretarie, ambtenaar (klerk) ter 

gemeentesecretarie, 
 1966-1967, 1976-1979; 
541 Rhijnsburger, J. (echtgenote van Hogewoning), schoonmaakster van het 

gemeentehuis, 
 1956, 1958, 1963-1964, z.j.; 
542 Rodijk, W.E. (echtgenote van R.J. Geers), onderwijzeres aan de openbare lagere 

school, 
 1973-1976; 
543 Ruster, W., hoofd van de openbare lagere school, 
 1975, 1978, 1981; 
544 Schaijck, W.A. van, ambtenaar bij de distributiedienst, ambtenaar ter 

gemeentesecretarie, 
 1939-1940; 2 stukken 
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545 Stegeren, J.T. van, eerste ambtenaar ter gemeentesecretarie, administrateur van het 
woningbedrijf, 

 1946-1948, 1950-1952; 
546 Strikwerda, R., hoofd, later directeur van gemeentewerken, 
 1958-1971, 1975-1976, 1978, 1980, 1982-1983, 1985, 1987-1988, 1998; 
 N.B. Bevat privacygevoelige informatie; 
547 Tjebbes, H.M., ambtenaar ter gemeentesecretarie, belast met werkelozenzorg en 

werkverschaffing, 
 1939, 1941, 1945-1948, 1952-1955, 1957-1958, 1960-1965, 1976-1982, 1999; 

548 Veer, F.C. van ‘t, gemeentewerkman, 
 1963-1967; 
549 Vis, C. (echtgenote van Oesterholt), typiste ter gemeentesecretarie (vanaf 1952), 

derde ambtenaar ter gemeentesecretarie (vanaf 1960), 
 1952, 1954-1955, 1960-1963, 1987; 
550 Volbeda, A., ambtenaar bij, later leider van de distributiedienst, 
 1940-1941; 
551 Wilde, M.P. de, ambtenares bij de distributiedienst, 
 1941-1942; 
552 Zonneveld, A.H.H.M. van, onderwijzeres aan de openbare lagere school, 
 1975-1979. 

 
553 Stukken betreffende de benoeming, bezoldiging, regeling van de rechtspositie, vervanging, 

bevordering, het ontslag en de opgave van gemeentepersoneel,  
1933-1946. 1 omslag 

 

10.2 Verhouding tot het personeel 

 
554 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de arbeidsovereen-

komstenverordeningen, de verkrijging van ministeriële goedkeuring voor de 
ziekengeldregeling, zoals neergelegd in de arbeidsovereenkomstenverordening van 1961, 
alsmede de vaststelling en wijziging van het arbeidsovereenkomstenbesluit, 
1961, 1963-1965, 1969, 1973, 1980-1981, 1985-1987, 1991, 1993. 1 omslag 

 
555 Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling inzake de 

behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden, alsmede de verneming van 
de opheffing van deze regeling op de buitengewone vergadering van aangesloten 
gemeenten op 25 september 1985, 
1961, 1985. 1 omslag 

 
556 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de algemene ambtenaren-

reglementen, 
1968, 1973, 1975-1989, 1991-1993. 1 pak  

 

10.3 Instructies 

 
557-568 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van instructies voor 

gemeentepersoneel,  
1943, 1952-1956, 1967, 1975, 1978, 1988-1990. 9 omslagen en 3 stukken 

 
557 Gemeentebouwkundige, 
 1943; 1 stuk 
558 Gemeentewerkman, 
 1952; 1 stuk 
559 Schoonmaakster van het gemeentehuis, 
 1952, 1988; 
560 Ambtenaren ter gemeentesecretarie, 
 1953; 1 stuk 
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561 Gemeentegeneesheer tevens belast met de armenpraktijk, 
 1953-1956; 
562 Gemeenteopzichter, ambtenaren van bouw- en woningtoezicht, 
 1954, 1988; 
563 Opzichter-tekenaar (van het woningbedrijf), 
 1967, 1988; 
564 Onderwijzend personeel, 
 1975, 1988; 
565 Comptabele, 
 1978; 
566 Kassier, 
 1978; 
567 Sub-kassier, 
 1978, 1989-1990; 
568 Marktmeester op de weekmarkt, 
 1988. 

 

10.4 Arbeidstijden; vakantie- en verlofdagen 

 
569 Stukken betreffende de vaststelling en aanpassing van de algemene regelen ter 

vaststelling van vakantieverlof voor gemeenteambtenaren,  
1969, 1974, 1980-1981. 1 omslag 

 
570 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de arbeidstijdenregeling personeel, 

1974, 1987, 1993. 1 omslag 
 
571 Stukken betreffende de invoering van variabele werktijden, de aanschaf van twee 

prikklokken, alsmede de vaststelling en wijziging van de prikklokregeling, 
1985, 1987. 1 omslag 

 

10.5 Personeelsformatie 

N.B. Zie ook inv.nrs. 491 en 493. 
 
572 Nota van C. Sinke, burgemeester/gemeentesecretaris, betreffende de personeelsformatie 

in relatie tot de uitvoering van taken, met begeleide nota van de burgemeester/ 
gemeentesecretaris aan de burgemeester en wethouders, alsmede rapport van Bleker & 
de Koningh, organisatie- en beleidsadviseurs, betreffende het onderzoek naar de relatie 
tussen gemeentegrootte en ambtelijke organisatie en een artikel uit het blad “Binnenlands 
Bestuur” over dit rapport,  
1987. 1 omslag 

 
573 Nota van J. van den Hoek aan de burgemeester en wethouders betreffende de 

personeelsbezetting van de afdeling financiën en onderwijs van de gemeentesecretarie, 
met bijlage, 
1987. 2 stukken 

 

10.6 Uitoefening van handelingen namens bevoegd gezag 

 
574 Besluit van de burgemeester betreffende de overdracht van de bevoegdheid ter tekening 

van stukken aan een aantal ambtenaren, 
1989. 1 stuk 
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10.7 Rechten van financiële aard 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1368 en 1369. 
 
575-576 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van pensioengrondslagen van 

gemeentepersoneel, alsmede de storting en het verhaal van pensioenbijdragen van 
gemeentepersoneel, 
1932-1946. 2 pakken 

 
575 1932-1938; 
576 1939-1946. 

 
577 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling van verordeningen tot toekenning van 

gratificaties aan gemeentepersoneel, 
1947-1950. 1 omslag 

 
578-580 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de bezoldigings-

verordeningen, 
1948-1949, 1952-1994. 2 pakken en 1 omslag 

 
578 1948-1949, 1952-1960; 1 omslag 
579 1960-1977; 
580 1978-1994. 

 
581 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen tot toekenning van diverse 

uitkeringen en toeslagen, deels bij wijze van voorschotten, aan het daarvoor in aanmerking 
komende gemeentepersoneel, in navolging van rijksambtenaren, alsmede het van 
overeenkomstige toepassing verklaren van voorzieningen ten aanzien van de bezoldiging 
van gemeentepersoneel overeenkomstig het Uitkeringsbesluit 1950, het Verhogingsbesluit 
1950 (in de zin van de Pensioenwet 1922) en het Toelagebesluit 1951 met wijzigingen 
daarvan, 
1948-1965, 1969, 1971-1972. 1 omslag 

 
582 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de kinderbijslag- c.q. kindertoelage-

verordeningen, alsmede de vaststelling van de verordening tot het toekennen van een 
garantie-uitkering inzake kindertoelage aan het daarvoor in aanmerking komend 
gemeentepersoneel,  
1950-1951, 1953-1963. 1 omslag 

 
583 Raadsbesluit betreffende de vaststelling van de inkoopverordening overeenkomstig de 

Pensioenwet 1922, 
1952. 1 stuk 

 
584 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het kledingtoelagebesluit 

gemeentewerklieden (regeling betreffende de toekenning van kledingtoelagen aan de 
gemeentewerklieden), 
1952-1953, 1964-1965, 1968-1969, 1971-1972. 1 omslag 
 

585 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling van verordeningen tot toekenning van een 
vakantiegratificatie c.q. -uitkering aan gemeentepersoneel, 
1953, 1956. 2 stukken 

 
586 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen tot het toekennen aan het 

daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel van een toeslag naast het salaris als 
compensatie voor de huurverhoging, 
1957-1960, 1962, 1964. 1 omslag 

 
587 Raadsbesluit betreffende de vaststelling van de verordening houdende een interimregeling 

ziektekosten gemeentepersoneel, 
1958. 1 stuk 
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588 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging, aanvulling en intrekking van de 

spaarverordeningen, alsmede de vaststelling van een lijst van bestedingsobjecten, 
1960, 1968-1969, 1972, 1987, 1993. 1 omslag 

 
589 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de wachtgeldverordeningen, 

1961-1963, 1965, 1967, 1973, 1980, 1982, 1985, 1987-1988. 1 omslag 
 
590 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de uitkeringsverordeningen, 

1961-1963, 1965, 1973, 1980, 1982-1983, 1985, 1987-1988, 1991. 1 omslag 
 
591 Stukken betreffende de toepassing van werkclassificatie en prestatiebeloning voor het 

personeel van gemeentewerken, 
1963. 1 omslag 

 
592 Stukken betreffende de toetreding tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in Zuid-
Holland, kortweg (Intercommunale) IZA-regeling Zuid-Holland,  
1963-1964, 1966-1969, 1983, 1986. 1 omslag 
N.B. De gemeenschappelijke regeling werd uitgevoerd door het Instituut 
Ziektekostenvoorziening Ambtenaren ten behoeve van het personeel in dienst der 
gemeenten in Zuid-Holland. 

 
593 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de rijwieltoelageverordening, 

1964, 1974-1975, 1981-1982, 1986-1987. 1 omslag 
 
594 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordeningen regelende het 

toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen 
IZA-deelnemers, 
1964, 1975, 1980-1981, 1987, 1992-1993. 1 omslag 

 
595 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening betreffende de 

toekenning van een tegemoetkoming in studiekosten aan ambtenaren der gemeente, 
alsmede de vaststelling en wijziging van de verordeningen studiefaciliteiten, 
1966, 1970-1971, 1973, 1980-1981, 1987, 1993. 1 omslag 

 
596 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verplaatsingskosten-

verordeningen, 
1969, 1973, 1978, 1985, 1987. 1 omslag 

 
597 Stukken betreffende de overdracht van de bevoegdheid omtrent het nemen van besluiten 

aangaande salarismaatregelen van de gemeenteraad aan het college van burgemeester 
en wethouders, 
1975. 2 stukken 

 
598 Stukken betreffende de vaststelling van de regeling om een vergoeding toe te kennen aan 

ambtenaren voor het dagelijks heen en weer reizen tussen de woonplaats en de 
standplaats, 
1977. 3 stukken  

 
599 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de uitkeringsverordening vrijwillig 

vervroegd uittreden, 
1980-1982, 1987. 1 omslag 

 
600 Stukken betreffende de vaststelling van de regeling restitutie premie AOW/AWW bij 

beschikking vermindering loonbelasting, 
1984. 2 stukken 
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601 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging c.q. verlenging van de (tijdelijke) 
verordening WWV-vervangende maatregel, 
1987-1989. 1 omslag 

 

10.8 Personeelsvereniging 

 
602 Stukken betreffende de verstrekking van subsidie aan de personeelsvereniging,  

1986. 1 omslag 
 

10.9 Bevordering van de vakbekwaamheid 

 
603 Stukken betreffende de toetreding tot en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

"Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst", 
1978, 1989. 1 omslag 

 

B TAAKUITVOERING 

1 Openbare werken en wederopbouw 

N.B. Zie ten aanzien van openbare werken ook inv.nrs. 431 en 439. 
 
604 Staten, houdende opgave van openbare werken van algemeen of bijzonder belang, 

gemaakt gedurende 1932, 1934, 1939-1941, met afschriften van geleidebrieven, 
z.j. (ca. 1933), 1935, 1940- z.j. (ca. 1942). 1 omslag 

 
605 (Verzamel-)rekeningen van kosten van de herbouw en het herstel van in mei 1940 door 

het oorlogsgeweld verwoeste en beschadigde gebouwen, ingediend door aannemers, 
schilders etc. bij de eigenaars van die gebouwen, afschriften, 
1940-1941. 1 omslag 

 
606 Stukken betreffende de indiening, namens eigenaars van in mei 1940 door het 

oorlogsgeweld verwoeste en beschadigde gebouwen, van verzoeken bij de Algemeen 
Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid tot verlening van 
financiële faciliteiten voor de herbouw of het herstel van deze gebouwen, alsmede de 
verstrekking van inlichtingen aan de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en 
voor de Bouwnijverheid omtrent door het oorlogsgeweld vernielde of beschadigde 
gebouwen, 
1940-1942. 1 omslag 

 
607 Stukken betreffende de verneming van de inspecteur van de Volksgezondheid van de 

toestand van een aantal in mei 1940 door het oorlogsgeweld beschadigde woningen, de 
verlening van medewerking aan de taxatie van door het oorlogsgeweld toegebrachte 
schade aan gebouwen, alsmede de aangifte bij het Regeringscommissariaat voor de 
Wederopbouw van door het oorlogsgeweld toegebrachte schade aan gebouwen, 
1940-1942, 1944. 1 omslag 

 
608 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de uitbetaling van 

rijksvergoedingen voor de herbouw en het herstel van in mei 1940 door het oorlogsgeweld 
verwoeste en beschadigde gebouwen, alsmede aan het toezicht op de voltooiing van de 
herbouw of het herstel van deze gebouwen, 
1940-1944. 1 pak 
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609 Stukken betreffende de opgave van getaxeerde schade aan gebouwen, inboedels 
respectievelijk inventarissen, voorraden en vee ten gevolge van het oorlogsgeweld in mei 
1940 of later, de ontvangst van en dankbetuiging voor hulp ten behoeve van getroffenen 
door het oorlogsgeweld, alsmede de bemoeiing met de herbouw en het herstel van door 
het oorlogsgeweld verwoeste en beschadigde gebouwen, met de vergoeding van 
bedrijfsschade ten gevolge van het oorlogsgeweld en met onteigeningen ten name van de 
gemeente en ten behoeve van de wederopbouw,  
1940-1946. 1 pak 

 
610 Stukken betreffende de rapportage en raming van de financiële gevolgen van de 

onteigening van percelen en perceelsgedeelten ten name van de gemeente en ten 
behoeve van de wederopbouw, alsmede de verlening van medewerking aan de 
voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de eerste, tweede, derde en de aanvullende, 
vierde onteigening van percelen en perceelsgedeelten, 
1940-1946. 1 pak 

 
611-612 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van gemeentepersoneel aan het bouwbureau 

Valkenburg ten behoeve van de wederopbouw, de declaratie bij het Rijk van bij voorschot 
uitbetaalde beloningen aan dit personeel, alsmede de dankbetuiging aan ir. L. Roos, hoofd 
van het bouwbureau, voor het werk dat hij heeft verricht in het kader van de wederopbouw, 
1941-1943, 1945-1946, 1948-1949, 1951. 2 omslagen 

 
611 1941-1943, 1945-1946; 
612 1948-1949, 1951. 

 
613 Stukken betreffende het overzicht en de toelichting van inkomsten en uitgaven in verband 

met de uitvoering van het wederopbouwplan 1940, 
1941-1944. 1 omslag 

 
614 Rekeningen van verrichte werkzaamheden en geleverde materialen in verband met de 

wederopbouw, afschriften,  
1941-1945, 1951. 1 omslag 

 
615 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de financiering door de Algemeen 

Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid, later het College van 
Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw, van de herbouw en het herstel van 
in mei 1940 door het oorlogsgeweld verwoeste en beschadigde woningen, en van de 
vergoeding van onteigeningen ten name van de gemeente en ten behoeve van de 
wederopbouw, alsmede de verrekening met de Stichting Zuid-Holland 1940 van door deze 
stichting verleende kredieten met rijksbijdragen, 
1941-1946. 1 omslag 

 
616 Stukken betreffende de verkrijging van rijksbijdragen voor de wederopbouw en het herstel 

van in mei 1940 door het oorlogsgeweld beschadigde openbare werken, 
1941-1946. 1 pak 

 
617 (Kadastrale) kaartjes en verslagen betreffende onteigende percelen ten name van de 

gemeente en ten behoeve van de wederopbouw, na onteigening nieuw gevormde percelen 
en bouwplannen in het kader van de wederopbouw, 
1942-1944, z.j. 1 omslag 

 
618 Register van debet- en creditbetalingen met betrekking tot inschrijvingen in het Grootboek 

van de Wederopbouw aangaande de vergoeding van onteigeningen ten name van de 
gemeente en ten behoeve van de wederopbouw, 
1942-1954. 1 deel 
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619-620 Stukken betreffende de verneming van en reactie op specificaties van op de gemeente te 
verhalen rente op inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw, die wegens 
toegekende onteigeningsvergoedingen in het kader van de wederopbouw betaald werd, 
1942-1955, 1962. 2 omslagen 

 
619 1942-1946; 
620 1947-1955, 1962. 

 
621 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de distributie van materialen voor 

bouwwerken en herstelwerkzaamheden in het kader van de wederopbouw, onder meer 
middels behandeling van aanvragen voor bouwwerken en herstelwerkzaamheden tot 500 
gulden en verlening van tussenkomst bij de behandeling door het Rijk van aanvragen 
vanaf 500 gulden, 
1946-1948. 1 pak 

 
622 Stukken betreffende de verrekening van bedragen en de verneming van debet- en 

creditbetalingen en afschrijvingen met betrekking tot inschrijvingen in het Grootboek voor 
de Wederopbouw aangaande de vergoeding van onteigeningen ten name van de 
gemeente en ten behoeve van de wederopbouw, en de vergoeding van 
oorlogsgeweldschade, 
1946-1948, 1950-1954. 1 omslag 

 
623 Stukken betreffende de verkrijging van rijksvergoedingen voor de uitvoering van het 

wederopbouwplan 1946 in het kader van de financiering van de wederopbouw van 
publiekrechterlijke lichamen,  
1947, 1949-1953, 1955, 1958-1959. 1 omslag 

 
624 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de afwikkeling van de 

aanvullende, vierde onteigening van percelen en perceelsgedeelten ten name van de 
gemeente en ten behoeve van de wederopbouw, alsmede de toewijzing van twee schuren 
met erf aan de Hoofdstraat aan P. de Vries ter afrekening van de vergoeding van de ten 
name van de gemeente en ten behoeve van de wederopbouw onteigende schuur met erf 
aan de Hoofdstraat (derde onteigening), 
1947-1953. 1 omslag 
N.B. Bevat privacygevoelige informatie. 

 
625 Stukken betreffende de afrekening met de ministeries van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting en Financiën van de uitvoering van het wederopbouwplan 1940, 
1947-1955, 1958. 1 omslag 

 
626 Stukken betreffende de overname van de Nationaal Grondbezit N.V. van de rijksbijdrage in 

de oorlogsschade met betrekking tot de, op last van de Duitse bezettingsmacht, in juli 
1944 gesloopte woningen aan de Katwijkerweg en Rijnstroomlaan, de verneming van de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van de ontheffing van de bestedingsplicht 
verbonden aan deze rijksbijdrage tot een bedrag dat bestemd was voor een verwoeste 
straat die door gewijzigde bebouwingsplannen niet meer werd aangelegd, en van het 
verzoek aan de directeur van het Grootboek voor de Wederopbouw tot uitbetaling van dit 
deel van de rijksbijdrage, alsmede de verkoop van 2½ procent opbouwobligaties, die aan 
de gemeente waren uitgekeerd als zijnde deze bijdrage, 
1950, 1952. 1 omslag 

 
627 Stukken betreffende de verneming van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 

van aan diverse personen verleende ontheffingen van de bestedingsplicht verbonden aan 
de rijksbijdrage in de oorlogsschade en van de verzoeken aan de directeur van het 
Grootboek voor de Wederopbouw tot uitbetaling van deze bijdragen in de oorlogsschade, 
de verneming van de minister van de toestemming aan C. de Wit tot vervulling van de 
bestedingsplicht in een andere gemeente, alsmede de mededeling aan P.C. van Eede van 
het hebben van geen bezwaar tegen de realisatie van een overgenomen herbouwplicht 
buiten de gemeente, 
1950-1952, 1955. 1 omslag 
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628 Rapport van J. Haasnoot, gemeentearchitect, betreffende de opzet, uitvoering en 
afwikkeling van het wederopbouwplan 1946, 
1952. 1 stuk 

 

2 Belastingen, heffingen en leges 

2.1 Kadaster 

 
629-632 Perceelsgewijze kadastrale leggers, 

1930-1971. 4 delen 
N.B. De kadastrale leggers met de artikelen 43-833, die ook tot deze serie behoren, 
bevinden zich in het archief van het gemeentebestuur over 1817-1932. Op een aantal 
bladzijden is het opschrift “gewijzigd, zie reproduktie” gestempeld. Zie voor deze 
reproducties inv.nrs. 636 en 637. 

 
629 Artikelen 834-1074, 1930-1949; met aantekening van de veranderingen t/m 1970; 
630 Artikelen 1075-1312, 1950-1963; met aantekening van de veranderingen t/m 1971; 
631 Artikelen 1313-1481,1964-1968; met aantekening van de veranderingen t/m 1970; 
632 Artikelen 1482-1527, 1968-1969; met aantekening van de veranderingen t/m 1970. 

 
633 Kadastrale kaarten, 

1969, 1979, 1984, 1987. 1 pak 
 
634-635  Registers houdende verwijzing van de nummers der percelen naar de kadastrale plans en 

naar de artikelen van de perceelsgewijze kadastrale legger waarop zij voorkomen, 
z.j. - 1986; losbladig, origineel en afschrift, 
z.j. – 1975, z.j. 2 omslagen 

 
634 Perceelnrs. 3-2749, z.j - 1975; 
635 Perceelnrs. 3-3429, z.j. - 1986; afschrift, z.j. 

 
636-638 Perceelsgewijze kadastrale leggers, z.j. - 1986; losbladig, afschriften, 

z.j. 3 pakken 
N.B. Met hiaten in de artikelnrs., vooral bij inv.nr. 636. 

 
636 Artikelen 359-1500, z.j. - 1968; met aantekening van de veranderingen t/m 1986; met 

lijsten van de veranderde artikelen over de dienstjaren 1980-1986; 
637 Artikelen 1502-1900, 1968-1979; met aantekening van de veranderingen t/m 1986; 
638 Artikelen 1901-2351, 1979-1986; met aantekening van de veranderingen t/m 1986. 

 

2.2 Heffing en invordering 

 
639 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van 

opcenten op de vermogensbelasting, 
1933-1934. 1 omslag 

 
640-641 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van 

opcenten op de (hoofdsom der) personele belasting, 
1933-1934, 1943-1944, 1950, 1967, 1971-1973. 2 omslagen  

 
640 1933-1934, 1943-1944; 
641 1950, 1967, 1971-1973. 

 
642 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van 

opcenten op de gemeentefondsbelasting, alsmede de vaststelling van de verordening 
betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing der gemeentefondsbelasting, 
1933-1941. 1 omslag 
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643 Stukken betreffende de opgave aan de inspecteur der directe belastingen te Leiden van 

instellingen die (vermoedelijk) in de belasting van de dode hand vallen, de benoeming van 
leden van de schattingscommissie, bedoeld in artikel 57 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1914, alsmede de beantwoording van vragen van de inspecteur der 
directe belastingen te Leiden over het aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te 
Valkenburg beschikbaar gestelde gebouw van de openbare lagere school, 
1934-1935. 1 omslag 

 
644-646 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de verordeningen op de 

heffing en invordering van leges, 
1935, 1937-1938, 1946-1949, 1951-1952, 1954-1955, 1957, 1959, 1963-1965, 1967-1969, 
1971-1972, 1975, 1978-1989, 1991. 3 omslagen 
N.B. Met wijziging van de verordening op de heffing van leges uit 1922. 

 
644 1935, 1937-1938, 1946; 
645 1947-1949, 1951-1952, 1954-1955, 1957, 1959, 1963-1965, 1967-1969, 1971-1972, 

1975; 
646 1978-1989, 1991. 

 
647-648 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de verordeningen op de 

heffing en invordering van straatbelasting, 
1935, 1939-1946, 1948-1952, 1955-1956, 1960-1961, 1967, 1972-1974. 2 omslagen 

 
647 1935, 1939-1946; 
648 1948-1952, 1955-1956, 1960-1961, 1967, 1972-1974. 

 
649 Kohieren van de straatbelasting over 1940-1946, met afschriften van uitgaande brieven 

aan aangeslagenen in deze belasting betreffende de verlening van ontheffingen, en 
besluiten van de burgemeester en wethouders betreffende de wijziging en aanvulling van 
het kohier van deze belasting over 1946, 
1940-1947. 1 pak 

 
650 Stukken betreffende de vaststelling van vermenigvuldigingscijfers voor de 

ondernemingsbelasting, 
1943-1944, 1946. 1 omslag 

 
651-652 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen op de heffing van opcenten op 

de hoofdsom der grondbelasting, 
1943-1944, 1950, 1955, 1971. 1 omslag en 3 stukken 

 
651 1943-1944; 1 omslag 
652 1950, 1955, 1971. 

 
653 Stukken betreffende de opgave aan de inspecteur der belastingen te Leiden van het aantal 

op last van de Duitse weermacht gesloopte percelen in verband met het samenstellen van 
een zo nauwkeurig mogelijke raming inzake de zuivere opbrengst van de opcenten op de 
personele belasting voor 1945, 
1945. 3 stukken 

 
654 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordeningen op de 

heffing en invordering van hondenbelasting, 
1946-1948, 1965, 1970-1971, 1978-1979, 1985. 1 omslag 

 
655 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordeningen op de 

heffing en invordering van belasting wegens het verstrekken van sterkte drank (drank- en 
horecabelasting), 
1967-1969, 1978-1979, 1984-1985. 1 omslag 
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656 Stukken betreffende de aanwijzing van de grondsslag voor de heffing van onroerend-
goedbelastingen, alsmede de vaststelling en wijziging van de verordeningen op de heffing 
van onroerend-goedbelastingen, 
1976-1989. 1 omslag 

 
657 “Nota belastingen”, houdende een uiteenzetting van belastingen in het algemeen en die 

van de gemeente in het bijzonder,  
1985. 1 stuk 

 

3 Openbare orde en bevolking 

3.1 Algemeen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 88, 89, 90, 114 en 115. 
 
658-659 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de algemene 

politieverordeningen, 
1933, 1937, 1939-1941, 1946, 1949-1958, 1962, 1964, 1967-1973, 1980-1981. 
 1 pak en 1 omslag 

 
658 1933, 1937, 1939-1941, 1946; 1 omslag 
659 1949-1958, 1962, 1964, 1967-1973, 1980-1981. 

 
660-661 Maand- en kwartaalrapporten van de burgemeester aan de officier van justitie te 

’s-Gravenhage of de gewestelijk politiepresident te Rotterdam/Haagse Veer betreffende 
politionele aangelegenheden, 
1941-1943, 1946, 1948-1956. 2 omslagen 

 
660 1941-1943, 1946; 
661 1948-1956. 

 
662 Stukken betreffende de bekendmaking van door de Duitse bezettingsmacht ingestelde 

verboden, alsmede de oproeping van burgers, op last van de Duitse bezettingsmacht, om 
op het vliegveld Valkenburg, tijdens de Duitse bezetting “Flugplatz Katwijk” genaamd, te 
verschijnen met een man en een paard en sleperswagen of boerenwagen-brik voor het 
rijden van graszoden 
1943-1945. 1 omslag 

 
663 Kwartaal- en jaarverslagen van de burgemeester aan de Commissaris der Koningin in 

Zuid-Holland omtrent politionele aangelegenheden, 
1947-1974. 1 omslag 

 
664 Kwartaalrapporten van de groepscommandant der Rijkspolitie aan de burgemeester 

omtrent politionele aangelegenheden, alsmede jaarverslagen van de Rijkspolitie groep 
Rijnsburg omtrent politieactiviteiten, 
1957-1978. 1 pak 
N.B. Bevat privacygevoelige informatie. 
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3.2 Politie 

N.B. Zie ook inv.nrs. 377, 387, 388, 389, 390 en 394. 
 
665 Stukken betreffende de opgave van politiepersoneel aan de Commissaris der Koningin in 

Zuid-Holland, tijdens de Duitse bezetting Commissaris der provincie Zuid-Holland 
genaamd, de verneming van het besluit van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland 
van het vastgestelde aantal veldwachters in de gemeente, de vaststelling, wijziging en 
intrekking van de verordeningen regelende de eisen van benoembaarheid en de 
bezoldiging van de veldwachters, alsmede de verdere bemoeiing met de politie in de 
gemeente,  
1933-1946. 1 omslag 
N.B. De gemeenteveldwacht ging in 1943 over naar de Marechaussee. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het politietoezicht in de gemeente uitgeoefend door de Rijkspolitie. 

 
666 Stukken betreffende de beantwoording van vragen van de Commissaris der Koningin in 

Zuid-Holland ten aanzien van de Rijkspolitie in de gemeente, de verneming van de 
afsplitsing van het district Leiden van het district ’s-Gravenhage der Rijkspolitie waarvan de 
gemeente deel uitmaakte, alsmede verdere de bemoeiing met de organisatie en formatie 
van de Rijkspolitie (in de gemeente), 
1947-1948, 1950-1951, 1958, 1963-1970. 1 omslag 

 
667 Stukken betreffende de verrekening met het Rijk van te betalen bedragen terzake van de 

politie over de periode 1943-1947 ingevolge het Tijdelijk Politiekostenbesluit 1946, 
1947-1950. 1 omslag 

 

3.3 Rechten en vrijheden 

 
668 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de inbeslagname van de 

archiefbescheiden en gelden van de door de Duitse bezetter geschorste Oranjevereniging 
“Wilhelmina” en van plaatselijke afdelingen van een aantal door de Duitse bezetter 
ontbonden politieke partijen, de opgave van openbare gebouwen en terreinen welke voor 
Joden verboden zijn en van het aantal daarvoor benodigde aanduidingsborden, alsmede 
de bemiddeling bij de oprichting van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse 
Vereniging "Eerste Hulp Bij Ongelukken", 
1941-1942. 1 omslag 

 
669 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening tot heffing van 

aanplakrechten, alsmede de vaststelling van de verordening tot het innen van 
aanplakrechten, 
1942. 1 omslag 

 
670 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruiken van het (de) 

gemeentelijk(e) aanplakbord(en), met aantekening omtrent het vervallen van de 
verordening, 
1947, z.j. (ca. 1970). 1 stuk 
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3.4 Toezicht op openbare grond en openbaar water 

N.B. Zie ten aanzien van kabels en leidingen in openbare grond de rubrieken II B 5.5.6, 
II B 9.4.2 en II B 10.4. 

 
671-673 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordeningen op de 

heffing en invordering van precariorechten, 
1933, 1941, 1948, 1955, 1960, 1963, 1978-1979, 1981-1986. 3 omslagen 

 
671 1933, 1941; 
672 1948, 1955, 1960, 1963; 
673 1978-1979, 1981-1986. 

 
674 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op het beschilderen van wegen, 

muren enz., 
1937. 1 omslag 

 
675 Besluit van de burgemeester betreffende de uitzondering van A. Schouten, schoenmaker 

te Katwijk aan den Rijn, van het verbod tot het ophalen en bezorgen van waren bij klanten, 
1943. 1 stuk 

 
676 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening tot aanwijzing van ligplaatsen van 

woonschepen ingevolge artikel 22, lid 1 van de algemene politieverordening 1949, 
1962. 1 omslag 

 
677 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oplossing van de kwestie 

rondom de opheffing van de ligplaatsen van de woonboten in de Oude Rijn langs het 
perceel Valkenburgerweg, later Voorschoterweg, 102a, door de nieuwe eigenaar van het 
perceel, alsmede de verklaring dat er in de gemeente geen ligplaatsen voor woonboten 
meer ter beschikking zijn, 
1970-1974. 1 omslag 
N.B. Per 1 juli 1973 is de Valkenburgseweg gewijzigd in Voorschoterweg. 

 
678 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de parkeerexcessenverordening, 

1974-1975, 1981. 1 omslag 
 
679 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van rechten woonwagencentrum, voor het met een woonwagen innemen van 
een standplaats, 
1986, 1989. 1 omslag 

 

3.5 Bevolking 

3.5.1 Bevolkingsregistratie 

N.B. Zie ook inv.nr. 1273. 
 
680-681 Stukken betreffende de opgave aan het Centraal Bureau voor de Statistiek van het aantal 

inwoners van de gemeente, 
1932-1943, 1946-1989. 1 pak en 1 omslag 

 
680 1932-1943,1946; 1 omslag 
681 1946-1989. 

 
682-683 Registers van ingekomen personen, 

1936-1971. 2 delen 
 

682 1936-1954; 
683 1954-1971. 
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684-685 Registers van vertrokken personen, 

1936-1971. 2 delen 
 

684 1936-1954; 
685 1955-1971. 

 
686 Stukken betreffende de opgave aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters van 

personen die in mei 1940 ten gevolge van het oorlogsgeweld zijn overleden, de 
beantwoording van vragen van de Rijksinspectie inzake de inrichting van het 
bevolkingsregister, de aanwijzing van de ambtenaren van het bevolkingsregister, de 
vaststelling van de instructie voor deze ambtenaren, het bedanken van de 
gemeentesecretaris van Sassenheim voor zijn optreden bij het terugkrijgen van het in 
beslag genomen bevolkingsregister, de opgave aan de Rijksinspectie aangaande het 
herstel van het bevolkingsregister, alsmede overzichten van nieuwe straatnamen en 
huisnummers, 
1940, 1943, 1945, z.j. 1 omslag 

 
687-689 Tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, houdende uitkomsten van tellingen in 

het kader van de algemene volkstellingen in 1947, 1960 en 1971, 
1948, z.j. (ca. 1961), 1974, 1977. 2 omslagen en 2 stukken 

 
687 Woning- en gezinstelling en volks- en beroepstelling op 31 mei 1947, 
 1948; 
688 Volkstelling op 31 mei 1960, 
 z.j. (ca. 1961); 
689 Volks- en woningtelling op 28 februari 1971, 
 1974, 1977. 2 stukken 

 
690 Overeenkomst met de uitgeverij N. Samson N.V. betreffende de inrichting en bijhouding 

van een ponskaartenregister ten behoeve van het bevolkingsregister, 
1961. 1 stuk 

 

3.5.2 Burgerlijke stand 

N.B. Zie ook inv.nrs. 749 en 752. 
 
691 Stukken betreffende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de 

vaststelling van het reglement op de rechtstoestand van de ambtenaren van de burgerlijke 
stand, de vaststelling van de verordeningen regelende de verdeling der werkzaamheden 
tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en bepalende de uren waarop het bureau 
van de burgerlijke stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, de overbrenging van 
registers van de burgerlijke stand naar de griffie van de arrondissementsrechtbank te 
’s-Gravenhage en het onderzoek van de registers door de officier van justitie aldaar, 
alsmede de uitoefening van de taak door ambtenaren van de burgerlijke stand, 
1933-1935, 1939, 1941-1946. 1 omslag 

 
692-714 Persoonsdossiers van ambtenaren van de burgerlijke stand, 

1938-1941, 1945-1952, 1954-1967, 1969, 1971, 1978-1980, 1982, 1984-1985, 1988. 
 18 omslagen en 13 stukken 

 
692 Barnhoorn, C., 
 1941; 
693 Berk, W.E., 
 1978, 1984; 
694 Bol, A., 
 1940-1941, 1945, 1954, 1957-1958, 1964-1965, 1978; 
695 Brinkman, A.L.C., 
 1940-1941; 



 52

696 Graaff, A.M. de (echtgenote van L.J.W.G. de Jong), 
 1979-1980; 
697 Harst, W.M. van der, 
 1952, 1956; 
698 Have, M.A. van der, 
 1956, 1959-1964, 1969; 
699 Hoek, J. van den, 
 1978; 2 stukken 
700 Langeler, P., 
 1966-1967, 1971; 
701 Lotsy, P., 
 1938-1939; 3 stukken 
702 Meij, J. van der, 
 1954; 
703 Meij, J. van der, 
 1978, 1982, 1988; 
704 Neijenhuis, H.J.A., 
 1979; 
705 Ouwersloot, N., 
 1956, 1969; 
706 Poot, S.M., 
 1950, 1954; 
707 Post, J.M.E., 
 1969; 3 stukken 
708 Schipper, J., 
 1979, 1982; 
709 Stegeren, J.T. van, 
 1946, 1952; 
710 Tjebbes, H.M., 
 1978; 2 stukken 
711 Vis, G., 
 1966, 1967;  3 stukken  
712 Vries, D. de, 
 1939, 1945, 1950, 1952; 
713 Wilde, A.C. de, 
 1945, 1947-1952, 1955; 
714 Wout, N. van ‘t, 
 1969, 1982, 1985. 

 
715 Raadsbesluit betreffende de vaststelling van het reglement op de rechtstoestand van de 

ambtenaren van de burgerlijke stand, 
1948. 1 stuk 

 
716 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordeningen 

regelende de verdeling der werkzaamheden tussen de (verschillende) ambtenaren van de 
burgerlijke stand, 
1950, 1952, 1954, 1956, 1966, 1969, 1971, 1978-1980, 1982, 1984. 1 omslag 

 
717 Stukken betreffende de bezoldiging van ambtenaren van de burgerlijke stand, 

1951-1952, 1957-1958, 1964. 1 omslag 
 
718 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling en intrekking van de verordeningen bepalende 

de uren waarop het bureau van de burgerlijke stand dagelijks voor het publiek geopend zal 
zijn, 
1952, 1961. 2 stukken 

 



 53

3.5.3 Identiteit; vreemdelingen 

 
719 Stukken betreffende de machtiging door de burgemeester van een ambtenaar ter 

gemeentesecretarie tot het invullen of aanvullen, opmaken en uitreiken van 
persoonsbewijzen, alsmede een handleiding voor het invullen van persoonsbewijzen, 
1941. 3 stukken 

 
720 Voorschriften voor hotels, pensions etc. betreffende de verplichte aanmelding bij het hoofd 

van politie van personen aan wie huisvesting wordt verstrekt, 
1942. 1 stuk 

 
721 Stukken betreffende de verlening van tussenkomst bij het verzoek van H. Jongebloed, 

teruggekeerd uit Australië, aan het ministerie van Justitie tot hernaturalisatie van hemzelf 
en zijn gezin, 
1962-1964 1 omslag 

 
722 Besluit van de burgemeester betreffende de verlening van bevoegdheid aan de 

hulpofficieren van justitie tot het geven van bevelen tot bewaring als bedoeld in artikel 26 
van de Vreemdelingenwet en te bepalen dat afschriften van de door hen ingevolge deze 
aanwijzing te ondertekenen bevelen tot bewaring uiterlijk de volgende dag bij hem dienen 
te worden bezorgd, 
1984. 1 stuk 

 

3.6 Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 

 
723 Stukken betreffende het ter afdoening krijgen van de procureur-generaal bij het 

gerechtshof te ’s-Gravenhage van het verzoek van het "Valkenburg's Harmoniecorps" tot 
het mogen geven van de jaarlijkse uitvoering in de zaal van P. de Vries aan de Sluissteeg 
2, alsmede de verkrijging van toestemming van de procureur-generaal, fungerend 
directeur van politie, voor een lezing door de weduwe Eerdbeek over de oude historie van 
Valkenburg in de zaal van P. de Vries, 
1942. 1 omslag 

 

3.7 Steun aan het wettig gezag 

 
724 Stukken betreffende de samenstelling van de plaatselijke commissie "Nationaal instituut 

Steun Wettig Gezag", alsmede de voorlichting en propaganda van dit instituut, 
1949-1950, 1952-1953, 1955. 1 omslag 

 

4 Openbare zedelijkheid 

N.B. Zie ook inv.nr. 655. 
 
725 Stukken betreffende de uitvoering van de Drankwet 1931 in het kader van de 

drankbestrijding, 
1933-1946. 1 omslag 

 
726 Stukken betreffende de verlening en weigering van verloven A of B voor de verkoop van 

drank ingevolge de Drankwet 1931, 
1935-1936, 1938-1940. 1 omslag 

 
727 Stukken betreffende de vaststelling van het maximum aantal vergunningen ingevolge de 

Drankwet 1931, 
1960-1961. 1 omslag 
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728 Raadsbesluit betreffende de vaststelling van de drank- en horecaverordening, afschrift, 
1968-1969. 1 stuk 

5 Openbare gezondheid en milieu 

5.1 Gezondheidstoestand van de bevolking 

 
729 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oprichting, samenstelling en 

vergaderingen van het plaatselijk comité voor het bevolkingsonderzoek op tuberculose en 
aan de verstrekking van gegevens door het comité aan het districtsconsultatiebureau der 
Provinciale Zuid-Hollandse Vereniging tot bestrijding der tuberculose te Leiden aangaande 
gehouden bevolkingsonderzoeken op tuberculose, alsmede verslagen van het 
districtsconsultatiebureau betreffende bevolkingsonderzoeken op tuberculose, 
1952-1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979-1980. 
 1 omslag 

 
730 Verslagen en staten van het Leids Cytologisch Laboratorium B.V. betreffende gehouden 

bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, 
1976-1984. 1 omslag 

 

5.2 Organisatie van de gezondheidszorg 

N.B. Zie ook inv.nr. 1342. 
 
731 Stukken betreffende de invoering van een ongevalalarmeringssysteem in samenwerking 

met de gemeente Katwijk en de plaatselijke huisartsen, 
1969-1970. 1 omslag 

 
732 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Stichting Gezondheidscentrum 

Katwijk als bijdrage in de exploitatiekosten van het gezondheidscentrum aan de Broekweg 
23, 
1972-1973. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 951, 952 en 953. 

 
733 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van de 

vestigingscommissie huisartsen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, 
1986-1987, 1989. 1 omslag 

 

5.3 Toezicht op waren, vee en vlees 

 
734 Stukken betreffende de uitvoering van de Warenwet in het district Leiden en later, na 

wijziging van de Warenwet en de herindeling van de keuringsgebieden, in het district 
Haarlem, 
1933, 1935-1937, 1939-1940. 1 omslag 

 
735 Stukken betreffende het aangaan en de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling ter 

uitvoering van de Vleeskeuringwet voor de Keuringskring Katwijk, alsmede de exploitatie 
van de Keuringsdienst van vee en vlees “Kring Katwijk”, 
1933-1939, 1941-1946. 1 omslag 
N.B. Bevat onder meer de verordening op de Keuringsdienst van vee en vlees in de 
Keuringskring Katwijk uit 1933, de verordeningen op de heffing en invordering van keurloon 
uit 1933, alsmede de verordening ingevolge artikel 122 der Gemeentewet tot regeling van 
de inning en afdracht van keurlonen uit 1933. De Keuringsdienst van vee en vlees voerde 
de keuringen uit. 

 



 55

736 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing 
en invordering van keurlonen, alsmede de vaststelling van de verordening ingevolge artikel 
122 der Gemeentewet tot regeling van de inning en afdracht van keurlonen, 
1949, 1951. 3 stukken 
N.B. Met deze verordening vervielen de verordeningen op de heffing en invordering van 
keurloon uit 1933, alsmede de verordening ingevolge artikel 122 der Gemeentewet tot 
regeling van de inning en afdracht van keurlonen uit 1938. 

 
737 Raadsbesluiten betreffende de wijziging van de verordening op de Keuringsdienst voor 

vee en vlees in de Keuringskring Katwijk uit 1933, 
1950-1951. 3 stukken  

 
738 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de keuring van waren, 

1956-1957. 3 stukken  
N.B. Met deze verordening werd de verordening op de keuring van waren uit 1922 
ingetrokken. 

 
739 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de 

destructie, 
1958-1959, 1963, 1973. 1 omslag 

 
740 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de 

keuringsdienst van slachtdieren en van vlees (Keuringskring Katwijk), 
1958-1959, 1973. 1 omslag 
N.B. Met deze verordening verviel de verordening op de Keuringsdienst van vee en vlees in 
de Keuringskring Katwijk uit 1933. 
 

741 Stukken betreffende de verneming van de wijzigingen van de gemeenschappelijk regeling 
ter uitvoering van de Vleeskeuringwet in de Keuringskring Katwijk door Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, alsmede de opheffing van de gemeenschappelijke regeling in 
verband met het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, 
1960, 1972. 3 stukken 
N.B. De nieuwe gemeenschappelijke regeling was de gemeenschappelijke regeling 
(betreffende de) “Vleeskeuringkring Lisse”. 

 
742 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de 

heffing en invordering van rechten ten behoeve van de keuringsdienst van slachtdieren en 
van vlees (Keuringskring Katwijk), 
1963-1964, 1966, 1973. 1 omslag  
N.B. Met deze verordening verviel de verordening op de heffing en invordering van 
keurlonen uit 1949. 

 
743 Stukken betreffende het aangaan en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

(betreffende de) “Vleeskeuringkring Lisse”, ter uitvoering van de Vleeskeuringwet en 
Destructiewet, de vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regeling respectievelijk 
het bestuur van de vleeskeuringkring, alsmede de vaststelling van de verordening op de 
destructie in de Vleeskeuringkring Lisse 
1972, 1982, 1985-1988. 1 omslag 
N.B. De gemeenschappelijke regeling volgde de gemeenschappelijke regeling ter 
uitvoering van de Vleeskeuringwet in de Keuringskring Katwijk op. 

 

5.4 Besmettelijke-ziektenbestrijding 

N.B. Zie ook inv.nr. 1426. 
 
744 Stukken betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten, 

1934-1935, 1937, 1943-1945. 1 omslag 
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745 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing en 
invordering van besmettelijke-ziektengelden,  
1948-1952, 1957, 1973. 1 omslag 

 

5.5 Aangelegenheden betreffende lijken 

N.B. Zie ook inv.nr. 1225. 
 
746 Stukken betreffende het beheer, de exploitatie en de sluiting van de algemene 

begraafplaats aan de Kruisweg, 
1933, 1938-1940, 1943-1944, 1946. 1 omslag 

 
747-748 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordeningen op de heffing en 

invordering van begrafenisrechten, ook genoemd begraafrechten, 
1935, 1943, 1947-1948, 1951-1952, 1956-1957, 1961-1962, 1972, 1979-1981, 1983-1990.
 2 omslagen 

 
747 1935, 1943; 
748 1947-1948, 1951-1952, 1956-1957,1961-1962, 1972, 1979-1981, 1983-1990. 

 
749 Stukken betreffende de opgraving en herbegraving van gesneuvelde Nederlandse en 

Duitse militairen, de verzending van bescheiden en bezittingen van gesneuvelde 
Nederlandse en Duitse militairen, de inschrijving van gesneuvelde Nederlandse militairen 
in registers van de burgerlijke stand, alsmede het beheer van de graven van Nederlandse 
en Duitse militairen, 
1940-1943, 1946, 1951. 1 pak 

 
750 Stukken betreffende de aanleg, het beheer en de exploitatie van de algemene 

begraafplaats aan de Ringweg, 
1940-1946. 1 omslag 
N.B. Met de verordening op de begraafplaats aan de Ringweg uit 1943. 

 
751 Stukken betreffende het onderhoud van de graven van Nederlandse en Duitse militairen, 

1940-1946. 1 omslag 
 
752 Stukken betreffende de verkrijging van verlof van de officier van justitie te ‘s Gravenhage 

en de verlening van verlof door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor het begraven 
van het lijk van J. de Wit op de Gereformeerde begraafplaats te Oegstgeest, de 
verslaglegging door een opperwachtmeester van de marechaussee en de opgave aan de 
officier van justitie omtrent het vinden van een onbekend lijk en het begraven daarvan op 
de algemene begraafplaats aan de Ringweg, alsmede de verlening van verlof aan de 
weduwe P. de Vries voor het opgraven en herbegraven van haar overleden echtgenoot op 
de algemene begraafplaats aan de Ringweg, 
1942, 1944, 1946. 1 omslag 

 
753 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oprichting, samenstelling en 

werkzaamheden van de plaatselijke comités van de Oorlogsgravenstichting, de verneming 
van de plaatsing van de uniform staande steen van de gravenstichting op de graven van 
Nederlandse militairen op de militaire begraafplaats, de kering van de grafstenen van de 
militaire graven en de afscheiding van de militaire begraafplaats na plaatsing van een 
monument voor de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners, de (vernieuwing 
van de) beplanting bij de graven van de Nederlandse militairen, alsmede richtlijnen van de 
gravenstichting inzake oorlogsgraven in Nederland, 
1947, 1951-1953, 1956, 1961, z.j. 1 omslag 

 
754 Stukken betreffende de opgraving van gesneuvelde Duitse militairen die begraven liggen 

op het terrein achter de Nederlandse Hervormde Kerk, 
1947-1948, 1950. 1 omslag 
N.B. De opgraving vond plaats in verband met de herbouw van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. 
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755-757 Akten van uitgifte van eigen graven op de algemene begraafplaats aan de Ringweg, 

1947-1949, 1951-1955, 1957-1989. 3 omslagen 
 

755 1947-1949, 1951-1955, 1957-1960; 
756 1961-1970; 
757 1971-1989. 

 
758-761 Stukken betreffende de verlening van vergunningen tot plaatsing van voorwerpen op 

graven op de algemene begraafplaats aan de Ringweg, 
1948, 1950-1957, 1959, 1961-1989. 1 pak en 3 omslagen 

 
758 1948, 1950-1957, 1959; 
759 1961-1970; 
760 1971-1980; 
761 1981-1989. 1 pak 

 
762 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling van de verordeningen op de algemene 

begraafplaats aan de Ringweg, 
1950-1951. 2 stukken 
N.B. Met de verordening uit 1950 verviel de gelijknamige verordening uit 1943. 

 
763 Stukken betreffende de verlening van ontheffing tot sluiting van twee grafkelders, 

genummerd 9 en 17a, op de algemene begraafplaats aan de Kruisweg in verband met 
begravingen na 30 juni 1953 in de grafkelders, die in eigendom zijn van de familie 
Notenboom en de weduwe Van Duijkeren-Peters, 
1953. 3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 746. 

 
764 Stukken betreffende de verneming van opgaven van gesneuvelde Nederlandse militairen, 

die begraven liggen op de militaire begraafplaats, de indeling van de militaire 
begraafplaats, alsmede de verlening van toestemming aan de Oorlogsgravenstichting tot 
herbegraving van enkele Nederlandse gesneuvelden op de militaire begraafplaats, 
1956, z.j. (ca. 1961), 1964, 1968-1969, z.j. 1 omslag 

 
765 Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de algemene begraafplaats aan de 

Ringweg, alsmede de uitbreiding van de algemene begraafplaats met een grafstrook, 
1966-1970, 1976-1978, 1980-1983, 1985-1986, 1989, 1991. 1 omslag 

 
766 Stukken betreffende de opheffing van hinder van overvliegende vliegtuigen tijdens 

begrafenisplechtigheden in verband met een klacht daarover, 
1970. 2 stukken 

 
767 Stukken betreffende de declaratie bij de Oorlogsgravenstichting van onderhoudskosten 

aan de graven van Nederlandse militairen, de mededeling aan de gravenstichting van de 
voorgenomen uitbreiding van de Nederlandse Hervormde Kerk naast de militaire 
begraafplaats, de voordracht bij de gravenstichting van de directeur gemeentewerken als 
nieuwe consul voor de militaire begraafplaats, alsmede de instemming met het voornemen 
van de gravenstichting tot het aanbrengen van een bordje op de militaire begraafplaats, 
1971, 1973-1976, 1978-1979, 1982, 1984. 1 omslag 

 
768 Stukken betreffende de uitbreiding van de algemene begraafplaats aan de Ringweg en de 

voorbereiding van de, door deze uitbreiding noodzakelijke, reconstructie van de 
aangrenzende P. Oosterleestraat, 
1973-1977, 1981. 1 pak 

 
769 Stukken betreffende de verkoop aan M. Binnendijk-Bos van een graf op de algemene 

begraafplaats aan de Ringweg, 
1979-1980. 3 stukken 
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770 Stukken betreffende het verzoek aan de erven P. de Wit een beslissing te nemen en 
daarvan kennisgeving te doen ten aanzien van het herstel van de grafkelder op de oude 
algemene begraafplaats aan de Kruisweg, 
1985. 1 omslag 

 

5.6 Milieuhygiëne 

N.B. Zie ook inv.nr. 423. 

5.6.1 Toezicht op inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken 

 
771-781 Stukken betreffende de verlening van vergunningen ingevolge de Hinderwet, ook genoemd 

hinderwetvergunningen, alsmede de uitoefening van toezicht op de naleving van 
voorschriften verbonden aan hinderwetvergunningen,  
1935, 1937-1941, 1944-1948, 1950-1992, 1994-1995. 8 pakken en 3 omslagen 
N.B. Geordend op de datum van verlening. Alle vergunningen hebben een volgnummer 
gekregen, bijvoorbeeld: 1935-01. De onderstaande jaren, en wanneer nodig maanden, 
betreffen de jaren en maanden waarin de vergunningen zijn verleend. Op deze 
hinderwetvergunningen is, tezamen met de bouwvergunningen, een nadere toegang 
gemaakt. Zie voor verdere informatie de inleiding op de inventaris. 

 
771 1935, 1937-1939, 1944, 1946; 
772 1947-1948, 1950-1952, 1955, 1957-1960; 
773 1961-1963, 1965-1966, 1968-1969; 
774 1972-1974; 
775 1978, juli; 
776 1978, november; 1 omslag 
777 1980; 1 omslag 
778 1981; 
779 1983; 1 omslag 
780 1984-1985; 
781 1988-1989. 

 
782 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het Hinderwet Uitvoerings 

Programma, 
1988-1989, 1991. 1 omslag 

 

5.6.2 Bodemhygiëne 

N.B. Zie ook inv.nr. 1140. 
 
783 Rapport van EPEX B.V., adviesbureau voor geologie en milieu, betreffende de 

bodemverontreiniging door benzine van het tankstation Jongeneel & Zn. op de locatie van 
het tankstation aan de Voorschoterweg 15a, alsmede afschrift van een brief aan het 
tankstation Jongeneel & Zn., die het aan dit tankstation verzonden exemplaar van het 
rapport begeleidde, 
1984. 2 stukken 

 
784 Stukken betreffende de sanering van grond door de dienst Gebouwen, Werken en 

Terreinen van het ministerie van Defensie op de plaats waar acht olietanks hebben 
gestaan op het terrein van het brandstofemplacement van het Marinevliegkamp 
Valkenburg aan de Voorschoterweg,  
1985. 1 omslag 
 

785 Stukken betreffende de aansprakelijkheidsstelling van tankstation Jongeneel B.V. door de 
Inspectie der Domeinen voor bodemvervuiling toegebracht aan het perceel grond aan de 
Voorschoterweg 15a waarop het tankstation gelegen is, 
1986-1987. 1 omslag 
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786 Stukken betreffende de verneming van de rapportages via de gemeente Katwijk en de 
Katwijkse Bouw-Maatschappij “K.B.M.” B.V. inzake indicatief bodemonderzoek en sanering 
van het Hanab-terrein aan 't Boonrak 45, alsmede het verzoek aan Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland om verstrekking van de algemene verklaring van geen bezwaar voor 
sanering van dit terrein, 
1988-1990. 1 omslag 

 
787 Stukken betreffende de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde 

rapportage van het meldingsonderzoek bodemverontreiniging op de voormalige 
vuilstortplaats aan de Voorschoterweg, 
1989-1990. 2 stukken 

 

5.6.3 Afvalstoffen 

N.B. Zie ook inv.nr. 787. 
 
788 Stukken betreffende de uitbesteding aan H. Ouwersloot van het ophalen van huisvuil en 

het schoonhouden van straten en riolen, de omschrijving van de werkzaamheden van de 
gemeentewerkman, met name op het gebied van de gemeentereiniging, de mededeling 
aan J.A. v.d. Akker van de beëindiging van zijn werkzaamheden ten aanzien van het 
ledigen van de vuilnisputten in verband met het opdragen van deze werkzaamheden aan 
de gemeentewerkman, alsmede de verhoging van de beloning van H. Ouwersloot voor zijn 
werkzaamheden, 
1935, 1937-1938, 1941, 1943. 1 omslag 

 
789 Stukken betreffende de bevordering van en de uitoefening van toezicht op de inzameling 

van afvalstoffen en oude materialen, 
1940-1943, 1946. 1 omslag 

 
790 Stukken betreffende de verkrijging van een vergunning ingevolge de Hinderwet, ook 

genoemd hinderwetvergunning, van de Commissaris der provincie Zuid-Holland voor de 
oprichting van een vuilnisstortplaats aan de Voorschoterweg, 
1943. 1 omslag 

 
791 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordeningen op de heffing van 

reinigingsrechten,  
1949-1950, 1954-1955, 1959, 1964-1965, 1969-1974. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 798. 

 
792 Stukken betreffende de verkrijging van een ontheffing van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland krachtens de Verordening Landschapsschoon Zuid-Holland tot het hebben van 
een opslagplaats voor gemeentelijk huisvuil aan de Voorschoterweg, 
1955. 2 stukken 

 
793 Stukken betreffende het beheer en de sluiting van de vuilstortplaats aan de 

Voorschoterweg, 
1955, 1960-1963, 1965, 1967-1968. 1 omslag 

 
794 Stukken betreffende het onderzoek van de commissie vuilafvoer, bestaande uit de 

gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg en 
Valkenburg, naar de mogelijkheden voor het afvoeren of verbranden van het vuil van de 
gemeenten, 
1969-1970. 1 omslag 

 
795 Stukken betreffende de oplossing van het vuilafvoervraagstuk en de deelname aan de 

gemeenschappelijke regeling “Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek", 
1971-1973. 1 omslag 
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796 Stukken betreffende het medegebruik van de vuilnisperswagen van de gemeente 
Rijnsburg ten behoeve van het ophalen van huisvuil,  
1975-1976, 1978. 1 omslag 

 
797 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van een reinigingsauto met chauffeur door de 

gemeente Katwijk ten behoeve van het ophalen van huisvuil, alsmede de evaluatie van de 
organisatie van deze manier van inzamelen van huishoudelijk afval, 
1978-1979, 1988. 1 omslag 

 
798 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de 

heffing en invordering van reinigings- en rioleringsrechten, 
1978-1985. 1 omslag 
N.B. Met deze verordening vervielen de verordening op de heffing van reinigingsrechten en 
de verordening op de heffing en invordering van rioolwaterafvoerrecht. 

 
799 Overeenkomst met de B.V. Handelsonderneming “Maltha” betreffende de verzameling en 

ophaling van al dan niet beschadigde, overtollige glazen voorwerpen van particulieren, 
1980. 1 stuk 

 
800 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening regelende het zich 

ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen, grof vuil en andere categorieën van afvalstoffen, 
alsmede de daarmee verband houdende bescherming van het milieu, 
1981-1982, 1989. 1 omslag 

 
801 Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling met de gemeente 

Katwijk aangaande de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, alsmede de verlening 
van bijstand in de technische advisering over aanvragen ingevolge de milieuwetgeving, 
1983. 1 omslag 

 
802 Stukken betreffende het aangaan en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

"Samenwerkingsgebied 1 afvalstoffenplan Zuid-Holland", alsmede de vertegenwoordiging 
in het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling, 
1983-1984, 1986, 1989. 1 omslag 

 
803 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van de verordening regelende de 

verstrekking van huisvuilzakken aan belastingplichtigen tegen betaling van 
reinigingsrechten, 
1985, 1988. 3 stukken 

 
804 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, 
1986-1989. 1 omslag 

 
805 Stukken betreffende het aangaan en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsverband Afvalverwijdering Zuid-Holland West, 
1988-1989, 1992. 1 omslag 

 
806 Stukken betreffende de vaststelling van de eerste notitie milieubeleid inzake het 

afvalstoffenbeleid, 
1989. 1 omslag 
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5.6.4 Afvalwater en riolering 

N.B. Zie ook inv.nrs. 121, 788 en 798. 
 
807 Stukken betreffende de aanleg van rioleringen, de overname van het beheer en onderhoud 

van rioleringen, de verkrijging van vergunningen van het hoogheemraadschap van 
Rijnland voor het hebben van middelen waardoor afvalwater op de boezem van Rijnland 
wordt geloosd, de bouw van een rioolgemaal aan de Hoofdstraat, alsmede de aansluiting 
op het rioolstelsel van de gemeente Katwijk voor de zuivering van het rioolwater van 
Valkenburg aldaar, 
1934, 1936, 1938-1946. 1 pak 

 
808 Stukken betreffende de verkrijging van vergunningen van het hoogheemraadschap van 

Rijnland voor het hebben van middelen waardoor afvalwater op de boezem van Rijnland 
wordt geloosd, de verneming van het hoogheemraadschap van de aanschrijving van de 
Potterie Ravelli tot stopzetting van de lozing van afvalwater op de boezem en de 
aansluiting van betrokken lozingsmiddelen op de gemeentelijke riolering, alsmede het 
verzoek aan het hoogheemraadschap tot het blijven verlenen van een ontheffing aan deze 
firma voor lozing van afvalwater op de boezem,  
1946, 1948, 1950, 1952, 1955, 1959, 1963, 1969-1974. 1 omslag 

 
809 Stukken betreffende de aansluiting van woningen en bedrijven op de riolering, 

1947-1953, 1955, 1959-1964,1966-1989. 1 pak 
 
810 Bestek en voorwaarden betreffende de vervanging van een riolering in de Hoofdstraat  

1948. 1 stuk 
 
811 Stukken betreffende de kostenraming en aanbesteding van de vervanging van de riolering 

in de Lange Commandeurstraat, 
1951. 1 omslag 

 
812 Rapport van de heer Jonker betreffende de riolering van de gemeente met plan tot 

wijziging van het bestaande rioleringsnet, met tekeningen, 
1957. 1 omslag 

 
813 Stukken betreffende de plaatsing en vernieuwing van een pompinstallatie in het 

rioolgemaal aan de Hoofdstraat, alsmede de voorbereiding van de aanleg en uitbreiding 
van rioleringen, 
1959, 1961, 1969-1972, 1974, 1976-1977. 1 omslag 

 
814 Stukken betreffende de aansluiting op het rioolstelsel van de gemeente Katwijk voor de 

zuivering van het afvalwater van Valkenburg aldaar, alsmede de overdracht van de 
uitvoering van de zuiveringstaak aan het hoogheemraadschap van Rijnland, 
1961, 1970-1972, 1974-1981. 1 omslag 

 
815 Adviesrapporten van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij betreffende de 

uitbreiding van het rioolstelsel, met geleidebrieven en tekeningen, 
1968, 1971. 1 omslag 

 
816 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van rioolwaterafvoerrecht, 
1971-1974. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 798. 

 
817 Stukken betreffende de opstelling van lozingsvoorwaarden ten behoeve van in de 

gemeente gevestigde bedrijven die industrieel afvalwater lozen op de riolering, in het kader 
van de aansluiting van de riolering op het rioleringsstelsel van de gemeente Katwijk, 
1972-1973. 1 omslag 
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818 Stukken betreffende de vaststelling van de lozingsverordening riolering, 
1976-1977. 1 omslag 

 
819 Stukken betreffende de opstelling van het basisrioleringsplan voor het gedeelte ten zuiden 

van de Grote Watering, 
1979-1981. 1 omslag 

 
820 Stukken betreffende de aanleg van een riolering voor de woonboten aan het Botenpad en 

de aansluiting van de woonboten op deze riolering, 
1985-1986. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1166. 

 
821 Stukken betreffende de vervanging van de riolering in 't Boonrak en de Rijnlaan en de 

herinrichting van deze straten, 
1987-1989. 1 omslag 

 
822 Stukken betreffende de aansluiting van woonschepen aan de Voorschoterweg op het 

rioleringsstelsel, 
1987-1991. 1 pak 

 
823 Stukken betreffende de vervanging van de riolering in de Burgemeester Lotsystraat en 

Marinus Poststraat (gedeeltelijk) en de herinrichting van deze straten, 
1988-1990. 1 pak 

 

5.6.5 Geluidhinder 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1128, 1232 en 1234. 
 
824 Stukken betreffende de verneming van het resultaat van het onderzoek van het Instituut 

TNO voor werktuigkundige constructies inzake trillingsmetingen aan gebouwen aan de 
Hoofdstraat en de Katwijkerweg in verband met klachten over trillingen door bussen, 
alsmede de verlening van toestemming aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
voor het houden van seismisch onderzoek, 
1957, 1979. 1 omslag 

 
825 Stukken betreffende de verstrekking van gegevens aan DHV Raadgevend 

Ingenieursbureau B.V. ten behoeve van de inventarisatie naar de optredende geluidhinder 
tengevolge van wegverkeerslawaai in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, de verneming van dit ingenieursbureau van de resultaten van deze 
inventarisatie, alsmede de deelneming aan het samenwerkingsverband van gemeenten 
binnen het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek inzake de uitvoering van het 
onderdeel gevelisolatieprojecten van het saneren van geluidhinder vanwege 
wegverkeerslawaai, 
1981-1982, 1986-1987, 1989-1991. 1 pak 

 

5.6.6 Drinkwatervoorziening 

N.B. Zie ook inv.nr. 1312. 
 
826-827 Stukken betreffende de aanleg en het beheer van waterleidingen, alsmede de bemoeiing 

met de waterlevering door de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij, 
1935, 1937-1939, 1941, 1944-1947, 1958-1960. 2 omslagen 

 
826 1935, 1937-1939, 1941, 1944-1946; 
827 1947, 1958-1960. 
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828 Stukken betreffende de aanleg van waterleidingen en de aansluiting van woningen en 
bedrijven op het waterleidingnet, alsmede de verlening van toestemming aan de N.V. 
Leidsche Duinwater Maatschappij voor de aanleg van water(transport)leidingen, 
1955, 1957-1959, 1961-1962, 1966-1967, 1972, 1974, 1979, 1981-1984. 1 omslag 

 
829 Stukken betreffende de verlening van een zakelijk recht aan de N.V. Leidsche Duinwater 

Maatschappij voor het aanleggen, gebruiken, onderhouden en zonodig vernieuwen of 
verwijderen van een watertransportleiding van het pompstation bij Katwijk aan den Rijn 
naar de Haagse Schouw bij Leiden, 
1965-1967. 1 omslag 

 
830 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Leidsche Duinwater 

Maatschappij tot het leggen, hebben, onderhouden, vernieuwen en verwijderen van 
waterleidingen ten behoeve van waterlevering, 
1972. 1 omslag 
N.B. Deze overeenkomst trad in de plaats van de in 1931 gesloten overeenkomst. 

 
831 Stukken betreffende de voorbereiding op toetreding tot een gemeenschappelijke 

drinkwatervoorziening die door de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij wordt voorzien, 
1975-1977. 1 omslag 

 
832 Stukken betreffende de verlening van een machtiging aan de N.V. Energie- en 

Watervoorziening Rijnland om namens de gemeente op te treden in de bezwaarprocedure 
tegen de reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening in de provincie Zuid-
Holland, 
1989-1991. 1 omslag 

 

6 Ruimtelijke ordening; ontsluiting en exploitatie van gronden; volkshuisvesting 

6.1 Ruimtelijke ordening 

6.1.1 Algemeen 

Zie ook inv.nrs. 92, 93, 424, 428, 436 en 1230. 
 
833 Nota van ir. Schut en ir. Den Uyl betreffende de stedenbouwkundige ontwikkeling van de 

gemeente, 
1952. 1 stuk 
N.B. Bevat informatie over de geschiedenis, bevolkingsgroei, bestaansbronnen, 
volkshuisvesting, kerkelijke gezindte, en de invloed van het Marinevliegkamp Valkenburg 
op de gemeente en de plaatselijke bevolking. 

 
834 Stukken betreffende de verneming van uitgevoerde werkzaamheden door het 

stedenbouwkundig bureau Wiegerbruin, Vink en Vandekuilen, later Vink, Vandekuilen en 
Klein, de voorbereiding van een informatieavond voor de bevolking over diverse 
ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening in de gemeente, alsmede de 
vaststelling van een voorbereidingsbesluit betreffende de herziening van alle 
bestemmingsplannen, voor zover die de vestiging van detailhandelsbedrijven toelaten,  
1969, 1971, 1975-1976, 1978. 1 omslag 

 
835 Stukken betreffende de vaststelling van de inspraakverordening ruimtelijke ordening 

ingevolge de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening, 
1986. 3 stukken 
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6.1.2 Wederopbouw-, uitbreidings- en bestemmingsplannen 

N.B. Zie ook inv.nr. 886. 
 
836 Stukken betreffende het ontwerp van het wederopbouwplan 1940 en van een 

uitbreidingsplan in onderdelen,  
1940-1941. 1 pak 

 
837 Stukken betreffende het ontwerp van het basisplan voor de wederopbouw, ook genoemd 

wederopbouwplan 1946, de verkrijging van goedkeuring (“vaststelling”) voor het plan van 
het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw, alsmede de partiële 
herziening van het plan en de verkrijging van goedkeuring voor deze herziening van de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
1947-1951, 1953-1955. 1 pak 
N.B. Zie ook inv.nr. 628. 

 
838 Stukken betreffende de vaststelling van het uitbreidingsplan in onderdelen, de mededeling 

aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van het gemeentelijk standpunt, dat afwijkt 
van het standpunt van de directeur van de Planologische Dienst voor het gewest 
waaronder Valkenburg ressorteerde, ten aanzien van de goedkeuring van het plan door 
Gedeputeerde Staten, alsmede de wijziging van het plan, 
1954-1955, 1958. 1 omslag 

 
839 Stukken betreffende de vaststelling van het uitbreidingsplan in onderdelen “’t Joght”, de 

verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor het plan van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, de wijziging van het plan, de verkrijging van goedkeuring voor deze wijziging 
van Gedeputeerde Staten, alsmede de voorbereiding van een tweede wijziging van het 
plan,  
1961-1964, 1968. 1 omslag 

 
840-841 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "’t Boonrak (1968)", de 

verkrijging van een onthouding van goedkeuring voor het plan van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland, de instelling van formeel beroep bij de Kroon tegen deze beslissing, de 
bespreking met Gedeputeerde Staten omtrent de resterende mogelijkheden voor 
uitbreiding, de voorbereiding van een herzien plan, alsmede de intrekking van het formele 
beroep op de Kroon vanwege de onaanvaardbaarheid van de stichting van een woonwijk 
in dat gebied in verband met de te verwachten geluidhinder van het Marinevliegkamp 
Valkenburg, 
1966-1973. 2 pakken 

 
840 1966-1969; 
841 1969-1973. 

 
842 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook 

genoemd “’t Joght II”, de verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor het plan van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, alsmede de verkrijging van gedeeltelijke 
goedkeuring voor het plan na een beroep bij de Kroon, 
1972-1976. 1 pak 

 
843 Stukken betreffende de voorbereiding van het plan tot reconstructie van de dorpskern, 

alsmede de afhandeling van reacties van inwoners in het kader van de voorbereiding, 
1973-1975. 1 omslag 
N.B. Dit leidde tot het bestemmingsplan “Dorpskern 1976”. 

 
844 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "'t Joght 1972, eerste 

wijziging 1975 " inzake de wijziging van de financiële onderbouwing van het 
bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II”, alsmede de verkrijging van 
gedeeltelijke goedkeuring voor het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
1974-1977. 1 omslag 
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845-846 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan “Dorp 1974”, de verkrijging 
van gedeeltelijke goedkeuring voor het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
alsmede de verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor het plan na een beroep bij de 
Kroon, 
1974-1980. 2 pakken 
N.B. Zie ook inv.nr. 834. 

 
845 1974-1976; 
846 1975-1980. 

 
847 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "Dorpskern 1976", de 

verkrijging van goedkeuring voor het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
alsmede de wijziging van het plan en verkrijging van goedkeuring voor deze wijziging van 
Gedeputeerde Staten,  
1975-1977, 1983. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 834 en 843. 

 
848 ”Fotoverkenning "’t Boonrak 1976"”, bevattende foto’s en een kaart met betrekking tot het 

ontwerp-bestemmingsplan “’t Boonrak 1976”, 
1976. 1 stuk 

 
849 Tekeningen betreffende de vastgestelde grenzen van gronden binnen diverse 

bestemmingsplannen in het kader van voorbereidingsbesluiten, 
1976, 1982-1988, 1990-1993. 1 omslag 

 
850 Stukken betreffende de voorbereiding van de eerste herziening van het bestemmingsplan 

"Dorp 1974”, 
1977-1980. 1 pak 

 
851 Ontwerp-bestemmingsplan “’t Boonrak 1978”, met tekeningen,  

1978. 3 stukken 
 
852-853 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1978", de 

verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor het plan van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, alsmede de verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor het plan na een 
beroep bij de Kroon, 
1978-1982, 1984-1986. 2 pakken 

 
852 1978-1979; 
853 1980-1982, 1984-1986. 
 

854 Stukken betreffende de vaststelling van de tweede herziening van het bestemmingsplan 
"Dorp 1974”, de verkrijging van goedkeuring voor de herziening van het plan van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de verneming van en de reactie op het door 
L.J.W.G. de Jong ingestelde beroep bij de Kroon tegen de goedkeuring van de herziening 
door Gedeputeerde Staten, alsmede de verneming van de terugtrekking van het beroep 
door L.J.W.G. de Jong, 
1979-1985. 1 pak 

 
855 Stukken betreffende de vaststelling van de eerste herziening van het bestemmingsplan 

"'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, de verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor 
de herziening van het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de verneming van 
en de reactie op het door L.J.W.G. de Jong ingestelde beroep bij de Kroon tegen de 
goedkeuring van de herziening door Gedeputeerde Staten, alsmede de verneming van de 
terugtrekking van het beroep door L.J.W.G. de Jong, 
1980-1983, 1985. 1 omslag 

 
856 Stukken betreffende de toepassing van bebouwings-, woon- en gebruiksvoorschriften ten 

aanzien van gebouwen, werken en terreinen in het bestemmingsplan "Dorp 1974", 
1982-1984, 1986. 1 omslag 
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857 Stukken betreffende de reactie op de nota “Agrarische bebouwing in bestemmings-
plannen" van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
1984. 1 omslag 

 
858 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "Tracé Provinciale Weg S4" 

in verband met de aanleg van de provinciale secundaire weg nr. 4 (S4), alsmede de 
verkrijging van goedkeuring voor het plan van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
1985-1988. 1 pak 

 
859 Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan "'t Boonrak 1989" voor het 

gebied “’t Boonrak-West”, alsmede de verkrijging van goedkeuring voor het plan van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
1989-1991. 1 pak 

 

6.1.3 Streekplannen 

 
860 Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met bijlagen betreffende de vaststelling 

van het streekplan ”Rijnstreek-West” door Provinciale Staten van Zuid-Holland, met onder 
andere de motivering van de beslissing ten aanzien van het door de gemeente ingezonden 
bezwaarschrift, 
1966-1967. 1 omslag 

 
861 Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de reactie op de nota 

“Plandoelen streekplan Zuid-Holland West”, afschrift, 
1974. 1 stuk 

 
862 Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de reactie op de nota 

“Alternatieven en Varianten”, om te komen tot een nieuw streekplan, afschrift, 
1976. 1 stuk 

 
863 Voorstel van de burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad (raadsvoorstel) 

betreffende de indiening van een bezwaarschrift bij Provinciale Staten van Zuid-Holland 
tegen het ontwerp-streekplan “Zuid-Holland-West”, 
1977. 1 stuk 

 
864 Stukken betreffende de ter inzagelegging van het ontwerp-streekplan “Zuid-Holland West”, 

alsmede de indiening van een bezwaarschrift tegen het ontwerp-streekplan, 
1986-1987. 1 pak 

 

6.2 Ontsluiting en exploitatie van gronden 

 

6.2.1 Ontsluiting en exploitatie door de gemeente 

N.B. Zie ook inv.nr. 122. 
 
865 Stukken betreffende de exploitatiebegroting, aankoop en ruiling van gronden aan de 

Hoofdstraat in het gebied “’t Boonrak” in het kader van het bebouwingsplan voor dat 
gebied van prof. W. Bruin, supervisor, ten behoeve van woningbouw en straataanleg 
(’t Boonrak en de Rijnlaan), 
1946-1948, 1950-1958, 1960. 1 pak 

 
866 Stukken betreffende de exploitatiebegroting en aankoop van gronden en opstallen aan de 

Broekweg, Achterweg en Burgemeester Lotsystraat in het ontwerp-uitbreidingsplan 
respectievelijk wederopbouwplan 1946 ten behoeve van woningbouw (onder meer tien 
middenstandswoningen met vijf bedrijfsschuren) en straataanleg (onder meer Marinus 
Poststraat), 
1947-1949. 1 omslag 
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867 Stukken betreffende de exploitatiebegroting en aankoop van gronden aan de Hoofdstraat 

in het ontwerp-uitbreidingsplan ten behoeve van de bouw van elf tuinderswoningen met 
bedrijfsruimten en straataanleg, 
1953-1954. 1 omslag 

 
868 Stukken betreffende de aankoop van gronden in het uitbreidingsplan “’t Joght” ten behoeve 

van woningbouw en straataanleg, 
1962-1968. 1 pak 

 
869 Stukken betreffende de exploitatie en het bouwrijp maken van gronden in het 

uitbreidingsplan "'t Joght",  
1962-1969. 1 pak 

 
870 Stukken betreffende de aankoop van D. Verhaar van een perceel tuingrond met opstallen 

nabij de Valkenburgseweg, de aankoop van de firma Jac. van der Zwart en Zonen van een 
perceel tuingrond nabij de Hoofdstraat in het bestemmingsplan “’t Boonrak (1968)”, 
alsmede de doorverkoop aan deze firma van het aangekochte perceel tuingrond met 
opstallen van D. Verhaar nabij de Valkenburgseweg (ruiling van grond), alle transacties ten 
behoeve van de realisering van het bestemmingplan “’t Boonrak (1968)”, 
1968. 1 omslag 
N.B. De realisering van het bestemmingsplan “’t Boonrak (1968)” is niet doorgegaan. Door 
de te verwachten geluidhinder van het Marinevliegkamp Valkenburg was het niet 
aanvaardbaar om in “’t Boonrak” een nieuwe woonwijk te stichten. 

 
871 Stukken betreffende de aankoop en ruiling van gronden in het bestemmingsplan “’t Joght 

1972”, ook genoemd “’t Joght II”, ten behoeve van woningbouw en straataanleg, 
1972-1973, 1975-1980. 1 pak 

 
872-873 Stukken betreffende de aankoop van gronden en opstallen ten behoeve van de realisering 

van het bestemmingsplan "Dorpskern 1976", 
1972-1981, 1983-1984. 2 pakken 
N.B. Geordend op naam van de eigenaar/gebruiker van het aangekochte onroerend goed. 

 
872 D-O; 
873  P-V. 

 
874-877 Stukken betreffende de exploitatie en het bouwrijp maken van gronden in het 

bestemmingsplan “'t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II”, en de eerste herziening van 
dit plan, 
1972-1986, 1988. 4 pakken 

 
874  1972-1982; 
875 1976-1981; 
876 1978-1983; 
877 1983-1986, 1988. 

 
878-879 Stukken betreffende het bouwrijp en woonrijp maken van het gebied van het 

bestemmingsplan “Dorpskern 1976”, 
1975-1984. 2 pakken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 914 en 1162. 

 
878  1975-1981; 
879 1980-1984. 

 
880 Stukken betreffende het hebben van een geschil met L.J.W.G. de Jong ten aanzien van de 

uitvoering van het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II”, 
1979-1985. 1 omslag 

 



 68

6.2.2 Ontsluiting en exploitatie door derden 

 
881 Stukken betreffende de aanleg van een trottoir en groenstrook voor vijf door de firma 

Bouwbedrijf De Lange en Van der Plas gebouwde woningen aan de Hoofdstraat in het 
kader van het woonrijp maken, 
1969-1970, 1975, 1978. 1 omslag 

 
882 Stukken betreffende de berekening van de kosten en opbrengsten met betrekking tot het 

bouw- en woonrijp maken van een door een derde te exploiteren perceel grond aan het 
Lambrechtsveld, grenzend aan het uitbreidingsplan “’t Joght”, met daarop te realiseren 
negen ééngezinswoningen en negenendertig garages, 
1974. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1018. 

 
883 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het plan tot ontwikkeling van het 

terrein van de Hollandse Industrie voor Betonelementen B.V. (HIBE), kortweg Hibe- of 
Hibé-terrein genoemd, aan de Katwijkerweg tot woningbouwlocatie, 
1975-1980, 1983-1985, 1987-1989. 1 pak 
N.B. Later staat dit terrein bekend als “Schelphoek”, dat onderdeel uitmaakt van het 
bestemmingsplan "Drie Woonplekken". 

 
884 Raadsbesluit betreffende de vaststelling van de verordening, houdende de voorwaarden 

waarop de gemeente medewerking zal verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van 
de grond, 
1976. 1 stuk 

885 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouwexploitatie van gronden 
aan de Meanderlaan, later gedeeltelijk Burgemeester van ’t Woutlaan genoemd, het 
Duinzicht, de Joghtlaan, Prof. Dr. W. Glasbergenlaan en Rijnstroomlaan in het laatste deel 
van het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II”, door Bouwbedrijf De 
Lange - Van der Plas B.V.,  
1981-1989. 1 pak 

 
886 Stukken betreffende de opstelling en verlenging van de intentieverklaring met Visser & 

Smit Hanab B.V. en de Combinatie Oosterlee/Van der Plas inzake de realisering van het 
bestemmingsplan “'t Boonrak-West”, uiteindelijk genaamd “’t Boonrak 1989”, 
1983-1984, 1986-1987. 1 omslag 

 
887 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de aanleg van de ontsluitingsweg 

Waterlelie in het bestemmingsplan “'t Boonrak-West”, uiteindelijk genaamd “’t Boonrak 
1989”, ten behoeve van het nieuwe bedrijf van Visser & Smit Hanab B.V. en aan de 
verdere exploitatie en het bouw- en woonrijp maken van het bestemmingsplan door de 
Katwijkse Bouw-Maatschappij “K.B.M.” B.V., 
1989-1990. 1 omslag 

 

6.3 Volkshuisvesting 

N.B. Zie ook inv.nrs. 424, 428 en 439. 

6.3.1 Bouwvolume; woningtellingen; woningvoorraad 

 
888 Stukken betreffende de rapportage aan de (hoofd)inspecteur van de Volksgezondheid 

omtrent de beschikbaarheid van bouwterreinen en omtrent de woningvoorziening 
1941, 1943-1944. 1 omslag 

 
889 Stukken betreffende de maandelijkse rapportage aan het Regeringscommissariaat voor 

den Wederopbouw/Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de 
Bouwnijverheid omtrent de stand van de woningbouw (nieuwbouw en herbouw) in het 
kader van de wederopbouw, 
1941-1944. 1 omslag 
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890 Staten, houdende overzicht van verwoeste, gesloopte, herbouwde en gereedgekomen 

woningen in de jaren 1940-1948,  
1948, 1950. 1 omslag 

 
891 Stukken van het Centraal Bureau voor de Statistiek, houdende overzicht van de 

woning(voorraad)statistiek van de gemeente met betrekking tot 1956-1957, 1960-1969, 
1976-1978, 1980-1989, 
z.j. (circa 1956)-1958, 1963-1964, 1966-1970, z.j. (circa 1977)-1979, 1981-1990. 1 pak 

 

6.3.2 Eisen aan woningen en andere bouwwerken, alsmede aan erven en terreinen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 856, 929 en 1468. De bouwvergunningen die door de gemeente in de 
periode 1933-1989 zijn verleend, zijn hier niet opgenomen. Zie voor verdere informatie de 
inleiding op de inventaris. 

 
892-896 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de bouwverordeningen, 

1933, 1935-1937, 1940-1944, 1950-1953, 1957-1959, 1968-1971, 1973, 1976, 1982-1984, 
1987-1988. 3 pakken en 2 omslagen 

 
892 1933, 1935-1937, 1940-1944; 
893 1950-1953, 1957-1959; 1 omslag 
894 1968-1971, 1973; 1976; 
895 1982-1984; 
896 1987-1988. 1 omslag 

 
897 Stukken betreffende de verstrekking van gegevens aan de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten omtrent de regeling van het bouwtoezicht ingevolge de Woningwet in de 
gemeente, 
1936. 2 stukken 

 
898 Stukken betreffende de verneming van en de reactie op de uitkomsten van een door de 

inspecteur van de Volksgezondheid voor gedeeltelijk Noord-Holland en het noordelijk deel 
van Zuid-Holland gehouden onderzoek naar de toepassing van de bouwverordening uit 
1936, 
1941. 3 stukken 

 
899-901 Registers van aanvragen om een bouwvergunning, deels met aantekening van de 

genomen beslissing door de burgemeester en wethouders, 
1946-1990. 2 delen en 2 stukken 

 
899 1946-1953; 2 stukken 
900 1954-1974; 
901 1975-1990. 

 
902 Raadsbesluit betreffende de benoeming van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-

Holland te Rotterdam als deskundig college voor de welstandsbeoordeling van ingekomen 
bouwaanvragen, 
1968. 1 stuk 

 
903 Stukken betreffende de vaststelling van de bouwregistratieverordening, 

1982. 1 omslag 
 
904 Stukken betreffende de overdracht van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan het 

college van burgemeester en wethouders tot het nemen van beslissingen op verzoeken 
krachtens artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening,  
1988. 3 stukken 
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6.3.3 Aanleg en instandhouding van woonwagenstandplaatsen 

N.B. Zie ook inv.nr. 679. 
 
905 Stukken betreffende het aangaan en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

inzake woonwagencentra in het rayon Leiden, alsmede de uittreding uit deze 
gemeenschappelijke regeling, 
1972-1973, 1978-1980, 1982-1983, 1986, 1988-1990. 1 omslag 

 
906 Stukken betreffende de spreiding van woonwagenstandplaatsen in de regio Leiden c.q. de 

provincie Zuid-Holland, 
1974-1980. 1 omslag 

 
907 Stukken betreffende de aanleg van een (definitief) woonwagenkamp met twee 

standplaatsen aan de Achterweg, 
1979-1980, 1983-1993. 1 pak 

 
908 Stukken betreffende de aanleg van een tijdelijke woonwagenstandplaats aan de 

Achterweg, 
1980-1981, 1983, 1985-1986. 1 omslag 

 

6.3.4 Gebruik, verbetering en sanering van woningen; dorpsvernieuwing 

6.3.4.1 Onbewoonbaarverklaring van woningen 

 
909 Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring van woningen, 

1950-1951, 1960-1966, 1969, 1970-1972, 1974-1975. 1 omslag 
 

6.3.4.2 Afbraak van woningen 

 
910-911 Stukken betreffende de ontruiming en afbraak van woningen aan de Katwijkerweg en de 

Rijnstroomlaan in juli 1944 op last van de Duitse bezettingsmacht, alsmede de afwikkeling 
van de sloop van deze woningen, 
1944-1950. 2 omslagen 
N.B. De afwikkeling van de sloop werd na de Tweede Wereldoorlog voortgezet in het kader 
van de wederopbouw. Zie ook inv.nr. 653. 

 
910 1944-1946; 
911 1947-1950. 

 
912 Schaderapporten betreffende in juli 1944, op last van de Duitse bezettingssmacht, 

afgebroken woningen aan de Katwijkerweg en de Rijnstroomlaan ten behoeve van het 
ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (College van Algemeene 
Commissarissen voor den Wederopbouw), met bijlagen, 
1947, 1949. 1 omslag 

 

6.3.4.3 Verbetering en sanering van woningen; dorpsvernieuwing 

 
913 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen geldelijke steun krotontruiming 

en doorstroming, 
1969-1973. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 916. 
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914 Stukken betreffende de voorbereiding, in samenwerking met de directie van de 
Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Zuid-Holland, van de sanering en 
reconstructie van de dorpskern in het kader van het bestemmingsplan “Dorpskern 1976”, 
de verkrijging van een rijksbijdrage van de staatssecretaris van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening voor de uitvoering van het saneringsplan “Dorpskern”, alsmede het 
verzoek aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot toekenning van 
een lokatiesubsidie voor woningbouw in het gebied van het saneringsplan, 
1972-1985. 1 pak 
N.B. Zie ook inv.nrs. 878 en 879. 

 
915 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening geldelijke steun huisvesting 

gehandicapten, 
1979-1980. 3 stukken 

 
916 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van de verordening tot regeling van 

verhuis- en herinrichtingskosten bij woningverbetering en krotontruiming, 
1979-1980, 1985. 1 omslag 
N.B. Bij de vaststelling van deze verordening werd de verordening geldelijke steun 
krotopruiming en doorstroming ingetrokken. Zie ook inv.nrs. 913 en 919. 

 
917 Stukken betreffende het onderzoek naar de haalbaarheid van dorpsvernieuwing in de 

dorpskern tussen de Hoofdstraat en de Oude Rijn door VVK Architektuur en Stedebouw 
B.V., 
1984-1986. 1 omslag 

 
918 Stukken betreffende de vaststelling van de inspraakverordening stads- en 

dorpsvernieuwing, 
1985. 2 stukken 

 
919 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de subsidieverordening stads- en 

dorpsvernieuwing ten behoeve van onder meer de woningverbetering en het midden- en 
kleinbedrijf, 
1985, 1988, 1991. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 916. 

 

6.3.4.4 Verdeling van woonruimte 

N.B. Zie ook inv.nr. 913. 
 
920 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de woonruimte-

verordeningen, houdende regelen omtrent de toepassing van artikel 1 van de 
Woonruimtewet 1947, alsmede het verzoeken aan de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening om ontheffing van de toepassing van richtlijnen inzake de toepassing 
van de Woonruimtewet 1947 in verband met een gebrek aan ruimte in de gemeente, 
1947, 1952, 1957, 1969-1970, 1975, 1977-1979, 1982-1986, 1988-1991. 1 omslag 

 
921 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en werking van de commissie van advies, 

bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947, hier (ook) genoemd adviescommissie 
Woonruimtewet 1947, vorderingscommissie (Woonruimtewet 1947), huisvestings(advies)-
commissie en woonruimteadviescommissie, 
1947-1956, 1972-1985, 1987. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 421. 

 
922-924 Notulen van de vergaderingen van de commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de 

Woonruimtewet 1947, hier genoemd woonruimteadviescommissie, 
1964-1981. 3 delen 

 
922 1964-1969; 
923 1969-1977; 
924 1977-1981. 
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925 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van M.J. Vos, huurder van de woning 

aan het Middenjoght 3, tot plaatsing op een lijst van gegadigden voor een te bouwen 
koopwoning in het bestemmingsplan ”’t Joght 1972”, ook genoemd “'t Joght II”, in verband 
met het niet kunnen toewijzen van zijn huurwoning aan een Valkenburgse 
woningzoekende in het kader van onder andere de Woonruimtewet 1947, het verweer bij 
de Raad van State tegen het door M.J. Vos ingestelde beroep ten aanzien van de 
genomen beslissing, de inwilliging van het verzoek van M.J. Vos na de door hem 
gewonnen beroepsprocedure bij de Raad van State, alsmede de verneming van M.J. Vos 
van het geen belangstelling meer hebben voor een kavel bouwgrond in het 
bestemmingsplan, 
1976-1977, 1979. 1 omslag  

 
926 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening tot regeling van verhuis- en 

herinrichtingskosten voor bejaarden, afschriften, 
1979-1980. 3 stukken 

 
927 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de regeling woonruimteverdeling, 

1983, 1988. 1 omslag 
 
928 Jaarverslagen van de werkzaamheden van de commissie van advies, bedoeld in artikel 8 

van de Woonruimtewet 1947, hier genoemd woonruimteadviescommissie en 
adviescommissie huisvestingsaangelegenheden, over 1984, 1985, 1987 en 1988, alsmede 
correspondentie met deze commissie betreffende de afwijzing van het standpunt van de 
commissie over de heffing van leges bij de inschrijving als woningzoekende en de reactie 
op de visie van de commissie omtrent de advisering door de commissie, 
1985-1986, 1988-1989. 1 omslag 

 

6.3.5 Stichting, beheer, verhuur en verkoop van woningen en andere gebouwen door de 
gemeente 

6.3.5.1 Stichting van woningen en andere gebouwen door de gemeente 

N.B. Zie ook inv.nr. 121. 
 
929 Stukken betreffende de bouw van twaalf arbeiderswoningen aan de Burgemeester 

Lotsystraat 2-24 (even), later Burgemeester Lotsystraat 2-16 (even) en Marinus Poststraat 
2-8 (even), in het kader van de wederopbouw, alsmede de verlening van toestemming 
voor een reeds gebouwde schuur achter de woning aan de Burgemeester Lotsystraat 6, 
1940-1944, 1947, 1948, 1950. 1 pak 

 
930 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van noodwoningen, alsmede de 

verkrijging van geen toestemming hiervoor van de directeur-generaal van de 
Volkshuisvesting, 
1946. 1 omslag 

 
931 Stukken betreffende de bouw van elf woningen en een winkel aan de Burgemeester 

Lotsystraat 18-32 (even) en het Marktveld 1, 3 en 5 (met winkel) in het kader van de 
wederopbouw, 
1946-1952, 1954-1955. 1 pak 

 
932 Stukken betreffende de bouw van acht woningen voor personeel van het Marinevliegkamp 

Valkenburg aan de Burgemeester Lotsystraat 5-19 (oneven) in het kader van de 
wederopbouw, 
1946-1952, 1954-1955. 1 pak 
N.B. Zie ook inv.nr. 936. Deze bouwprojecten werden gelijktijdig uitgevoerd. 
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933 Stukken betreffende de bouw van twee betonnen middenstandswoningen aan de 
Katwijkerweg 2 en 4, later 6 en 8, in samenwerking met het bureau bouwsystemen van het 
ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, gefinancierd door de Rijnlandse 
Betonmaatschappij, in het kader van de wederopbouw, alsmede de overname van de 
Rijnlandse Betonmaatschappij van deze proefwoningen, 
1946-1952, 1954, 1956. 1 omslag 

 
934 Stukken betreffende de bouw van drie middenstandswoningen met schuurtjes voor 

personeel van het Marinevliegkamp Valkenburg aan de Marinus Poststraat 10-14 (even), 
1947-1950. 1 omslag 

 
935 Stukken betreffende de bouw van acht kleine middenstandswoningen met schuurtjes aan 

de Marinus Poststraat 3-17 (oneven), een woning met bedrijfsschuur aan de Marinus 
Poststraat 1, een woning aan de Marinus Poststraat 19 met bedrijfsschuur aan de 
Achterweg 2 en drie bedrijfsschuren aan de Achterweg 4-8 (even),  
1947-1950, 1952, 1954-1955. 1 pak 
De woning aan de Marinus Poststraat 1 is later tot winkel verbouwd. 

 
936 Stukken betreffende de bouw van acht woningen aan de Burgemeester Lotsystraat 21-31 

(oneven) en het Marktveld 7 (met winkel) en 9 in het kader van de wederopbouw,  
1947-1955. 1 pak 
N.B. Zie ook inv.nr. 932. Deze bouwprojecten werden gelijktijdig uitgevoerd. 

 
937 Stukken betreffende de bouw van negen woningen aan de Marinus Poststraat 50-66 

(even), alsmede achttien woningen, waarvan één met winkel, aan de Marinus Poststraat 
18-48 (even), 68 en 70 in het kader van de herbouwplicht (wederopbouw), 
1947-1955. 1 pak 
N.B. De herbouw vond plaats in verband met de afbraak van de woningen aan de 
Rijnstroomlaan 1-18 in juli 1944. 

 
938 Stukken betreffende de bouw van vier eengezinswoningen met schuurtjes aan het 

Marktveld 6-12 (even),  
1948-1951, 1953-1961. 1 pak 

 
939 Stukken betreffende de bouw van acht middenstandswoningen met schuurtjes voor 

personeel van het Marinevliegkamp Valkenburg aan de Rijnlaan 2-16 (even), 
1949-1952, 1954-1958, 1960-1961,1965, 1969. 1 omslag 

 
940 Stukken betreffende de bouw van vier arbeiderswoningen met schuurtjes voor 

gerepatrieerden aan de Katwijkerweg 24-30 (even) en twee kleine middenstandswoningen 
met schuurtjes aan de Burgemeester Lotsystraat 1 en 3 in het kader van de herbouwplicht 
(wederopbouw),  
1950-1954. 1 pak 
N.B. De herbouw vond plaats in verband met de afbraak van de woningen aan de 
Katwijkerweg 12-18 (even) en de Rijnstroomlaan 19 en 20 in juli 1944. 

 
941 Stukken betreffende de bouw van vijf arbeiderswoningen met schuurtjes aan de 

Middenweg 30, 32, 34, 43 en 45 in het kader van de herbouwplicht (wederopbouw), 
1951-1956, 1959. 1 pak 
N.B. De herbouw vond plaats in verband met de afbraak van de woningen aan de 
Katwijkerweg 2-10 (even) in juli 1944. 

 
942 Stukken betreffende de bouw van tien middenstandswoningen met schuurtjes voor 

personeel van het Marinevliegkamp Valkenburg aan de Rijnlaan 1-11 (oneven) en ’t 
Boonrak 18-24 (even), alsmede tien middenstandswoningen aan ’t Boonrak 6-16 (even) en 
23-29 (oneven),  
1953-1955. 1 omslag 
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943 Stukken betreffende de bouw van drie middenstandswoningen met schuurtjes en twaalf 
arbeiderswoningen met schuurtjes aan ’t Boonrak 34-62 (even), 
1953-1955. 1 omslag 

 
944 Stukken betreffende de bouw van één dubbele en vier enkele garages bij woningen aan de 

Rijnlaan en 't Boonrak, 
1954. 1 omslag 

 
945 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van tien eengezinswoningen met 

schuurtjes aan de Marinus Poststraat 25-43 (oneven),  
1955-1959. 1 omslag 

 
946 Stukken betreffende de voorbereiding voor de bouw van vijf woningen aan 't Boonrak 24a, 

26, 28, 30 en 32, 
1956. 1 omslag 

 
947 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van zes woningen aan ’t Boonrak 

31-41 (oneven),  
1960-1961. 1 omslag 

 
948 Stukken betreffende de bouw van drieëndertig eengezinswoningen aan de Frankenburg 

2-42 (even) en Claudiusdreef 1-23 (oneven) in het uitbreidingsplan “’t Joght”, 
1965-1968. 1 pak 

 
949 Stukken betreffende de aankoop van J.P. van der Nagel van de woning aan de 

Hoofdstraat 56 en de ruiling met H.A. Hooijmans van de gemeentewoning aan 't Boonrak 
48 voor de onbewoonbaar verklaarde woning aan de Hoofdstraat 58 voor afbraak ten 
behoeve van de bouw van kleine woningen voor bejaarden, alleenstaanden of kleine 
gezinnen, 
1966-1968. 1 omslag 

 
950 Stukken betreffende de bouw van negenendertig galerijwoningen (flatwoningen) aan de 

Frankenburg 13-89 (oneven) in het uitbreidingsplan “’t Joght”, 
1966-1970. 1 pak 

 
951-953 Stukken betreffende de bouw van negen bejaardenwoningen aan De Wei 1-9 en een 

dienstencentrum (gezondheidscentrum) aan de Broekweg 23 met drie bovenwoningen aan 
de Broekweg 25, 27 en 29, 
1967-1974. 2 pakken en 1 omslag 
N.B. De twaalf woningen werden beheerd door het woningbedrijf en het dienstencentrum 
(gezondheidscentrum) door de Stichting Gezondheidscentrum Katwijk. Zie ook inv.nr. 732. 

 
951 1967-1971; 
952 1972; 
953 1973-1974. 1 omslag 

 
954 Stukken betreffende de bouw van zestien woningwetwoningen voor minder 

draagkrachtigen aan het Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen 1-16 in het 
uitbreidingsplan “’t Joght”, 
1969-1972. 1 pak 

 
955 Stukken betreffende de bouw van eenentwintig bejaardenwoningen aan Het Zwammerveld 

1-21, 
1973-1976. 1 pak 

 



 75

956-957 Stukken betreffende de bouw van zestien meergezinswoningen aan de Rijnstroomlaan 
1-16 in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II”, alsmede het 
voeren van een arbitrageprocedure tegen de aannemer Bouwbedrijf De Lange - Van der 
Plas B.V. in verband met een verschil van mening over de afwerking van de woningen, 
1982, 1984-1992. 2 pakken 

 
956 1982, 1984-1986, 1988; 
957 1987-1992. 

 
958 Stukken betreffende de bouw van een wooncomplex met een winkel aan het 

Castellumplein 2, een woning aan het Castellumplein 3 en zes appartementen aan de 
Middenweg 1A-1F in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976”, 
1985-1989. 1 pak 

 

6.3.5.2 Beheer van woningen en andere gebouwen door de gemeente 

N.B. Zie ook inv.nr. 975. 
 
959 Register van brandverzekeringen voor woningcomplexen, 

1940-1967. 1 katern 
 
960 Register van ontvangsten en uitgaven van de exploitatie van de woningen (arbeiders-

woningen) aan de Burgemeester Lotsystraat 2-24 (even), later Burgemeester Lotsystraat 
2-16 (even) en Marinus Poststraat 2-8 (even) over de periode oktober 1941 - juni 1947, 
alsmede van diverse gelden over de periode januari - deels november 1944, verdeeld over 
de rubrieken: loon vaste kern en burgerslachtoffers, arbeidslonen, huishuur woningen, 
leges provinciaal bestuur, keurloon, ingehouden kosten passeren (vermoedelijk) 
hypotheekakten en diversen, 
1941-1947. 1 deel 
N.B. De woningen werden gebouwd in het kader van de wederopbouw. 

 
961 Stukken betreffende het beheer van de woningen aan de Katwijkerweg 2 en 4, later 6 en 8, 

1955-1956, 1963-1969, 1971-1972. 1 omslag 
 
962 Stukken betreffende het beheer van de woningen aan de Claudiusdreef 1-23 (oneven) en 

Frankenburg 2-42 (even), 
1967-1968, 1970-1973, 1975-1984, 1986-1991. 1 pak 

 
963 Stukken betreffende de beleidsbepaling inzake het beheer en de exploitatie van het 

woningbestand in relatie tot de onmogelijkheid van het bouwen van 
premieverhuurwoningen door het woningbedrijf, 
1972-1973. 3 stukken 

 
964 Stukken betreffende de aanbrenging van voorzieningen in woningen aan het Marktveld, de 

Katwijkerweg, Marinus Poststraat, Rijnlaan, Middenweg, ’t Boonrak, de Burgemeester 
Lotsystraat, Frankenburg, Claudiusdreef, De Wei, Het Zwammerveld en het 
Burgermeester M.A. van der Haveplantsoen, 
1978-1981. 1 pak 

 
965 Stukken betreffende de renovatie van de woningen aan de Burgemeester Lotsystraat 2, 4, 

6, 10 en 12 en Marinus Poststraat 2 en 4, 
1978-1981, 1985-1987, 1990. 1 pak 

 
966 Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van de splitsing van de flatwoningen 

aan de Frankenburg 17, 49, 51, 53, 57 en 59, 
1980-1983, 1985. 1 omslag 
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967 Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van het aanbrengen van 
spouwmuurisolatie in woningen aan de Marinus Poststraat, Burgemeester Lotsystraat, het 
Marktveld, de Katwijkerweg, Rijnlaan, Middenweg, ’t Boonrak, de Frankenburg, 
Claudiusdreef, het Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen, De Wei en Het 
Zwammerveld, 
1981-1983. 1 omslag 

 
968 Stukken betreffende de aanbrenging van energiebesparende voorzieningen in de flat aan 

de Frankenburg 13-89 (oneven), 
1981-1984. 1 omslag 

 
969 Stukken betreffende de verkrijging van rijkssubsidie voor het aanbrengen van 

voorzieningen in woningen ter verbetering van de warmte-isolatie, de verlening van 
toestemming aan huurders van woningen tot het aanpassen van de woning of het 
aanbrengen van voorzieningen in de woning voor eigen rekening, alsmede de verlening 
van opdrachten tot het aanbrengen van voorzieningen in gemeentewoningen, 
1982-1987. 1 pak 

 
970 Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van de splitsing van de flatwoningen 

aan de Frankenburg 19, 23 en 55, 
1983-1987. 1 omslag 

 
971 Stukken betreffende de verlening van opdrachten aan de Nationale Woningraad tot het 

verrichten van een onderhoudstechnisch onderzoek naar de woningen en een nader 
technisch onderzoek naar de kwaliteit van de plaatsing van dubbele beglazing in 
woningen, alsmede de verneming van de resultaten van deze onderzoeken, 
1985-1987. 1 omslag 

 
972-973 Stukken betreffende het groot onderhoud aan de woningen aan de Claudiusdreef 1-23 

(oneven) en Frankenburg 2-42 (even), 
1986-1989. 1 pak en 1 omslag 

 
972 1986-1989; 1 pak 
973 1988-1989. 

 
974 Stukken betreffende het groot onderhoud aan de flat aan de Frankenburg 13-89 (oneven),  

1988-1993. 1 pak 
 

6.3.5.3 Verhuur van woningen en andere gebouwen door de gemeente 

 
975 Stukken betreffende de verhuur en exploitatie van de woningen (arbeiderswoningen) aan 

de Burgemeester Lotsystraat 2-24 (even), later Burgemeester Lotsystraat 2-16 (even) en 
Marinus Poststraat 2-8 (even), 
1941-1946. 1 omslag 
N.B. De woningen werden gebouwd in het kader van de wederopbouw. 

 
976 Stukken betreffende de regeling van het ophalen van huishuren,  

1948, 1952-1953, 1965, 1967-1968. 1 omslag 
 
977 Raadsbesluit betreffende het gelden van de bepalingen van de Huurprijsuitvoerings-

beschikking 1948 bij huurprijsverhoging tengevolge van inwoning van derden bij huurders 
van woningen, alsmede staten, houdende opgave van woningcomplexen met oude en 
nieuwe huurprijzen, 
1948, z.j. 3 stukken 

 
978 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de huurreglementen en 

-overeenkomsten voor de woningen en garages, 
1951, 1953-1954, 1970, 1980,1984-1985, 1988. 1 omslag 
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979 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling van de huurprijzen van garages, 
1954, 1957, 1960. 3 stukken 

 
980 Stukken betreffende de vaststelling van de huurprijzen van woningen (herbouwwoningen), 

gebouwd met financiële steun van de rijksoverheid, door het ministerie van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, 
1954-1955, 1957,1960. 1 omslag 

 
981 Raadsbesluiten betreffende de vaststelling van de huurprijzen van woningen, 

1954-1955, 1957, 1960. 1 omslag 
 
982 Stukken betreffende de aanpassing van de huurprijzen van woningen in verband met de 

huurharmonisatie, 
1971-1973. 1 omslag 

 
983 Stukken betreffende de verhoging van huurprijzen van woningen in verband met het 

aanbrengen van voorzieningen, 
1979-1984, 1986, 1989. 1 pak 

 

6.3.5.4 Verkoop van woningen en andere gebouwen door de gemeente 

 
984-991 Stukken betreffende de verkoop van woningen, schuren en garages, 

1947-1950, 1956, 1961, 1963-1978, 1988-1991, 1994. 
 2 pakken, 5 omslagen en 3 stukken 

 
984 Boonrak, ‘t, 12, 22, 24, 34, 58; 
985 Burgemeester Lotsystraat 1, 3, 7, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 30; 1 pak 
986 Hoofdstraat 66; 
987 Katwijkerweg 6 en 8, voorheen 2 en 4; 
988 Marinus Poststraat 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19 (en een schuur aan de 

Achterweg 2), 22, 26, 28, 30, 32, 38, 50, 52, 62, 70; 1 pak 
989 Marktveld 1; 
990 Middenweg 30; 3 stukken 
991 Rijnlaan 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 (en afzonderlijk de garage). 

 
992 Stukken betreffende de verkoop aan B. Kuyt van de net gebouwde arbeiderswoning aan 

’t Boonrak 36, 
1954-1955. 1 omslag 

 
993 Stukken betreffende de besluitvorming tot en voorbereiding van de verkoop van woningen, 

1962, 1964-1965, 1987-1990. 1 omslag 
 

6.3.6 Stichting van woningen en andere gebouwen door derden 

N.B. Zie ook inv.nrs. 126, 127 en 1291. 
 
994 Stukken betreffende de verstrekking van een hypothecaire geldlening aan A. Teljeur, 

aannemer en loodgieter, ten behoeve van de bouw van vier woningen aan de Middenweg 
in het kader van de wederopbouw, alsmede de verlening van medewerking aan de 
vestiging van een tweede hypotheek van rijkswege op deze door J. Oudegeest gekochte 
vier woningen, 
1940-1941. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 121. 

 
995 Stukken betreffende de verkoop aan de firma Bouwbedrijf De Lange en Van der Plas via 

W. Oosterlee, aannemer, van een perceel bouwgrond aan de Broekweg ten behoeve van 
de bouw van twee woningen, 
1950-1952. 1 omslag 
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996 Stukken betreffende de verkoop aan de weduwe G. Ouwersloot-Kroon van een perceel 

bouwgrond aan de Hoofdstraat, hoek Rijnlaan, ten behoeve van de bouw van een woning 
met melkwinkel, 
1950-1952. 1 omslag 

 
997 Stukken betreffende de verkoop aan de firma Bouwbedrijf De Lange en Van der Plas van 

een perceel bouwgrond aan de Katwijkerweg ten behoeve van de bouw van twee 
woningen, grenzend aan de percelen industrieterrein en bouwgrond van de Zuid-Hollandse 
Loonbedrijven met daarop te bouwen bedrijfsgebouw, industriewoning en kantoorgebouw, 
1954-1955. 1 omslag 

 
998 Stukken betreffende de verkoop aan J.W.B. Owel van een perceel bouwgrond aan de 

Marinus Poststraat ten behoeve van de bouw van een woning, 
1956. 1 omslag 

 
999 Stukken betreffende de verkoop aan het bouwbedrijf J. Splinter van percelen bouwgrond 

aan de Hoofdstraat ten behoeve van de bouw van een dubbele bedrijfswoning en vier 
woningen, 
1956-1958. 1 omslag 

 
1000 Stukken betreffende de verkoop aan K. Twigt en P. Deul van percelen bouwgrond aan de 

Broekweg en Marinus Poststraat ten behoeve van de bouw van twee woningen, 
1957. 1 omslag 

 
1001 Stukken betreffende de verkoop aan particulieren (spaarders van de N.V. Bouwfonds 

Nederlandse Gemeenten) van kavels bouwgrond aan 't Boonrak ten behoeve van de bouw 
van vijf woningen, 
1957-1958. 1 omslag 

 
1002 Stukken betreffende de verkoop aan de firma Bouwbedrijf De Lange en Van der Plas van 

een perceel bouwgrond aan ‘t Boonrak ten behoeve van woningbouw, 
1957-1958. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 123. 

 
1003 Stukken betreffende de verkoop aan de firma J. Slootweg en Zoon van een perceel 

bouwgrond aan de Hoofdstraat, grenzend aan het perceel aan de Hoofdstraat 75, ten 
behoeve van de bouw van woningen, 
1958. 1 omslag 

 
1004 Stukken betreffende de verkoop aan de firma Bouwbedrijf De Lange en van der Plas van 

een perceel bouwgrond aan de Marinus Poststraat ten behoeve van de bouw van 
woningen, 
1958-1959. 1 omslag 

 
1005 Stukken betreffende de verkoop aan de firma Bouwbedrijf De Lange en Van der Plas van 

een perceel bouwgrond aan de Hoofdstraat ten behoeve van de bouw van winkels met 
woningen, 
1958-1959. 1 omslag 

 
1006 Stukken betreffende de verkoop aan het bestuur van de Coöperatieve Vereniging 

Raiffeisenbank "Valkenburg" Z.H., ook genoemd Coöperatieve Boerenleenbank 
Valkenburg Z.H., van een perceel bouwgrond aan Hoofdstraat ten behoeve van de bouw 
van een woning, 
1958-1959, 1961. 1 omslag 

 
1007 Stukken betreffende de verkoop aan G.S. Nagtegaal, aannemer, van percelen bouwgrond 

aan de Broekweg ten behoeve van de bouw van vijf woningen, 
1959-1961. 1 omslag 

 



 79

1008 Stukken betreffende de verkoop aan J.W. ’t Hart van een stukje grond (gedeelte van de 
Broekweg), grenzend aan de woning aan de Broekweg 13, ten behoeve van een 
verbouwing van de woning, 
1963. 1 omslag 

 
1009 Stukken betreffende de verkoop aan particulieren en bouwbedrijven van percelen 

bouwgrond aan het Middenjoght, Noorderjoght, de Prof. Dr. A.E. van Giffenstraat, het 
Lambrechtsveld, de Claudiusdreef, Frankenburg, Dr. A.E. Remouchampsstraat en nabij de 
Katwijkerweg in het uitbreidingsplan “’t Joght” ten behoeve van de bouw van woningen 
en/of garages, 
1963-1971. 1 pak 

 
1010 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van achtentwintig premie-eigenbezitswoningen, onder andere aan de Prof. Dr. 
A.E. van Giffenstraat 1-13 (oneven) en Dr. A.E. Remouchampsstraat 2-14 (even), in het 
uitbreidingsplan “’t Joght” door particulieren (combinatie van oud-Bouwfondsspaarders), 
1964-1966. 1 omslag 

 
1011 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van twaalf premiewoningen met schuren en garages aan het Lambrechtsveld 
3-25 (oneven) in het uitbreidingsplan “’t Joght” door Bouwbedrijf De Lange - Van der Plas 
B.V., 
1967-1969. 1 omslag  

 
1012 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van zeven huurwoningen met garages en bergingen aan het Middenjoght 1-7 in 
het uitbreidingsplan “’t Joght” door Bouwbedrijf De Lange - Van der Plas B.V., 
1967-1969. 1 omslag  

 
1013 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van vijftien premiewoningen aan het Lambrechtsveld 2-30 (even) in het 
uitbreidingsplan “’t Joght” door Marel’s Bouwbedrijf B.V. namens particulieren, 
1967-1972. 1 pak 
N.B. Het betreft twee bouwprojecten: zeven woningen aan het Lambrechtsveld 18-30 
(even) en acht woningen aan het Lambrechtsveld 2-16 (even). 

 
1014 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van zestien woningen met schuren aan het Middenjoght 9-24 in het 
uitbreidingsplan “’t Joght” door Marel’s Bouwbedrijf B.V. namens particulieren, 
1968-1969. 1 omslag 

 
1015 Stukken betreffende de verkoop aan G. van Delft, huisarts, van percelen grond met 

opstallen aan de Hoofdstraat, hoek Marinus Poststraat, ten behoeve van de bouw van een 
woning met praktijkruimte, 
1969-1971. 1 omslag 

 
1016 Stukken betreffende de verkoop aan H. Imthorn van een perceeltje grond achter de 

Burgermeester Lotsystraat 3 ten behoeve van de bouw van een garage, 
1970. 1 omslag 

 
1017 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van veertien premiewoningen aan de Claudiusdreef 2-16 (even) en het 
Lambrechtsveld 32-42 (even) in het uitbreidingsplan “’t Joght” door Marel’s Bouwbedrijf 
B.V. namens particulieren, 
1970-1972. 1 pak 
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1018 Stukken betreffende de verkoop aan de firma W. Oosterlee en Zonen van een strook 
grond aan het Lambrechtsveld ten behoeve van de bouw van negen woningen op het 
aangrenzende perceel aan het Lambrechtsveld 1-17 (oneven), grenzend aan het 
uitbreidingsplan “’t Joght”, 
1972, 1974, 1976. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 882. 

 
1019 Stukken betreffende de verkoop aan L.C. de Vries van grond aan de P. Oosterleestraat en 

grenzend aan de Broekweg 28 ten behoeve van de bouw van een garage, alsmede de 
behandeling van het verzoek van L.C. de Vries tot verkoop van een aangrenzend strookje 
grond ten behoeve van het verlenen van erfdienstbaarheid aan zijn buren, 
1974-1975, 1977, 1979-1980. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 126. 

 
1020 Stukken betreffende de verkoop aan de firma W. Oosterlee en Zonen van vijf kavels 

bouwgrond aan de Kruisweg in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” ten behoeve van 
woningbouw, 
1978-1979. 1 omslag 

 
1021 Stukken betreffende de verkoop aan A.T.M. Westgeest, architect, van een strook grond 

(stukje straat) aan de Korte Commandeurstraat in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” 
ten behoeve van de uitbreiding van het perceel bouwgrond aan het Castellumplein 7 voor 
een te bouwen woning en kantoor (praktijkruimte), alsmede de verplichting van de koper 
tot betaling van een bijdrage in de kosten van de aanleg van het Castellumplein, 
1978, 1980-1982. 1 omslag 

 
1022-1024 Stukken betreffende het nemen van het initiatief tot, de verlening van medewerking aan en 

de uitoefening van toezicht op de bouw van eenenzestig woningen, waarvan negentien 
woningen type A aan de Centuriedreef, vijftien woningen type B aan de Prof. Dr. W. 
Glasbergenlaan, twintig woningen type C aan het Duinzicht en zeven woningen type D aan 
de Cohortedreef, in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd "’t Joght II", door 
Marel’s Bouwbedrijf B.V. namens particulieren, 
1978-1980. 3 pakken 

 
1022 1978, febr. - sept.; 
1023 1978, okt. - dec.; 
1024 1979-1980. 

 
1025 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de algemene bepalingen voor de 

verkoop van eenenzestig te verkopen bouwkavels aan de Cohortedreef, Centuriedreef, 
Prof. Dr. W. Glasbergenlaan en het Duinzicht in het bestemmingsplan “’t Joght 1972", ook 
genoemd “'t Joght II", ten behoeve van de bouw van woningen, alsmede de verkoop aan 
particulieren van een aantal van deze kavels bouwgrond, 
1978-1981. 1 omslag 

 
1026 Stukken betreffende de verkoop aan F.P.A. van der Krogt van bouwgrond aan de 

Hoofdstraat, hoek Lange Commandeurstraat in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976”, 
ten behoeve van de bouw van een zakenpand en aan de firma W. Oosterlee en Zonen de 
resterende bouwgrond van het terrein aan de Hoofdstraat ten behoeve van woningbouw, 
1978-1981. 1 omslag 

 
1027 Stukken betreffende de verkoop aan de firma W. Oosterlee en Zonen van vier kavels 

bouwgrond aan het Marktveld in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” ten behoeve van 
woningbouw, 
1979-1980. 1 omslag 

 
1028 Stukken betreffende de verkoop aan particulieren en bouwbedrijven van kavels bouwgrond 

aan de Legioendreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, 
ten behoeve van de bouw van tien woningen, waarvan zes bungalows, 
1979-1986. 1 pak 
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1029 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van veertien premiewoningen aan de Valkenhorst 1-27 (oneven) in de eerste 
herziening van het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, door 
Bouwbedrijf De Lange - Van der Plas B.V., 
1981-1983. 1 pak 

 
1030 Stukken betreffende de overdracht om niet aan C. Houwaard van een perceeltje grond 

nabij het perceel Middenweg 9 in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” in ruil voor de 
verplichting die de gemeente jegens C. Houwaard heeft tot sloop van hetzij de gehele, 
hetzij een gedeelte van de stal achter de woning aan de Middenweg 9, en de overdracht 
om niet via de firma Oosterlee en Zonen aan C. Houwaard van een perceeltje grond achter 
het perceel Middenweg 9, alle transacties ten behoeve van de herstel van een stal, met de 
verbouw van een gedeelte daarvan tot bovenwoning, en de bouw van een garage, 
1981-1986. 1 omslag 

 
1031 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van tien premie-B-woningen aan het Duinzicht 21-30 in het bestemmingsplan 
"'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, door Bouwbedrijf De Lange - Van der Plas B.V.,  
1982-1984. 1 pak 

 
1032 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van tien premie-A-woningen aan de Prof. Dr. W. Glasbergenlaan 16-21 en de 
Joghtlaan 1-7 (oneven) in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, 
door Bouwbedrijf De Lange - Van der Plas B.V.,  
1982-1985. 1 pak 

 
1033 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van acht premie-C-woningen aan de Joghtlaan 12-26 (even), tien premie-B-
woningen aan de Meanderlaan 1-10 en zes premie-C-woningen aan de Meanderlaan 
11-16 in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, door Bouwbedrijf 
De Lange - Van der Plas B.V.,  
1982-1986. 1 omslag 

 
1034 Stukken betreffende de ontbinding van koopovereenkomsten met Bouwbedrijf De Lange - 

Van der Plas B.V. en de doorverkoop door het bouwbedrijf aan particulieren van negen 
van de tien bouwkavels aan de Joghtlaan 9-24 (oneven) in het bestemmingsplan “’t Joght 
1972”, ook genoemd “’t Joght II”, alsmede de afrekening inzake de verkoop van deze 
bouwkavels, 
1983-1984. 1 omslag 

 
1035 Stukken betreffende de verkoop aan de firma W. Oosterlee en Zonen van percelen 

bouwgrond nabij de Middenweg in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” ten behoeve 
van de bouw van woningen, waarvan een aantal aan het Majoor Mallinckrodtveld, alsmede 
de doorverkoop door het bouwbedrijf van deze bouwkavels aan particulieren, 
1983-1985. 1 omslag 

 
1036 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van tien premie-A-woningen aan de Burgemeester van ’t Woutlaan 1-19 (oneven) 
en elf vrije sectorwoningen aan de Burgemeester van ’t Woutlaan 2-22 (even) in het 
bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, door Bouwbedrijf De Lange - 
Van der Plas B.V., 
1986, 1988. 1 pak 

 
1037 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op 

de bouw van achttien premie-A-woningen aan ’t Boonrak 31-45 (oneven) en de 
Gerberalaan 1-10 in het bestemmingsplan “’t Boonrak West”, uiteindelijk genaamd 
“’t Boonrak 1989”, door de Katwijkse Bouw-Maatschappij “K.B.M.” B.V. namens 
particulieren, 
1989-1991. 1 pak 



 82

 

6.3.7 Bevordering van het eigen woningbezit 

 
1038 Bewijzen van aandeel in het aandelenkapitaal van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse 

Gemeenten, 
1956. 3 stukken 

 

7 Openbare veiligheid 

7.1 Rampen, ongevallen en geweld 

N.B. Zie ook inv.nrs. 88, 89, 90, 114, 1224 en 1225. 
 
1039 Stukken betreffende de organisatie en uitvoering van de bescherming van de bevolking 

tegen luchtaanvallen (luchtbescherming), 
1936-1945, 1952. 1 pak 

 
1040-1043 Stukken betreffende de evacuatie van burgers op last van de Duitse bezettingsautoriteiten, 

alsmede de huisvesting van en hulpverlening aan (terugkerende) geëvacueerden, 
1942-1946. 3 pakken en 1 omslag 

 
1040 1942-1943; 
1041 1944; 
1042 1945; 
1043 1946. 1 omslag 

 
1044 Stukken betreffende de voorbereiding van eventuele noodevacuaties en paniekvluchten 

van burgers als gevolg van oorlogsomstandigheden, 
1943-1944. 1 omslag 
N.B. Bevat staten, houdende opgave van eventueel te evacueren gezinnen. 

 
1045 Brief aan de minister van Oorlog betreffende in de gemeente gelegen vliegtuigwrakken, 

met een afschrift van het proces-verbaal van opperwachtmeester E. Rous van de 
Marechaussee van een op 5 december 1944 neergekomen vliegtuig, 
1946. 2 stukken 

 
1046 Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling van de “Kring 

Zuid-Holland 1 Bescherming Bevolking",  
1951-1953. 1 omslag 

 
1047 Stukken betreffende de inrichting van de plaatselijke organisatie Bescherming Bevolking, 

alsmede het houden van een oefening en een instructieavond voor de blokploegen, 
1952-1956. 1 omslag 

 
1048 Stukken betreffende het verzoek aan een aantal leden van de plaatselijke organisatie 

Bescherming Bevolking om zitting te willen nemen in het voorlopig bestuur van de 
plaatselijke Contactvereniging Bescherming Bevolking, de verlening van subsidie voor het 
beleggen van contactavonden door de vereniging, alsmede de vergoeding van kosten van 
uitstapjes door leden van de vereniging, 
1952-1957, 1961-1962, 1964, 1966. 1 omslag 

 
1049 Register van het personeel van de plaatselijke organisatie Bescherming Bevolking, 

1958-1963, 1965-1970. 1 kaartsysteem 
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1050 Stukken betreffende de verkrijging van toestemming van de kerkvoogdij van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente om in geval van nood de grote kelder onder de 
Nederlandse Hervormde Kerk te mogen gebruiken als schuilruimte voor een deel van de 
inwoners, alsmede de verlening van medewerking aan de voorlichting van de bevolking 
inzake individuele zelfbescherming, 
1960-1961. 1 omslag 

 
1051 Stukken betreffende de voorbereiding van een eventuele evacuatie van de 

burgerbevolking bij oorlogsdreiging of nadat oorlog is uitgebroken, 
1960-1961, 1966-1967, 1969. 1 omslag 

 
1052 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 

de “A-kring Zuid-Holland a Bescherming Bevolking”, 
1961, 1972-1974, 1977-1978. 1 omslag 

 
1053 Stukken betreffende de deelname aan de oefening voor de civiele verdediging, genaamd 

“Fallax 1962”,  
1962-1963. 1 omslag 

 
1054 Stukken betreffende de richtlijnen met wijzigingen inzake het optreden van de gemeente 

bij (dreigende) vredesrampen, ernstige ordeverstoring, stakingen, ernstige ongevallen etc., 
genaamd de “Vredesrampenregeling”, alsmede de verzending van de richtlijnen en van 
daarin aangebrachte wijzigingen, 
1971. 1 omslag 

 
1055 Stukken betreffende de vaststelling van “Het rampenplan van de Gemeente Valkenburg 

[ZH]”,  
1987-1988. 1 omslag 

 
1056 Staat, houdende opgave van schuilruimten in de gemeente van de plaatselijke organisatie 

Bescherming Bevolking, 
z.j. 1 stuk 

 

7.2 Gevaarlijke stoffen 

 
1057 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen regelende het afleveren, het 

bezigen en het bij zich hebben van vuurwerk, 
1977-1978, 1981. 1 omslag 

 

7.3 Brand 

7.3.1 Brandpreventie en -bestrijding 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1066 en 1086. 
 
1058-1059 Rapporten van de vrijwillige brandweer, Rijkspolitie, burgemeester en het Centrum voor 

brandveiligheid van TNO betreffende plaats gehad hebbende branden, 
1941-1943, 1945,1947-1948, 1957, 1961, 1964-1967, 1970, 1972, 1979, 1981. 
 2 omslagen 

 
1058 1941-1943, 1945; 
1059 1947-1948, 1957, 1961, 1964-1967, 1970, 1972, 1979, 1981. 

 
1060 Stukken betreffende de (ver)plaatsing van brandkranen op diverse plaatsen, alsmede de 

overname van het Rijk van het eigendom van een brandkraan aan de Zonneveldslaan, 
1946-1947, 1953, 1960, 1962, 1975, 1977-1978, 1983-1984. 1 omslag 
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1061 Stukken betreffende het treffen van regelingen met het Marinevliegkamp Valkenburg tot 
coördinatie van de brandbestrijding tussen de vrijwillige brandweer van de gemeente en de 
brandweer van het vliegveld, 
1952-1953, 1970-1971, 1983.  1 omslag 

 
1062 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en aanvulling van de brandbeveiligings-

verordeningen, 
1953, 1956, 1959-1960, 1981-1982, 1985, 1988-1989. 1 omslag 

 
1063 Stukken betreffende de toetreding tot, alsmede de wijziging en opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling tot onderlinge hulpverlening in geval van brand in de 
provincie Zuid-Holland, 
1954-1955, 1957, 1976-1978, 1983-1984. 1 omslag 

 
1064 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

regionale brandweer Rijnland, 
1971-1973, 1976-1977, 1980. 1 omslag 

 
1065 Stukken betreffende de verlening van een gebruikstoestemming op grond van de 

brandbeveiligingsverordening aan Vinytex Nederland B.V., exploitant van de 
Kwantumhallen, voor het filiaal van de Kwantumhallen aan de Voorschoterweg 45-47 
(oneven), alsmede de uitoefening van toezicht op de naleving van de voorschriften 
verbonden aan de gebruikstoestemming, 
1983-1985. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 780 (nr. 1984-04) en 1290. 

 

7.3.2 Brandweer 

N.B. Zie ook inv.nrs. 387, 391, 392, 393 en 419. 
 
1066 Stukken betreffende de uitoefening van de dienst door personeel van de brandweer, de 

toetreding als lid van de Zuid-Hollandsche Provinciale Brandweerbond, de benoeming en 
het ontslag van leden van de brandweer, de aanschaf en het beheer van materiaal ten 
behoeve van de brandweer, de samenstelling en sterkte van de brandweer, de 
(re)organisatie van de brandweer, de regeling met de N.V. Leidsche Duinwater 
Maatschappij van de voorwaarden voor het gebruik van brandkranen, die zijn aangesloten 
op het waterleidingnet, bij brand, 
1934-1935, 1937-1946. 1 omslag 
N.B. In 1939 werd de plichtbrandweer vervangen door een vrijwillige brandweer. Met de 
verordening op de vrijwillige brandweer uit 1939. 

 
1067 Stukken betreffende de aanschaf van materiaal ten behoeve van de vrijwillige brandweer, 

1946-1949, 1951-1955, 1957, 1961-1963, 1976-1977, 1984. 1 pak 
 
1068 Stukken betreffende de (re)organisatie van de vrijwillige brandweer, de verneming van 

zaken met betrekking tot de vrijwillige brandweer en haar personeel, de aanstelling, het 
ontslag, de medische keuring, bezoldiging, onderscheiding en opleiding van leden van de 
vrijwillige brandweer, de samenstelling en sterkte van de vrijwillige brandweer, de 
aanschaf van kleding en andere uitrusting voor de vrijwillige brandweer, alsmede de 
uitoefening van de dienst door het personeel van de vrijwillige brandweer,  
1946-1964. 1 pak 

 
1069 Stukken betreffende de verzekering van het personeel van de vrijwillige brandweer tegen 

ongevallen en ziekten, 
1947-1948, 1951-1955. 1 omslag 
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1070 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordeningen betreffende de 
organisatie en het beheer van de vrijwillige brandweer, 
1953-1954, 1960, 1964, 1973-1975, 1979. 1 omslag 
N.B. Met de organisatieverordening van 1953 verviel de verordening op de vrijwillige 
brandweer uit 1939. 

 
1071-1083 Persoonsdossiers van leden van de vrijwillige brandweer, 

1953, 1958-1960, 1962-1965, 1968-1971, 1973-1974, 1978-1991. 
 11 omslagen en 5 stukken  
N.B. Zie ook inv.nrs. 1066 en 1068. 

 
1071 Asselt, F. van, brandwacht 2e klas, 
 1980-1982, 1984; 
1072 Hoekstra, J., brandwacht 2e klas, 
 1962, 1970; 2 stukken 
1073 Kromhout, B., brandwacht 2e klas, brandwacht 1e klas, 
 1963, 1965, 1969-1971, 1979-1980; 
1074 Leeuwen, D. van, brandwacht 2e klas, brandwacht 1e klas, chauffeur en 

pompbediende, hoofdbrandwacht, 
 1953, 1958, 1960, 1965, 1969-1971, 1982; 
1075 Leeuwen, P. van, brandwacht 2e klas, 
 1968-1970; 
1076 Meij, C.H. van der, brandweercommandant, 
 1953, 1965, 1968-1969; 
1077 Nagel, F.N.C. van der, brandwacht 2e klas, chauffeur en pompbediende, 
 1971, 1973-1974, 1983, 1985; 
1078 Oosterlee sr., A., brandwacht 2e klas, brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht, 

brandweercommandant (vanaf 1969), 
 1953, 1958, 1964-1965, 1968-1969, 1971, 1982-1983, 1987-1990; 
1079 Oosterlee jr., A., brandwacht 2e klas, brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht, 
 1980-1982, 1985, 1991; 
1080 Oosterlee, W., ondercommandant, 
 1953, 1965, 1969; 3 stukken 
1081 Owel, J.B.W., brandwacht 1e klas, 
 1959, 1965, 1971, 1982, 1984, 1987-1988; 
1082 Owel, R.J., brandwacht 2e klas, 
 1986, 1989-1990; 
1083 Poel, P.F.H. van der, brandwacht 2e klas, brandwacht 1e klas, 
 1964-1965, 1978-1981, 1983, 1987-1988. 

 
1084 Instructie voor het personeel van de vrijwillige brandweer, 

1954. 1 stuk 
 
1085 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening vergoedingsregeling vrijwilligers bij 

de gemeentelijke brandweer, 
1979-1980. 3 stukken  

 
1086 Jaarverslagen van de vrijwillige brandweer, 

1987, 1989. 2 stukken 
 
1087 Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig bestaan van de vrijwillige brandweer, 

1989. 1 omslag 
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8 Waterstaat 

N.B. Zie ook inv.nr. 1109. 
 
1088 Stukken betreffende de bediening en het onderhoud van sluizen, de verneming van 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van de goedkeuring van de herziene keur of 
politieverordening van de Gecombineerde Ruijgelaanschen en Zonneveldspolder, alsmede 
de verneming van het hoogheemraadschap van Rijnland van de verleende vergunning aan 
W. Streef tot plaatsing van een aanlegsteiger in de Oude Rijn, 
1936-1937, 1941-1944, 1946. 1 omslag 

 
1089 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan de N.V. Amsterdamsche Ballast 

Maatschappij tot ontzanding van het kadastrale perceel nr. 1148, 
1942. 3 stukken 

 
1090 Stukken betreffende de verneming van het voornemen van het hoogheemraadschap van 

Rijnland tot verdieping van de Oude Rijn, de verlening van een bijdrage aan de verdieping 
van de Grote of Valkenburgse Watering door het hoogheemraadschap, de verneming van 
overtredingen van de algemene keur van het hoogheemraadschap, het onder de aandacht 
brengen bij de gemeente Katwijk van de mogelijkheid tot het verzouten van de Oude Rijn 
bij de uitvoering van het havenplan van die gemeente in samenwerking met het 
hoogheemraadschap, alsmede de uitbaggering, schoonmaak, demping en het graven van 
sloten, 
1948-1950, 1955-1956, 1958-1961, 1964, 1969, 1971. 1 omslag 

 
1091 Stukken betreffende de demping van een gedeelte van een sloot (Zijp 68) tussen de 

Broekweg en een perceel tuinland van N. Zandbergen nabij de algemene begraafplaats 
ten behoeve van het tegengaan van verzakkingen in die weg, 
1953-1954. 1 omslag 

 
1092 Stukken betreffende de kennisgeving van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het 

hoogheemraadschap van Rijnland inzake de verleende ontheffing aan de Amsterdamse 
Aanneming Maatschappij N.V., krachtens de verordening op de ontgrondingen Zuid-
Holland en de verordening scheepvaartbelangen Zuid-Holland, tot het baggeren van zand 
en zanderige specie uit de Oude Rijn,  
1964-1965, 1968-1969, 1971. 1 omslag 

 
1093 Stukken betreffende de verkrijging van vergunningen van het hoogheemraadschap van 

Rijnland voor het dempen en graven van boezemsloten, alsmede het leggen en hebben 
van dammen en duikers, 
1969-1970, 1973, 1978, 1985-1987. 1 omslag 

 
1094 Stukken betreffende de openbare bekendmaking van aanvragen ingevolge de 

ontgrondingenverordening Zuid-Holland, ingediend door N.V. Reticulum bij Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, inzake de verlening van een vergunning voor het ontgronden van 
enkele percelen in de Ommedijkse polder ten behoeve van zandwinning, de melding aan 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van de klachten van de bewoners van de 
Valkenburgseweg en Voorschoterweg omtrent overlast van stuifzand afkomstig van de 
zanddepots van N.V. “Reticulum” in de Ommedijkse polder, alsmede de verslaggeving van 
de besprekingen betreffende de zandwinningen in de Ommedijkse polder,  
1966-1971, 1973-1977, 1980-1984. 1 pak 
N.B. Later is de naam Ommedijkse polder veranderd in "Valkenburgse Meer", in de 
volksmond ook wel "Gat van Lagendijk" genoemd. 
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9 Verkeer en vervoer  

N.B. Zie ook inv.nr. 436. 

9.1 Verkeer te land 

9.1.1 Algemeen 

 
1095-1096 Verslagen van de staat van de wegen, voetpaden en kunstwerken binnen de gemeente, 

1933 - z.j. (ca. 1944), 1946, 1948-1970. 2 omslagen 
 

1095 1933 - z.j. (ca. 1944), 1946; 
1096 1948-1970. 

 
1097 Stukken betreffende de opgave aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van tertiaire 

wegen, de opmaak van de legger van de wegen en de zich in de wegen bevindende 
bruggen en duikers (wegenlegger) van 1940, de verlening van medewerking aan de 
vaststelling van de wegenlegger door Gedeputeerde Staten, de overname van het beheer 
en onderhoud van straten, alsmede de verlening van medewerking aan de wijziging van de 
wegenlegger van 1940 door de Commissaris der provincie Zuid-Holland, 
1933-1946. 1 omslag 

 
1098-1100 Leggers van de wegen en de zich in de wegen bevindende bruggen en duikers 

(wegenleggers); met bij de wegenlegger van 1940 de1e t/m 4e wijzigingslegger en daarop 
betrekking hebbende stukken, 
1938, 1940-1942, 1945, 1950-1953, 1955-1956, 1967-1969, 1981-1982. 
 2 delen en 1 omslag 

 
1098 1938; 
1099 1940; met 1e t/m 4e wijzigingslegger en daarop betrekking hebbende stukken, 

1941-1942, 1945, 1950-1953, 1955-1956, 1967-1969; 1 omslag 
1100 1981-1982. 

 
1101 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de wijziging van de in 1940 

vastgestelde legger van de wegen en de zich in de wegen bevindende bruggen en duikers 
(wegenlegger) door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, alsmede de opmaak van een 
nieuwe wegenlegger en de verlening van medewerking aan de vaststelling van de nieuwe 
wegenlegger door Gedeputeerde Staten in 1982, 
1951-1952, 1954-1956, 1967-1969, 1980-1982. 1 omslag 

 
1102 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van besluiten houdende 

verkeersmaatregelen ten behoeve van de verbetering van verkeerssituaties bij onder 
andere de Broekweg, Hoofdstraat, Katwijkerweg, Marinus Poststraat en Voorschoterweg, 
de behandeling van de klachten van de burgers met betrekking tot verkeerssituaties en 
-maatregelen, het ontwerp voor installatie van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt 
Hoofdstraat en Voorschoterweg, alsmede een lijst van verkeersongevallen in de 
gemeente, 
1955-1956, 1960, 1965, 1967, 1971-1979, 1981, 1985-1986.  1 omslag 

 
1103 Staten, houdende opgave van de uitkomst van verkeerstellingen op wegen in de 

gemeente, 
1956, 1972. 1 omslag 
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9.1.2 Wegen 

9.1.2.1 Algemeen 

 
1104-1105 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de grenzen van de bebouwde kom 

door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingevolge de Wegenwet en 
Wegenverkeerswet, alsmede de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom door 
de Commissaris der provincie Zuid-Holland ingevolge de Motor- en Rijwielwet, 
1934, 1939, 1942, 1961, 1973, 1980-1981, 1984, 1990. 1 omslag en 3 stukken 

 
1104 1934, 1939, 1942; 3 stukken 
1105 1961, 1973, 1980-1981, 1984, 1990. 

 
1106-1107 Stukken betreffende de overname van de commissarissen belast met de directie van de 

straatweg van de Haagse Schouw (Schouw van Duivenvoorde) bij Leiden naar Katwijk aan 
Zee van het beheer en onderhoud van het gedeelte van de straatweg, dat binnen de 
gemeente is gelegen, het tolvrij maken van de straatweg, alsmede de verbetering en het 
onderhoud van de straatweg, 
1936-1946. 2 pakken 
N.B. Zie ook inv.nr. 121. De straatweg van de Haagse Schouw bij Leiden naar Katwijk aan 
Zee is binnen de gemeente te onderscheiden in de Voorschoterweg, Hoofdstraat en 
Katwijkerweg. De Haagse Schouw werd ook Schouw van Duivenvoorde genoemd. 

 
1106 Overname van het beheer en onderhoud, het tolvrij maken en de verbetering van de 

straatweg, 
 1936-1939; 
1107 Verbetering en het onderhoud van de straatweg, 
 1940-1946. 

 
1108 Stukken betreffende de eventuele overname van het Rijk (ministerie van Marine, later 

ministerie Defensie) van het beheer en onderhoud van de Broekweg, en van het 
eigendom, beheer en onderhoud van de Zonneveldslaan, alsmede de uitoefening van 
toezicht op het beheer en onderhoud van beide wegen door het ministerie van Marine, 
later Defensie,  
1950, 1958, 1960, 1962-1965. 1 omslag 

 
1109 Stukken betreffende de overname van de Stichting tot het Beheeren van 

Landbouwgronden van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 
het eigendom van gedeelten van de Broekweg, Torenvlietslaan en de Slot- of 
Torenvlietswatering, van de verplichting tot beheer en onderhoud van de langs de 
Broekweg gelegen sloten, alsmede van de verplichting tot beheer en onderhoud van de 
Slot- of Torenvlietswatering, 
1955-1957. 1 omslag 

 
1110 Stukken betreffende de overname om niet van E.W. Mulder-Knol c.s. van een gedeelte 

van de Achterweg ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van een stuk weg waarvan 
de gemeente onderhoudsplichtige is, 
1973. 1 omslag 

 
1111 Stukken betreffende de aankoop van J., C. en G. Ouwersloot (erven Ouwersloot) van een 

gedeelte van de Achterweg ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van een stuk weg 
waarvan de gemeente onderhoudsplichtige is, 
1982. 1 omslag 

 
1112 Overzichtskaarten van de gemeente met de afmetingen van wegen, voor wat betreft de 

“bebouwde kom”, “’t Duyfrak”, “De Woerd en Zonneveld”, en de “Voorschoterweg”, 
1983. 1 omslag 
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1113 Stukken betreffende de aanleg van parkeerhavens aan het Buitenjoght, de aanleg van een 
voetpad langs de speeltuin vanaf het bestaande voetpad naar de Cohortedreef, de 
herbestrating van en de aanleg van verkeersdrempels in de Frankenburg en Legioendreef, 
de aanleg van twaalf parkeerhavens aan ’t Boonrak nabij de Gereformeerde Kerk, de 
herbetegeling van een voetpad langs de Voorschoterweg, alsmede de reconstructie van 
parkeervakken en het voetpad ter hoogte van het perceel Voorschoterweg 49, 
1986-1987. 1 omslag 

 

9.1.2.2 Aanleg en verbetering 

N.B. Zie onder meer ook inv.nrs. 768, 821, 823, 887, 1106 en 1107. 
 
1114 Stukken betreffende de aanleg van de Burgemeester Lotsystraat in het kader van de 

wederopbouw, 
1940-1941. 1 omslag 

 
1115 Stukken betreffende de verlening van goedkeuring voor de uitvoering van werkzaamheden 

door Kooijman en Van der Kraan ten behoeve van de verbetering van de Korte 
Commandeursteeg, 
1941. 1 omslag 

 
1116 Stukken betreffende de aankoop van tuingrond ten behoeve van de verbreding van de 

Middenweg, alsmede de verlening van goedkeuring voor de uitvoering van grond-, 
riolerings-, en straatwerkzaamheden door Kooijman en Van der Kraan ten behoeve van de 
verbetering van de Middenweg, 
1941, 1943. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 121. 

 
1117-1118 Stukken betreffende de aanleg van de Marinus Poststraat in het kader van de 

wederopbouw en dorpsuitbreiding, 
1946-1950, 1952, 1957-1958. 1 pak en 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 866. 

 
1117 Voorbereiding en uitvoering van de aanleg van de straat, 
 1946-1950; 1 pak 
1118 Berekening van kosten en opbrengsten in verband met de aanleg van de straat, 
 1952, 1957-1958. 

 
1119 Stukken betreffende voorbereiding van de aanleg van de Rijnlaan in het kader van de 

wederopbouw en dorpsuitbreiding, 
1951, 1954. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 865. 

 
1120 Stukken betreffende de aanleg van het eerste gedeelte van ’t Boonrak vanaf de 

Hoofdstraat, de aanleg van de Rijnlaan, alsmede de aanleg van het tweede gedeelte van ’t 
Boonrak naar de Hoofdstraat in het kader van de wederopbouw en dorpsuitbreiding, 
1953-1955, 1958. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 865. Een gedeelte van ’t Boonrak stond eerder bekend als de Laan van 
Brussee. M. Brussee had aan het begin van deze laan, op de hoek met de Hoofdstraat, een 
aantal woningen en aan het eind een fabriekje. Een gedeelte van zijn grond is aangekocht 
ten behoeve van woningbouw en straataanleg. 
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1121-1122 Stukken betreffende voorbereiding en financiering van de verbetering van het gedeelte van 
de straatweg van de Haagse Schouw (Schouw van Duivenvoorde) bij Leiden naar Katwijk 
aan Zee, dat binnen de gemeente is gelegen, de tertiaire weg nr. 5, 
1953-1964. 1 pak en 1 omslag 
N.B. De straatweg van de Haagse Schouw bij Leiden naar Katwijk aan Zee is binnen de 
gemeente te onderscheiden in de Voorschoterweg, Hoofdstraat en Katwijkerweg. De 
Haagse Schouw werd ook Schouw van Duivenvoorde genoemd. Zie voor de vorige 
reconstructie van de straatweg inv.nrs. 1106 en 1107. 

 
1121 Voorbereiding en financiering van de verbetering van de straatweg, inclusief de 

vervanging van twee bruggen, alsmede de aankoop van grond ten behoeve van de 
verbetering van de bocht in de Voorschoterweg, nabij de Zonneveldslaan, 

 1953-1961, 1963-1964; 1 pak 
1122 Voorbereiding van de aanleg van een fietspad langs de Voorschoterweg en 

Hoofdstraat in het kader van de verbetering van de straatweg, 
 1962-1964. 

 
1123 1133 Stukken betreffende de bemoeiing met de aanleg van de provinciale secundaire weg nr. 4 

(S4) tussen de provinciale secundaire weg nr. 1 te Katwijk en de Plesmanlaan te Leiden, 
1957, 1967-1976, 1982-1993, 1995. 7 pakken en 4 omslagen 
N.B. Zie onder meer ook inv.nrs. 858, 951, 1157, 1168, 1169 en 1174. 

 
1123 Hebben van bezwaren tegen door Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland 

voorbereide plannen van aanleg van de weg en de beschouwing tot verlening van 
medewerking aan de plannen, de voorbereiding van een bestemmingsplan in 
verband met de aanleg van de weg, alsmede de verlening van medewerking aan de 
verwerving van grond door de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een tunnel 
onder de te maken oprit van de Hoofdstraat naar de aan te leggen weg, 

 1957, 1967-1971; 
1124 Voorbereiding van de herverkaveling van gronden in de tuinbouwgebieden "De 

Woerd" en het "'t Joght" in het kader van de aanleg van de weg, alsmede de 
uitvoering daarvan in het gebied “De Woerd”, 

 1967-1968, 1970-1973; 
1125 Aangaan van grondtransacties met de provincie Zuid-Holland en de voorbereiding 

van de sloop van woningen ten behoeve van de aanleg van de weg, 
 1969-1974; 1 omslag 
1126 Participatie in het overleg van verschillende gemeenten over de aanleg van de weg, 
 1973, 1975-1976, 1982; 1 omslag 
1127 Standpuntbepaling en reactie ten aanzien van de tracékeuze voor de aan te leggen 

weg en de verneming van het door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgestelde 
tracé van de weg, 

 1983-1985; 
1128 Standpuntbepaling en reactie ten aanzien van het plan van aanleg van de weg, de 

verneming van het door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde plan 
van aanleg, een gesprek met de provincie Zuid-Holland naar aanleiding van het 
vastgestelde plan, alsmede het voeren van de procedure inzake het 
ontheffingverzoek tot vaststelling van hogere grenswaarden ingevolge de Wet 
Geluidhinder voor de aan te leggen weg, 

 1985-1988; 
1129 Besprekingen met de dienst verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland 

omtrent de aanleg van de weg, de ter inzagelegging van stukken met betrekking tot 
de voorgenomen onttrekking van gedeelten van de Broekweg en Zonneveldslaan 
aan het openbaar verkeer in verband met de aanleg van de weg, de reactie aan de 
Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland naar aanleiding van hun verzoek om 
gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen in verband met de aanleg van 
de weg, de beoordeling van de voorgenomen beplanting langs de weg, alsmede 
verdere bemoeiing met de aanleg van de weg, 

 1987-1990; 
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1130 Aangaan en de uitvoering van een overeenkomst met en door de provincie Zuid-
Holland inzake de aanleg van de weg, de bemoeiing met het fietspad langs de 
oostzijde van de weg, de naamgeving van straten naar aanleiding van de aanleg van 
de weg, alsmede de aansprakelijkheidsstelling, respectievelijk verlening van 
medewerking aan de aansprakelijkheidsstelling, van de provincie van geleden 
schade als gevolg van de aanleg van de weg, 

 1987-1993, 1995; 
1131 Ter inzagelegging van stukken met betrekking tot de onteigening van gronden ten 

name van de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de aanleg van de weg, 
 1988-1989; 1 omslag 
1132 Ter inzagelegging van een bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediende 

aanvraag van de dienst verkeer en vervoer van de provincie om een 
ontgrondingsvergunning voor de eerste fase van de aanleg van de weg en de 
verneming van het besluit van Gedeputeerde Staten op deze vergunningaanvraag, 
alsmede de instemming met voorstellen van de ANWB omtrent de bewegwijzering, 

 1988, 1990; 
1133 Verkrijging van uitnodigingen van de provincie Zuid-Holland voor de ingebruikname 

van het eerste en het tweede gedeelte van de weg, alsmede de verneming van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de bestemming tot 
openbare weg van de nieuw aangelegde weg, 

 1990-1991. 1 omslag 
 
1134 Stukken betreffende de verbetering van de Achterweg, 

1962-1966. 1 omslag 
 
1135 Stukken betreffende de aanleg van een voetpad langs de Voorschoterweg van de Slot- of 

Torenvlietswatering tot aan de Krom,  
1963, 1965-1968. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1134. 

 
1136-1140 Stukken betreffende de reconstructie van de Hoofdstraat, 

1963-1972, 1977-1978, 1980-1988. 4 pakken en 1 omslag 
 

1136 Voorbereiding en uitvoering van de reconstructie van gedeelten van de straat, 
almede de voorbereiding van de reconstructie van het resterende gedeelte van de 
straat, 

 1963-1972; 
1137 Voorbereiding en financiering van de reconstructie van de straat, 
 1977-1978, 1980-1986, 1988; 
1138 Bestek en voorwaarden, aanbesteding en uitvoering van de reconstructie van de 

straat, alsmede de opening van de gereconstrueerde straat, 
 1981-1985; 
1139 Aankoop van gronden ten behoeve van de reconstructie van de straat, 
 1983-1985, 1987; 
1140 Milieutechnisch onderzoek, met de constatering van bodemverorntreining onder het 

wegdek, ter plaatse van de Garage, de voormalige garage Poet, aan de Hoofdstraat 
106 in het kader van reconstructiewerkzaamheden aan de straat, 

 1984-1985. 1 omslag 
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1141-1150 Stukken betreffende de reconstructie van de Voorschoterweg, gesplitst in twee delen c.q. 
fasen, één (Valkenburgseweg) en twee (Voorschoterweg), 
1966, 1968-1984, 1986. 4 pakken en 6 omslagen 
N.B. Een gedeelte van de Voorschoterweg behoorde voor de grenswijziging van 1 juli 1966 
met de gemeente Voorschoten tot die gemeente en was genaamd Valkenburgseweg. De 
Valkenburgseweg werd op 1 juli 1973 gewijzigd in Voorschoterweg. In samenhang met de 
reconstructie van de Voorschoterweg werd de aangrenzende Valkenburgseweg in de 
gemeente Leiden, dat voor de grenswijziging van 1 juli 1966 tot de gemeente Voorschoten 
behoorde, door de gemeente Leiden gereconstrueerd. 

 
1141 Voorbereiding, financiering en uitvoering van het bestek deel één van de 

reconstructie van de weg, 
 1966, 1968-1971, 1973-1978; 1 pak 
1142 Aankoop van gronden ten behoeve van deel twee van de reconstructie van de weg, 
 1972, 1974-1975, 1977-1978, 1980-1982; 1 pak 
1143 Aankoop van gronden ten behoeve van deel één van de reconstructie van de weg, 
 1972-1977, 1979-1980, 1984; 1 pak 
1144 Opname van de toestand van de binnen- en buitenkant van woonhuizen aan de 

Voorschoterweg in het kader van de reconstructie van de weg, 
 1974; 
1145 Voorbereiding en financiering van het bestek deel twee van de reconstructie van de 

weg, 
 1974, 1976-1983; 1 pak 

N.B. Zie voor het vervolg inv.nr. 1149; 
1146 Aanleg van een fietspad langs de Voorschoterweg, deel één en twee, in het kader 

van de reconstructie van de weg, 
 1974-1979; 
1147 Opruiming van twee Duitse bunkers langs de weg in verband met werkzaamheden 

voor deel twee van de reconstructie van de weg, 
 1975-1976, 1978-1979; 
1148 Verbetering van de brug over de Wassenaarse Watering, behorend bij deel twee van 

de reconstructie van de weg, 
 1975, 1977-1980; 
1149 Voorbereiding en uitvoering van het bestek deel twee van de reconstructie van de 

weg, 
 1978-1981; 

N.B. Het vervolg van inv.nr. 1145; 
1150 Aankoop van de Staat der Nederlanden van twee perceeltjes grond nabij de 

Voorschoterweg 76 en 89, die sinds 1974 middels een privaatrechterlijke vergunning 
van de Staat in gebruik waren als ondergrond van het in het kader van de 
reconstructie van de weg aangelegde fietspad aan de westkant van de weg, 

 1986. 
 
1151 Stukken betreffende de aankoop van W. Oosterlee van een strook grond aan de Kerkweg 

en Broekweg ten behoeve van de verbreding van de Kerkweg en de aanleg van een 
trottoir langs de Broekweg, 
1966-1968. 1 omslag 

 
1152 Stukken betreffende de doortrekking van de Claudiusdreef richting de Marinus Poststraat, 

1966, 1969-1971, 1973. 1 omslag 
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1153-1155 Stukken betreffende de reconstructie van de Katwijkerweg, 
1966-1974, 1978-1980, 1987. 3 pakken  

 
1153 Vervanging van de brug over de Grote Watering in het kader van de reconstructie 

van de weg, 
 1966, 1968-1973; 
1154 Aankoop van gronden ten behoeve van de reconstructie van de weg, 
 1967-1972, 1978-1980, 1987; 
1155 Voorbereiding, financiering en uitvoering van de reconstructie van de weg, 
 1967-1974. 

 
1156 Stukken betreffende de reconstructie van het Dorpshuisplein, 

1970-1983. 1 omslag 
 
1157 Stukken betreffende de afhandeling van ingediende bezwaren van de verkeerswerkgroep 

Valkenburg aan de Rijn/Katwijk tegen de aanleg van de provinciale secundaire weg nr. 4 
(S4) en tegen de verbreding van de Hoofdstraat, 
1974. 1 omslag 

 
1158-1159 Stukken betreffende de aanleg van de Joghtlaan, 

1975, 1977-1984, 1986. 2 pakken  
N.B. Zie ook inv.nr. 1519. 

 
1158 Aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van de laan, 
 1975, 1977-1978, 1980-1984, 1986; 
1159 Voorbereiding van de aanleg van de laan, 
 1981-1984. 

 
1160 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van A. de Vries en anderen tot 

doortrekking van het voetpad achter de Marinus Poststraat richting de bejaardenwoningen 
aan De Wei, 
1978-1979, 1985-1986. 1 omslag 
N.B. De afwijzing hield verband met de aansluiting van de provinciale secundaire weg nr. 4 
(S4). 

 
1161 Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg van een fietspad langs de 

Wassenaarse- of Zijlwatering naar Wassenaar in samenwerking met de gemeente 
Wassenaar, 
1978-1982. 1 omslag 

 
1162 Stukken betreffende de reconstructie van het Dorpsplein tot Castellumplein, 

1979-1982. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 878 en 879. 

 
1163 Stukken betreffende de doortrekking van de Luit Katlaan richting het gebied “'t Boonrak-

Oost” en de plaatsing van een brug over de Slot- of Torenvlietswatering in het verlengde 
van de Luit Katlaan, 
1979-1986. 1 pak 
N.B. Zie ook inv.nr. 141. 

 
1164 Stukken betreffende de aanleg van het Rekreatiepad met bijkomende werken vanaf de 

Hoofdstraat naar het sport(velden)complex “’t Duyfrak” aan de Duyfraklaan 7 in het gebied 
”'t Boonrak-Oost”, 
1981, 1983-1988. 1 pak  
N.B. Zie ook inv.nr. 141. 

 
1165 Stukken betreffende de aanleg van een fietspad van de Ranonkelstraat te Katwijk naar de 

Broekweg, 
1981-1983. 1 pak  
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1166 Stukken betreffende de reconstructie van het toegangspad naar het Botenpad en de niet-
doorgegane ontsluiting van dit pad naar het gebied van het bestemmingsplan “'t Boonrak-
West”, uiteindelijk genaamd “’t Boonrak 1989”, 
1984-1989. 1 pak 

 
1167 Stukken betreffende de herinrichting van de Middenweg, 

1985. 1 omslag 
 
1168-1169 Stukken betreffende de reconstructie van de Achterweg in relatie tot de aanleg van de 

provinciale secundaire weg nr. 4 (S4), 
1985-1990. 2 pakken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 1128, 1129 en 1130. 

 
1168 1985-1987; 
1169 1988-1990. 

 
1170 Stukken betreffende de afhandeling van een bezwaarschrift van L.J.W.G. de Jong met 

betrekking tot de herinrichting van de Legioendreef en de omlegging van de entree van 
deze straat in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd “’t Joght II”, alsmede het 
verweer bij de Raad van State tegen het door L.J.W.G. de Jong ingestelde beroep ten 
aanzien van de genomen beslissing, 
1986-1990. 1 pak 
N.B. Deze procedure kwam voort uit het bezwaar tegen de verlenging van de Frankenburg 
(Legioendreef) in het vastgestelde bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght 
II”. 

 
1171 Stukken betreffende de reconstructie van het voetpad ter plaatse van de woningen aan de 

Hoofdstraat 46-54, 
1987. 1 omslag 

 

9.1.2.3 Openbare verlichting 

 
1172-1174 Stukken betreffende de aanleg, het beheer, onderhoud en de vernieuwing van elektrische 

straatverlichting, alsmede de energiebesparing op elektrische straatverlichting, 
1945-1960, 1962-1967, 1969-1972, 1974-1975, 1978-1984, 1986, 1989-1991, 1993. 
 1 pak en 2 omslagen 

 
1172 1945-1946; 
1173 1947-1960, 1962-1967, 1969; 1 pak 
1174 1970-1972, 1974-1975, 1978-1984, 1986, 1989-1991, 1993. 

 

9.1.2.4 Parkeerterreinen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1113 en 1136. 
 
1175 Stukken betreffende de inrichting en uitvoering van een te dempen gedeelte van de haven 

aan het Veerpad als parkeerplaats, 
1963-1964. 1 omslag 

 
1176 Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg van parkeerhavens aan de 

Frankenburg, alsmede de afhandeling van klachten en voorgestelde oplossingen van de 
flatraad “Frankenburg” inzake het huisvuilprobleem en de parkeersituatie bij de flat aan de 
Frankenburg 13-89 (oneven), 
1968, 1983, 1990. 1 omslag 
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1177 Stukken betreffende de voorbereiding tot het verkrijgen van grond aan de Achterweg van 
de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein voor 
vrachtwagens, 
1974-1975. 1 omslag 

 
1178 Stukken betreffende de verlening van goedkeuring voor het gedeeltelijk verplaatsen van 

het parkeerterrein van Van der Meij B.V. aan de Duyfraklaan, ter hoogte van de 
Voorschoterweg 9, in verband met de uitbreiding van de schuurruimte aan de Duyfraklaan, 
1984. 2 stukken 

 
1179 Stukken betreffende de aanleg van achtentwintig parkeerhavens aan het Buitenjoght, 

alsmede de instelling van een parkeerverbod in een gedeelte van de Claudiusdreef, 
1985-1986. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1113. 

 
1180 Stukken betreffende de aanwijzing van een bestaande parkeerplaats in de Rijnlaan als een 

invalidenparkeerplaats, alsmede de wijziging van de situering van deze 
invalidenparkeerplaats, 
1985-1988. 1 omslag 
N.B. De aanvrager van de invalidenparkeerplaats, H.J. Mathlener, gaf in december 1987 te 
kennen dat hij geen prijs meer stelde op de laatstgekozen parkeerplaats. Mocht hij op zijn 
beslissing terugkomen, dan kan het genomen besluit ten aanzien van de uiteindelijke plaats 
van de parkeerplaats alsnog worden uitgevoerd. 

 
1181 Stukken betreffende de verkrijging van een bijdrage van Bouwbedrijf De Lange - Van der 

Plas B.V. in de aankoopkosten van een stuk grond voor de aanleg van een parkeerterrein 
voor grote vrachtwagens, nadat een eerder daarvoor bestemde locatie aan de Joghtlaan 
een andere bestemming had gekregen, 
1985, 1987. 1 omslag 

 

9.1.2.5 Werken van derden 

 
1182 Stukken betreffende de mededeling aan verzoekers om verlaging van trottoirs voor in- en 

uitritten, of om aanleg, verbreding en verlegging van in- en uitritten, inzake de 
gemeentelijke bereidheid tot uitvoering van deze werkzaamheden, 
1973, 1975-1978, 1983, 1985, 1990. 1 omslag 

 
1183 Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor de aanleg en vervanging van 

inritten aan de Legioendreef, Hoofdstraat en Torenvlietslaan,  
1984, 1986. 1 omslag 

 

9.1.3 Bruggen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1121, 1148, 1153 en 1163. 
 
1184 Stukken betreffende het onderhoud van de brug in de Achterweg, de overname van de 

gemeente Wassenaar van het beheer en onderhoud van de brug met sluis over de 
Wassenaarse of Zijlwatering in de Rijndijk, de overname van de familie Beelaerts van 
Blokland van het beheer en onderhoud van de brug met sluis over de Slot- of 
Torenvlietswatering, almede het beheer van het overgebleven gedeelte van de door de 
Duitse weermacht afgebroken brug over de Wassenaarse of Zijlwatering, 
1936-1941, 1943-1945. 1 omslag 
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1185-1187 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe brug over de Wassenaarse of Zijlwatering in 
de Rijndijk, 
1945-1947, 1949-1960, 1964. 1 pak en 2 omslagen 

 
1185 Hebben van een geschil met de gemeenten Voorschoten en Wassenaar over de 

eigendomsrechten van de oude brug die in 1943 door de Duitse weermacht werd 
afgebroken, en het aangaan van een overeenkomst met de besturen van deze 
gemeenten tot regeling van de eigendomsrechten van de nieuwe brug, alsmede de 
aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van nieuwe brug, 

 1945-1946, 1950-1960, 1964; 
1186 Voorbereiding van de bouw van de nieuwe brug, 1 pak 
 1945-1947, 1949, 1951-1953; 
1187 Uitvoering en financiering van de bouw van de nieuwe brug, 
 1951-1956. 

 
1188 Stukken betreffende de vervanging van de brug over de Kaswatering door een dam met 

duiker, 
1954-1956. 1 omslag 

 
1189 Stukken betreffende de aanleg van een houten voetbrug over de Grote of Valkenburgse 

Watering achter het dorpshuis vanaf de Ringweg ter ontsluiting van het uitbreidingsplan 
"'t Joght", 
1965-1966. 1 omslag 

 
1190 Stukken betreffende de aanleg van twee voetbruggen over de Grote Watering en één 

voetbrug over de Slot- of Torenvlietswatering, 
1966-1967. 1 omslag 

 
1191 Stukken betreffende de bouw van de houten voetbrug over de Grote Watering tussen de 

P. Oosterleestraat en de Claudiusdreef ter vervanging van de houten noodbrug, alsmede 
de bouw van een houten verkeersbrug op dezelfde plaats ter vervanging van de houten 
voetbrug, 
1972, 1975-1979, 1983-1987. 1 pak 

 

9.1.4 Middelen van vervoer 

 
1192 Stukken betreffende de verlening van medewerking bij de totstandkoming en exploitatie 

van autobusdiensten en de verlening van goedkeuring of vergunning voor het plaatsen van 
halteborden ten behoeve van autobusdiensten, 
1933, 1938-1942, 1946. 1 omslag 

 
1193 Stukken betreffende het toezicht op en de ondersteuning van het vervoer met huurauto's, 

1937-1941, 1946. 1 omslag 
 
1194 Stukken betreffende de bemoeiing met de autobusverbinding van Valkenburg-Leiden vice 

versa, later Katwijk-Valkenburg-Leiden vice versa, 
1947-1954, 1956-1957, 1961-1962, 1964, 1968. 1 omslag 

 
1195 Stukken betreffende de verlening van goedkeuring voor de (ver)plaatsing van abri's, ofwel 

wachthuisjes, 
1953-1955, 1960-1961, 1965. 1 omslag 

 
1196 Stukken betreffende de ondersteuning van het beroep van de Stichting Reizigers 

Openbaar Vervoer tegen de goedkeuring van de dienstregeling van de Noord-Zuid-
Hollandse Vervoer Maatschappij N.V., waardoor inkrimping van autobusverbinding lijn 30 
Katwijk-Valkenburg-Leiden zal ontstaan, 
1979-1982. 1 omslag 
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1197 Stukken betreffende de participatie in de verrichting van de lijnvoeringsstudie Katwijk-
Rijnsburg-Valkenburg door de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V. ten 
behoeve van de verbetering van het lijnennet, alsmede de indiening van een 
bezwaarschrift bij de Rijksinspecteur van het Verkeer in het district Noord-West tegen de 
gang van zaken rond de invoering van de nieuwe lijn 33 van de vervoersmaatschappij, 
1986-1990. 1 pak  

 

9.1.5 Verkeersveiligheid en -maatregelen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 678, 1179, 1221 en 1290. 
 
1198 Stukken betreffende de onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer, 

1950, 1952-1955, 1965-1966, 1971-1973, 1975, 1978, 1980-1982. 1 omslag 
 
1199 Stukken betreffende het in beroep gaan bij de Kroon tegen het besluit van Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland tot gesloten verklaring van de Veerdam naar het 
Valkenburgerveer (voetveer Valkenburg-Oegstgeest over de Oude Rijn) in de gemeente 
Oegstgeest voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen en alle wagens, 
1951. 1 omslag 

 
1200 Stukken betreffende de vaststelling van gemeentelijke verkeersmaatregelen, 

1954-1956, 1958, 1960-1961, 1964-1978, 1980-1989. 1 pak 
 
1201 Stukken betreffende de instelling en handhaving van een parkeerverbod aan één zijde van 

het Marktveld, alsmede de behandeling van een klacht met voorstel tot oplossing van C. 
de Bruin, wonende aan het Marktveld 6, inzake de parkeerproblematiek op het Marktveld, 
1967, 1973. 1 omslag 

 
1202 Stukken betreffende de verneming en behandeling van de klachten van de 

verkeerswerkgroep Valkenburg aan de Rijn/Katwijk over gevaarlijke verkeerssituaties en 
verkeershinder op de Voorschoterweg, Hoofdstraat, Katwijkerweg en Valkenburgseweg, 
met voorstellen van de gewenste verkeersmaatregelen, 
1976-1980. 1 omslag 
N.B. Met een aangeboden verslag over de resultaten van de gehouden enquête langs de 
tertiaire weg nr. 11, georganiseerd door de Verkeerswerkgroep Valkenburg aan de 
Rijn/Katwijk. 

 
1203 Stukken betreffende de overdracht van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan 

burgemeester en wethouders tot afgifte van invalidenparkeerkaarten, 
1977. 2 stukken 

 
1204 “Verkeerscirculatieplan Valkenburg 1978”, opgesteld door Ingenieursburo Van Dijk, 

verkeersadviseurs, 
1978. 1 deel 

 

9.2 Verkeer te water 

9.2.1 Waterwegen en havens 

N.B. Zie ook inv.nr. 156. 
 
1205 Stukken betreffende de beantwoording van vragen van de Subcommissie 

Scheepvaartrechten van de Centrale Commissie van Advies en Bijstand voor het 
Verkeersfonds ten aanzien van de heffing van haven- en kadegelden, 
1938. 1 omslag 
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1206-1207 Stukken betreffende de aanvulling van de verordening op de heffing van havengeld uit 
1922, de vaststelling van de verordeningen op de heffing en invordering van havengeld, 
alsmede het niet meer indienen van een nieuwe verordening, gezien de geringe inkomsten 
aan havengelden, 
1943, 1950, 1952, 1957-1958, 1963. 2 omslagen 

 
1206 1943; 
1207 1950, 1952, 1957-1958, 1963. 

 
1208 Bekendmaking door de burgemeester van de verhoudingen van de heffing van 

havengelden, 
1946. 1 stuk 

 
1209 Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen op de heffing van kadegeld en 

overslagrecht, alsmede het niet meer indienen van een nieuwe verordening, gezien de 
geringe inkomsten aan kadegelden en overslagrechten,  
1952, 1955-1956, 1959. 1 omslag 

 
1210 Stukken betreffende de reconstructie van de keerwand in de Grote Watering nabij de 

Hoofdstraat 2, 
1985-1987. 1 omslag 

 

9.2.2 Vervoer te water 

 
1211 Stukken betreffende de verneming van de genomen besluiten door de Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland inzake de vaststelling van het tarief voor het veerrecht van het 
voetveer Valkenburg-Oegstgeest over de Oude Rijn, alsmede de sluiting van het veer over 
de tankval van water nabij de Voorschoterweg in verband met personen die in de 
gemeente landbouwproducten komen halen, 
1933, 1936, 1939-1940, 1942, 1944-1945. 1 omslag 

 
1212 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van D. Bol, veerschipper van het voetveer 

Valkenburg-Oegstgeest over de Oude Rijn, tot vergoeding van verlichtingskosten over 
1943-1945, de verstrekking van inlichtingen aan het Nederlandsch Binnenvaartbureau 
omtrent veerschipper D. Bol, de indiening van het verzoek bij de gemeente Oegstgeest tot 
verbetering van de verlichting bij het voetveer, alsmede de indiening van verzoeken bij de 
gemeente Oestgeest en de inspectie der Domeinen tot verbetering van de toegangsweg 
naar het voetveer, 
1947-1950, 1953. 1 omslag 

 
1213 Stukken betreffende het verzoek aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de 

gemeente Rijnsburg en de gemeente Oegstgeest tot plaatsing van borden met de 
vaartijden van het voetveer Valkenburg-Oegstgeest over de Oude Rijn, alsmede de 
uitvoering van het verzoek van kerkgangers inzake de wijziging van de vaartijden van het 
voetveer, 
1947, 1970-1971. 1 omslag 

 
1214 Stukken betreffende de vaststelling van de tarieven voor het veerrecht van het voetveer 

Valkenburg-Oegstgeest over de Oude Rijn door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
1948-1950, 1952, 1955, 1958-1959, 1962-1965, 1968, 1970-1972, 1974-1975, 1977-1979, 
1981, 1983-1988. 1 omslag 

 
1215 Stukken betreffende de bouw, verhuur en het onderhoud van het gasregulateurshuisje 

annex veerhuisje aan het Veerpad bij het voetveer Valkenburg-Oestgeest over de Oude 
Rijn, 
1950-1957, 1961, 1967-1968, 1972, 1979. 1 omslag 
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1216 Stukken betreffende de beschrijving van de historie van het voetveer Valkenburg-
Oegstgeest over de Oude Rijn, 
1953, z.j. 2 stukken 

 
1217 Stukken betreffende verlening van medewerking aan en verdere bemoeiing met de 

exploitatie en instandhouding door particuliere eigenaars van het voetveer Valkenburg-
Oegstgeest over de Oude Rijn, 
1955-1956, 1959, 1963-1964, 1985-1989. 1 omslag 

 
1218 Verslag van de bespreking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rijnsburg op 29 

september 1975 betreffende het plan voor de ondertunneling van de Oude Rijn ter plaatse 
van het voetveer Valkenburg-Oegstgeest, met geleidebrief van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, 
1975-1976. 2 stukken 

 
1219 Stukken betreffende de niet-doorgegane aanschaf, met financiële steun van de provincie 

Zuid-Holland en de gemeente Rijnsburg, van een beter beveiligde en gemotoriseerde 
veerpont voor het voetveer Valkenburg-Oestgeest over de Oude Rijn ter vervanging van 
de oude veerpont, eigendom van veerman G.B. Siebert, 
1976-1980. 1 omslag 

 
1220 Stukken betreffende de aankoop van het Energiebedrijf Rijnland van een perceeltje grond 

nabij het veerhuisje aan het Veerpad bij het voetveer Valkenburg-Oegstgeest over de 
Oude Rijn ten behoeve van F.A. Verkuil, veerman, om te gebruiken in verband met het 
enigszins te kleine veerhuisje, 
1985-1986. 1 omslag 

 

9.3 Verkeer door de lucht; vliegveld 

N.B. Zie ook inv.nrs. 662, 1045, 1061 en 1552. 
 
1221 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de procedure tot onteigening van 

gronden, ten name van de Staat der Nederlanden, ten behoeve van de aanleg van het 
vliegveld Valkenburg, alsmede de onttrekking van een gedeelte van de Broekweg aan het 
openbaar verkeer in verband met de aanleg van het vliegveld, 
1939-1940. 1 omslag 

 
1222 Stukken betreffende de verzoeken aan de minister van Defensie en Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland om vergoeding van het verlies aan inkomsten uit de grondbelasting 
tengevolge van de stichting van het vliegveld Valkenburg, het verzoek aan de Genie om 
wijziging van de benaming van het vliegveld, alsmede de verdere bemoeiing met het 
vliegveld, tijdens de Duitse bezetting “Flugplatz Katwijk” genaamd, 
1939-1940, 1945-1946. 1 omslag 

 
1223 Stukken betreffende de uitbreiding van het vliegveld Valkenburg, vanaf 1947 

Marinevliegkamp Valkenburg genaamd, door de Staat der Nederlanden en de vordering 
van de daartoe benodigde gronden door de Stichting tot het Beheeren van 
Landbouwgronden van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
1946-1951. 1 pak 

 
1224 Stukken betreffende de melding aan de commandant van het Marinevliegkamp Valkenburg 

van het te laag vliegen door vliegtuigen met het verzoek dat zoveel mogelijk te beperken, 
de toezending van een afschrift van het rapport van de postcommandant der Rijkspolitie 
inzake het vliegtuigongeval op 27 juli 1950 aan het ministerie van Marine, alsmede de 
verneming van de Koninklijke Marechausse van een vliegtuigongeval op 30 april 1951, 
1947-1951, 1961-1962, 1964. 1 omslag 
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1225 Stukken betreffende de verneming van een wachtmeester der Rijkspolitie van het 
vliegtuigongeval op 24 augustus 1948, de verlening van medewerking aan de vergoeding 
door het ministerie van Marine van de kosten van het herstel van de schade veroorzaakt 
door het ongeval, het verzoek aan de minister van Marine tot vergoeding van de schade 
aan de algemene begraafplaats veroorzaakt door het ongeval, alsmede het verzoek aan 
de minister van Marine om maatregelen te treffen tegen het houden van 
duikvluchtoefeningen boven het dorp, 
1948-1949. 1 omslag 

 
1226 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het bij Koninklijk Besluit verlenen 

van een vergunning ingevolge de Hinderwet (hinderwetvergunning) aan het ministerie van 
Marine ten behoeve van de aanleg van een schietstand op het Marinevliegkamp 
Valkenburg, 
1948-1950. 1 omslag 

 
1227 Stukken betreffende de verneming van besluiten en mededelingen met betrekking tot het 

Marinevliegkamp Valkenburg, de verlening van medewerking aan de opstelling van een 
aanvliegverlichting voor het vliegveld door het bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van 
Vliegvelden van het ministerie van Defensie, het bezwaar maken tegen de aanleg van een 
benzinetankdepot door het voornoemde bureau in het kader van de uitbreiding van het 
vliegveld, alsmede de verneming van de beëindiging van de vergunningovereenkomst met 
de Staat der Nederlanden inzake een gedeelte elektriciteitskabel in de Hoofdstraat ten 
behoeve van de UHF-peiler van het vliegveld, 
1949, 1952-1956, 1958-1959, 1961, 1967-1968, 1975, 1978. 1 omslag 

 
1228 Stukken betreffende de deelneming aan de vergaderingen van de bezwaren- en 

adviescommissie voor het Marinevliegkamp Valkenburg in verband met de uitbreiding van 
het vliegveld, 
1949-1952. 1 omslag 

 
1229 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de verkrijging van een 

onteigeningsvergoeding voor twee gevorderde perceeltjes van de Valkenburgse Watering 
door de Stichting tot het Beheeren van Landbouwgronden van het ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ten behoeve van de uitbreiding van het 
Marinevliegkamp Valkenburg, 
1950-1951. 1 omslag 

 
1230 Stukken betreffende de verstrekking van gegevens aan prof. W. Bruin, 

stedenbouwkundige, omtrent de invloed van de vestiging van het Marinevliegkamp 
Valkenburg in de gemeente ten behoeve van zijn studie naar de benauwde grondpositie 
van de gemeente, 
1955. 1 omslag 

 
1231 Stukken betreffende de aanwijzing van het Marinevliegkamp Valkenburg tot militair 

luchtvaartterrein door de staatssecretaris van Marine en de minister van Defensie 
ingevolge de Luchtvaartwet, 
1956, 1960-1961. 1 omslag 

 
1232 Rapport van de Technisch Physische Dienst TNO-TH met geleidebrief van de Provinciale 

Planologische Dienst van Zuid-Holland betreffende de resultaten van een onderzoek naar 
de lawaaibelasting rond het Marinevliegkamp Valkenburg, rapport van het Nationaal Lucht- 
en Ruimtevaartlaboratorium betreffende de resultaten van een meer uitgebreid onderzoek 
naar de lawaaibelasting rondom het vliegveld, alsmede plattegrond van de gemeente met 
geleidebrief van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium betreffende de 
contouren van constante lawaaibelasting zoals gepresenteerd in het onderzoeksrapport 
van het laboratorium, 
1974-1976. 1 omslag 
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1233 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan het bureau Aanleg, Beheer en 
Onderhoud van Vliegvelden van het ministerie van Defensie voor de vernieuwing van de 
aanvliegverlichting van het Marinevliegkamp Valkenburg nabij de Achterweg en Broekweg, 
1979-1980, 1982. 1 omslag 

 
1234 Stukken betreffende de deelname aan de Locale Projectgroep voor het Marinevliegkamp 

Valkenburg (LPG-Valkenburg) ten behoeve van de vaststelling van de geluidzone rond het 
luchtvaartterrein van het vliegveld; met een zoneringskaart van het vliegveld, 
1981-1983. 1 omslag 

 
1235 Stukken betreffende de verneming van de oprichting van de Stichting Valkenburgse 

Vliegtuig Spotters, 
1984-1985. 1 omslag 

 

9.4 Berichtenverkeer 

9.4.1 Posterijen 

 
1236 Stukken betreffende de indiening van een klacht bij de directeur van het Staatsbedrijf der 

Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) te Leiden tegen de sluiting van het postkantoor in 
de woning van postkantoorhouder W. Jansen wegens vakantie van de postkantoorhouder, 
het verzoek aan inspecteurs der PTT tot plaatsing van een tweede brievenbus in de 
gemeente, het aangaan van een overeenkomst met het Staatsbedrijf der PTT inzake de 
plaatsing van een brievenbus bij het postkantoor, alsmede de verneming van de 
samenstelling van een PTT-raad en PTT-kamers, 
1948, 1951-1952, 1955-1956. 1 omslag 

 
1237 Stukken betreffende de bouw van het postkantoor aan de Burgemeester Lotsystraat 3a ten 

behoeve van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT),  
1950-1952. 1 omslag 

 
1238 Stukken betreffende de aankoop van G.A. Knijnenburg van het perceel met woning aan de 

Hoofdstraat 66 ten behoeve van het voorzien in de behoefte van een postkantoor, 
1951. 2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 384. 

 
1239 Stukken betreffende de verhuur aan M. Kroon, postbesteller, van het postkantoor aan de 

Burgemeester Lotsystraat 3a, 
1952-1954, 1957, 1960. 1 omslag 
N.B. De vrouw van postbesteller M. Kroon was houdster van het postagentschap. 

 
1240 Stukken betreffende de verbouwing van het postkantoor aan de Burgemeester Lotsystraat 

3a op verzoek van huurder M. Kroon, postbesteller, 
1963-1967. 1 omslag 

 

9.4.2 Telecommunicatie 

 
1241 Stukken betreffende de uitoefening van toezicht op en de heffing van precariorechten voor 

draden, kabels en tijdelijke telefoonpalen ten behoeve van een radiodistributie-inrichting, 
1933, 1935, 1937-1941, 1944. 1 omslag 
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1242-1244 Stukken betreffende de verlening van vergunningen en dergelijke aan het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT), later PTT Telecommunicatie, voor de aanleg van 
telefoonkabels en de plaatsing van telefoonpalen, 
1936, 1940-1941, 1950-1954, 1956, 1958-1960, 1962, 1964-1966, 1970-1974, 1976-1980, 
1983-1988. 2 pakken en 1 omslag 

 
1242 1936, 1940-1941; 1 omslag 
1243 1950-1954, 1956, 1958-1960, 1962, 1964-1966, 1970-1971; 
1244 1972-1974, 1976-1980, 1983-1988. 

 
1245 Stukken betreffende de deelneming aan de centrale antenne-inrichting (CAI) van de 

gemeente Katwijk, 
1975-1978. 1 omslag 

 
1246 Stukken betreffende de verklaring van de bevoegdheid van de loco-burgemeester G. Vis 

om een beslissing te mogen nemen inzake de opheffing van de Coöperatieve Vereniging 
“’t Joght” U.A., waarvan het woningbedrijf voor zestien woningen lid is, alsmede de 
verlening van toestemming tot opheffing van deze vereniging,  
1976. 2 stukken 
N.B. De coöperatieve vereniging had als doel het onderhoud en de instandhouding van een 
centraal antennesysteem in het uitbreidingsplan “’t Joght”. Zie ook inv.nr. 1014. 

 
1247 Stukken betreffende de aankoop van J.P. Juffermans van een stukje grond naast de 

Hoofdstraat 40 ten behoeve van de plaatsing van een aansluitkast voor de kabeltelevisie, 
1976. 1 omslag 

 
1248 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging, uitvoering en opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling “Regeling antenne- en energievoorziening Leiden en 
omgeving” inzake het beheer en de exploitatie van een gemeenschappelijk ontvangst- en 
doorgiftestation voor radio- en televisiesignalen, alsmede de vertegenwoordiging in het 
algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling, 
1977-1979, 1981-1984, 1986-1991, 1994-1997. 1 pak  

 
1249 Stukken betreffende het overzicht van aantallen aansluitingen op de kabeltelevisie, de 

verlening van vergunningen aan de Gemeentebedrijven van Katwijk voor de aanleg van 
kabels voor de centrale antenne-inrichting (CAI-kabels), alsmede de afhandeling van het 
verzoek van bewoners van de Voorschoterweg om aansluiting op de kabeltelevisie, 
1978-1980, 1982-1984, 1986-1989. 1 omslag 

 
1250 Stukken betreffende de vaststelling van tariefwijzigingen van de gemeentelijke centrale 

antenne-inrichting (CAI) te Valkenburg door middel van wijziging van de verordening 
regelende de voorwaarden en tarieven van de gemeentelijke centrale antenne-inrichting, 
1981, 1984-1985. 1 omslag 

 
1251 Stukken betreffende de verneming van de uitslag van een enquête, georganiseerd door de 

Vereniging Lokale Omroep Katwijk, over de belangstelling voor een lokale omroep in de 
gemeenten Katwijk en Valkenburg, alsmede de verneming van deze vereniging van de 
klacht tegen de Vereniging Streekomroep Rijnland inzake de representativiteitsverklaring, 
en over de oprichting, het doel, de taken en activiteiten van de initiatiefgroep lokale 
omroep Katwijk, 
1984. 1 omslag 

 
1252 Stukken betreffende de afgifte en intrekking van een representativiteitsverklaring ten 

behoeve van de Regionale Omroep Rijnland, 
1984-1985, 1989-1990. 1 omslag 
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10 Economische aangelegenheden 

N.B. Zie ook inv.nrs. 429 en 437. 

10.1 Geldwezen 

N.B. Zie ook inv.nr. 115. 
 
1253 Stukken betreffende de regeling van de inlevering van bank- en muntbiljetten en zilverbons 

(geldzuivering), 
1945-1946. 1 omslag 

 

10.2 Land- en tuinbouw; veeteelt 

N.B. Zie onder meer ook inv.nrs. 121, 420, 857, 1124, 1330 en 1334. 
 
1254 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan en uitvoering van het 

saneringsplan van het Rijk ten aanzien van het bloembollenbedrijf, alsmede de vaststelling 
van het besluit inzake deelneming tot 10 procent in het risico van door het Rijk aan kleine 
zelfstandige bloembollenkwekers eventueel te verstrekken kredieten tot instandhouding 
van hun bedrijven, 
1933-1934. 1 omslag 

 
1255 Stukken betreffende de opgave van het (vermoedelijk) voorkomen van de besmettelijke 

veeziekte mond- en klauwzeer, de declaratie van uitgaven wegens mond- en klauwzeer, 
alsmede afschriften van door de gemeente Noordwijk afgegeven ontheffingen van het 
verbod tot vervoer van vee naar Valkenburg in verband met deze veeziekte, 
1933-1935, 1937-1938. 1 omslag 

 
1256 Stukken betreffende de reactie op het verslag van de Rijkslandbouwconsulent te 

Rotterdam over de landbouw in de gemeente, de verstrekking van gegevens aan de 
Landbouw-Crisis-Organisatie voor Zuid-Holland over het volkstuinwezen in de gemeente, 
alsmede de opgave aan het bureau voor den Voedselcommissaris voor Zuid-Holland van 
personen die van de gemeente een volkstuin voor 1943 hebben gepacht met het verzoek 
een vergunning tot beschikbaarstelling van grond voor volkstuintjes te mogen ontvangen, 
1939, 1942-1943. 3 stukken 

 
1257 Brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de verklaring van het maar 

op beperkte schaal kappen van hout door de inwoners gedurende de oorlogswinter 
1944/1945, de mededeling van het niet distribueren van hout van gemeentewege, alsmede 
de mededeling van het tegengaan van het kappen van hout gedurende de winter 
1945/1946, afschrift, 
1946. 1 stuk 

 
1258-1260 Rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek, houdende overzicht van het 

bodemgebruik en de landbouw in de gemeente, 
1933-1943, 1945-1976, 1987. 3 omslagen 

 
1258 1933-1943, 1945-1946; 
1259 1947-1964; 
1260 1964-1976, 1987. 
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1261 Stukken betreffende de ondersteuning van de bezwaren van de Commissie tot Behoud der 
Tuinbouwgronden te Katwijk aan den Rijn tegen een eventuele uitbreiding van het 
Marinevliegkamp Valkenburg ten koste van tuinbouwgronden, de verlening van subsidie 
aan de afdeling Katwijk-Valkenburg van de Algemene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur voor de Internationale Bloemententoonstelling “Flora 1953”, de 
ondersteuning van het verzoek van G.C. Bol, tuinder, aan het Bedrijfschap voor 
Sierteeltproducten om toekenning van een exportvergunning voor bloembollen (naar de 
Verenigde Staten van Amerika), alsmede een lijst van tuinders en hun gezinnen in de 
gemeente, 
1948, 1952-1953, z.j. (ca. 1957). 1 omslag 

 
1262 Stukken betreffende de verlening van een bijdrage aan de afdeling Katwijk en omstreken 

van de Commissie tot behoud van tuinbouw- en landbouwgronden ten behoeve van de 
bodemkartering van deze gronden in de gemeente door de Stichting Bodemkartering 
Wageningen, de bespreking met de Agrarische studieclub Valkenburg en andere 
organisaties omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid van ontsluiting van het 
tuinbouwgebied “’t Duyfrak”, alsmede bodem- en tuinbouwgeschiktheidskaarten van de 
gemeente van de Stichting Bodemkartering Wageningen, bodemkaarten van de gemeente 
met bijbehorende beschrijving, grondgebruikskaarten van de gemeente met bijbehorende 
meetstaten van de Topografische Dienst en een rapport van de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij inzake het bodemonderzoek op enkele percelen grasland ten noorden 
van de Grote Watering, 
1949-1950, 1953, 1958, 1960-1961, 1968. 1 omslag 

 
1263 Stukken betreffende de aankoop van de weduwe A. Offers-Ketel c.s. en de doorverkoop 

aan P. Noort, tuinder, van een perceel bouw- en tuingrond aan de Rijnstroomlaan en nabij 
de Katwijkerweg, de verkoop aan P. Noort van een strook grond, grenzend aan het perceel 
bouw- en tuingrond, alsmede de verkoop voor afbraak aan P. Noort van de door 
onteigening in eigendom zijnde bouwvallige schuur aan de Korte Commandeursstraat 2, 
alle transacties ten behoeve van de bouw van een bedrijfsschuur door P.Noort op het als 
tuingrond herbestemde perceel bouw- en teeltgrond, 
1949-1951. 1 omslag 

 
1264 Stukken betreffende de verkoop aan W. van Egmond, tuinder, van het in 1946 van hem 

onteigende strook tuingrond en wegberm aan de Achterweg, 
1951-1953. 1 omslag 
N.B. De strook grond was in 1946 onteigend ten behoeve van de verbreding van de 
Achterweg. De wegverbreding is niet doorgegaan en de gemeente had het perceel niet 
voor iets anders nodig. 

 
1265 Stukken betreffende de garantstelling voor een deel van eventuele verliezen welke de 

Stichting Waarborginstituut voor de tuinbouw in Zuid-Holland eventueel zal lijden op 
borgstellingen voor geldleningen aan tuinders in de gemeente verleend, 
1954-1955. 1 omslag 

 
1266 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de firma J. van der Nagel en 

Zoon ter compensatie en regeling van de belangen van de firma ten aanzien van twee 
door de gemeente aangekochte en door de firma gepachte percelen tuingrond met 
opstallen aan de Broekweg, het hebben van een geschil met de firma, later alleen met J. 
van der Nagel (jr.), over de uitvoering van de overeenkomst, het aangaan en de uitvoering 
van een overeenkomst van dading met J. van der Nagel (jr.) ter beëindiging van het 
geschil, alsmede de aankoop van C. Langeveld van een perceel tuingrond aan de 
Voorschoterweg ten behoeve van de compensatie van J. van der Nagel (jr.), 
1956-1965. 1 pak 
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1267 Stukken betreffende de bespreking met rijkstuinbouwconsulenten, een leraar van de 
Rijkstuinbouwschool te Lisse en de gemeenteopzichter omtrent een mogelijke oplossing 
tot verbetering van de benarde positie van de tuinbouw in de gemeente ten gevolge van de 
aanwezigheid van het Marinevliegkamp Valkenburg en de woningbouw, de indiening van 
een aanvraag tot ruilverkaveling van een tuinbouwgebied, deels gelegen in de gemeente 
Katwijk, bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in samenwerking met de 
standsorganisaties, alsmede de verneming van het door de Stichting “Tuindersbelangen” 
Rijnsburg ingediende verzoek bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot bevordering 
van een ruilverkaveling in de gemeente Rijnsburg, 
1957-1958, 1961-1962. 1 omslag 

 
1268 Rapport van het ministerie van Landbouw en Visserij betreffende de tuinbouwsituatie in de 

gemeente, 
1959. 1 stuk 

 
1269 Stukken betreffende de opstelling van een ontwerp-plan voor de ontsluiting van het 

tuinbouwgebied ”’t Duijfrak”, alsmede de voorbereiding van en deelneming aan de 
vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst in "’t Duijfrak" naar aanleiding van de aan te 
leggen provinciale secundaire weg nr. 4 (S4), 
1960, 1963, 1967-1974. 1 pak 

 
1270 Rapport van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond afdeling Valkenburg betreffende het 

verloop van de tuinbouw in de gemeente, 
z.j. (ca. 1961). 1 stuk 

 
1271 Stukken betreffende de verkoop aan de firma Gebroeders Van der Nagel van percelen 

grond in het gebied “’t Boonrak” ten behoeve van de uitbreiding van de tuinbouwgrond, 
1982. 1 omslag 

 
1272 Stukken betreffende de vaststelling van een gebied zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet 

agrarisch grondverkeer, 
1982-1983. 1 pak 

 

10.3 Industrie, dienstverlening en handel 

N.B. Zie onder meer ook inv.nrs. 675, 996, 1021, 1330, 1334 en 1335. 
 
1273 Stukken betreffende de verstrekking van gegevens aan de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor Rijnland over onder meer de stand der bevolking, werkloosheid en 
economische toestand ten behoeve van de samenstelling van de jaarverslagen, de 
mededeling aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland omtrent de 
uitkomst van een onderzoek naar de verruiming van de verkoopgelegenheid op zondag, 
alsmede het pleiten voor het voortbestaan van deze Kamer van Koophandel en Fabrieken, 
1933-1936. 1 omslag 

 
1274-1276 Stukken betreffende de bemoeiing met het houden van de jaarlijkse paardenmarkt en 

Oranjefeesten, alsmede de vergaring en verstrekking van historische en andere gegevens 
over de paardenmarkt, 
1938, 1941-1943, 1945-1946, 1948-1983, 1986-1988, z.j. 1 pak en 2 omslagen 

 
1274 1938, 1941-1943, 1945-1946, z.j.; 
1275 1948-1972; 1 pak 
1276 1965-1983, 1986-1988. 

 
1277 Stukken betreffende de intrekking van de verordeningen op de heffing en invordering van 

rechten wegens het plaatsen van paarden op de jaarlijkse paardenmarkt uit 1899, 
1946. 1 omslag 
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1278 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking van de verordeningen op de 
heffing en invordering van rechten wegens het plaatsen van kramen, tenten enz. bij 
gelegenheid van de jaarlijkse paardenmarkt en het Koninginnefeest, vanaf 1976 
Oranjefeesten geheten, alsmede de vaststelling van de regeling van de inning van deze 
rechten, 
1946-1947, 1951-1957, 1960, 1966, 1976-1977. 1 omslag 

 
1279 Stukken betreffende de instelling, samenstelling, financiering en opheffing van een 

plaatselijke prijzencommissie tot het tegengaan van ongemotiveerde prijsstijgingen, 
1946-1948, 1950-1953. 1 omslag 

 
1280 Stukken betreffende de verkoop aan L. Berghuis, directeur van Hols Krachtvoederfabriek, 

van een perceel industriegrond aan de Katwijkerweg ten behoeve van de oprichting van 
een veevoederfabriek, 
1947. 3 stukken 

 
1281 Stukken betreffende de aankoop van Nationaal Grondbezit N.V. van een perceel 

industriegrond en een perceel teelgrond aan de Katwijkerweg, alsmede een gedeelte van 
de berm van de Katwijkerweg, ten behoeve van de stimulering van de uitbreiding van de 
industrie, 
1947. 1 omslag 

 
1282 Stukken betreffende de verlening van toestemming tot het houden van feesten en 

(kermis)vermakelijkheden ten gunste van de paardenmarkt, 
1951-1955, 1957-1958, 1960. 1 omslag 

 
1283 Staat, houdende opgave van de aanwezige bedrijven met bedrijfsruimte in de gemeente, 

1952. 1 stuk 
 
1284 Stukken betreffende de verkoop via J.A.P. Mugge, bijgestaan door haar man J.F. Spiering, 

namens de Zuid-Hollandse Loonbedrijven aan de firma Bouwbedrijf De Lange en Van der 
Plas van een perceel industrieterrein en een perceel bouwgrond aan de Katwijkerweg ten 
behoeve van de oprichting van een bedrijfsgebouw, industriewoning en kantoorgebouw en 
leverplichtig tot verhuur aan de Zuid-Hollandse Loonbedrijven voor tenminste vijf jaar, met 
het recht van koop na die vijf jaar, 
1952-1955. 1 omslag 

 
1285 Stukken betreffende de verpachting van het feestterrein tussen de Castelweg, Broekweg 

en Korte Commandeurstraat ten behoeve van de plaatsing van vermakelijkheden 
gedurende de jaarlijkse paardenmarkt en Oranjefeesten, 
1955-1960, 1971-1972. 1 omslag 

 
1286 Stukken betreffende de verkoop aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende 

Goederen EMO van de voormalige vuilnisstortplaats aan de Voorschoterweg ten behoeve 
van de vestiging van een benzinestation op het voorterrein door Caltex Petroleum 
Maatschappij (Nederland) N.V. en de vestiging van industie c.q. andere bestemmingen die 
voor de gemeente aanvaardbaar zijn op het resterende deel van het terrein, alsmede de 
verhuur aan deze exploitatiemaatschappij van de berm voor het vuilnisbeltterrein als in- en 
uitritten naar het benzinestation, 
1965-1967. 1 omslag 

 
1287 Stukken betreffende de verkoop aan P.C.A. van Emmerik, eigenaar van hotel-café-

restaurant "In het Wapen van Valkenburg" van het parkeerterrein, grenzend aan de 
Hoofdstraat 13, ten behoeve van de uitbreiding van zijn bedrijf, 
1967-1968. 1 omslag 
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1288 Stukken betreffende de verkoop aan de firma Gebroeders Botermans van een gedeelte 
van de grond achter de garages aan het Middenjoght ten behoeve van de verbouwing van 
het bedrijf, alsmede de verlening van het recht van overpad aan de firma om te komen van 
de garages en te gaan naar het Middenjocht, 
1975-1976. 1 omslag 

 
1289 Raadsbesluit betreffende vaststelling van de veemarktverordening; afschrift met 

doorhalingen, 
1977. 1 stuk 

 
1290 Stukken betreffende de mededeling aan Vinytex Nederland B.V., exploitant van de 

Kwantumhallen, ten aanzien van de bestemmingsplannen van de gemeente Voorschoten 
en Valkenburg in relatie met het in gebruik nemen en houden van het bedrijfspand aan de 
Voorschoterweg 45-47 (oneven), alsmede het aangaan van een overeenkomst met 
Vinytex Nederland betreffende het hebben en houden van een in- en uitrit voor 
motorvoertuigen en een uitpad voor voetgangers en het treffen van verkeersmaatregelen 
(verkeersborden en -knipperlicht) ten behoeve van verbetering van de verkeerssituatie op 
de Voorschoterweg, 
1980-1983. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 780 (nr. 1984-04) en 1065. 

 
1291 Stukken betreffende de verkoop aan R.M.H. van Stijn, detailhandelaar (firma M.H. van 

Stijn en Zn. B.V.), van een strook grond nabij het Castellumplein ten behoeve van de 
nieuwbouw van een winkel met bovenwoning, alsmede de verplichting van de koper tot 
betaling van een bijdrage in de kosten van de aanleg van het Castellumplein, 
1982-1983. 1 omslag 

 
1292 Stukken betreffende de verkoop aan W.S. Post Beheer B.V. van grond naast het perceel 

aan de Joghtlaan 6 ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf, 
1985-1988. 1 omslag 

 
1293 Stukken betreffende de instelling van de weekmarkt voor een proefperiode van één jaar, 

de vaststelling en wijziging van de weekmarktverordening, alsmede de opheffing van de 
weekmarkt, 
1985-1989. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 525. 

 
1294 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op de heffing en 

invordering van marktgelden, 
1987-1989. 1 omslag 

 
1295 Stukken betreffende de verkoop aan Kromarkt van der Krogt B.V. van grond aan de 

voorgevel van de winkel aan het Castellumplein 4 ten behoeve van de uitbreiding van de 
winkel aan de voorgevel, 
1988. 1 omslag 

 

10.4 Energievoorziening 

 
1296 Stukken betreffende de wijziging en uitvoering van de overeenkomst met de gemeente 

Leiden uit 1931 voor de levering van elektriciteit door de Stedelijke Fabrieken van Gas en 
Electriciteit te Leiden, alsmede de verdere bemoeiing met de levering van elektriciteit door 
deze stedelijke fabrieken van Leiden, 
1936, 1939-1941, 1944-1946. 1 omslag 

 
1297 Stukken betreffende het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst met de 

gemeente Leiden voor de levering van gas door de Stedelijke Fabrieken van Gas en 
Electriciteit te Leiden, alsmede de verdere bemoeiing met de levering van gas door deze 
stedelijke fabrieken van Leiden, 
1936-1939, 1941-1942, 1944-1946. 1 omslag 
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1298-1299 Stukken betreffende de verlening van tegemoetkomingen in de kosten van de aansluiting 

van bedrijven en woningen op het electriciteitsnet door de Stedelijke Fabrieken van Gas en 
Electriciteit te Leiden, alsmede de verlening van vergunningen aan de Stedelijke Fabrieken 
van Gas en Electriciteit te Leiden, het Energiebedrijf Rijnland en de N.V. Energie- en 
Watervoorziening Rijnland voor de aanleg van elektriciteitsinstallaties en -leidingen, 
1946-1949, 1951-1963, 1965-1969, 1971-1989. 2 pakken 

 
1298 1946-1949, 1951-1963, 1965-1969, 1971-1979; 
1299 1980-1989. 

 
1300-1301 Stukken betreffende de verlening van tegemoetkomingen in de kosten van de aansluiting 

van bedrijven en woningen op het gasnet door de Stedelijke Fabrieken van Gas en 
Electriciteit te Leiden, alsmede de verlening van vergunningen aan de N.V. Nederlandse 
Gasunie, de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden en het Energiebedrijf 
Rijnland voor de aanleg of vervanging van gasinstallaties en -leidingen, 
1947, 1953, 1955, 1965-1973, 1977-1978, 1982, 1984-1985, 1987-1988. 2 pakken  

 
1300 1947, 1953, 1955, 1965-1969; 
1301 1970-1973, 1977-1978, 1982, 1984-1985, 1987-1988. 

 
1302 Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten met de gemeente Leiden voor de 

levering van elektriciteit en gas door de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te 
Leiden, 
1947-1949. 1 omslag 
N.B. Deze overeenkomsten traden in de plaats van de overeenkomsten voor de levering 
van elektriciteit uit 1931, gewijzigd in 1936, en voor gas uit 1936. 

 
1303 Stukken betreffende de bouw van een transformatorhuisje nabij de Marinus Poststraat ter 

ontlasting van het overbelaste elektriciteitsnet, 
1948-1950. 1 omslag 

 
1304-1305 Stukken betreffende het aangaan en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

“Energiebedrijf Rijnland” betreffende de exploitatie van een gemeenschappelijk 
energiebedrijf voor de elektriciteits- en gasvoorziening, alsmede de vertegenwoordiging in 
het algemeen bestuur van het energiebedrijf, 
1966-1969, 1971-1977, 1979-1983, 1985-1987. 2 pakken 
N.B. Zie ook inv.nr. 1312. 

 
1304 1966-1969, 1971-1976; 
1305 1976-1977, 1979-1983, 1985-1987. 

 
1306 Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de levering en afname van gas, alsmede de verlening en wijziging van een 
vergunning aan de N.V. Nederlandse Gasunie voor het leggen, hebben, onderhouden, 
vervangen of verwijderen van leidingen voor gastransporten in de gemeente, 
1967-1968, 1977, 1989. 1 omslag 

 
1307 Stukken betreffende de verkoop aan het Energiebedrijf Rijnland van een perceel grond 

nabij de Lange Commandeurstraat ten behoeve van de bouw van een 
hoogspanningsstation, 
1979-1980. 1 omslag 

 
1308 Stukken betreffende de verkoop aan het Energiebedrijf Rijnland van een perceeltje grond 

aan de Voorschoterweg, naast de Wassenaarse Watering, ten behoeve van het aldaar 
aanwezige gasreduceerstation, 
1980-1981. 1 omslag 
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1309 Stukken betreffende de verkoop aan het Energiebedrijf Rijnland van een perceel grond 
nabij de Voorschoterweg en het Duinzicht ten behoeve van een aldaar gebouwd 
gasreduceer- en transformatorstation, 
1980-1983. 1 omslag 

 
1310 Stukken betreffende de verkoop aan het Energiebedrijf Rijnland van een perceel grond 

nabij de Marinus Poststraat 1 ten behoeve van het aldaar aanwezige transformatorstation, 
1984-1985. 1 omslag 

 
1311 Stukken betreffende de verkoop aan het Energiebedrijf Rijnland van een strook grond nabij 

het perceel Voorschoterweg 15a ten behoeve van de plaatsing van een gasdistributiekast 
voor het voorzien van de achterliggende woonboten van gas, 
1985-1986. 1 omslag 

 
1312 Stukken betreffende het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met energie- en 

waterbedrijven, en gemeenten met betrekking tot de energie- en watervoorziening in de 
regio Zuid-Holland Noord tot totstandkoming van de N.V. Energie- en Watervoorziening 
Rijnland, alsmede de instemming met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 
“Energiebedrijf Rijnland”, 
1988-1989. 1 pak 

 

10.5 Distributie 

 
1313 Stukken betreffende het aangaan van de gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting 

van de distributiedienst in de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, de overdracht 
van de distributiebescheiden aan de gemeente Katwijk in verband met het onderbrengen 
van de distributiedienst onder de kring Katwijk, de uitvoering van distributiewerkzaam-
heden, alsmede het verzoek aan de gemeente Katwijk, en de ondersteuning van de 
verzoeken van de Christelijke Besturenbond “Katwijk” aan voormelde gemeente en het 
Centraal Distributiekantoor, inzake de instelling van een hulppost voor de distributie in de 
gemeente, 
1941-1946. 1 omslag 

 
1314 Stukken betreffende het aangaan en de intrekking van de gemeenschappelijke regeling 

inzake de inrichting van de distributidienst in de gemeenten Alkemade, Hazerswoude, 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Warmond en 
Zoeterwoude (distributiekring Leiden), alsmede de voorbereiding van distributie-
werkzaamheden, 
1947-1953, 1959, 1962-1965, 1967-1969, 1981-1983. 1 omslag 

 
1315 Stukken betreffende het aangaan en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

inzake de inrichting van de distributiedienst in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond 
(distributiekring Noordwijk), 
1989, 1998. 1 omslag 

 

11 Arbeid 

11.1 Winkelsluiting 

 
1316 Stukken betreffende de verlening van ontheffingen ingevolge de Winkelsluitingswet 1930 

en de vaststelling van een verordening als bedoeld in artikel 6 der Winkelsluitingswet 1930 
aangaande sluiting van slagerswinkels op de woensdagmiddag na één uur, 
1939, 1941. 1 omslag 
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1317 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening betreffende de aanwijzing van een 
koopavond, alsmede van de verordening betreffende de ontheffing tijdens de 
paardenmarkt en dergelijke ingevolge de Winkelsluitingswet 1976, 
1978. 3 stukken  

 

11.2 Werkgelegenheid 

N.B. Zie ook inv.nr. 1273. 
 
1318 Stukken betreffende de toestand en verrichtingen van het agentschap der 

arbeidsbemiddeling, 
1933-1941. 1 omslag 

 
1319 Stukken betreffende de steunverlening aan en werkverschaffing, later werkverruiming, 

voor werklozen, alsmede de verkrijging van rijksuitkeringen ten behoeve van 
werkloosheidsuitgaven op het gebied van steunverlening en werkverschaffing, 
1933-1943, 1945. 1 pak 

 
1320 Stukken betreffende de verlening van subsidie per geval aan bureaus voor 

beroepskeuzevoorlichting van de verschillende levensbeschouwelijke richtingen te 
’s-Gravenhage en Leiden, 
1952-1953. 1 omslag 

 
1321 Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de Regionale Commissie Wet 

Werkloosheidsvoorziening Valkenburg, Rijnsburg en Oegstgeest, 
1969-1970, 1972. 1 omslag 

 
1322 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

werkvoorzieningsschap "'t Heem" ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, 
alsmede de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur c.q. de algemene raad van de 
gemeenschappelijke regeling, 
1972-1973, 1978, 1982, 1986, 1989-1991. 1 omslag 

 
1323 Stukken betreffende de verkrijging van subsidie van het directoraat-generaal voor de 

Arbeidsvoorziening voor het project invoering van de onroerendgoedbelasting in het kader 
van de werkgelegenheidsverruimende maatregel, 
1979-1981. 1 omslag 

 

12 Welzijn en maatschappelijke zorg 

N.B. Zie ook inv.nrs. 425, 432, 437 en 440. 

12.1 Welzijnsplan en -fonds 

1324 Stukken betreffende de vaststelling van het welzijnsplan voor de periode 1982-1986 ten 
behoeve van maatschappelijke dienstverlening bejaarden-/gezondheidszorg, vorming en 
ontwikkeling, cultuur, jeugd- en jongerenwerk en sport en sportieve recreatie in de 
gemeente, 
1982-1983. 1 omslag 

 
1325 Stukken betreffende de bepaling van het subsidiebeleid aangaande de voering van het 

welzijnsfonds, 
1987. 1 omslag 
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12.2 Zieken en gewonden 

N.B. Zie ook inv.nr. 668. 
 
1326 Stukken betreffende het verzoek aan het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis 

om vergoeding van gemaakte kosten voor verbruikt verbandmateriaal etc. uit de 
plaatselijke drogisterij bij de behandeling van gewonde militairen en voor de inrichting van 
een noodhospitaal bij het vliegveld Valkenburg, 
1940. 1 omslag 

 
1327 Stukken betreffende de verklaring inzake het inroepen van een ambulancewagen van de 

Vereniging "De Verpleging" te Katwijk bij verkeersongevallen in de gemeente, 
1971. 3 stukken 

 
1328 Stukken betreffende de deelneming aan de voorbereidingen tot het treffen van de 

gemeenschappelijke regeling Centrale Post Ambulancevervoer regio Leiden, de oplegging 
door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van de gemeenschappelijke regeling Centrale 
Post Ambulancevervoer Leiden en omstreken in verband met het verstrijken van de termijn 
waarin de gemeenschappelijke regeling ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten had 
moeten worden aangeboden, de gemeentelijke vertegenwoordiging in het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling, alsmede de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling, 
1978-1984, 1986, 1989-1990. 1 pak 

 

12.3 Gezinszorg 

 
1329 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de 

toekenning van bijdragen uit de gemeentekas in de kosten van gezinsverzorging, 
1955, 1960. 3 stukken  

 

12.4 Armen; werklozen; getroffenen door economische crisis 

N.B. Zie ook inv.nr. 1319. 
 
1330 Stukken betreffende de samenstelling, werkzaamheden en opheffing van het plaatselijk 

crisiscomité voor aanvullende en opheffende steunverlening aan personen die tengevolge 
van crisisverschijnselen in moeilijkheden verkeren (steunverlening A), en aanvullende 
steunverlening aan ondersteunde werklozen (steunverlening B), alsmede de samenstelling 
en werkzaamheden van het sub-comité tot uitvoering van aanvullende steunverlening aan 
ondersteunde werklozen (steunverlening B), 
1933-1942. 1 omslag 
N.B. De voorzitter, secretaris en penningmeester kregen na de opheffing van het 
crisiscomité een gedenkpenning ter ere van hun werkzaamheden voor het comité. 

 
1331 Staten, houdende opgave van de onderstand met geld en levensbehoeften, benevens 

uitbesteding, indien deze bij voornoemde onderstand als nevenarbeid voorkomt, door het 
gemeentebestuur rechtstreeks of door instellingen van weldadigheid in 1932-1943 en 
1945, alsmede van de huisvesting in vrije woningen of in woningen tegen verminderde 
prijs, in hofjes en dergelijke, rechtstreeks beheerd door het gemeentebestuur of door 
instellingen van weldadigheid in 1932-1943 en 1945, 
1933-1944, 1946. 1 omslag 

 
1332 Stukken betreffende de opgave van instellingen van weldadigheid en verrichtingen 

aangaande het armwezen, de verstrekking van inlichtingen over de wijze van uitoefening 
van de armenzorg, alsmede de vergoeding van verpleegkosten van armlastige patiënten, 
1934-1943, 1945-1946. 1 omslag 
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1333 Stukken betreffende de oprichting, samenstelling, werkzaamheden en financiering van de 
plaatselijke Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Nooden, 
1936-1937, 1939-1941, 1943. 1 omslag 
N.B. Deze commissie is opgericht na de opheffing van het Nationaal Crisis-Comité. 

 
1334 Stukken betreffende de verlening van financiële bijdragen aan noodlijdenden via de 

plaatselijke Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Nooden, alsmede de verlening 
van medewerking bij het verkrijgen van gelden door deze commissie van onder andere het 
Nationaal Fonds van Bijzondere Nooden en de Stichting Rijnlandsch Borgstellingsfonds 
voor de middenstand ten behoeve van de steunverlening aan noodlijdenden, 
1936-1942. 1 omslag 
N.B. De stukken zijn gevormd door zowel het gemeentebestuur als de plaatselijke 
Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Nooden. 

 
1335 Stukken betreffende de aansluiting bij de Stichting Rijnlandsch Borgstellingsfonds voor de 

middenstand en het aangaan van een overeenkomst met dit fonds door het ter beschikking 
stellen van een renteloze geldlening, 
1940-1942. 1 omslag 

 
1336 Stukken betreffende het onderzoek naar en de afrekening van de exploitatie van de 

Centrale Keuken om minder draagkrachtigen van goedkope, warme maaltijden te voorzien 
gedurende de bezettingsjaren, 
1946-1948. 1 omslag 

 
1337 Stukken betreffende de vaststelling en aanvulling van de verordening houdende 

voorschriften betreffende de behandeling van aanvragen om bijstand en van 
bezwaarschriften, als bedoeld in de artikelen 29 en 38 van de Algemene Bijstandswet, 
1964. 1 omslag 

 
1338 Richtlijnen voor de bijstandverlening in de gemeente krachtens de Algemene Bijstandswet, 

z.j. (ca. 1966). 1 stuk  
 

12.5 Bejaarden 

N.B. Zie ook inv.nrs. 926, 951, 952 en 953. 
 
1339 Stukken betreffende de verstrekking van subsidie aan het Comité bejaardenzorg 

Valkenburg ten behoeve van maandelijkse contactmiddagen voor ouderen, 
1956-1957. 1 omslag 

 
1340 Stukken betreffende het verzoek aan Hare Majesteit de Koningin tot deelname van een 

groep ouderen aan het jaarlijkse defilé voor de koningin, alsmede het verzoek aan de 
Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg tot deelname aan het defilé van het 
daaropvolgende jaar, 
1962. 1 omslag 

 
1341 Stukken betreffende de deelneming in de Stichting Dienstencentrum Rijnsburg voor hulp 

aan bejaarden en niet-bejaarden, voor zover hun behoeften aan hulp overeenkomen met 
bejaarden, 
z.j. (ca. 1971), 1986. 2 stukken 

 
1342 Stukken betreffende de bemanning van de alarmbel (alarmeringssysteem) in het 

gezondheidscentrum aan de Broekweg 23 ten behoeve van de bejaardenwoningen aan 
De Wei 1-9, 
1976, 1978-1982. 1 omslag 

 
1343 Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Indicatiecommissie 

Bejaardenoorden voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, alsmede de samenstelling van de 
Indicatiecommissie Bejaardenoorden en Verpleeginrichtingen, 
1978, 1980, 1986, 1989. 1 omslag 
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12.6 Kinderen 

 
1344 Stukken betreffende (de verlening van medewerking aan) de aanleg van een speeltuin 

achter de Gereformeerde Kerk ten behoeve van de Algemene Speeltuinvereniging 
Valkenburg Z.H., de verlening van medewerking aan de exploitatie van de speeltuin door 
de speeltuinvereniging, de ontruiming van de speeltuin wegens uitbreiding van de 
Gereformeerde Kerk, alsmede de voorbereiding van de verplaatsing van de 
speelwerktuigen naar een ander terrein; met statuten van de speeltuinvereniging, 
1961-1964, 1968, 1971-1973. 1 omslag 

 
1345 Stukken betreffende de verneming van de oprichting van de Stichting Peuterburg, alsmede 

de huisvesting van de peuterspeelzaal van deze stichting, genaamd peuterspeelzaal 
“Kleuterburg”, 
1972, 1975, 1977-1985, 1988-1991. 1 omslag 

 
1346 Stukken betreffende de verwijdering van de zandbak aan het Buitenjoght bij de 

Claudiusdreef, de voorbereiding van de aanleg van een speelgelegenheid bij de flat aan 
de Frankenburg, de voorbereiding van de plaatsing van speelwerktuigen bij de Marinus 
Poststraat respectievelijk op het Dorpshuisplein, alsmede de beschikbaarstelling van 
materiaal aan de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente ten behoeve van 
de aanleg van een speelplaats nabij de Nederlandse Hervormde Kerk, 
1972-1976. 1 omslag 

 
1347 Statuten van de Vereniging Soos "De Peuk" (jeugdsociëteit “De Peuk”), concept, 

1978. 1 stuk 
 
1348 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oplossing van de 

huisvestingsproblematiek van de jeugdsociëteit “De Peuk”, alsmede de voorbereiding van 
de bouw van een nieuw onderkomen voor deze jeugdsociëteit in het gebied "'t Boonrak-
Oost" nabij de Hoofdstraat, 
1978, 1980-1985, 1987. 1 omslag 

 
1349 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de realisatie van een speeltuin 

achter de flat aan de Frankenburg en een clubgebouw nabij de Cohortedreef door de 
Valkenburgse Speeltuin Vereniging, 
1983-1985. 1 omslag 

 
1350 Stukken betreffende de verlening van een subsidie aan de Stichting Jivak en de 

garantstelling in het eventuele exploitatietekort ten behoeve van de culturele activiteiten 
voor kinderen, 
1985-1986. 1 omslag 

 

12.7 Getroffenen door oorlog en watersnood 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1040, 1041, 1042 en 1043 en rubriek II B 12.4. 
 
1351 Stukken betreffende de voorbereiding van de eventuele opvang van geëvacueerde 

burgers en rundvee van buiten de gemeente, de opgave aan de secretaris-generaal van 
het departement van Binnenlandse Zaken van kinderen die voor herstel van gezondheid 
voor uitzending naar Duitsland in aanmerking zouden kunnen komen, de verkrijging van 
declaraties van de gemeente Katwijk voor gemaakte kosten in verband met de opvang van 
geëvacueerde burgers uit Valkenburg, alsmede het verzoek om steun bij het fonds 
"Notstandsbeihilfe van den Rijkscommissaris voor Rotterdammers" voor een in de 
gemeente verblijvend gezin, dat afkomstig is uit Rotterdam, 
1939-1941. 1 omslag 
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1352 Stukken betreffende het verzoek aan de gemeente Den Haag tot het houden van een 
collecte in die gemeente voor Valkenburg dat door de oorlogshandelingen in mei 1940 
zwaar getroffen is, alsmede het ter afhandeling krijgen van het verzoek van het comité 
“Hulp aan Valkenburg” tot het mogen houden van een inzameling voor een monument ter 
nagedachtenis van de tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 omgekomen burgers, 
1940. 1 omslag 

 
1353 Stukken betreffende de mededeling aan de minister van Staat, Commissaris der Koningin 

in Zuid-Holland van de opbrengst van een in de gemeente gehouden collecte ten bate van 
de "Nationale Inzameling 1940" voor steunverlening aan oorlogsgetroffenen, alsmede de 
storting van de opbrengst op de girorekening van deze nationale collecte, 
1940. 1 omslag 

 
1354 Stukken betreffende de verkrijging van uitkeringen uit het Fonds voor den Wederopbouw, 

"Herstelfonds 1940", wegens kosten van hulpverlening aan oorlogsgetroffenen, 
1940-1944. 1 omslag 

 
1355 Stukken betreffende de aanbieding aan de gemeente Maasbracht van het door een 

plaatselijk comité ingezamelde glas, in het kader van de zogenoemde “glasactie”, ten 
behoeve van de in de Tweede Wereldoorlog door het oorlogsgeweld getroffen inwoners 
van die gemeente, 
1946. 2 stukken 

 
1356 Stukken betreffende de adoptie, tezamen met andere gemeenten, van de op 1 februari 

1953 door de watersnoodramp getroffen gemeenten Baarland en Oudeland, 
1953-1954. 1 omslag 

 

12.8 Getroffenen in en uit het buitenland 

 
1357 Stukken betreffende de deelname aan het comité "Regio Leiden helpt Polen", 

1981-1984. 1 omslag 
N.B. De hulp van het comité richtte zich vooral op de Poolse stad Torun. 

 
1358 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van een woonruimte voor asielzoekers op 

initiatief van de kerkenraden en diaconieën van de Nederlandse Hervormde Gemeente en 
de Gereformeerde Kerk, 
1988-1989. 1 omslag 

 

12.9 Militairen 

 
1359 Stukken betreffende de mededeling aan de Nationale Demobilisatie Raad omtrent de 

oprichting van een plaatselijk comité dat de zorg voor demobiliserende militairen als taak 
ziet en van het adres in de gemeente waar gedemobiliserenden advies, hulp en bijstand 
kunnen ontvangen, 
1948. 2 stukken 

 
1360 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de afdeling Katwijk e.o. van de 

Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege ten behoeve van de bouw van een 
protestants militair tehuis in de gemeente Katwijk voor de op het Marinevliegkamp 
Valkenburg gelegerde militairen; met krantenartikelen over de opening van het tehuis, 
1955, z.j. 1 omslag 
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13 Onderwijs en educatie 

13.1 Stichting van scholen 

 
1361-1362 Stukken betreffende de verkrijging van ontheffingen van Hare Majesteit de Koningin, 

uitgezonderd in 1941 van de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van het bepaalde bij het eerste lid van artikel 19 van 
de Lager-Onderwijswet 1920, onder voorbehoud dat er binnen het tijdvak per ontheffing 
geen ouders, voogden of verzorgers van twaalf of meer leerplichtige kinderen blijk geven 
dat zij openbaar onderwijs voor deze kinderen in de gemeente verlangen, 
1935-1936, 1940-1941, 1945-1946, 1950, 1955, 1960, 1965. 2 omslagen 

 
1361 1935-1936, 1940-1941, 1945-1946; 
1362 1950, 1955, 1960, 1965. 

 
1363 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de stichting van de bijzondere 

kleuterschool op initiatief van het Comité “(Actie) Kleuterschool”, later de Stichting 
Christelijke Kleuterschool Valkenburg, alsmede aan de huisvesting van de kleuterschool 
aan de Kerkweg 4, 
1951-1953, 1955-1957. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1397. 

 
1364 Stukken betreffende de stichting van een openbare school voor gewoon lager onderwijs, 

de openbare lagere school “De Valkenhorst”, alsmede de tijdelijke huisvesting van de 
school in het leegstaande schoolgebouw aan de Kerkweg 4; met het huishoudelijk 
reglement van de plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, 
1972-1973. 1 omslag 

 
1365 Stukken betreffende de stichting van een openbare kleuterschool aan de openbare lagere 

school “De Valkenhorst”,  
1975, 1981-1982. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1414. 

 
1366 Raadsbesluit betreffende de uitvoering van de Overgangswet “Wet op het basisonderwijs”, 

waarbij het aantal te vormen openbare basisscholen in de gemeente op één wordt gesteld, 
1984. 1 omslag 

 

13.2 Onderwijzend personeel 

N.B. Zie ook de serie persoonsdossiers van gemeentepersoneel onder rubriek II A 10.1 en 
inv.nr. 564. 

 
1367 Stukken betreffende de afgifte van bewijzen voor akten van bekwaamheid en 

getuigschriften van goed gedrag, overlegd door het onderwijzend personeel dat is 
benoemd aan de bijzondere lagere school ingevolge het tweede lid van artikel 107 van de 
Lager-Onderwijswet 1920, 
1933-1939, 1942, 1945-1946. 1 omslag 

 
1368 Raadsbesluiten betreffende het van toepassing verklaren van het Verplaatsingskosten-

besluit 1962 voor het onderwijzend personeel van het openbaar en bijzonder lager 
kleuteronderwijs, 
1962, 1965. 1 omslag 

 
1369 Stukken betreffende de vaststelling van de overschrijdingsuitkering voor de boventalligen 

onder het onderwijzend personeel, 
1985-1988. 1 omslag 
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13.3 Organisatie van het onderwijs en de school 

13.3.1 Schoolgeld 

 
1370 Stukken betreffende de heffing en invordering van schoolgeld voor het gewoon lager 

onderwijs, de verkrijging van rijksbijdragen wegens het gemis van schoolgeld voor het 
gewoon lager onderwijs, alsmede de vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer voor het 
schoolgeld voor het voortgezet gewoon lager onderwijs als bedoeld in artikel 8, 4e lid van 
het Tijdelijk Besluit schoolgeld lager onderwijs 1945 voor de schooljaren 1945/1946 en 
1946/1947,  
1935-1936, 1939-1946. 1 omslag 

 
1371 Stukken betreffende de vaststelling van de vermenigvuldigingscijfers als bedoeld in artikel 

8, 4e lid van het Tijdelijk Besluit schoolgeld lager onderwijs 1945 voor het gewoon lager 
onderwijs en ook tot het schooljaar 1952/1953 voor het voortgezet gewoon lager 
onderwijs, 
1947-1953. 1 omslag 

 

13.3.2 Werk- en leerplannen; vakken van onderwijs 

N.B. Zie ook inv.nr. 1403. 
 
1372 Stukken betreffende de verlening van medewerking tot aanstelling van een vakleerkracht 

voor onderwijs in lichamelijke opvoeding en de uitbreiding van het aantal lesuren 
gymnastiekonderwijs aan de Christelijk Nationale School, uitgaande van de Vereniging 
voor Christelijk Lager Onderwijs te Valkenburg, 
1962-1963, 1970-1971. 1 omslag 

 
1373 Stukken betreffende de vergoeding van de vervoerskosten ten behoeve van het 

schoolzwemmen aan de Vereniging voor Christelijk Lager Onderwijs te Valkenburg, 
alsmede het verzoek aan het bestuur van deze schoolvereniging tot het indienen van een 
verzoek bij de schoolarts om zwemkeuringen te verrichten op kinderen die deelnemen aan 
het schoolzwemmen,  
1964, 1967-1968. 1 omslag 

 
1374 Stukken betreffende de verlening van geen bezwaar voor het aantrekken van een 

vakleerkracht voor nuttige handwerken voor meisjes aan de Christelijk Nationale School, 
uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Lager Onderwijs te Valkenburg, alsmede de 
verlening van medewerking aan de inrichting van de keuken, meubilering en stoffering van 
drie lokalen en een gemeenschapsruimte, en de uitbreiding van het aantal uren voor het 
geven van het vak nuttig handwerken voor meisjes op deze school, 
1966, 1970. 1 omslag 

 
1375 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs te Valkenburg als tegemoetkoming in de kosten van het schoolzwemmen, 
alsmede de behandeling van de problematiek inzake de tegemoetkoming in de kosten van 
het schoolzwemmen en het vervoer naar het zwembad van de Christelijk Nationale 
School, uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg, en de 
openbare lagere school “De Valkenhorst”,  
1972, 1974-1976. 1 omslag 

 
1376 Stukken betreffende de verlening van goedkeuring tot deelname aan het schoolzwemmen 

door leerlingen van de tweede klas van de openbare lagere school “De Valkenhorst” 
gedurende de maanden mei en juni van ieder jaar, 
1973-1974, 1977, 1979. 1 omslag 
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1377 Stukken betreffende de vaststelling van het leerplan en de lesroosters van de openbare 
lagere school “De Valkenhorst” in overeenstemming met de inspecteur van het 
Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs, 
1973-1984. 1 omslag 

 
1378 Stukken betreffende de uitbreiding van het aantal uren vakonderwijs voor de openbare 

lagere school “De Valkenhorst”, 
1974. 1 omslag 

 
1379 Stukken betreffende de verlening van toestemming voor het geven van godsdienst-

onderwijs op de openbare lagere school “De Valkenhorst”, 
1975-1977, 1980-1982. 1 omslag 

 
1380 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van een krediet voor de activiteiten in het 

kader van culturele vorming voor de leerlingen van de christelijke lagere school "De 
Burcht" en de openbare lagere school “De Valkenhorst”, 
1981-1985. 1 omslag 

 
1381 Speel- en werkplan van de openbare kleuterschool “De Valkenhorst”, 

1982. 1 stuk 
 
1382 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het schoolwerkplan van de openbare 

lagere school “De Valkenhorst”, 
1985-1988. 1 omslag 

 

13.3.3 Oudercommissies; medezeggenschapsraden 

 
1383 Stukken betreffende de verneming van de samenstelling van de oudercommissie van de 

openbare lagere school “De Valkenhorst” en de bespreking van diverse zaken met de 
oudercommissie op 27 september 1979, alsmede agenda’s en notulen van de 
vergaderingen van ouderavonden, en jaarverslagen en begrotingen van uitgaven van de 
oudercommissie, 
1973-1981. 1 omslag 
N.B. De eerste uitgave van de schoolkrant, van oktober 1973, is hierbij opgenomen. 

 
1384 Stukken betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de 

oudercommissie van de openbare lagere school “De Valkenhorst”, 
1974. 1 omslag 

 
1385 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de instelling van de 

medezeggenschapsraad van de openbare lagere school “De Valkenhorst” en openbare 
kleuterschool “De Valkenhorst”, de verneming van de verkiezing van leden van de 
medezeggenschapsraad, de vaststelling en wijziging van het reglement voor de 
medezeggenschapsraad, alsmede agenda’s en besluitenlijsten van besprekingen met de 
medezeggenschapsraad, 
1982-1989. 1 omslag 

 

13.4 Leerplicht 

 
1386-1387 Stukken betreffende de samenstelling, werkzaamheden en opheffing van de Commissie 

tot wering van schoolverzuim,  
1933-1949, 1951-1969. 2 omslagen 
N.B. De commissie werd opgeheven in verband met de inwerkingtreding van de 
Leerplichtwet 1969. 

 
1386 1933-1946; 
1387 1947-1949, 1951-1969. 
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1388 Verordening op het brengen naar de school van op de openbare weg aangetroffen 

leerlingen, 
1950. 1 stuk 

 
1389 Register van leerplichtige kinderen, geboren in de periode 1950-1962, 

1957-1968. 1 kaartsysteem 
 

13.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 121, 126, 127, 643, 1364 en 1520. 
 
1390 Stukken betreffende de terugzending van gegevens aan de Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs te Valkenburg inzake de verbouwingskosten van de bijzondere lagere school in 
1930, de vergoeding van lokalenhuur door de bijzondere lagere school, alsmede de 
terugbetaling van een waarborgsom aan de schoolvereniging wegens door de gemeente 
verstrekte gelden, zijnde de geschatte waarde van het ter beschikking gestelde 
schoolgebouw, voor de aanschaf van leermiddelen en voor de verbetering van het 
schoolgebouw in 1925, 
1935, 1942, 1944, 1946. 1 omslag 

 
1391-1393 Stukken betreffende de herbouw en verbouw van de in mei 1940 door het oorlogsgeweld 

zwaar beschadigde bijzondere lagere school aan de Kerkweg 4, voorheen Sluissteeg, in 
het kader van de wederopbouw van gemeentelijke en daarmee gelijkgestelde objecten, ten 
behoeve van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg, alsmede de 
overdracht aan de schoolvereniging van het schoolgebouw met grond in het kader van de 
afrekening inzake de herbouw van het schoolgebouw; met een polis van de 
brandverzekering voor het schoolgebouw uit 1940, overgenomen van de schoolvereniging 
in 1949, met aanhangsels, 
1940-1944, 1949-1952, 1957. 1 pak en 2 omslagen 

 
1391 Voorbereiding en uitvoering van de herbouw en verbouw van het schoolgebouw,  
 1940-1943; 1 pak 
1392 Verlening van medewerking tot financiering van de herbouw en verbouw van het 

schoolgebouw, alsmede de voorbereiding van de overdracht van het schoolgebouw 
met grond aan de schoolvereniging; 

 1940-1944; 
1393 Overdracht van het schoolgebouw met grond aan de christelijke schoolvereniging, 

met een polis van de brandverzekering voor het schoolgebouw uit 1940, 
overgenomen van de christelijke schoolvereniging in 1949, met aanhangsels, 

 1949-1952, 1957. 
 
1394 Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere lagere school aan de Kerkweg 4 met 

één leslokaal ten behoeve van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg, 
1949, 1951-1953. 1 omslag 

 
1395 Stukken betreffende de voorlopige verkoop aan het Comité “(Actie) Kleuterschool”, later de 

Stichting Christelijke Kleuterschool Valkenburg, van de voormalige ambtswoning van de 
burgemeester aan de Hoofdstraat 66 ten behoeve van de huisvesting van de op te richten 
bijzondere kleuterschool en de verhuur van het bovengedeelte aan een woningbehoevend 
gezin, 
1952-1953. 1 omslag 

 
1396 Stukken betreffende de bouw in twee gedeelten van elk drie leslokalen van een school met 

zes leslokalen voor bijzonder lager onderwijs aan de Broekweg 32 ten behoeve van de 
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg, alsmede de overdracht aan de 
schoolvereniging van het schoolgebouw met grond, 
1955-1962. 1 pak 
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1397 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de verbouwing en inrichting van 
het schoolgebouw aan de Kerkweg 4 ten behoeve van de christelijke kleuterschool 
"Kleuterburg", uitgaande van de Stichting Christelijke Kleuterschool “Kleuterburg”, alsmede 
de overdracht aan de schoolstichting van het schoolgebouw met grond, 
1958-1962, 1964, 1966-1967. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 1363 en 1398. 

 
1398 Stukken betreffende de overname van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te 

Valkenburg van het schoolgebouw met grond aan de Kerkweg 4 wegens de 
ingebruikneming door de schoolvereniging van het nieuwe schoolgebouw aan de 
Broekweg 32,  
1959. 1 omslag 
N.B. Na de overschrijving van het schoolgebouw op naam van de gemeente, werd het 
gebouw met grond vervolgens overgedragen aan de Stichting Christelijke Kleuterschool 
“Kleuterburg”. 

 
1399-1402 Stukken betreffende de uitbreiding van school voor bijzonder lager onderwijs aan de 

Broekweg 32 met drie leslokalen ten behoeve van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs 
te Valkenburg, 
1967-1971. 4 pakken 

 
1399 Voorbereiding, financiering en uitvoering van de uitbreiding van de school, 
 1967-1971; 
1400 Tekeningen van de uitbreiding van de school, nrs. 2181-1 t/m 2181-8, 
 1968-1969; 
1401 Tekeningen van de uitbreiding van de school, nrs. 2181-9 t/m 2181-17, 
 1969; 
1402 Berekeningen en tekeningen van de uitbreiding van de school, werk/opdrachtnr. 

691202, 
 1970. 

 
1403 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oplossing van de kwestie 

tussen de sportvereniging "De Valken" en de Christelijke Nationale School te Valkenburg, 
uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg, inzake de huur van 
de gymnastiektoestellen in het dorpshuis door de sportvereniging, alsmede de huur van de 
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg van de gymnastiektoestellen ten 
behoeve van de openbare lagere school “De Valkenhorst”, 
1967, 1973. 1 omslag 

 
1404 Stukken betreffende de aan- en verkoop van en aan de Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs te Valkenburg van gronden met betrekking tot de in 1970 gerealiseerde 
uitbreiding van de school voor bijzonder lager onderwijs met drie klaslokalen aan de 
Broekweg 32, 
1969-1972, 1978. 1 omslag 

 
1405-1406 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van een vier-klassige 

kleuterschool met één speellokaal aan de P. Oosterleestraat 1 door de Stichting 
Christelijke Kleuterschool “Kleuterburg”, 
1970-1973, 1978-1979. 1 pak en 1 omslag 

 
1405 Voorbereiding, financiering en uitvoering van de bouw van de kleuterschool,  
 1970-1973, 1979; 1 pak 
1406 Verkoop aan de schoolstichting van grond nabij de Broekweg ten behoeve van de 

bouw van de kleuterschool, 
 1971-1973, 1978. 

 
1407 Stukken betreffende de overname van de Stichting Christelijke Kleuterschool "Kleuterburg" 

van het schoolgebouw met grond aan de Kerkweg 4 wegens de ingebruikneming door de 
schoolstichting van het nieuwe schoolgebouw aan de P. Oosterleestraat 1, 
1973. 1 omslag 
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1408 Stukken betreffende de verhuur aan de Stichting Christelijke Kleuterschool "Kleuterburg" 

van een lokaal van het schoolgebouw aan de Kerkweg 4 en de inrichting daarvan, ten 
behoeve van de tijdelijke huisvesting (noodhuisvesting) van de vijfde klas van de 
kleuterschool, 
1975-1976. 1 omslag 

 
1409 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de uitbreiding van de christelijke 

kleuterschool “Kleuterburg”, uitgaande van de Stichting Christelijke Kleuterschool 
“Kleuterburg”, later van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg, aan de 
P. Oosterleestraat 1, 
1975, 1979-1982. 1 omslag 
N.B. Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg stelde in 1982 
uitbreidingsplannen uit wegens vermindering van het aantal leerlingen. 

 
1410-1412 Stukken betreffende de bouw van de drie-klassige openbare lagere school 

“De Valkenhorst” aan de Valkenhorst 2, 
1978-1983. 3 pakken 
N.B. De nieuwe school verving het schoolgebouw aan de Kerkweg 4. 

 
1410 Bestek en voorwaarden, begroting, berekeningen en tekeningen van de bouw van de 

school, 
 1978-1980; 
1411 Voorbereiding, financiering en uitvoering van de bouw van de school, alsmede de 

opening van de school, 
 1978-1983; 
1412 Tekeningen, kleurenschema en overzicht van diverse bestedingen betreffende de 

bouw van de school, werknr. 2739, 
 1979-1981. 

 
1413 Stukken betreffende de uitbreiding van de openbare lagere school “De Valkenhorst” aan 

de Valkenhorst 2 met een één-klassige kleuterschool, 
1982-1983. 1 pak 

 
1414 Stukken betreffende de huur van de Gereformeerde Kerk van de “kleine” zaal in het 

Trefpunt aan de Hoofdstraat ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de openbare 
kleuterschool “De Valkenhorst”, 
1982-1983. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 1365 en 1413. 

 
1415 Stukken betreffende de sluiting van de dislocatie van de christelijke basisschool 

“De Burcht”, de voormalige christelijke kleuterschool aan de P. Oosterleestraat 1, in 
verband met de daling van de leerlingenaantallen, de overname van de Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs te Valkenburg van de dislocatie met grond, alsmede de verlening van 
medewerking aan de aanvraag van de schoolvereniging tot partiële aanpassing van het 
hoofdgebouw van de christelijke basisschool “De Burcht” aan de Broekweg 32, 
1988-1990, 1993. 1 omslag 

 
1416 Stukken betreffende de verlening van een medewerking aan de bouw van een speellokaal 

aan de christelijke basisschool "De Burcht", uitgaande van de Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs te Valkenburg, aan de Broekweg 32, 
1989-1990. 1 omslag 

 

13.6 Subsidies; vergoedingen; bijdragen 

 
1417 Stukken betreffende de uitkering van en het aanspraak maken op vergoedingen voor 

bijzonder lager onderwijs ingevolge artikelen 86, 104, 205 en 205 ter van de Lager-
onderwijswet 1920, 
1933, 1935-1938, 1942-1946. 1 omslag 
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1418 Stukken betreffende de uitkering van vergoedingen aan de bijzondere lagere school 

ingevolge artikel 101 van de Lager-Onderwijswet 1920, 
1933-1946. 1 omslag 

 
1419 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van de verordening voor het verlenen van 

subsidie ten behoeve van het bijzonder voorbereidend lager onderwijs, 
1952, 1955. 2 stukken 

 
1420 Verordening tot vaststelling van algemene regelen betreffende het verlenen van een 

tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13 van de Lager-Onderwijswet 1920, 
1958. 1 stuk 

 
1421 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van de verordening op het verlenen van 

gemeentelijke bijdragen in de kosten van studie, 
1963-1964, 2001. 3 stukken  

 
1422 Stukken betreffende de vaststelling van vergoedingen en voorschotten voor het doen 

geven van vakonderwijs ingevolge artikel 101 van de Lager-Onderwijswet 1920 ten 
behoeve van de bijzondere lagere school, 
1970-1982. 1 omslag 

 
1423 Stukken betreffende het verzoeken aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen, 

ingevolge artikel 55 quater van de Lager-Onderwijswet 1920, inzake het buiten 
aanmerking laten van de openbare lagere scholen voor de berekening van het bedrag per 
leerling, 
1973-1979. 1 omslag 

 

13.7 Zorg voor leerlingen 

13.7.1 Medische zorg voor leerlingen 

 
1424-1425 Stukken betreffende de toetreding tot de bestaande gemeenschappelijke regeling 

betreffende het geneeskundig schooltoezicht door de Schoolartsendienst “Kring Katwijk”, 
de vaststelling, wijziging en intrekking van daaropvolgende gemeenschappelijke 
regelingen met betrekking tot deze schoolartsendienst, de vertegenwoordiging in de 
commissie van beheer respectievelijk het bestuur van de schoolartsendienst, alsmede de 
instemming met de opheffing van de schoolartsendienst in verband met de oprichting van 
de Basisgezondheidsdienst Duin- en Bollenstreek, 
1935-1945, 1947, 1949-1950, 1953, 1955-1958, 1985-1989, 1993. 2 omslagen 

 
1424 1935-1945; 
1425 1947, 1949-1950, 1953, 1955-1958, 1985-1989, 1993. 
 

1426 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening, houdende 
voorzieningen tegen besmettelijke ziekten in scholen, 
1958. 1 omslag 

 

13.7.2 Logopedische zorg voor leerlingen 

 
1427 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het verstrekken van logopedische 

hulp aan leerlingen van de bijzonder lagere school en de openbare en bijzondere 
kleuterscholen door de logopedische dienst van de gemeente Katwijk, 
1972, 1975, 1983-1984. 1 omslag 
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13.7.3 Leerlingenvervoer 

N.B. Zie ook inv.nr. 1375. 
 
1428 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordeningen inzake 

leerlingenvervoer, 
1987, 1989, 1992-1996. 1 omslag 

 

13.8 Educatie 

 
1429 Stukken betreffende de verlening van financiële bijdragen aan de gemeente Katwijk voor 

de deelname van Valkenburgse inwoners aan de projecten alfabetisering en open school 
ten behoeve van basiseducatie, 
1986-1990. 1 omslag 

 

14 Cultuur en natuur 

N.B. Zie ook inv.nr. 1324. 

14.1 Geschiedenis en archeologie 

N.B. Zie onder meer ook inv.nrs. 92, 93, 723, 1162, 1275 en 1520. 
 
1430 Stukken betreffende de reactie op de berichtgeving van de directeur van het Biologisch-

Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen inzake de besproken gang van 
zaken over het nog in te stellen wetenschappelijk, oudheidkundig bodemonderzoek op 
verschillende plaatsen in de gemeente, 
1941. 1 omslag 

 
1431 Stukken betreffende de toetreding als lid van de Vereniging voor Terpenonderzoek, de 

reactie op het toegezonden artikel “Praetorium Agrippinae” van prof. dr. J.E. Bogaers, de 
dankbetuiging aan mr. A.L. Croes, adjunct-secretaris van het presidium van de Universiteit 
van Amsterdam voor het toegezonden proefschrift “Een cranologisch onderzoek van de 
oude bevolking van Valkenburg Z.H.”, de bemoeiing met archeologisch bodemonderzoek 
in de gemeente, de markering van de contouren van het Romeinse castellum in het 
plaveisel van de dorpskom in samenwerking met de Vereniging voor Terpenonderzoek, 
alsmede de plaatsing van een gevelsteen met een voorstelling van het Romeinse 
castellum boven de ingang van de christelijke lagere school,  
1947-1962, 1964-1969, 1971, 1974. 1 omslag 

 
1432 Stukken betreffende de poging tot het oprichten van een oudheidkundig museum in een te 

reconstrueren poortgebouw uit de fundamenten van het Romeinse castellum ten behoeve 
van het onderbrengen van archeologische vondsten, fotografieën, opgravingskaarten en 
modellen, 
1948-1949. 1 omslag 
N.B. Het museum is alsnog tot stand gekomen in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 6. 
De oprichting en instandhouding van het museum was één van de taken van de Stichting 
“Rijnvesting Preatorium Agrippinae”. 

 
1433 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan een in het gemeentehuis aan de 

Hoofdstraat 6 gehouden tentoonstelling van voornamelijk Romeinse opgegraven 
voorwerpen, 
1957-1959. 1 omslag 

 
1434 Stukken betreffende de deelneming aan de Stichting "Rijnvesting Praetorium Agrippinae", 

alsmede de ondersteuning van het initiatief tot reactivering van deze stichting,  
1957-1960, 1962-1964, 1973, 1975-1976. 1 omslag 
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1435 Stukken betreffende de aanvaarding van kunstvoorwerpen in bruikleen van de 
Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten ten behoeve van het museum van de 
Stichting “Rijnvesting Praetorium Agrippinae” in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 6, 
de uitlening van de maquette en foto’s van het Romeinse castellum en korenaren 
(barnsteen) aan het Haags Gemeentemuseum ten behoeve van de tentoonstelling 
“Stedenspiegel”, alsmede de beschikbaarstelling van de opgegraven voorwerpen uit het 
eerste Romeinse castellum door het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit 
van Amsterdam om te worden tentoongesteld in het gemeentehuis, 
1958, 1964, 1966, 1969-1970, 1972-1973, 1975. 1 omslag 

 
1436 Stukken betreffende de restauratie van de kaart van het ambacht en de heerlijkheid 

Valkenburg uit 1758, 
1958-1961. 1 omslag 

 
1437 Stukken betreffende de reactie op de melding van het Instituut voor Pre- en Protohistorie 

van de Universiteit van Amsterdam van het ontbreken van een gouden munt (aureus) van 
de Romeinse keizer Nero bij de, ten behoeve van nadere bestudering, aan het instituut 
overgedragen munten die in de periode 1941-1951 in Valkenburg waren opgegraven,  
1967. 2 stukken 

 
1438 Stukken betreffende de verkrijging van een reactie van de Rijksadviseur voor de 

bescherming en de instandhouding van de hunebedden en van gerestaureerde 
archeologische monumenten op het plan tot realisatie van expositieruimte voor 
archeologische voorwerpen in samenhang met de mogelijk te herbouwen kerktoren van de 
Nederlandse Hervormde Kerk, die in mei 1940 door het oorlogsgeweld werd verwoest, 
1968. 2 stukken 
N.B. De kerktoren was eigendom van de gemeente. 

 
1439 Stukken betreffende de melding aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek van aangetroffen nederzettingssporen uit de Romeinse tijd in het 
tuindersgebied in opbouw “De Woerd” tijdens de aanleg van een gasbuis, alsmede de 
verlening van medewerking aan het archeologisch bodemonderzoek in "De Woerd" tussen 
de Zonneveldslaan en Achterweg, 
1968, 1972. 1 omslag 

 
1440 Stukken betreffende de huur en aankoop van het filmbedrijf van J.W.L Adolfs, later G.J. 

Adolfs-Voort ook Minkmaat, van een in 1963 gemaakte film van Valkenburg, 
1972-1973, 1981-1982. 1 omslag 

 
1441 Stukken betreffende de bespreking met het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de 

Universiteit van Amsterdam inzake de mogelijkheden van toekomstig oudheidkundig 
bodemonderzoek in de gemeente, alsmede de toezending van tekeningen van de 
bestaande toestand respectievelijk voorgestelde sanering van de bebouwde kom aan dit 
instituut, 
1973. 1 omslag 

 
1442 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het archeologisch 

bodemonderzoek in de Lange Commandeurstraat door de subfaciliteit der Pre- en 
Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam, 
1974-1975. 1 omslag 

 
1443 Stukken betreffende het aanbrengen van een bronzen plaat met de contouren van het 

Romeinse castellum op een opnieuw opgetrokken poortgedeelte van het castellum op het 
Castellumplein, voorheen (gedeeltelijk) Dorpsplein genoemd, 
1974, 1981-1983. 1 omslag 

 
1444 Stukken betreffende de verlening van toestemming en subsidie voor de inrichting van de 

oudheidskamer op de zolder van het gemeentehuis aan ’t Boonrak 21 door de Vereniging 
“Oud Valkenburg”, 
1977. 1 omslag 
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1445 Brief van het Albert Egges van Giffen Instituut voor Pre- en Protohistorie van de 

Universiteit van Amsterdam betreffende de aanvraag om subsidie voor de uitvoering van 
archeologisch bodemonderzoek op percelen aan de Korte Commandeurstraat en Lange 
Commandeurstraat, met bijlagen, 
1978. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1447. 

 
1446 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de lijst van de beschermde, 

onroerende archeologische monumenten in de gemeente door het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
1978-1979, 1982-1983. 1 omslag 

 
1447 Stukken betreffende de verneming van de plaatsing van archeologische monumenten op 

de vastgestelde lijst van beschermde archeologische monumenten in het kader van de 
Monumentenwet door de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de verlening van tussenkomst bij aangevraagde vergunningen bij de 
staatssecretaris voor het bouwen op beschermde archeologische monumenten, de 
verkrijging van een vergunning van de staatssecretaris voor de sloop van opstallen op de 
kadastrale percelen nrs. 808, 809, 1797 en 1798, die zijn geplaatst op de vastgestelde lijst 
van beschermde archeologische monumenten, voor de aanleg van een nieuw plein 
(Castellumplein) op de vrijkomende ruimte, alsmede het beroep bij de Kroon tegen de 
beslissing van de staatssecretaris tot plaatsing van de kadastrale percelen nrs. 1691, 
1799, 1783 en 1760 op de vastgestelde lijst van beschermde archeologische 
monumenten, 
1978-1981. 1 pak 
N.B. Zie ook inv.nr. 1520. Het advies van de Monumentenraad in het beroep bij de Kroon 
tegen de beslissing van de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk bevat veel informatie over de overblijfselen van het Romeinse castellum. 

 
1448 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van J.P. Juffermans om subsidie voor 

het drukken en uitbrengen van de literatuurlijst "Bibliografie van Valkenburg"; met een 
afschrift van de literatuurlijst, 
1979-1980. 1 omslag 
N.B. De literatuurlijst bevat veel informatie over verschenen publicaties inzake de 
geschiedenis van de gemeente. 

 
1449 Overzichtkaart en toelichting bij de kaart van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-

Holland betreffende de waardevolle archeologische monumenten in de provincie Zuid-
Holland (archeologische meldingskaart), met geleidebrief van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, 
1980. 3 stukken 

 
1450 Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van de archeologische 

tentoonstelling "Romeinen langs de Rijn" in samenwerking met de gemeente Katwijk, 
1983-1985. 1 omslag 
N.B. Hierbij is ook het archeologische cahier “De Romeinen langs de Rijn” opgenomen. 

 
1451 Inventarisatielijst van tijdens opgravingen gedane archeologische vondsten gedurende de 

periode 1940-1953, 
z.j. 1 stuk 
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14.2 Bibliotheken en kunstuitleen 

N.B. Zie ook inv.nr. 121. 
 
1452 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Christelijke Openbare Bibliotheek 

Valkenburg Z.-H. ten behoeve van de bibliotheek, 
1974-1975, 1980-1981, 1985-1986. 1 omslag 
N.B. De naam van de Christelijke Openbare Bibliotheek Valkenburg Z.-H. is later veranderd 
in Stichting Bibliotheek Valkenburg. 

 
1453 Stukken betreffende de voorbereiding, toetreding, wijziging en beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeling "Kunstuitleen Leiden e.o.", 
1982-1983, 1985-1988. 1 omslag 

 
1454 Verslag van het overleg met de bibliothecaris van de Stichting Bibliotheek Valkenburg 

betreffende de rechtspersoonlijkheid en activiteiten van de bibliotheek, met de in het 
overleg overhandigde akte van oprichting van de stichting, 
1986. 2 stukken 

 
1455 Notitie van “J.P.” betreffende het bibliotheekwerk binnen de plaatselijke volksbibliotheek, 

waarbij de mogelijkheid tot samenwerking met de openbare bibliotheken van de gemeente 
Katwijk is onderzocht,  
1988. 1 stuk 

 

14.3 Monumenten 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1352, 1431, 1443, 1446, 1447 en 1449. 
 
1456 Stukken betreffende de oprichting van het monument op de militaire begraafplaats voor de 

in de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners van de gemeente, 
1947, 1949, 1951-1952. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 753. 

 
1457 Stukken betreffende de verneming en ter inzagelegging van de vastgestelde lijst van 

onroerende monumenten in de gemeente door de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, alsmede de verneming van de wijziging van de kadastrale 
tenaamstelling en de plaatselijke aanduiding van de boerderij “Veldzicht” op deze 
monumentenlijst door de minister, 
1969-1970, 1977. 1 omslag 
N.B. Op deze monumentenlijst staat alleen de boerderij “Veldzicht”. De plaatselijke 
aanduiding was eerst Valkenburgseweg 17, later is dat gewijzigd in Voorschoterweg 52. 

 
1458 Stukken betreffende de bemiddeling bij de verstrekking van subsidie door het ministerie 

van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de provincie Zuid-Holland voor de 
restauratie van de boerderij “Veldzicht” aan de Voorschoterweg 52, voorheen 
Valkenburgseweg 17, alsmede de beschikbaarstelling van gemeentelijke subsidie, ter 
waarde van dertig procent van de door het Rijk vastgestelde subsidiabele kosten, voor de 
restauratie van de boerderij, 
1977, 1980-1981. 1 omslag 
N.B. De boerderij “Veldzicht” staat op lijst van onroerende monumenten. 

 
1459 Stukken betreffende de verlening van de opdracht aan kunstenaar G. Brouwer tot 

vervaardiging van een kunstwerk met betrekking tot de jaarlijkse paardenmarkt, de 
verkrijging van subsidie van de provincie Zuid-Holland en beschikbaarstelling van krediet 
voor de vervaardiging van het beeld van twee paardenhandelaren, alsmede de plaatsing 
van het kunstwerk op het Castellumplein, 
1988-1991. 1 omslag 
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14.4 Muziekverenigingen en -uitvoeringen 

N.B. Zie ook inv.nr. 723. 
 
1460 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de voorbereiding en financiering 

van de herbouw van de in mei 1940 door het oorlogsgeweld verwoeste muziektent van de 
muziekvereniging "Valkenburg’s Harmonie" nabij de kruising van de Broekweg/Ringweg, 
1940, 1943, 1948, 1950, 1952-1956. 1 omslag 

 
1461 Tekening met omschrijving van het muziektempeltje op het sportveld, 

1943. 1 stuk 
 
1462 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de muziekvereniging "Valkenburg's 

Harmonie" ten behoeve van de muziekvereniging, alsmede de bemiddeling in de 
verstrekking van subsidie aan de muziekvereniging door het Anjerfonds Zuid-Holland, 
1947-1957, 1959-1960, 1963-1966, 1974-1975, 1981, 1983, 1985. 1 omslag 

 
1463 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de organisatie van het 

solistenconcours en het groot nationaal concours door de muziekvereniging "Valkenburg's 
Harmonie", 
1949-1950, 1955, 1962. 1 omslag 

 
1464 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Valkenburgs Christelijk Gemengd 

Koor, later de Christelijk Gemengde Zangvereniging "Advendo", ten behoeve van de 
zangvereniging, 
1959, 1962-1963, 1971-1972, 1979, 1981-1982, 1985.  1 omslag 

 
1465 Stukken betreffende de toekenning van de Erepenning van Verdienste door Hare Majesteit 

de Koningin aan de muziekvereniging "Valkenburg's Harmonie" ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de muziekvereniging, alsmede de uitreiking van de erepenning met 
oorkonde aan de muziekvereniging tijdens de viering van het jubileum op 4 juni 1977, 
1976-1977. 1 omslag 

 
1466 Stukken betreffende het voorstel tot de sloop van de muziektent nabij de kruising van de 

Broekweg/Ringweg, 
1984. 1 omslag 

 

14.5 Natuur-, landschaps- en dorpsschoon 

N.B. Zie ook inv.nrs. 121 en 1257. 
 
1467 Stukken betreffende de beplanting van de dorpskom met de nieuwe algemene 

begraafplaats aan de Ringweg in het kader van de wederopbouw, 
1942-1943. 1 omslag 

 
1468 Stukken betreffende de reactie op door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland 

aan deelnemende gemeenten gedane verzoeken, die moeten leiden tot verhoging van de 
inkomsten van het instituut, 
1943. 2 stukken 
N.B. De gemeente was in 1940 toegetreden als lid van het instituut. 

 
1469 Stukken betreffende de aankoop van de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde 

Gemeente van een deel van de aan de kerkelijke gemeente, ter betaling van de 
schadeloosstelling wegens onteigening, toegewezen grond aan het Kerkplein ten behoeve 
van de aanleg van een plantsoen, 
1949, 1951-1952. 1 omslag 
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1470 Stukken betreffende de vaststelling van het landelijk deel van de gemeente door 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingevolge de Verordening bescherming landschap 
Zuid-Holland, 
1968. 1 omslag 

 
1471 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening op het vellen van 

houtopstanden (kapverordening), 
1979-1980. 1 omslag 

 

15 Zeden en gewoonten 

15.1 Feesten, plechtigheden en herdenkingen 

N.B. Zie onder meer ook inv.nrs. 1274, 1275, 1276, 1282, 1285 en 1456. 
 
1472-1474 Stukken betreffende het representatief optreden ten opzichte van plechtigheden en 

feestelijkheden rond leden van het Koninklijk Huis, de verlening van medewerking aan de 
viering en herdenking van gebeurtenissen rond leden van het Koninklijk Huis, alsmede de 
verstrekking van attenties aan de schoolkinderen in verband met plechtigheden en 
feestelijkheden rond leden van het Koninklijk Huis, 
1934-1940, 1947-1950, 1953, 1955, 1958-1959, 1961-1963, 1966, 1973, 1979-1980, 
1986-1989. 3 omslagen 

 
1472 1934-1940; 
1473 1947-1950, 1953, 1955, 1958-1959, 1961-1963; 
1474 1966, 1973; 1979-1980, 1986-1989. 

 
1475 Stukken betreffende de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog op 4 

mei en de viering van de bevrijding van de Duitse Bezetting op 5 mei, de viering van de 
oplevering van de honderdste na mei 1940 gebouwde gemeentewoning aan de 
Burgemeester Lotsystraat, de bijwoning van en verlening van medewerking aan 
herdenkingen van de in mei 1940 gevallen Nederlandse militairen van het voormalig 4e 
Regiment Infanterie, 
1946,1948-1955, 1957, 1960, 1962-1963, 1965-1966, 1971-1972, 1975, 1977, 1979-1980, 
1983-1989. 1 omslag 

 
1476 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Oranjevereniging “Wilhelmina” ten 

behoeve van de viering en herdenking van gebeurtenissen rond leden van het Koninklijk 
Huis, 
1947-1949, 1951, 1953, 1955-1959, 1962, 1966, 1967, 1969-1970, 1975. 1 omslag 

 
1477 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de schenking van een 

gedenkraam door de Vereniging van oud-strijders v.m. 4 R.I. voor in de Nederlandse 
Hervormde Kerk in verband met het dertig-jarig jubileum van deze vereniging,  
1969-1970. 1 omslag 
N.B. Het gedenkraam werd aangeboden aan het gemeentebestuur  
en het bestuur van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Het afgekorte “v.m. 4 R.I.” staat 
voor voormalig 4e Regiment Infanterie. 

 
1478 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de schenking van een tweede 

gedenkraam door de Vereniging van oud-strijders v.m. 4 R.I. voor in de Nederlandse 
Hervormde Kerk,  
1977-1978. 1 omslag 
N.B. Het gedenkraam werd aangeboden aan het gemeentebestuur en het bestuur van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente. Het afgekorte “v.m. 4 R.I.” staat voor voormalig 4e 
Regiment Infanterie. 
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15.2 Eretekenen en onderscheidingen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1330 en 1465. 
 
1479 Stukken betreffende de voordracht van leden van de Eerste Hulp Bij Ongelukken bij het 

Nederlandse Rode Kruis voor een onderscheiding wegens het met gevaar voor eigen 
leven verplegen van gewonde militairen en burgers gedurende de oorlogshandelingen in 
mei 1940, alsmede de uitreiking van oorkonden en medailles van het Nederlandse Rode 
Kruis aan de voorgedragen leden, 
1941-1942. 1 omslag 

 
1480 Stukken betreffende de voordracht van personen aan wie een ereteken of onderscheiding 

zou kunnen worden toegekend, de advisering omtrent de toekenning van eretekenen en 
onderscheidingen, alsmede de uitreiking van toegekende eretekenen en 
onderscheidingen, 
1948-1955, 1958-1960, 1963-1964, 1966-1970, 1972-1983, 1985-1989. 1 pak 

 

15.3 Lokale gemeenschapszin 

N.B. Zie ook inv.nrs. 426, 1523, 1524, 1525 en 1526. 
 
1481 Stukken betreffende de voorbereiding van een beargumenteerd verzoek aan de provincie 

Zuid-Holland om subsidie voor de stichting van een dorpshuis, 
1953-1954. 2 stukken 

 
1482-1483 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van het dorpshuis aan 

de Kerkweg 3 door de Stichting Dorpshuis Valkenburg (Z.H.), 
1953-1963. 1 pak en 1 omslag 

 
1482 Voorbereiding en financiering van de bouw van het dorpshuis en de 

conciërgewoning, 
 1953-1963; 1 pak 
1483 Verkoop aan de stichting van een perceel grond aan de Kerkweg ten behoeve van 

de bouw van het dorpshuis, 
 1959-1961. 

 
1484 Stukken de beoordeling van een wijziging van de statuten van de Stichting Dorpshuis 

Valkenburg (Z.H.), de aanwijzing van leden van het bestuur van de stichting, de verlening 
van medewerking aan en de uitoefening van toezicht op het beheer en de exploitatie van 
het dorpshuis aan de Kerkweg 3 door de stichting, alsmede de verneming van de 
ontbinding van de stichting, 
1962-1968, 1971-1974, 1976-1980. 1 pak 

 
1485 Stukken betreffende het contact met de Stichting Dorpshuis Valkenburg (Z.H.) aangaande 

de beoordeling van de ontwerpstatuten voor de op te richten Verenigingsraad Valkenburg, 
de oproep aan de plaatselijke verenigingen tot bespreking van de ontwerp-statuten voor de 
verenigingenraad en tot afvaardiging van een vertegenwoordiger naar de 
oprichtingsvergadering, alsmede de oproep aan de aangewezen bestuursleden van de 
verenigingsraad tot een bijeenkomst tot installatie van het bestuur, 
1963-1964. 1 omslag 

 
1486 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de voorbereiding en financiering 

van de voorgenomen uitbreiding van het dorpshuis aan de Kerkweg 3, 
1963-1967. 1 omslag 
N.B. Deze uitbreiding is niet doorgegaan. 
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1487 Stukken betreffende de levering van gegevens aan de Verenigingenraad Valkenburg over 
gemeentelijke activiteiten ten behoeve van het nieuwsblad "Zicht op Valkenburg”, alsmede 
de uitnodiging voor de bijeenkomst over de betekenissen van de Romeinse opgravingen in 
de put op het Castellumplein, met aansluitend de verkiezing van nieuwe bestuursleden 
voor de Vereniging “Oud Valkenburg”, 
1980. 2 stukken 

 
1488 Stukken betreffende de verneming van de oprichting en werkwijze van de Verenigingen-

raad Valkenburg, alsmede de verlening van subsidie aan de verenigingenraad ten 
behoeve van het werk en de activiteiten van de raad, 
1980-1982. 1 omslag 

 
1489 Stukken betreffende de overname van de ontbonden Stichting Dorpshuis Valkenburg 

(Z.H.) van het dorpshuis aan de Kerkweg 3, het onderzoek naar de liquidatiebalans van de 
ontbonden stichting, alsmede de mededeling aan de Keuringsdienst van Waren te 
Haarlem van de overname van de ontbonden stichting met alle lusten en lasten,  
1982-1983. 1 omslag 

 
1490 Stukken betreffende de renovatie c.q. verbouwing van het dorpshuis aan de Kerkweg 3, 

1982-1983. 1 omslag 
N.B. Het dorpshuis ging na de renovatie c.q. verbouwing samen met de daarbij gebouwde 
sportzaal het sport- en recreatiecentrum “De Terp” vormen. Zie voor de naamgeving en 
opening van het sport- en recreatiecentrum inv.nrs. 1523 en 1524. 

 

15.4 Religie 

N.B. Zie ook inv.nr. 1050. 
 
1491 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan de kerkenraad van de 

Gereformeerde Kerk te Katwijk aan den Rijn tot het houden van openbare godsdienst-
oefeningen in de zaal van P. de Vries aan de Sluissteeg 2, de verneming van de toetreding 
van de Gereformeerde Kerk tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, de verneming van 
het verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk om verlening van 
medewerking bij het hervatten van de godsdienstoefeningen, alsmede het verzoek aan de 
kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente om de klok aan de houten hulpkerk 
bij eventuele verkoop of verplaatsing van deze kerk weer terug te geven, 
1939-1941. 1 omslag 

 
1492 Stukken betreffende de verlening van een tijdelijke vergunning aan de Nederlandse 

Hervormde gemeente voor de oprichting van een houten noodkerk tegenover het pand 
Kerkplein 1, 
1940. 1 omslag 

 
1493 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de voorbereiding en financiering 

van de herbouw van het in mei 1940 door het oorlogsgeweld verwoeste kerkgebouw van 
de Nederlandse Hervormde Gemeente aan het Kerkplein, later Castelweg, alsmede de 
toewijzing van grond aan de Nederlandse Hervormde Gemeente, waarop inmiddels de 
herbouwde kerk staat, ter afrekening van de vergoeding van de ten name van de 
gemeente en ten behoeve van de wederopbouw onteigende gronden van de kerkelijke 
gemeente, 
1947-1952. 1 pak 
N.B. In de voorbereiding van de herbouw van het kerkgebouw is een mislukte poging 
gedaan om ook de verwoeste kerktoren te herbouwen. De kerktoren was eigendom van de 
gemeente. 

 
1494 Stukken betreffende de verkoop aan de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde 

Gemeente van een perceel bouwgrond in het uitbreidingsplan “’t Joght” ten behoeve van 
de bouw van een pastorie, 
1963, 1965. 1 omslag 
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1495 Stukken betreffende de verkoop aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
(Vrijgemaakt) van een perceel bouwgrond in het uitbreidingsplan “’t Joght” ten behoeve 
van de bouw van een kerkgebouw, 
1963-1966. 1 pak 

 
1496 Stukken betreffende de verkoop aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 

(Vrijgemaakt) van een zijstrook grond (zijtuin), grenzend aan de als pastorie gebruikte 
woning aan de Dr. A.E. Remouchampsstraat 13 in het uitbreidingsplan “’t Joght”, ten 
behoeve van eventuele uitbreiding van de pastorie, 
1972-1973, 1975-1977. 1 omslag 

 
1497 Stukken betreffende de verkoop aan de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde 

Gemeente van grond aan de Kruisweg ten behoeve van de uitbreiding van het 
zalencomplex bij de Nederlandse Hervormde Kerk, 
1972-1974. 1 omslag 
N.B. In 1952 werd een perceel grond door de Nederlandse Hervormde Gemeente aan de 
gemeente overgedragen ten behoeve van plantsoenaanleg, met de bepaling dat de 
verkoopster het recht kreeg voor uitbreiding c.q. vergroting van het kerkgebouw een 
gedeelte van de grond terug te kopen tegen dezelfde prijs en bedingen als in 1952 was 
overeengekomen. Zie voor deze grondaankoop inv.nr. 1469. 

 

16 Sport en recreatie 

N.B. Zie ook inv.nrs. 440 en 1324. 

16.1 Sportverenigingen 

N.B. Zie ook inv.nr. 1403 en rubriek II B 16.2. 
 
1498 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan het bestuur van de 

schietvereniging "De Valk" om iedere donderdagavond van 20.00 tot 23.00 uur 
schietoefeningen te mogen houden op het perceel aan de Hoofdstraat 13, 
1951. 2 stukken 

 
1499 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de Valkenburgse schaakvereniging "De 

Toren" ten behoeve van financiële ondersteuning van de schaakvereniging; met 
begrotingen en balansen van de schaakvereniging, 
1956-1957, 1961, 1963, 1971-1972, 1985-1986. 1 omslag 

 
1500 Stukken betreffende de verlening van ontheffing met voorwaarden aan de IJsclub 

Valkenburg voor het houden van schaatswedstrijden, alsmede de verlening van 
toestemming en subsidie aan de ijsclub voor de aanleg van een ijsbaan, 
1956, 1966, 1968, 1973, 1980-1981. 1 omslag 

 
1501 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de sportvereniging “De Valken” ten 

behoeve van de viering van het eerste lustrum, alsmede de garantstelling voor een 
geldlening van de sportvereniging voor de aanschaf van een lange mat voor de 
gymnastiekafdeling; met begrotingen van de sportvereniging, 
1965-1966. 1 omslag 

 
1502 Stukken betreffende de verlening van een bijdrage aan de voetbalvereniging “Valken '68” 

voor de verstrekking van het wapenschild van de gemeente in het kader van de 
uitwisseling met de Engelse voetbalvereniging "Woodlesford", 
1982. 1 omslag 
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16.2 Sportcomplexen, -zalen en -terreinen; sport- en recreatiecentrum 

N.B. Zie ook inv.nr. 1500. 
 
1503 Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de voetbalvereniging “Valken Boys” ten 

behoeve van het onderhoud van het voetbalveld bij de Broekweg, alsmede de verlening 
van een renteloos voorschot aan de voetbalvereniging ter bestrijding van de kosten voor 
de aanleg van een waterleiding naar het kleedlokaal van de voetbalvereniging, 
1949-1950. 1 omslag 

 
1504-1506 Stukken betreffende de aanleg van sportvelden in het tuinbouwgebied “‘t Duyfrak”, 

genaamd sport(velden)complex “’t Duyfrak” aan de Duyfraklaan 7, alsmede de bemoeiing 
met de sportvoorzieningen van de voetbalvereniging “Valken 68” op het sportcomplex, 
1963-1975. 2 pakken en 1 omslag 

 
1504 Voorbereiding van de aanleg van de sportvelden, alsmede het verzoek aan de 

Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond en de Nederlandse Sportfederatie om 
financiële gelden ten behoeve van de aanleg van de sportvelden, 

 1963-1968; 1 omslag 
1505 Aankoop van gronden en de schadeloosstelling van gebruikers van deze gronden 

ten behoeve van de aanleg van de sportvelden, 
 1965-1974; 
1506 Voorbereiding, financiering en uitvoering van de aanleg van de sportvelden, alsmede 

de bemoeiing met de sportvoorzieningen van de voetbalvereniging “Valken 68” op 
het sportcomplex, 

 1972-1975. 
 
1507 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het niet-doorgegane plan van de 

Stichting Sportzaal Valkenburg Z.H. in oprichting tot bouw van een sportzaal in de 
gemeente, 
1966-1970. 1 omslag 
N.B. Het betreft hoofdzakelijk stukken van de Stichting Sportzaal Valkenburg Z.H. in 
oprichting die door de stichting aan de gemeente te beschikking waren gesteld na 
stopzetting van haar activiteiten. 

 
1508 Stukken betreffende de huur van de gemeente Katwijk van het sportveldencomplex 

"De Kooltuin" aan de Provinciale weg nr. 1 te Katwijk aan den Rijn inzake het medegebruik 
van de sportvelden door de voetbalvereniging “Valken '68”, 
1967-1970. 1 omslag 

 
1509 Stukken betreffende de verhuur aan de voetbalvereniging “Valken '68” van het 

noodvoetbalveld aan de Zonneveldslaan, als gevolg van het niet meer gebruik kunnen 
maken van het sportveldencomplex “De Kooltuin” van de gemeente Katwijk aan de 
Provinciale weg nr. 1 te Katwijk aan den Rijn, 
1969-1972. 1 omslag 

 
1510 Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van het noodvoetbalveld aan de 

Zonneveldslaan ten behoeve van de voetbalvereniging “Valken ’68”, als gevolg van het 
niet meer gebruik kunnen maken van het sportveldencomplex “De Kooltuin” van de 
gemeente Katwijk aan de Provinciale weg nr. 1 te Katwijk aan den Rijn, 
1969-1972, 1974. 1 omslag 
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1511-1512 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw en het slaan van de eerste paal van 
het overdekte zwembad met restaurant “Het Waterbos” aan de Valkenburgerweg te 
Rijnsburg, in samenwerking met de gemeente Rijnsburg en het door die gemeente 
opgerichte comité “Stichting Zwembad”,  
1969-1974. 1 pak en 1 omslag 
N.B. In het comité “Stichting Zwembad” zaten vertegenwoordigers van de beide 
gemeentebesturen en de burgerij. 

 
1511 1969-1971; 1 omslag 
1512 1972-1974. 

 
1513 Stukken betreffende de garantstelling voor een geldlening ten behoeve van de 

voetbalvereniging “Valken '68” voor de plaatsing en inrichting van het clubgebouw en het 
bespeelbaar maken van het voetbalveld aan de Zonneveldslaan, 
1970-1971. 1 omslag 

 
1514 Stukken betreffende de verhuur aan de voetbalvereniging “Valken '68” van het 

sport(velden)complex “’t Duyfrak” aan de Duyfraklaan 7, het onderhoud en de renovatie 
van de sportvelden van het sportcomplex, de verlening van toestemming aan de 
voetbalvereniging voor het gebruik van het trainingsveld van het sportcomplex en de 
bespreking met de voetbalvereniging naar aanleiding van het verzoek tot uitbreiding van 
het sportcomplex, de bemiddeling in de verhuur van de sportzaal van de 
Zonnebloemschool door de gemeente Katwijk aan de voetbalvereniging, alsmede het 
advies van de directeur gemeentewerken inzake de verlening van een vergunning aan de 
voetbalvereniging voor de plaatsing van een tribune aan de oostkant van het hoofdveld 
van het sportcomplex “’t Duyfrak”, 
1972-1973, 1975-1980, 1982-1983, 1986. 1 omslag 

 
1515 Stukken betreffende de beleidsbepaling inzake de te treffen sportvoorzieningen in de 

gemeente ten behoeve van de uitoefening van sport, 
1972, 1977. 3 stukken 

 
1516 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

“Het Waterbos” met de gemeente Rijnsburg ten behoeve van de oprichting, 
instandhouding en exploitatie van een zwembad met alle daarbij behorende terreinen, 
gebouwen en accomodaties, de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling, de financiële bijdrage aan de exploitatie van het zwembad, 
alsmede de sluiting van het zwembad en de opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling, 
1972-1979, 1982, 1986-1987, 1989, 1992-1994. 1 omslag 

 
1517 Stukken betreffende de verlening van goedkeuring aan de voetbalvereniging “Valken '68” 

voor de verkoop van het clubgebouw aan de Zonneveldslaan, 
1974. 2 stukken 

 
1518-1522 Stukken betreffende de bouw van de sportzaal bij het dorpshuis aan de Kerkweg 3, 

1974, 1977-1983. 3 pakken en 2 omslagen 
N.B. De sportzaal en het gerenoveerde c.q. verbouwde dorpshuis gingen samen het sport- 
en recreatiecentrum “De Terp” aan de Kerkweg 3 vormen. 

 
1518 Voorbereiding van de bouw van de sportzaal, 
 1974, 1977-1980; 
1519 Aankoop van J.M. van Egmond-van Egmond van het perceel met woning en andere 

opstallen aan de Hoofdstraat 4 gedeeltelijk ten behoeve van de bouw van de 
sportzaal bij het dorpshuis aan de Kerkweg 3, alsmede van de onverdeelde helft van 
een perceel in de aan te leggen Joghtlaan bij de Katwijkerweg ten behoeve van de 
aanleg van deze laan, 

 1978-1980; 1 omslag 
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1520 Verkrijging van een vergunning van het ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk voor de sloop van het schoolgebouw aan de Kerkweg 4 en de 
bouw van de sportzaal op de als beschermd archeologisch monument 
geregistreerde overblijfselen van het Romeinse castellum, 

 1978-1981; 1 omslag 
1521 Voorbereiding van de bouw van de sportzaal, 
 1980-1982; 
1522 Uitvoering van de bouw van de sportzaal, 
 1981-1983. 

 
1523 Stukken betreffende de vaststelling van de naam sport- en recreatiecentrum “De Terp” uit 

de ingekomen voorstellen voor het gerenoveerde c.q. verbouwde dorpshuis en de daarbij 
gebouwde sportzaal aan de Kerkweg 3,  
1982-1983. 1 omslag 

 
1524 Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de festiviteiten rondom de opening 

van het gerenoveerde c.q. verbouwde dorpshuis en de daarbij gebouwde sportzaal, 
genaamd sport- en recreatiecentrum “De Terp”, aan de Kerkweg 3, 
1982-1983. 1 omslag 

 
1525 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de tarieven voor de verhuur van zalen 

van het sport- en recreatiecentrum “De Terp” aan de Kerkweg 3, de verneming van het 
verzoek van P.J.C. van de Laar, beheerder van het centrum, tot verhoging van de tarieven 
van diverse hapjes en drankjes, de vraag aan het bestuur van de Verenigingenraad 
Valkenburg naar de zaken rond het centrum waarover deze raad verontrust is om daarover 
een gesprek te willen hebben, de plaatsing van advertenties aangaande de 
beschikbaarheid van het centrum, de verlening van toestemming aan de sportvereniging 
“De Valken” voor het heffen van entreegeld tijdens een uitvoering in het centrum, alsmede 
het onderhoud van het centrum en de vervanging van sportmaterialen in het centrum, 
1982-1984, 1987-1989, 1991. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 426. 

 
1526 Stukken betreffende het aangaan en de wijziging van een pachtovereenkomst met 

P.J.C. van de Laar, beheerder van het sport- en recreatiecentrum "De Terp" aan de 
Kerkweg 3, 
1982, 1984-1986, 1989-1990. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 426. 

 
1527 Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg en verhuur van een trainingsveld op 

het sport(velden)complex “’t Duyfrak” aan de Duyfraklaan 7 ten behoeve van de 
voetbalvereniging “Valken ’68”, de verlening van medewerking aan de verbetering van de 
drainage van de sportvelden van het sportcomplex ten behoeve van de voetbalvereniging, 
het verzoek aan de voetbalvereniging tot uitstel van de eerste oefenwedstrijden na een 
zomervakantie op het sportcomplex ten behoeve van de versterking van de grasmat, de 
verlening van toestemming aan de voetbalvereniging tot het gebruik van sportvelden van 
het sportcomplex, alsmede de verneming van de wensen van de voetbalvereniging tot 
verbetering van het sportcomplex, 
1982-1986. 1 omslag 

 
1528 Stukken betreffende de plaatsbepaling van een tennisaccommodatie op gemeentegrond in 

het gebied “’t Boonrak-Oost” ten behoeve van de Tennisvereniging Valkenburg in 
oprichting, 
1983. 1 omslag 

 
1529 Stukken betreffende de aanleg van een vierde voetbalveld in het gebied “’t Boonrak-Oost” 

nabij het sport(velden)complex “‘t Duyfrak" aan de Duyfraklaan 7 ten behoeve van de 
voetbalvereniging “Valken ‘68”, alsmede de behandeling van de klachten van 
volkstuinbezitters ten aanzien van een onvoldoende erfscheiding tussen het nieuwe 
voetbalveld en de volkstuinen, 
1984-1988. 1 omslag 
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1530 Stukken betreffende de renovatie van drie sportvelden van het sport(velden)complex 

"‘t Duyfrak" aan de Duyfraklaan 7 ten behoeve van de voetbalvereniging “Valken ‘68”, 
1989. 1 omslag 

 

16.3 Recreatiegebieden; volkstuinen met een recreatief gebruik 

 
1531 Stukken betreffende de bespreking met de gemeente Wassenaar over het recreatieplan 

nabij de Haagse Schouw bij Leiden in het voormalige gedeelte van de gemeente 
Voorschoten, 
1967. 1 omslag 
N.B. Door de grenswijziging op 1 juli 1966 met de gemeente Voorschoten was dit gebied bij 
Valkenburg gekomen. 

 
1532 Stukken betreffende de inrichting, exploitatie en het beheer van het recreatiegebied 

Ommedijkse polder, gelegen langs de Voorschoterweg, de aanleg en exploitatie van het 
parkeerterrein nabij het recreatieterrein, alsmede de overdracht aan de provincie Zuid-
Holland van het beheer van het recreatiegebied, 
1975, 1977-1986,1989. 1 omslag 
N.B. Later is de naam Ommedijkse polder veranderd in "Valkenburgse Meer", in de 
volksmond ook wel "Gat van Lagendijk" genoemd. 

 
1533 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening voor het 

recreatiegebied Ommedijkse polder, 
1978-1979, 1984. 1 omslag 
N.B. Later is de naam Ommedijkse polder veranderd in "Valkenburgse Meer", in de 
volksmond ook wel "Gat van Lagendijk" genoemd. 

 
1534 Stukken betreffende de wijziging van de agrarische bestemming van een perceel grond 

globaal gelegen tussen de Hoofdstraat 137-149 (oneven) en de te verlengen Luit Katlaan 
in die van volkstuinen ten behoeve van Raethuys B.V. en W.J. Stuiver, alsmede de 
verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland voor de situering van deze volkstuinen, 
1984-1986. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 141. 

 
1535 Stukken betreffende de aankoop van de weduwe G.E. Star-van Voorbergen van een 

perceel tuingrond nabij de Achterweg ten behoeve van de uitbreiding van de grond voor de 
Valkenburgse Volkstuin Vereniging, 
1986, 1988-1989. 1 omslag 

 
1536 Stukken betreffende de aankoop van de weduwe A. de Vries-Westra c.s. (erven A. de 

Vries) van een perceel teelgrond nabij de Achterweg, gehuurd door de Valkenburgse 
Volkstuin Vereniging, ten behoeve van de volkstuinvereniging, 
1988-1990. 1 omslag 

 

17 Landsverdediging 

17.1 Dienstplicht 

 
1537 Staten, houdende opgave van dienstplichtigen die moeten worden ingelijfd en van 

toegewezen dienstplichtigen met tijdvak van inlijving, alsmede stukken betreffende de 
oproeping van een buitengewoon dienstplichtige van de lichting 1939, 
1933-1940. 1 omslag 
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1538-1539 Inschrijvingsregisters voor de dienstplicht, 
1941-1981. 1 pak en 1 omslag 

 
1538 1941-1945; 1 omslag 
1539 1946-1981. 

 
1540 Alfabetisch register van met name dienstplichtige militairen, van de lichtingen 1920, 1930, 

1933-1935, 1937-1939, 1941-1972, z.j.  
z.j. (ca. 1945)-1974. 1 kaartsysteem 

 

17.2 Inkwartiering en vorderingen 

N.B. Zie ook inv.nrs. 115 en 662. 
 
1541 Stukken betreffende de verneming van aanwijzingen van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken inzake de inkwartiering en vorderingen door het Duitse leger, de verlening van 
medewerking aan de vergoeding van vorderingen door het Duitse leger, de verlening van 
tussenkomst bij de inlevering van door het Duitse leger in bruikleen gegeven Nederlandse 
legerpaarden, alsmede het verzoek aan de “Ortskommandant Leiden” tot vrijstelling van 
inkwartiering van Duitse soldaten en paarden in de gemeente in verband met de beperkte 
mogelijkheden tot inkwartiering, 
1940-1941. 1 omslag 

 
1542 Stukken betreffende de verkrijging van toestemming van de Duitse luchtmachtautoriteiten 

voor het weer betrekken door de familie J. van Egmond van de boerderij met bijbehorende 
landerijen aan de Achterweg 11b, in de nabijheid van het vliegveld Valkenburg, tijdens de 
Duitse bezetting “Flugplatz Katwijk” genaamd, 
1940-1941. 1 omslag 

 
1543–1545 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de vergoeding van door de Duitse 

weermacht veroorzaakte bezettingsschade, zoals de vordering van landerijen en terreinen, 
de beschadiging van gronden en/of gewassen, en de ontruiming en/of afbraak van 
bedrijven, 
1940-1948, 1950-1951. 2 pakken en 1 omslag 

 
1543 1940-1942; 
1544 1943-1946; 
1545 1947-1948, 1950-1951. 1 omslag 

 
1546 Stukken betreffende de regeling van en de uitoefening van toezicht op de inlevering van 

metalen, alsmede de verkrijging van ontheffing van het Rijksbureau van non-ferrometalen 
van de verplichting tot inlevering van de aanwezige voorraad oud lood bij de technische 
dienst ten behoeve van de wederopbouw, 
1941. 1 omslag 

 
1547 Stukken betreffende de regeling van de inlevering van radio-ontvangtoestellen, de opgave 

van ingeleverde radio-ontvangtoestellen door particulieren, alsmede de opgave aan de 
waarnemend directeur-generaal van politie te Hoog Soeren van de te gebruiken radio-
ontvangtoestellen door de politie of luchtbescherming, die onder de 
uitzonderingsbepalingen vallen, 
1943. 1 omslag 

 
1548 Stukken betreffende de poging tot het voor de gemeente behouden van een door het 

ministerie van Oorlog teruggevorderde houten barak, 
1947. 1 omslag 
N.B. De barak was in mei 1940 uit Noordwijk naar Valkenburg overgeplaatst om te dienen 
als noodhospitaal. 
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1549 Stukken betreffende de uitbetaling van een vergoeding namens het ministerie van 
Financiën aan H. van Egmond van de (bedrijfs)schade/vordering van grond door Engelse 
strijdkrachten van 1 juli 1945 tot oktober 1946, alsmede de verneming van en reactie op 
opgaven van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland en de Coördinatie-commisse 
vordering gebouwen in de provincie Zuid-Holland van de gereverveerde kantine van de 
Zuid-Hollandse Loonbedrijven aan de Katwijkerweg 14 voor doeleinden in 
oorlogsomstandigheden, 
1948-1949, 1960, 1962. 1 omslag 

 
1550 Stukken betreffende de declaratie bij het Rijk van uitbetaalde inkwartieringsvergoedingen, 

betaalde kosten verbonden aan de inlevering van radiotoestellen en gemaakte kosten op 
last van de Duitse weermacht,  
1949, 1954. 1 omslag 

 
1551 Stukken betreffende de afhandeling van het verzoek van J.E. Teljeur om vergoeding van 

een in mei 1945 door de Binnenlandse Strijdkrachten gevorderde partij hout ten behoeve 
van het aanbrengen van een houten noodbrug over de Wassenaarse Watering, 
1950-1951. 1 omslag 

 

17.3 Militaire gebouwen en terreinen 

N.B. Zie ook inv.nr. 1147 en rubriek II B 9.3. 
 
1552 Stukken betreffende de verkrijging van toestemming van de Chef van de Generale Staf 

van het ministerie van Oorlog voor de opruiming van twee Duitse bunkers aan de 
Voorschoterweg, de verkrijging van een afwijzing van de Chef van de Generale Staf op het 
verzoek tot het laten opruimen van deze twee bunkers door genietroepen in opleiding, 
alsmede de kennisgeving aan de dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het 
ministerie van Defensie van het kunnen overgaan tot de sloop van drie bunkers en de 
stalen verkeerstoren met onderbouw (bunker) op het Marinevliegkamp Valkenburg, 
1947-1948, 1955-1958, 1963, 1980. 1 omslag 

 

III DOCUMENTATIE 

 
1553 Verslag "Uit de geschiedenis van de gemeente Valkenburg ZH" door A.C. de Wilde, 

burgemeester, met de nadruk op de periode mei 1940, 
z.j. (ca. 1940). 1 stuk 

 
1554 Boek “Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen van de Koninklijke landmacht 

10-19 mei 1940”, met bijlagencassette (“taschje”), samengesteld bij de Sectie 
“Krijgsgeschiedenis” van de Generale Staf in opdracht van de minister van Oorlog, uitgave 
voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons Leger”, 
1947. 2 delen 

 
1555 Boekje “II - 2 R.A. 25 augustus 1939 - 14 juli 1940”, uitgereikt tijdens de reünie in 1950 te 

Katwijk en Noordwijk van de IIIe afdeling van het voormalige 2e Regiment Artillerie ter 
herinnering aan de mobilisatiedagen 1939-1940 en in het bijzonder aan de dagen van 
10 t/m 14 mei 1940, 
1950. 1 stuk 

 
1556 Ansichtkaarten van Valkenburg, met brief en envelop van R.H. Bonnema betreffende de 

schenking van deze kaarten uit de nalatenschap van wijlen de heer Geervliet, 
z.j. (ca. 1e helft 20e eeuw), 1999. 1 omslag 
N.B. Op de brief en envelop is met potlood aangetekend: "Foto's van voor WO II". 
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1557 "Herdenkings-uitgave Vereniging van oud-strijders v.m. 4 R.I.", nr. 1, 
1951. 1 stuk 
N.B. Het afgekorte “v.m. 4 R.I.” staat voor voormalig 4e Regiment Infanterie. 

 
1558 Uittreksel uit de registratieve gegevens betreffende de militairen van de Koninklijke 

Landmacht c.q. Koninklijke Luchtmacht, ten aanzien van de staat van dienst van 
J. Mallinckrodt, in 1940 majoor van het 3e bataljon van het 4e Regiment Infanterie, 
opgesteld en verstrekt door het Centraal Archievendepot van het departement van 
Defensie,  
1963. 1 stuk 

 
1559 Boek “De Oude Heerlykheyd van Valkenburg, deszelfs Vrydommen, Voorregten, 

Geregtigheden, Ordonnantiën en Keuren uit de egte Bescheijden en oude Registers 
t’ zaamen gestelt door Corn. van Alkemade en P. van der Schelling”; handschrift, z.j. 
(1e helft 18e eeuw), op microfiche, 
z.j. (ca. 1972). 1 omslag 
N.B. Het originele boek zit als documentatie bij de archieven van de gemeente over 
1663-1932 (1973). 

 
1560-1561 Informatiebladen "Zicht op Valkenburg", uitgaven van de Verenigingenraad Valkenburg, 

1980, 1985-1989. 2 pakken  
 

1560 1980, 1985-1987; 
1561 1988-1989. 

 
1562 Verslag "Valkenburg vanuit het verleden naar het heden" door N. van ‘t Wout, 

burgemeester en voorzitter van de Vereniging “Oud Valkenburg”, 
1984. 1 stuk 

 
1563 Folder “Een dorp in beweging”, uitgave van de Vereniging “Oud Valkenburg” betreffende 

een toelichting op de bouwactiviteiten van de gemeente sinds 1940, 
1984. 1 stuk 

 
1564 Boekje "Valkenburg ZH in oorlog 1940-1945", uitgave van de Vereniging “Oud 

Valkenburg”, 
1985. 1 stuk  

 
1565 “Foto-atlas Zuid-Holland”, met lijst van intekenaren, 

z.j. (ca. 1989). 1 deel en 1 katern 
 
1566 Verslag “Weergegeven indrukken van de in de gemeente Valkenburg Z.H. beleefde 

oorlogsdagen van Vrijdag 10 mei 1940 tot en met 15 mei 1940 door Jac. v.d. Zwart, 
wonende Middenweg 8 te Valkenburg”, 1940, afschrift, 
z.j. 1 stuk 

 
1567 Artikel “Mijn belevenissen bij Valkenburg 10-13 mei 1940” door mr. dr. W.F. van 

Gunsteren, reserve eerste-luitenant der Huzaren, verschenen in het tijdschrift “De Militaire 
Spectator”, 1940, afschrift, 
z.j. 1 stuk 

 
1568 Foto’s van de Duitse aanval op 10 mei 1940, Nederlandse militaire vliegtuigen, het vaandel 

van het 4e Regiment Infanterie en schade aan gebouwen door het oorlogsgeweld in mei 
1940, 
z.j. 1 omslag 

 
1569 Artikel “De gevechten op en rond het vliegveld Valkenburg op 10 mei 1940” door D.A. van 

Hilten, luitenant-kolonel van de Generale Staf, verschenen in het tijdschrift “De Militaire 
Spectator”, z.j. (ca. 1941), afschrift, 
z.j. 1 stuk 
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1570 Verslag "Als Krijgsgevangene in en om Valkenburg: oorlogsherinneringen van Berend 
Borst en ter herinnering aan Jan Varkenvisser Jz. 5 mei t/m 10 mei 1940", z.j. (ca. 1941), 
afschrift, 
z.j. 1 stuk  

 
1571 Documentatie betreffende het Romeinse castellum te Valkenburg, 1966, 1977, z.j., 

afschriften, 
z.j. 1 omslag 

 
1572 Fragmenten uit het boek “De luchtverdediging in de meidagen 1940” door F.J. Molenaar, 

deel 1, betreffende de gebeurtenissen rond de Duitse aanval op het vliegveld Valkenburg 
op 10 mei 1940, 1970, overgetypt, 
z.j. 1 stuk 

 
1573 Artikel “De paardenmarkt te Valkenburg” door E. Pelinck, verschenen in het Leids 

Jaarboekje, z.j., afschrift, 
z.j. 1 stuk 

 
1574 Kaart van de opstelling van de bewaking van het vliegveld Valkenburg in de vroege 

ochtend van 10 mei 1940, z.j., afschrift,  
z.j. 1 stuk 

 
1575 Lijst van Duitse militaire graven op de algemene begraafplaats te Katwijk aan Zee, z.j., 

afschrift, 
z.j. 1 stuk 
N.B. Afkomstig uit het archief van de gemeente Katwijk. 
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I STAAT VAN AANKOOP VAN EIGENDOMMEN 

N.B. Als identieke achternamen en voorletters bij hetzelfde inventarisnummer twee of meer 
keer voorkomen, dan is deze naam maar één keer in de staat vermeld. 

 
1154 Anker, A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Anker, A.D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Anker, F.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Anker, J.W. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1139 Baars, W.G. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984, 1987 
 
1136 Barnhoorn, A. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
1158 Barnhoorn, A. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
1139 Barnhoorn, C.J. en H.S. Barnhoorn-van Delden, 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984 
 
1139 Barnhoorn, C.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1158 Barnhoorn, G. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
1158 Barnhoorn, J. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
1139 Barnhoorn-Kralt, G.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984 
 
865 Barnhoorn-van der Bijl, N. 
 Grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1952-1957 
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866 Barnhoorn-van der Bijl, N. van der 
 Grond ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1947-1949 
 
1143 Beekema, R. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
121 Bergman, J.A. 
 Grond ten behoeve van het wegnemen van een scherpe bocht in de straatweg van de 

Haagse Schouw (Schouw van Duivenvoorde) bij Leiden naar Katwijk aan Zee 
1940 

 
866 Binnendijk, G. 
 Berm aan de Broekweg, grond en schuur ten behoeve van woningbouw dan wel 

straataanleg 
1947-1949 

 
1154 Bleker, M.M. den 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
124 Boekamp, F.L. 
 Tuin nabij de Rijnlaan 3 ten behoeve van de Rijnlaan 1 

1971-1972 
 
1505 Boekee, A. 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” ten behoeve van de aanleg van sportvelden 

1965-1970 
 
1163 Boekee, erven A. 
 Grond ten behoeve van de doortrekking van de Luit Katlaan 

1982 
 
1139 Boekee, C.A. en J.N. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984 
 
868 Bol, D. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1962-1966 
 
868 Bol, J. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1962-1966 
 
1154 Bol, firma Gebroeders 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1139 Boonekamp, W. en J. Boonekamp-Molenaar 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984 
 
1136 Bos, A.G. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en de 

Katwijkerweg 
1965 
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872 Bosch, W.A. van den 
 Grond met opstallen aan de Kruisweg 1, 3 en 5 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1978-1979 
 
1158 Brandsma, H. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
1158 Brandsma, J.C. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
1154 Bremer, A.P. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1143 Bron’s Plastificeer Inrichting B.V. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1154 Brussee, D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
865 Brussee, M. 
 Grond en pad aan de Hoofdstraat ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1951-1957 
 
374 Bruijn C.V., firma A.J. 
 Pand aan ’t Boonrak 21, te gebruiken als nieuw gemeentehuis 

1975 
 
1142 Collet d’Escury, Stichting 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1982 
 
872 Delft, A. van 
 Woning met toebehoren aan de Middenweg 13 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975-1983 
 
1166 Delft, A.J. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de ontsluitingsweg van het bestemmingsplan 

“‘t Boonrak-West”, uiteindelijk genaamd “’t Boonrak 1989” 
1986-1989 

 
1139 Delft, G. van en T.A. van Delft-Post 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984 
 
1139 Delft, G. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1139 Dlugopolski, S. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1142 Doldersum, D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
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1154 Doldersum, H.J.H. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1139 Drunen, M. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
371 Duijkeren-Peters, A.E. van 
 Woning met toebehoren aan de Castelweg 1 ten behoeve van de niet-gegane bouw van 

een nieuw gemeentehuis 
1955-1961 

 
1158 Duijn, M. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1986 
 
1139 Duijn, P. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1136 Duivensloot, N. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
1143 Egmond, C.L. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
866 Egmond, D. van 
 Grond ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1947-1949 
 
1169 Egmond, H. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Achterweg 

1989 
 
1154 Egmond, J. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Egmond, J.J. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1142 Egmond, J.M. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1978 
 
1519 Egmond, J.M. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan en grond met opstallen aan de 

Hoofdstraat 4, gedeeltelijk ten behoeve van de bouw van de sportzaal bij het dorpshuis 
1978-1980 

 
1143 Egmond, M. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 



 144

1154 Egmond, M. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1136 Egmond, W. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
1143 Eltétö, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1220 Energiebedrijf Rijnland 
 Grond nabij het Veerpad ten behoeve van F.A. Verkuil, veerman, om te gebruiken in 

verband met het enigszins te kleine veerhuisje 
1985-1986 

 
868 Frijlinck, W.P. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1961-1966 
 
1142 Gaarlandt, O.A.P. 
 Perceel weg aan de Hoofdstraat ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1982 
 
1143 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1972-1973 
 
1142 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1972, 1978 
 
871 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
 Grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1977-1979 
 
907 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
 Grond aann de Achterweg ten behoeve van de aanleg van een woonwagenkamp 

1987-1988 
 
1154 Geelhoed, L. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1142 Graftdijk, L.M.F. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
 
872 Gravekamp, C. 
 Grond aan de Middenweg 5 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975-1980 
 
1143 Gravekamp, E. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
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1154 Gugten, T. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1139 Haas, A. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
947 Hanab N.V., Handels- en Aannemingsbedrijf 
 Grond aan ’t Boonrak ten behoeve van woningbouw 

1960 
 
1154 Harteveld, W. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
868 Heemskerk, J. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1962-1965 
 
1158 Heemskerk, P. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1984 
 
1143 Hendriksen, H.L. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
121 Hervormde Gemeente, Nederlandse 
 Pastorie met tuin ten behoeve van de uitbreiding van de christelijke lagere school 

1933 
 
866 Hervormde Gemeente, Nederlandse 
 Perceel weg ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1947-1949 
 
1469 Hervormde Gemeente, Nederlandse 
 Grond aan het Kerkplein ten behoeve van de aanleg van een plantsoen 

1949-1952 
 
1158 Hoeve, A. ten 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
872 Hogewoning, A. 
 Grond aan de Middenweg 7 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975-1978 
 
872 Hogewoning, J. 
 Grond aan de Middenweg 2 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975-1979 
 
1136 Hooijmans, H.A. 
 Grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van de aanleg van een bushalte 

1969 
 
1154 Hottenga, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
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1143 Houdringe B.V. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1154 Houwaard, C. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1143 Houwelinge Graftdijk, J.C. en W.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1142 Houwelinge Graftdijk, J.C. en W.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
 
872 Imthorn en Zonen, firma H. 
 Grond met schuur aan het Marktveld 2 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1977-1979 
 
1154 Iterson, H. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
938 Iterson, H. van 
 Twee woningen en een schuur aan het Marktveld ten behoeve van woningbouw 

1948-1951 
 
940 Jagt, M. van der 
 Grond aan de Katwijkerweg ten behoeve van woningbouw 

1950-1952 
 
871 Jong, J. de 
 Grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1972-1977 
 
872 Jong, J.J. de 
 Winkel en woning aan de Lange Commandeursstraat 2, later het Castellumplein 2, in het 

bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 
1975-1985 

 
1154 Jong, P. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1143 Jongeneel, A.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1247 Juffermans, J.P. 
 Grond naast de Hoofdstraat 40 ten behoeve van de plaatsing van een aansluitkast voor de 

kabeltelevisie 
1976 

 
1143 Keestra, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
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1154 Klukhuhn, E. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1238 Knijnenburg, G.A. 
 Woning aan de Hoofdstraat 66 ten behoeve van het voorzien in de behoefte van een 

postkantoor 
1951 

 
867 Kock, M.C. 
 Grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1953-1954 
 
1154 Kralt, D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1139 Kralt, G.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
872 Krogt, F.P.A. en P.F.W. van der 
 Bedrijfspand en woning met toebehoren aan de Castelweg 7 in het bestemmingsplan 

"Dorpskern 1976" 
1977-1979 

 
1154 Kromhout, A.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Kromhout, A.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Kromhout, D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Kromhout, G.C. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Kromhout, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Kromhout, M. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Kromhout, M.J.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Kromhout, W. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
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1154 Kromhout, W.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
941 Kruyf, W. de 
 Grond nabij de Middenweg ten behoeve van woningbouw 

1951-1959 
 
1303 Kuiter, A. 
 Grond nabij de Marinus Poststraat ten behoeve van de bouw van een transformatorhuisje 

1949-1950 
 
868 Kuivenhoven, H. 
 Grond aan de Katwijkerweg in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1962-1966 
 
868 Kuivenhoven, J. 
 Grond aan de Katwijkerweg in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1962-1966 
 
1185 Lagendijk, A. 
 Grond ten behoeve van de bouw van een nieuwe brug over de Zijlwatering 

1960 
 
1142 Lagendijk, B.P.C. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1982 
 
1109 Landbouwgronden, Stichting tot het Beheeren van 
 Gedeelten van de Broekweg, Torenvlietslaan en Slot- of Torenvlietswatering 

1955-1957 
 
123 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Ten onrechte afgedragen grond aan ‘t Boonrak 

1961 
 
1136 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Trottoir aan de Hoofdstraat ten behoeve van de verbreding van de straat 

1963-1964 
 
1136 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
881 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van de aanleg van een trottoir en groenstrook 

1969-1975, 1978 
 
1158 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
956 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Grond aan de Joghtlaan ten behoeve van woningbouw aan de Rijnstroomlaan 

1986 
 
1139 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
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1266 Langeveld, C. 
 Grond aan de Voorschoterweg ten behoeve van de compensatie van J. van der Nagel (jr.) 

1960-1962 
 
1142 Langeveld, M. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
 
1158 Leeuwen, A. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
1158 Leeuwen, C.D. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
866 Lodder, T. 
 Grond ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1947-1949 
 
865 Lotsy-Lebret, G. 
 Grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1946-1947 
 
867 Lotsy-Lebret, G. 
 Grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1953-1954 
 
1136 Lummel, H.H.J. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
871 Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen EMO, N.V. 
 Grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1976-1977 
 
868 Marel, L.C. van der  
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965-1968 
 
1396 Marel-van Duyvenbode, N. van der 
 Grond aan de Broekweg ten behoeve van de bouw van een christelijke lagere school 

1957-1959 
 
1154 Meij, A. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1154 Meij, G. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Meij, G.A. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979, 1987 
 
1154 Meij, G.J. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
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1142 Meij, J. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1978 
 
871 Meij, R.H. van der 
 Grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1973-1976 
 
1154 Meij, T. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Meij, W. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1139 Moerman, A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1110 Mulder, D.H.J. 
 Gedeelte van de Achterweg in het gebied “De Woerd” in het kader van de 

onderhoudsplicht 
1973 

 
1110 Mulder, D.J. 
 Gedeelte van de Achterweg in het gebied “De Woerd” in het kader van de 

onderhoudsplicht 
1973 

 
1110 Mulder-Knol, E.W. 
 Gedeelte van de Achterweg in het gebied “De Woerd” in het kader van de 

onderhoudsplicht 
1973 

 
1142 Nagel, F.N.C. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
 
872 Nagel, H. van der 
 Grond achter en naast de Middenweg 11 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975-1981 
 
1142 Nagel, H. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1980 
 
1163 Nagel, H. van der 
 Grond ten behoeve van de doortrekking van de Luit Katlaan 

1982 
 
871 Nagel, J. van der 
 Grond nabij de Grote Watering in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t 

Joght II” 
1975-1980 

 
1303 Nagel, J.P. van der 
 Grond nabij de Marinus Poststraat ten behoeve van de bouw van een transformatorhuisje 

1949-1950 
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949 Nagel, J.P. van der 
 Woning met toebehoren aan de Hoofdstraat 56 ten behoeve van woningbouw 

1966-1967 
 
1139 Nagel, L. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1154 Nagel, N. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
871 Nagel, P.H. van der 
 Grond nabij de Grote Watering in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t 

Joght II” 
1975-1980 

 
121 Nationaal Grondbezit N.V. 
 Grond aan de Katwijkse Straatweg ten behoeve van de aanleg van riolering 

1934 
 
1281 Nationaal Grondbezit N.V. 
 Grond aan de Katwijkerweg ten behoeve van de stimulering van de uitbreiding van de 

industrie 
1947 

 
  _ Nederlanden 

N.B. Zie Staat der Nederlanden. 
 
  _ Nederlandse Hervormde Gemeente 

N.B. Zie Hervormde Gemeente, Nederlandse. 
 
1158 Neuteboom, W.F. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
866 Noort, A. 
 Woning met erf en schuren aan de Achterweg ten behoeve van woningbouw dan wel 

straataanleg 
1947-1949 

 
938 Noort, L. 
 Woning met toebehoren aan het Marktveld 10 ten behoeve van woningbouw 

1950-1955 
 
871 Noort, P. 
 Grond nabij de Katwijkerweg in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1975-1976 

 
1263 Offers-Ketel, A. 
 Grond aan de Rijnstroomlaan ten behoeve van doorverkoop aan P.Noort 

1949-1951 
 
121 Ooms, G. 
 Grond ten behoeve van de verbreding en bestrating van de Middenweg 

1941 
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941 Oosterlee, W. 
 Woningen aan de Middenweg 47 en 49 ten behoeve woningbouw 

1942, 1946-1947, 1951 
 
1151 Oosterlee, W. 
 Grond aan de Broekweg en Kerkweg ten behoeve van de verbreding van de Kerkweg en 

de aanleg van een trottoir langs de Broekweg 
1966-1968 

 
1142 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de van de Voorschoterweg 

1982 
 
1139 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1142 Ouwersloot, C.J. en W.N. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977, 1981 
 
872 Ouwersloot, erven J. 
 Middenweg 1 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975-1976 
 
1111 Ouwersloot, J., C. en G. (erven Ouwersloot) 
 Gedeelte van de Achterweg in het kader van de onderhoudsplicht 

1982 
 
1136 Ouwersloot, N. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
1139 Ouwersloot, C.A. en C.A. Ouwersloot-van der Nagel 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1983 
 
1158 Paridon, C.A. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1980 
 
1154 Peet, C. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Peet, F.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Peet, G. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Peet, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Peet, K. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
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1154 Perk, P. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1136 Philippo & Zoon, N.V. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
941 Pijttersen, F.H. 
 Woningen aan de Middenweg 43 en 45 ten behoeve van woningbouw 

1951 
 
1158 Plas, D. van der 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
1154 Plas, D. van der 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
871 Plas-van der Marel, D. van der 
 Grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1972-1973 
 
1139 Rabobank Katwijk aan den Rijn-Valkenburg, Coöperatieve 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1185 Reticulum, Exploitatie Maatschappij 
 Grond ten behoeve van de bouw van een nieuwe brug over de Zijlwatering 

1960 
 
1143 Reticulum, Exploitatie Maatschappij 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1158 Rijn, D. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1986 
 
1158 Rijn, J. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1986 
 
1158 Rijn, M. van 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1986 
 
1142 Schipper, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1978 
 
1154 Schoneveld, P. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1154 Schouten, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
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873 Sleijser, M.F. 
 Woning met toebehoren aan de Lange Commandeurstraat 11 in het bestemmingsplan 

"Dorpskern 1976" 
1974 

 
1142 Slootweg, G.J., G.W. en W.M. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
 
1139 Slootweg, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1136 Slootweg, W. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdweg en Katwijkerweg 

1965 
 
1154 Slootweg, W. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
873 Slothouber, A.M. 
 Grond achter en naast de Middenweg 11 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975-1981 
 
1158 Smit, A.A.M. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1981-1984 
 
868 Spierenburg, G. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1962-1965 
 
1139 Splinter, J.D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1142 Staat der Nederlanden 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
 
1164 Staat der Nederlanden 
 Grond met daarop een dieselnoodstroomgebouwtje aan de Hoofdstraat ten behoeve van 

de aanleg van het Rekreatiepad 
1981-1984 

 
1150 Staat der Nederlanden 
 Grond nabij de Voorschoterweg, die sinds 1974 middels een privaatrechterlijke vergunning 

van de Staat in gebruik was als ondergrond van het aangelegde fietspad 
1986 

 
  _ Star, C.  
 Grond nabij de Achterweg ten behoeve van de volkstuinvereniging 

1986-1989 
N.B. Zie Voorbergen, G.E. van. 

 
1139 Star, H. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
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1154 Steeg, J. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1139 Steijger, J.D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
945 Steinz-van der Vijver, A.A. 
 Grond aan de Marinus Poststraat ten behoeve van woningbouw 

1955-1959 
 
1154 Tol, G.J. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
945 Tongeren-Binnendijk, G. van 
 Grond aan de Marinus Poststraat ten behoeve van woningbouw 

1955-1959 
 
951 Tongeren-Binnendijk, G. van 
 Grond aan de Broekweg ten behoeve van de aanleg van de provinciale secundaire weg 

nr. 4 (S4) en de bouw van bejaardenwoningen 
1967-1968 

 
1154 Varkevisser, G.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
1139 Varkevisser, G.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
1136 Varkevisser, J. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
866 Varkevisser, L. 
 Grond ten behoeve van woningbouw dan wel straataanleg 

1947-1949 
 
385 Varkevisser, L. 
 Woning aan de Hoofdstraat 39, bestemd als nieuwe ambtswoning voor de burgemeester 

1953 
 
1143 Verboon, J. en S. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1154 Verbree, A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Verbree, F.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
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1154 Verbree, J.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Vereecken, A.F. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1136 Verhaar-Boom, A.K. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
1142 Verhaar, C. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1982 
 
1505 Verhaar, D. 
 Laan in het gebied ”‘t Duyfrak” ten behoeve van de aanleg van sportvelden 

1965-1966 
 
870 Verhaar, D. 
 Grond met opstallen nabij de Valkenburgseweg ten behoeve van doorverkoop aan de 

firma Jac. van der Zwart en Zonen 
1968 

 
1143 Verhaar, D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1136 Verhaar-Brussee, E. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
1143 Verhaar, L. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
121 Verhaar, P.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de straatweg van de Haagse Schouw 

(Schouw van Duivenvoorde) bij Leiden naar Katwijk aan Zee 
1940 

 
1184 Verhaar, P.A. 
 Grond ten behoeve van de bouw van een nieuwe brug over de Zijlwatering 

1960 
 
1143 Verhage, W.M. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
121 Verhoeff, M. 
 Bouwgrond aan de Middenweg 

1946 
 
1154 Verkuil, D. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
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1154 Versteeg, L. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1139 Vis, C.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1987 
 
  _ Visser en Smit Hanab B.V. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de ontsluitingsweg van het bestemmingsplan 

“‘t Boonrak-West”, uiteindelijk genaamd het “’t Boonrak 1989” 
N.B. Zie Volker Stevin Leidingbedrijven B.V. 

 
1139 Visser en Smit Hanab B.V. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984 
 
1166 Volker Stevin Leidingbedrijven B.V. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de ontsluitingsweg van het bestemmingsplan 

“‘t Boonrak-West”, uiteindelijk genaamd “’t Boonrak 1989” 
1986-1989 

 
1143 Volkertz, S.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1535 Voorbergen, G.E. van 
 Grond nabij de Achterweg ten behoeve van de volkstuinvereniging 

1986-1989 
 
1505 Voorbergen, R. van 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” ten behoeve van de aanleg van sportvelden 

1965-1966 
 
1163 Voorbergen, R. van 
 Grond ten behoeve van de doortrekking van de Luit Katlaan 

1981-1982 
 
1185 Voorschoten, gemeente 
 Grond ten behoeve van de bouw van een nieuwe brug over de Zijlwatering 

1960 
 
1143 Vreugd, M. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
121 Vijver, C.D. van der 
 Grond ten behoeve van de verbreding en bestrating van de Middenweg 

1941 
 
1154 Vries, A. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1970-1979 
 
873 Vries, A. de 
 Woning met toebehoren aan de Lange Commandeurstraat 12 in het bestemmingsplan 

"Dorpskern 1976" 
1972-1973 
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1536 Vries, erven A. de 
 Grond nabij de Achterweg ten behoeve van de volkstuinvereniging 

1977 
 
121 Vries, C. de 
 Grond ten behoeve van de verbreding en bestrating van de Middenweg 

1941 
 
121 Vries C. de 
 Grond aan de Middenweg ten behoeve van de aanleg van een trottoir 

1943-1944 
 
121 Vries, C. de 
 Perceel weg in het Marktveld 

1946 
 
873 Vries, C. de 
 Lange Commandeurstraat 13 en 15 en grond nabij de Middenweg in het bestemmingsplan 

"Dorpskern 1976" 
1973 

 
1505 Vries, D. de 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” ten behoeve van de aanleg van sportvelden 

1964-1966 
 
1124 Vries, firma Gebroeders de 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de Joghtlaan 

1967 
 
873 Vries, H. de 
 Woning met toebehoren aan het Marktveld 4 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1975 
 
1139 Vries-van Drunen, M. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1984 
 
868 Vries, P. de 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1962-1966 
 
1136 Vries, P. de 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
873 Vries, P. de 
 Woning met toebehoren aan de Lange Commandeurstraat 7 in het bestemmingsplan 

"Dorpskern 1976" 
1977-1983 

 
873 Vries, P. de 
 Grond met schuur aan de Middenweg in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 

1981-1984 
 
1139 Vries, P. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Hoofdstraat 

1985 
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121 Wassenaar, D. 
 Grond ten behoeve van de verbreding en bestrating van de Middenweg 

1941 
 
1143 Wassenaar, gemeente 
 Grond ten behoeve van de bouw van een nieuwe brug over de Zijlwatering 

1977 
 
1143 Weerden, C.J. van 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
1143 Westgeest, A.J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1988-1990 
 
1143 Wijde Blick Noordwijkerhout B.V., 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1977 
 
121 Wisboom van Giessendam-Collot d’ Escury, G.; baronesse  
 Grond ten behoeve van het wegnemen van een scherpe bocht in de straatweg van de 

Haagse Schouw (Schouw van Duivenvoorde) bij Leiden naar Katwijk aan Zee 
1940-1941 

 
1154 Wit, A..H. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Wit, G.C. de 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Wit, J.P.C. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1981 
 
1142 Zandbergen, C.A. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1981 
 
1136 Zandbergen, J. 
 Grond ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan de Hoofdstraat en Katwijkerweg 

1965 
 
1154 Zandbergen, J. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1987 
 
1154 Zandbergen, M. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Katwijkerweg 

1982 
 
1396 Zandbergen, N. 
 Grond aan de Broekweg ten behoeve van de bouw van een christelijke lagere school 

1955-1957, 1961-1963 
 
1142 Zwaan, G. 
 Grond ten behoeve van de reconstructie van de Voorschoterweg 

1982 
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870 Zwart en Zonen, firma J. van der 
 Grond nabij de Hoofdstraat in het bestemmingplan “’t Boonrak (1968)” 

1968 
 

II STAAT VAN RUILING VAN EIGENDOMMEN 

N.B. Als identieke achternamen en voorletters bij hetzelfde inventarisnummer twee of meer 
keer voorkomen, dan is deze naam maar één keer in de staat vermeld. 

 
140 Barnhoorn; J.C. en C.J. 
 Grond aan de Hoofdstraat geruild voor grond aan de Achterweg 

1978 
 
1269 Beelen, J. van 
 Grond in het gebied “’t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in het “‘t Duyfrak” in het 

kader van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1269 Berg, T. van den 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor een uitkering wegens onderbedeling in het 

kader van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1269 Boot-Zandbergen, J.A. 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
865 Brussee, G. 
 Grond aan de Hoofdstraat geruild voor grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van 

woningbouw dan wel straataanleg 
1948-1954 

 
941 Dijk, D. van 
 Grond nabij de Middenweg ten behoeve van woningbouw 

1953 
 
871 Duijn, C. van 
 Grond in het gebied “’t Boonrak” geruild voor grond in het bestemmingsplan “’t Joght 

1972”, ook genoemd “’t Joght II” 
1978 

 
1269 Eykel, J. van den 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor een uitkering wegens onderbedeling in het 

kader van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
865 Gereformeerde Kerk 
 Grond aan de Hoofdstraat geruild voor grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van 

woningbouw dan wel straataanleg 
1951-1961 

 
1113 Gereformeerde Kerk 
 Grond aan de Hoofdstraat en nabij ’t Boonrak geruild voor grond aan de Hoofdstraat en 

nabij ’t Boonrak ten behoeve van de aanleg van parkeerhavens aan ‘t Boonrak 
1986 
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949 Hooijmans, H.A. 
 Woning met toebehoren aan ’t Boonrak 48 geruild voor de woning met toebehoren aan de 

Hoofdstraat 58 ten behoeve van woningbouw 
1966-1967 

 
872 Kralt, J.C. 
 Perceel aan Burgemeester Lotsystraat 26 geruild voor het perceel aan Lange 

Commandeurstraat 9 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 
1975-1976 

 
885 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Grond nabij het Duinzicht geruild voor grond nabij de Meanderlaan, Joghtlaan en 

Rijnstroomlaan ten behoeve van de verlening van medewerking aan de bouwexploitatie 
van gronden 
1989 

 
1269 Meij, J. van der 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor een uitkering wegens onderbedeling in het 

kader van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1269 Meij B.V., Van der 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1269 Nagel, firma Gebroeders van der 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1163 Nagel, firma Gebroeders van der 
 Grond nabij de Luit Katlaan geruild voor grond nabij de Luit Katlaan ten behoeve van de 

doortrekking van de laan, 
1984-1986 

 
1269 Nagel, firma H. van der 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
871 Nagel, J. van der 
 Grond in het gebied “’t Joght“ geruild voor grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, 

ook genoemd “’t Joght II” 
1975 

 
871 Nagel, J. van der 
 Grond aan de Voorschoterweg geruild voor grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, 

ook genoemd “’t Joght II” 
1977-1980 

 
871 Nagel, P.H. van der 
 Grond in het gebied “’t Joght“ geruild voor grond in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, 

ook genoemd “’t Joght II” 
1975 

 
1164 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Grond met een daarop staande dieselnoodstroomgebouwtje aan de Hoofdstraat geruild 

voor grond aan de Hoofdstraat ten behoeve van de aanleg van het Rekreatiepad 
1984 
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141 Raethuys B.V. 
 Grond aan de Luit Katlaan geruild voor grond aan de Luit Katlaan ten behoeve van een 

betere verkaveling van het gebied “’t Boonrak-Oost” 
1984-1986 

 
  _ Stuiver, W.J.  
 Grond aan de Luit Katlaan geruild voor grond aan de Luit Katlaan ten behoeve van een 

betere verkaveling van het gebied “’t Boonrak-Oost” 
1984-1986 
N.B. Zie Raethuys B.V. 

 
121 Teljeur, Gebroeders 
 Grond ten behoeve van woningbouw aan de Middenweg 

1941 
 
1125 Valkenburg, gemeente 
 Grond ten behoeve van de aanleg van de provinciale secundaire weg nr. 4 (S4) geruild 

voor grond ten behoeve van de aanleg van de S4 
1973 

 
1269 Valkenburg, gemeente 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1269 Verhaar, D.J.C. 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
 1974 
 
1269 Vries, A. de 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor een uitkering wegens onderbedeling in het 

kader van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1269 Vries, D. de 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
1269 Vries, Dirk de 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor grond (gedeeltelijk) in “‘t Duyfrak” in het kader 

van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 

 
873 Vries, P. de 
 Percelen aan de Marinus Poststraat 42, 44, 46 en 48 geruild voor percelen aan de Lange 

Commandeurstraat 1, 3 en 5 in het bestemmingsplan "Dorpskern 1976" 
1975-1976 

 
871 Vries, P. de 
 Woningen met toebehoren aan de Marinus Poststraat 10 en 12 geruild voor grond nabij de 

Frankenburg in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 
1977-1978 

 
1269 Zandbergen, J., M. en. J. 
 Grond in het gebied “‘t Duyfrak” geruild voor een uitkering wegens onderbedeling in het 

kader van de vrijwillige ruilverkaveling bij overeenkomst 
1974 
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III STAAT VAN VERKOOP VAN EIGENDOMMEN 

N.B. Als identieke achternamen en voorletters bij hetzelfde inventarisnummer twee of meer 
keer voorkomen, dan is deze naam maar één keer in de staat vermeld. 

 
1009 Bauer, F.W. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
1009 Beele, G.C. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Beele, G.C. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
1009 Berg, D.J. van den 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964-1968 
 
1025 Berg, G.C. van den 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1009 Bergman, P.C.M. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Binnendijk, J.D. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
135 Binnendijk, M.J. 
 Grond aan het Duinzicht in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1980-1982 
 

985 Bisdom, C.J. 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 16 

1961-1966 
 
1009 Bleeker, E.J.H. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965, 1967 
 
1009 Bleijswijk, F.J.H. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1025 Blikman, G.H. 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
991 Boekamp, F.L. 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 3 

1968-1969 
 
1009 Boers, J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
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1009 Born, J.D. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
135 Bos, E. 
 Grond aan de Cohortedreef in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1980-1982 

 
987 Botermans, A.H. 
 Woning met toebehoren aan de Katwijkerweg 8 

1972-1973 
 
1288 Botermans, firma Gebroeders 
 Grond achter de garages aan het Middenjoght 

1975-1976 
 
1009 Botermans, S.W. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1009 Botermans, W.H. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1009 Bouter, H.N. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
377 Brittijn, P. 
 Berging met ondergrond en voorliggende grond nabij de Hoofdstraat 6 

1976 
 
1009 Broek, A. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
988 Broek, K. van den 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 3 

1964-1972 
 
988 Bruin, D. de 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 70 

1964-1969 
 
1009 Bruinsma, L. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965, 1967 
 
130 Bruinsma, L. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1028 Brussee, D. 
 Bouwgrond aan de Legioendreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd 

“’t Joght II” 
1984 
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1406 Christelijke Kleuterschool “Kleuterburg”, Stichting 
 Grond nabij de Broekweg ten behoeve van de bouw van een kleuterschool 

1971 
 
1009 Cillekens, G.H.V.L.A.G. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1395 Comité “(Actie) Kleuterschool” 
 Voormalige ambtswoning aan de Hoofdstraat 66 

1952-1953 
 
985 Corsel, W.S. 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 22 

1988-1989 
 
1009 Crugten, E.C. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
1009 Dam, N. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
984 Davelaar, L. 
 Woning met toebehoren aan ’t Boonrak 12 

1972-1976 
 
1009 Dekker, H. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1015 Delft, G. van 
 Grond met opstallen aan de Hoofdstraat, hoek Marinus Poststraat 

1969-1971 
 
1000 Deul, P. 
 Bouwgrond nabij de Broekweg en Marinus Poststraat 

1957 
 
1025 Dijk, G. van 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1009 Dijkhuizen, T. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1009 Dikken, H.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
990 Doldersum, D. 
 Woning met toebehoren aan de Middenweg 30 

1964 
 
132 Doldersum, D. 
 Grond aan de Voorschoterweg 

1971 
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1483 Dorpshuis Valkenburg (Z.H.), Stichting 
 Grond aan de Kerkweg 

1959-1960 
 
1009 Drent, H.R. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
986 Dubbelaar, B. 
 Woning met toebehoren aan de Hoofdstraat 66 

1966-1967 
 
1009 Dubbelaar, G. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
991 Duijn, A. van 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 8 

1969 
 
988 Duijn, F. van 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 62 

1989-1994 
 
130 Duijvenvoorde, firma J. en G. van 
 Grond aan de Dr. A.E. Remouchampsstraat, hoek Middenjoght in het uitbreidingsplan 

“‘t Joght” 
1974-1977 

 
988 Duivenvoorde, J.A. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 11 

1964-1965 
 
1009 Durieux, J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
130 Durieux, J. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1971-1979 
 
988 Eck, J.J. van 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 13 

1968-1969 
 
130 Egmond, D.N. van 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Egmond, L.H. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
130 Egmond, L.H. van 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1264 Egmond, W. van 
 Grond en wegberm aan de Achterweg 

1951-1953 
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133 Emmerik, P.C.A. van 
 Perceel water in het oude haventje bij de Oude Rijn, grenzend aan de Hoofdstraat 

1974-1975 
 
1287 Emmerik, P.C.A. van 
 Parkeerterrein naast het hotel-café-restaurant "In het Wapen van Valkenburg” aan de 

Hoofdstraat 
1967-1968 

 
1307 Energiebedrijf Rijnland 
 Grond nabij de Lange Commandeurstraat 

1980 
 
1308 Energiebedrijf Rijnland 
 Grond nabij de Voorschoterweg en naast de Wassenaarse Watering 

1980-1981 
 
1309 Energiebedrijf Rijnland 
 Grond nabij de Voorschoterweg en het Duinzicht in het bestemmingsplan “‘t Joght 1972”, 

ook genoemd “’t Joght II” 
1981-1982 

 
1310 Energiebedrijf Rijnland 
 Grond nabij de Marinus Poststraat 1 

1984-1985 
 
1311 Energiebedrijf Rijnland 
 Grond nabij de Voorschoterweg 15a 

1985-1986 
 
1028 Erica Beheer B.V. 
 Bouwgrond aan de Legioendreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd 

“’t Joght II” 
1984-1985 

 
1009 Es, G. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
130 Es, G. van 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Eykel, G.J. van den 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
130 Freke-Broek, A. 
 Grond aan het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1975-1977 
 
1496 Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1963-1965 
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1495 Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) 
 Bouwgrond aan de Dr. A.E. Remouchampsstraat, hoek Buitenjoght in het uitbreidingsplan 

“‘t Joght” 
1972-1977 

 
952 Gezondheidscentrum te Katwijk, Stichting 
 Grond nabij de Broekweg 

1971-1972 
 
1009 Groot, J.M. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Gunst, T.D.M. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1009 Haas, H.M. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Haas, L.P. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1009 Haken, W.K. ten 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
130 Haken, W.K. ten 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1972 
 
1009 Ham, C. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1968-1969 
 
131 Hanab N.V., Handels- en Aannemingsbedrijf 
 Perceel water (sloot) aan de noordzijde van het bedrijfsterrein aan ‘t Boontak 45 

1965-1966 
 
1008 Hart, J.W. ‘t 
 Grond aan de Broekweg 

1963 
 
985 Heijer, A. den 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 7 

1989-1994 
 
1494 Hervormde Gemeente, Nederlandse 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1963-1965 
 
1497 Hervormde Gemeente, Nederlandse 
 Grond aan de Kruisweg 

1972-1974 
 
1009 Hoef, J. van de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
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130 Hoekstra, T.Q. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
139 Hoffmans, D.W. 
 Grond naast de Marinus Poststraat 1 

1985-1986 
 
129 Holl, W.J.R. 
 Grond nabij de Broekweg 

1974-1966 
 
1280 Hols Krachtvoederfabriek 
 Industriegrond aan de Katwijkerweg 

1947 
 
130 Hooijmans, C.J. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1971 
 
1025 Horst, N. van der 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1030 Houwaard, C. 
 Grond nabij de Middenweg 9 in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” 

1984-1986 
 
1009 Imthorn, A. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1009 Imthorn, B. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
985 Imthorn, H. 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 3 

1964-1966 
 
1016 Imthorn, H. 
 Grond achter de Burgemeester Lotsystraat 3 

1970 
 
140 Janssen, H. 
 Grond nabij de Hoofdstraat 

1978 
 
1009 Jong, L.J.W.G. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1963-1970 
 
130 Jong, L.J.W.G. de 
 Grond aan de Frankenburg in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1976-1978 
 
1009 Jongebloed, H. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
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1001 Jongebloed, H. 
 Bouwgrond aan ’t Boonrak 

1957-1958 
 
1009 Kerpershoek, C. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1009 Kerpershoek, M. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
984 Knegt, B. 
 Woning met toebehoren aan ’t Boonrak 22 

1971-1972 
 
1009 Koning, E.W. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
988 Koning, N.J. de 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 1 

1963-1965 
 
1009 Kooperen, M.T. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1009 Korbee, J. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
138 Kortekaas, R. 
 Grond nabij de Middenweg 3 

1985-1986 
 
985 Kralt, J.C. 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 26 

1976-1978 
 
1026 Krogt, F.P.A. van der Krogt 
 Bouwgrond aan de Hoofdstraat, hoek Lange Commandeurstraat in het bestemmingsplan 

“Dorpskern 1976” 
1979 

 
1295 Krogt B.V., Kromarkt van der 
 Grond aan het Castellumplein 4 

1988 
 
1009 Kromhout, B. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
137 Kruijf, ir. A.S.T. 
 Grond uit de tuin behorende bij de woning aan de Broekweg 4 

1982 
 
992 Kuijt, B. 
 Woning met toebehoren aan ‘t Boonrak 36 

1954-1955 
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1009 Kuijt, B. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965, 1968-1969 
 
1009 Kuppeveld, W.C. van 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Lange, J. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Langeler, P. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964-1968 
 
130 Langeler, P. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
997 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond aan de Katwijkerweg 

1954-1955 
 
1002 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond aan ’t Boonrak 

1957-1958 
 
1004 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond aan Marinus Poststraat 

1958-1959 
 
1005 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond aan de Hoofdstraat 

1958-1959 
 
1009 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1968-1970 
 
1029 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond aan de Valkenhorst in de eerste herziening van het bestemmingsplan "'t Joght 

1972", ook genoemd “’t Joght II” 
1982 

 
885 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond aan het Duinzicht in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1983 

 
885 Lange - Van der Plas, De; bouwbedrijf 
 Bouwgrond aan de Joghtlaan in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1983 

 
135 Leeuwen, G. van 
 Grond aan de Cohortedreef in het bestemmingsplan “’t Joght 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1980-1982 
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1009 Lips, J.S. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1009 Loenen, H.L. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Los, J.N. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1009 Marel’s Bouwbedrijf 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
1009 Marijt, G.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
991 Mathlener, H.J. 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 5 

1971-1973 
 
1009 Meer, W.F. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
985 Meij, H. van der 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 30 

1964-1971 
 
1009 Meij, H. van der 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
130 Meij, H. van der 
 Grond aan het Lambrechtsveld, hoek Claudiusdreef in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1971-1977 
 
1009 Meij, J. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967, 1969 
 
130 Meij, J. van der 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1971 
 
130 Meij, J. van der 
 Grond nabij het Middenjoght in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1976 
 
988 Meij, J.A. van der 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 19 

1964-1965 
 
1025 Meij, T. van der 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
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135 Meij, T. van der 
 Grond aan de Cohortedreef  

1980-1982 
 
985 Meij, T. van der 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 24 

1964-1972 
 
1025 Meij, W. van der 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1025 Meij, W. van der 
 Grond aan de Centuriedreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972”, ook genoemd 

"'t Joght II" 
1980-1982 

 
1009 Mentz, D.G.P. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
135 Messemaker, N. 
 Grond aan de Centuriedreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972”, ook genoemd 

"'t Joght II" 
1980-1982 

 
1009 Meurs, C. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1286 Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen EMO, N.V. 
 Grond met in gebruik geweest zijnde vuilnisbelt aan de Voorschoterweg 

1965-1967 
 
1009 Molenaar, K.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
1009 Mooy, A. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Mooy, L. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969, 1971 
 
130 Mooy, L. de 
 Grond aan het Middenjoght, hoek Claudiusdreef in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1977 
 
988 Mooy, M. de 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 26 

1964-1965 
 
1025 Mooy, S.C. de 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
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988 Mooy, T. de 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 17 

1964-1965 
 
1009 Nagel, F.N.C. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1009 Nagel, G. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
991 Nagel, H. van der 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 12 

1969-1975 
 
1025 Nagel, N. van der 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1007 Nagtegaal, G.S.; aannemer 
 Bouwgrond aan de Broekweg 

1959-1961 
 
  _ Nederlanden 

N.B. Zie Staat der Nederlanden. 
 
  _ Nederlandse Hervormde Gemeente 

N.B. Zie Hervormde Gemeente, Nederlandse. 
 
988 Noort, A. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 6, voorheen Burgemeester 

Lotsystraat 6 
1947-1950 

 
1009 Noort, L. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1025 Noort, L. 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1263 Noort, P. 
 Grond aan de Rijnstroomlaan 

1949 
 
987 Noort, P. 
 Woning met toebehoren aan de Katwijkerweg 6 

1956-1973 
 
1263 Noort, P. 
 Schuur aan de Korte Commandeurstraat 2 

1949-1951 
 
1009 Ooms, G. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
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1009 Ooms, P. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1972 
 
130 Ooms, P. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1972 
 
1025 Oorschot, P.A. van 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
988 Oosterlee, A. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 50 

1964-1973 
 
121 Oosterlee-Vooys, M. 
 Grond aan de Hoofdstraat 

1944 
 
995 Oosterlee, W.; aannemer 
 Bouwgrond aan de Broekweg 

1950-1952 
 
1018 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Bouwgrond aan het Lambrechtsveld, grenzend aan het uitbreidingsplan “’t Joght” 

1976 
 
1020 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Bouwgrond aan de Kruisweg in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” 

1979 
 
1028 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Bouwgrond aan de Legioendreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd 

“’t Joght II”, 
1979-1982, 1985-1986 

 
1027 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Bouwgrond aan het Marktveld in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” 

1980 
 
1035 Oosterlee en Zonen, firma W. 
 Bouwgrond nabij de Middenweg in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” 

1983-1985 
 
996 Ouwersloot-Kroon, G. 
 Bouwgrond aan de Hoofdstraat, hoek Rijnlaan 

1950-1952 
 
998 Owel, J. 
 Bouwgrond aan de Marinus Poststraat 

1956 
 
1009 Plat, C.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
130 Plat, C.J. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
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1009 Poot, T. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
985 Portengen, J. 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 15 

1968-1971 
 
1292 Post Beheer B.V., W.S. 
 Grond aan de Joghtlaan 

1985-1987 
 
991 Post, J.M.E. 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 16 

1969-1970 
 
1001 Postma, P. 
 Bouwgrond aan ’t Boonrak 

1957-1958 
 
1006 Raiffeisenbank “Valkenburg” Z.H., Coöperatieve Vereniging, ook genoemd Coöperatieve 

Boerenleenbank Valkenburg Z.H. 
 Bouwgrond aan de Hoofdstraat 

1958-1961 
 
121 Ramp, D. 
 Gedeelte van het perceel plaatselijk bekend als “Het Eilandje” 

1941 
 
1009 Rhijnsburger, J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
989 Rhijnsburger, L.J. 
 Woning met toebehoren aan het Marktveld 1 

1971-1973 
 
988 Roode, A. de 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 15 

1964-1965 
 
1009 Roode, D. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
130 Roode, D. de 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1971 
 
1009 Roofthooft, A.E. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
130 Roofthooft, A.E. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Rosmolen, D.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
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1009 Ru, J. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
988 Russchenberg, H. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 28 

1961-1965 
 
1009 Schaik, T.B. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
988 Schoneveld, C.P. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 7 

1964-1966 
 
1009 Schoneveld, J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1025 Schoneveld, J. 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1009 Schreurs, A.J.C. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
1009 Schröder, B. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
985 Schröder, R.T.J. 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 18 

1989-1991 
 
1009 Slootweg, G.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
984 Slootweg, G.W. 
 Woning met toebehoren aan ’t Boonrak 24 

1969-1970 
 
1003 Slootweg, firma J. 
 Bouwgrond aan de Hoofdstraat 

1958 
 
1009 Slootweg en Zn, firma J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1025 Slootweg, W. 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1009 Smit, H. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
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988 Smit, H.A.P. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 34 

1964-1965 
 
130 Sommeling, J.J.M. 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
999 Splinter, bouwbedrijf J. 
 Bouwgrond aan de Hoofdstraat 

1956-1958 
 
134 Splinter, J.D. 
 Grond, grenzend aan het perceel aan de Voorschoterweg 67 

1975-1977 
 
121 Staat der Nederlanden 
 Gedeelte van de Grote Watering 

1938 
 
128 Staat der Nederlanden 
 Grond in de gemeente Voorschoten 

1960-1962 
 
1009 Star, B.A.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
988 Star, S. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 9 

1964-1965 
 
984 Star, S. 
 Woning met toebehoren aan ‘t Boonrak 58 en grond tussen ‘t Boonrak 56 en 58 

1964-1966 
 
1025 Stijn, M.J.M. van 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
1291 Stijn, R.M.H. van; detailhandelaar (firma M.H. van Stijn en Zn. B.V.) 
 Grond nabij het Castellumplein 

1982-1983 
 
991 Strik, J.H. 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 6 

1972-1973 
 
985 Strikwerda, R. 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 1 

1968-1969 
 
1009 Tol, D. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964-1965 
 
1009 Tol, N. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
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1009 Tol, N.C. van 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1000 Twigt, K. 
 Bouwgrond nabij de Broekweg en Marinus Poststraat 

1957 
 
1009 Ubeda, W.P. 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Varkevisser, C. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
129 Veen, A.D. van 
 Grond nabij de Broekweg 

1964-1966 
 
1001 Veen, S. 
 Bouwgrond aan ’t Boonrak 

1957-1958 
 
1009 Vegt, J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1025 Vegt, J. 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1981 
 
1028 Velzen, J.P. van 
 Bouwgrond aan de Legioendreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd 

“’t Joght II” 
1983 

 
988 Verbeek, P. 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 38 

1964-1965 
 
1404 Christelijk Onderwijs te Valkenburg, Vereniging voor 
 Bouwgrond aan de Broekweg 

1969 
 
1009 Vianen, I. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Vianen, W.P. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1025 Visscher, D. 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
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135 Visscher, D. 
 Grond aan de Cohortedreef in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1980-1982 

 
1009 Visser, H.J.D. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964-1965 
 
1009 Vletter, W.P. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Vooijs, A.W. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1968-1969 
 
984 Vreeken, L.B. 
 Woning met toebehoren aan ’t Boonrak 34 

1967 
 
136 Vreugd, A.L. de 
 Woning met toebehoren aan de Hoofdstraat 4 

1979-1981 
 
988 Vries, A. de 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 22 

1972-1973 
 
1025 Vries, A.J. de 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
135 Vries, A.J. de 
 Grond aan de Cohortedreef in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1980-1982 

 
985 Vries, C.A. de 
 Woning met toebehoren aan de Burgemeester Lotsystraat 25 

1972-1974 
 
1025 Vries, C.H. de 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
121 Vries, D. de 
 Perceel aan de Middenweg 

1943 
 
1009 Vries, D. de 
 Bouwgrond aan de Claudiusdreef en het Lambrechtsveld in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1970 
 
1009 Vries, H.D. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 



 181

130 Vries, H.D. de 
 Grond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1971 
 
135 Vries, J.M. de 
 Grond aan de Cohortedreef in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1980-1982 

 
1009 Vries, K.J. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
1019 Vries, L.C. de 
 Grond aan de P. Oosterleestraat 

1977 
 
873 Vries, P. de 
 Grond nabij de Hoofdstraat 

1977-1983 
 
1009 Vries, P.A. de 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1001 Vroom, R. 
 Bouwgrond aan ’t Boonrak 

1957-1958 
 
1009 Walther, J.J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964-1968 
 
1009 Warmenhoven, W.T.M. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965, 1968-1969 
 
129 Warring, W.H. 
 Grond nabij de Broekweg 

1964-1966 
 
1009 Water, G.L. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964 
 
988 Wee, G.J. van der 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 14 

1967-1969 
 
1009 Wel, G. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1964-1965 
 
991 Werff, C. van der 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 10 

1968-1975 
 
1021 Westgeest, A.T.M. 
 Grond aan de Korte Commandeursstraat in het bestemmingsplan “Dorpskern 1976” 

1978-1982 
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1028 Westgeest, A.T.M. 
 Bouwgrond aan de Legioendreef in het bestemmingsplan "'t Joght 1972", ook genoemd 

“’t Joght II” 
1979-1981 

 
1001 Wind, W.G. 
 Bouwgrond aan ’t Boonrak 

1957-1958 
 
1009 Winterberg, E. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
1025 Wit, G. de 
 Bouwgrond in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd “’t Joght II” 

1978-1979 
 
135 Wit, G. de 
 Grond aan de Cohortedreef in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1980-1982 

 
1009 Woltering, A.B. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1967 
 
991 Zandbergen, G. 
 Woning met toebehoren aan de Rijnlaan 4 

1972-1973 
 
1009 Zeeuw, R.C. van der 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1969 
 
135 Zeijden, P.J.L. van der 
 Grond aan de Centuriedreef in het bestemmingsplan “‘t Joght” 1972”, ook genoemd 

“’t Joght II” 
1980-1982 

 
1284 Zuid-Hollandse Loonbedrijven 
 Industrie- en bouwgrond aan de Katwijkerweg 

1952-1955 
 
1009 Zuyderduyn, J. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
1009 Zwanenburg, A. 
 Bouwgrond in het uitbreidingsplan “‘t Joght” 

1965 
 
988 Zwart, C. van der 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 30 

1964-1965 
 
988 Zwart, J. van der 
 Woning met toebehoren aan de Marinus Poststraat 52 

1964-1966 
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870 Zwart en Zonen, firma J. van der 
 Grond met opstallen nabij de Valkenburgseweg 

1968 
 


