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KORTE SCHETS VAN ZEGVELD IN DE PERIODE 1942-1988
Grondgebied
Het grondgebied van de gemeente Zegveld werd gevormd door de waterschappen Zegveld en Zegvelderbroek.
De gemeente werd ten noorden en noordwesten begrensd door de gemeente Nieuwkoop, ten zuidwesten
door de gemeente Bodegraven, ten zuiden door de gemeente Rietveld, vanaf 1964 de gemeente Woerden en
ten oosten door de gemeente Kamerik. Zegveld lag in Utrecht, maar werd aan drie kanten omsloten door ZuidHollandse gemeentes; alleen Kamerik behoorde ook tot de provincie Utrecht. De oppervlakte van de gemeente
besloeg circa 1530 hectare; hierin kwam in de beschreven periode nauwelijks verandering.
Bevolking
Het inwonertal van Zegveld steeg tussen 1941 en 1988 van circa 1130 naar circa 2120. De grootste groei vond
pas plaats vanaf de tweede helft van de jaren ’60, toen de sociale woningbouw door de gemeente op gang
kwam. In de jaren ’70 en ’80 ging de groei gestaag voort, niet alleen door de bouw van gemeentelijke
woningen, maar ook door particuliere woningbouw.
Door deze ontwikkeling veranderde ook de spreiding van de bevolking. Rond 1950 woonde ruim de helft van
de Zegvelders in de dorpskern aan het begin van de Hoofdweg; ongeveer een kwart van hen woonde in de
Stichtse Meije, het boerderijenlint langs het riviertje de Meije, en de overige op boerderijen in de Hoge en Lage
Broek. Rond 1970 woonde twee derde van de Zegvelders in de uitgebouwde dorpskern en in de jaren ’80 werd
dat bijna 80 %.
Tot circa 1965 was het merendeel van de inwoners van de gemeente, zo’n 70%, ook in Zegveld geboren; dat
veranderde echter snel. Sindsdien betrokken steeds meer niet-Zegvelders de nieuwgebouwde woningen, op
zoek naar de landelijke rust of een woonplaats in de nabijheid van de groeiende bedrijvigheid van Utrecht en
Woerden.
Inwonertallen van Zegveld per 1 januari
1942
1947
1952

1133
1212
1360

1957
1962
1967

1421
1463
1474

1972
1977
1982

1698
1843
1940

1985

2060

Het aantal inwoners op 31 december 1988 bedroeg 2123.
De kerkelijke indeling van de bevolking was tot ver in de jaren ’70 redelijk stabiel. Ongeveer 65% van de
bevolking van Zegveld was Nederlands Hervormd, 20 % behoorde tot de Rooms-Katholieke kerk, 10 % rekende
zich tot de Gereformeerde Kerk en circa 5 % was onkerkelijk of behoorde tot een ander kerkgenootschap. Net
als in de rest van Nederland was er ook in Zegveld vanaf de jaren ’80 een toenemende ontkerkelijking te zien,
mede onder invloed van de vestiging van veel ‘nieuwe’ inwoners. Aan het eind van de jaren ’80 was het
percentage onkerkelijken al gegroeid naar circa 15 %.
In de dorpskern van Zegveld, langs de Hoofdweg, stond de Hervormde kerk, een negentiende-eeuws gebouw,
dat door de meeste Zegvelders werd bezocht. De meeste Rooms-Katholieke Zegvelders woonden in de Stichtse
Meije en bezochten de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk, die sinds 1871 op het Bodegraafse gedeelte van de
Meije, vrijwel naast de gemeentegrens met Zegveld, was gebouwd. De Gereformeerde Zegvelders behoorden
tot de Gereformeerde Kerk in Woerden.
Ruimtelijke ontwikkeling
Na de Tweede Wereldoorlog bleek de behoefte aan woningen snel te groeien; al in 1946 liet het
gemeentebestuur een aantal noodwoningen aan de Molenweg bouwen. Door schaarste aan bouwmaterialen
en financiële middelen bij particulieren werd tot halverwege de jaren ’60 het leeuwendeel van de nieuwe
woningen in Zegveld door het gemeentebestuur gebouwd. Dit waren allemaal sociale huurwoningen; tussen
1953 en 1965 kwamen er bijna vijftig gemeentewoningen tot stand . Die stonden vrijwel allemaal in de
dorpskern ten westen van de ‘driesprong’ Hoofdweg-Hogenbroek-Lagenbroek, waar, ongeveer op de plaats
van het dorpshuis De Milandhof, een sluisje en een ophaalbrug over de Broekerwetering lagen
In 1958 werd er een nieuw gemeentelijk Uitbreidingsplan in Hoofdzaak vastgesteld en goedgekeurd ter
vervanging van een ouder plan uit 1949. Op basis van dit nieuwe uitbreidingsplan is de ruimtelijke ontwikkeling
begonnen en doorgezet. Behalve door de gemeente werden nu ook door particuliere bouwbedrijven en
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projectontwikkelaars woningen gebouwd. Vanaf 1965 kwam de woningbouw in Zegveld pas goed op stoom.
Om het groeiende aantal gemeentelijke woningen en de aanleg van wegen en voorzieningen te kunnen
beheren en beheersen werden in 1965 een gemeentelijk Woningbedrijf en een gemeentelijk Grondbedrijf
opgericht. De sociale woningbouw werd tot 1988 uitsluitend door de gemeente uitgevoerd; pas vanaf 1986
werden pogingen gedaan om een algemene woningbouwvereniging op te richten.
Tussen 1967 en 1973 werd het gebied tussen de Nieuwstraat en de Berkenlaan volgebouwd, tussen 1974 en
1983 gevolgd door gemeentewoningen en particuliere bouw in de ‘bomenbuurt’ en langs de Middenweg (de
plannen Middenweg en Middenweg-fase II). Aan het eind van de in deze inventaris beschreven periode werd
begonnen met de ontwikkeling van het wijkje Lagenbroek, ten oosten van de Middenweg.
Werd de ontwikkeling van de dorpskern van Zegveld nog grotendeels geleid en begeleid door de gemeente, in
het agrarisch buitengebied was dat anders. De Ruilverkaveling Zegveld, die in 1957 officieel van start ging en
begeleid werd door de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling, waarin de gemeente, de
waterschappen, de landbouworganisaties en het provinciebestuur vertegenwoordigd waren. De secretaris van
de Plaatselijke Commissie was gemeentesecretaris Van Mazijk van Zegveld. De ruilverkaveling had ten doel de
herverkaveling van een groot deel van het buitengebied, het verbeteren van de infrastructuur en het
aanpassen van waterstaatswerken en polderpeilen. Dit leidde tot een omvangrijke herinrichting van het
buitengebied, waarbij boerderijen verplaatst en herverkaveld werden. De Ruilverkaveling Zegveld, die in 1968
werd afgesloten, is van onschatbaar belang geweest voor de ruimtelijke structuur van het buitengebied.
Economie
Tot 1960 vormden de landbouw en veehouderij (en een beetje visserij) de overheersende economische sector
in de gemeente. Zegveld was bij uitstek een agrarische gemeente. Dat veranderde vanaf de jaren ’60 sterk. Was
rond 1950 nog ruim 60% van de Zegveldse beroepsbevolking nog in de agrarische sector werkzaam, in 1960
was dat al gedaald tot de helft en in 1970 was nog maar een kwart van de werkzame Zegvelders landbouwer of
veehouder. Dat kwam enerzijds door de uitbreiding van het dorp Zegveld, waar veel forensen en mensen die
in de handel of dienstverlening werkten gingen wonen en anderzijds door de Ruilverkaveling, waardoor het
aantal boerenbedrijven afnam, maar de omvang en de productie ervan groeide. Toch bleef de landbouw in
Zegveld een invloedrijke factor. Vanaf 1950 was in de gemeente de zogenaamde ‘proefboerderij’ van de
Stichting Proefboerderij Hollands-Utrechts Veenweide gebied, later Regionaal Onderzoek Centrum
Rundveehouderij. Op deze proefboerderij, aanvankelijk op een bestaande boerderij aan de Rondweg, later in
een nieuwe boerderij aan de Oude Meije, in het ruilverkavelingsgebied. Op de proefboerderij, die nog altijd
bestaat, werd proefondervindelijk onderzoek gedaan naar verbetering van de efficiency en de verhoging van de
productie van landbouwbedrijven.
Naast landbouw en veehouderij vormde de handel een belangrijk onderdeel van de plaatselijke economie. In
het dorp en ook in de Stichtse Meije waren talloze kleine winkeltjes en bedrijfjes voor de dagelijkse behoeften
van de inwoners. Vooral het aantal bakkers en kruidenierswinkels in Zegveld was erg groot. Ook dat
veranderde vanaf de jaren ’70, zeker toen in het plan Middenweg de eerste supermarkt zijn deuren opende.
Tenslotte was ook de bouwnijverheid in Zegveld sterk vertegenwoordigd met timmerlieden, metselaars en
schilders, die hun werk voornamelijk in Zegveld zelf of in de directe omgeving uitvoerden. Van echte industrie
was geen sprake.
In 1980 werd begonnen met het ontwikkelen van het kleine bedrijventerrein ‘Handel en Nijverheid’ ten westen
van de Hoofdweg halverwege de dorpskern en de grens met de gemeente Woerden. De eerste bedrijven aan
de Nijverheidsbuurt, zoals de enige straat daar heet, waren de zand- en grindhandel Van den Dool, de
woninginrichter Uittenbogaard en het aannemersbedrijf Bolton.
Infrastructuur
Voordat de Ruilverkaveling in de jaren ’60 de infrastructuur in de gemeente volledig veranderde was de
ontsluiting en bereikbaarheid van Zegveld niet bijzonder goed. De nabijgelegen grotere plaatsen Woerden,
Bodegraven en Nieuwkoop waren over land slechts via één weg te bereiken. Naar Woerden ging dat via de
lange Hoofdweg, die vanaf de gemeentegrens naar de dorpskern liep en naar Bodegraven of Nieuwkoop via de
Hogebroek (Molenweg), Hazenkade en de (Stichtse) Meije. Hierdoor was Zegveld een sterk geïsoleerd dorp.
Binnen de gemeente waren de wegen vrijwel allemaal in eigendom, beheer en onderhoud bij de
waterschappen Zegveld en Zegvelderbroek.
De Ruilverkaveling bracht hierin een enorme verbetering. De aanleg van de Milandweg verbeterde de
verbinding met Nieuwkoop en Kamerik, de Middenweg verbeterde de verbinding tussen het dorp en de Meije
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richting Bodegraven en de ontsluiting van de boerderijen in het buitengebied werd stukken beter toen de
Rondweg, de Oude Meije en de Broekerweg tot stand kwamen. De gemeente zorgde in 1961-1962 voor de
verbreding en reconstructie van de Hoofdweg in het dorp en later ook voor het stuk buiten de bebouwde kom,
in samenwerking van de gemeente Woerden. Hierdoor werd Zegveld steeds beter bereikbaar, mede omdat het
gemeentebestuur relatief veel steun verleende aan autobusdiensten, die op geregelde tijden via het dorp en
de Meije van Woerden naar Bodegraven en vice versa reden. Ook de sinds 1987 rijdende Buurtbus door de
Meije kwam er mede door sterke druk van het gemeentebestuur.
Naarmate de Zegveldse dorpskern groter werd en de nieuwbouwwijken ontstonden kwam er een echte
stratenstructuur tot stand. Vanaf 1955 werden de straten en wegen officieel van een naam voorzien; voorheen
was de hele gemeente doorlopend genummerd.
Nutsvoorzieningen
Zegveld had geen eigen gemeentelijke nutsbedrijven, maar was hiervoor aangesloten bij gemeenschappelijke
regelingen ter verkrijging van elektriciteit, drinkwater en later ook aardgas. Vanaf 1922 was door de Provinciale
Utrechtse Electriciteitsmaatschappij (PUEM) rond 1940 een groot gedeelte van de gemeente, met name de
dorpskern en delen van de Lagenbroek, al op het elektriciteitsnet aangesloten. In de beschreven periode
gebeurde dat ook met de Stichtse Meije en de Hogenbroek. Vanaf 1955 werd het grotendeels bovengrondse
elektriciteitskabelnet allengs vervangen door een ondergronds net.
In 1970 sloot de gemeente een overeenkomst met het Gasbedrijf Centraal Nederland. waardoor vanaf 1972
het merendeel van de bewoners van het dorp Zegveld aangesloten kon worden op aardgas. Geleidelijk werd de
aardgasvoorziening ook uitgebreid naar de andere buurten totdat eind jaren ’80 ook de Stichtse Meije als
laatste werd aangesloten.
De drinkwatervoorziening in de gemeente gebeurde vanaf 1930 via de gemeenschappelijke regeling
Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten. Ook hier werd begonnen met de dorpskern van Zegveld; tussen 1955 en
1970 werden ook de Hogenbroek, Lagenbroek en Stichtse Meije, de zogenaamde onrendabele gebieden, van
een aansluiting op het drinkwaternet voorzien.
Openbare orde en veiligheid
Per 1 januari 1943 werd landelijk het instituut gemeentepolitie opgeheven en ging alle gemeentelijke
veldwachters en politiefunctionarissen over naar het landelijke korps Staatspolitie. Dat gold ook voor de in
1940 in dienst getreden gemeenteveldwachter van Zegveld Jan Dirk Overeem, die na 1945, toen het Korps
Rijkspolitie werd opgericht nog een paar jaar de enige politieman tevens commandant van de Rijkspolitiepost
Zegveld bleef. De post Zegveld was onderdeel van de groep Mijdrecht; tot 1981 was er in Zegveld permanent
één opperwachtmeester gestationeerd, vanaf 1981 waren het er twee. Daarnaast werd de politiezorg in de
Meije uitgevoerd in nauwe samenwerking met de daar geplaatste opperwachtmeester, die onder de post
Bodegraven behoorde.
Tot in de jaren ’60 woonde de opperwachtmeester in de voormalige veldwachterswoning aan de Hoofdweg 95;
in 1964 betrok opperwachtmeester Wisselink een door het Rijk gehuurde gemeentewoning in de Nieuwstraat,
die ook als politiepost fungeerde. Pas in 1973 kreeg de gemeente een echt politiebureau met dienstwoning aan
de Middenweg. Daar bleef de politie tot aan de opheffing van de gemeente Zegveld gevestigd.
Ondergeschikt aan de burgemeester in hun taakuitvoering hadden de opperwachtmeesters in Zegveld over het
algemeen niet met schokkende zaken te maken: verkeersovertredingen, gevonden voorwerpen en baldadige
jongeren waren de belangrijkste onderwerpen van aandacht. Alleen in de Meije was er sprake van wat meer
criminaliteit, waartegen in samenwerking met de burgemeester van Bodegraven en Nieuwkoop werd
opgetreden.
De brandbestrijding werd in Zegveld sinds 1938 uitgevoerd door een vrijwillige brandweer. In de Meije was nog
het oude systeem van de brandweerplicht in stand gebleven; daar kwam na de Ruilverkaveling een einde aan,
toen de Zegveldse brandweer door de betere ontsluiting veel makkelijker naar de Meije kon uitrukken. De
motorbrandspuit met trekwagen en het blusmaterieel waren ondergebracht in het koetshuis bij de Hervormde
pastorie. In 1947 werd het materiaal verplaatst naar een deel van de oude school aan de Hoofdweg, waarin
ook al de gemeentesecretarie was ondergebracht. Daar kwam ook de nieuwe, in 1958 aangekochte
brandweerauto te staan. Pas na de verhuizing van de gemeentesecretarie naar de Milandhof werd de garage
aan de Hoofdweg aan de eisen der tijd verbouwd tot een volwaardige brandweergarage, waar ook de in 1977
in gebruik genomen nieuwe brandweerauto werd geplaatst. Vanuit deze locaties opereerde de brandweer
binnen de gemeentegrenzen, maar in geval van nood ook erbuiten. De gemeente had hiervoor
overeenkomsten tot onderlinge hulpverlening afgesloten met een aantal buurgemeentes.
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Onderwijs
Tussen 1941 en 1977 was er in de gemeente Zegveld uitsluitend protestants-christelijk onderwijs. De openbare
school was al sinds 1908 opgeheven. Kinderen uit Rooms-Katholieke gezinnen, voor het merendeel uit de
Meije, gingen naar de Rooms-Katholieke lagere school op de hoek van de Hazenkade en de Meije, net op het
grondgebied van de gemeente Bodegraven.
De kinderen van protestantse huize gingen naar de School met den Bijbel, die sinds 1905 aan de Hoofdweg 46
was gebouwd. Het schoolgebouw, met daarbij een woning voor de hoofdonderwijzer, was in 1944 het
gruwelijk toneel van een vergeldingsactie van de Duitse bezetter, die aan de ophaalbrug over de wetering bij
de school, twee Italiaanse deserteurs liet ophangen. De school bleef bijna tachtig jaar gevestigd in dit pand; in
1984 werd een nieuwe school, gebouwd aan de Nieuwstraat, in gebruik genomen. De school kreeg toen een
nieuwe naam: de Jorai-school. Aan de Nieuwstraat, naast de nieuwe lagere school, stond al sinds 1962 een
christelijke basisschool, De Eerste Stap, opgericht door de Vereniging voor Christelijk Nationaal
Kleuteronderwijs. De scholen integreerden in 1985 op grond van de nieuwe Wet op het Basisonderwijs tot de
basisschool “Jorai”.
De komst van een groot aantal ‘nieuwe’ Zegvelders in de jaren ’60 en ’70 leidde tot een groeiende behoefte
aan niet-confessioneel onderwijs. Veel van de bewoners van de nieuwbouwwijken behoorden niet meer tot
een kerkgenootschap of waren in elk geval niet protestants. Ze drongen bij het gemeentebestuur aan op de
oprichting van een openbare lagere school; hun aantal was zo groot, dat de gemeente wettelijk verplicht was
om daadwerkelijk in actie te komen. Ondanks veel weerstand in de gemeenteraad en tegenwerking door het
bestuur van de School met den Bijbel werd begin 1977 begonnen met de bouw van een openbare lagere school
aan de Claussstraat. Ruim een half jaar later, in augustus 1977, werd de school, De Waldhoorn genaamd, door
burgemeester Van Doorn officieel geopend. De lagere school, vanaf 1985 de basisschool, kwam tot grote bloei
en bleef tot aan de opheffing van de gemeente een belangrijke functie in het plaatselijk onderwijs vervullen.
Welzijn en zorg
In Zegveld was gedurende de beschreven periode één huisarts gevestigd in de, in 1962 vernieuwd
dokterswoning aan de Hoofdweg 70. Ter versterking van de medische zorg was er daarnaast een actieve
Groene Kruisvereniging met een wijkverpleegster en sinds 1949 een wijkgebouw met verpleegsterswoning aan
de Hoofdweg 28; later verhuisde het wijkgebouw naar de Milandhof. Verder was er al sinds 1934 een actieve
EHBO-vereniging. Een eigen ziekenhuis had Zegveld uiteraard niet, maar via een goed ontwikkelde ambulance,
aanvankelijk particulier en later regionaal georganiseerd, konden inwoners, die dat nodig hadden, snel naar
ziekenhuizen in Woerden of Utrecht worden vervoerd.
De sociaal-maatschappelijke zorg voor specifieke groepen in Zegveld was beperkt. Voor jeugd en jongeren
werd vanuit de gemeente weinig gedaan. Voor de jongste kinderen werden in de nieuwbouwwijken
speelvoorzieningen geplaatst. Er was geen sprake van georganiseerd jongerenwerk. De Hervormde jeugd- en
jongerenverenigingen voorzagen grotendeels in die behoefte en voor niet-kerkelijke jongeren was dit een taak
van de muziek- en sportverenigingen. Veel jongeren uit Zegveld waren voor ontspanning ook sterk gericht op
Woerden.
Voor het welzijn van ouderen was in Zegveld iets meer aandacht dan voor de jongeren. Zoals in veel kleinere
gemeentes werd er lange tijd jaarlijks een bejaardenreis georganiseerd door vrijwilligers met wat financiële
steun van de gemeente. Er bestond in de gemeente vanaf de jaren ’70 een informeel overlegorgaan, het
‘Bejaardencomité’. De gemeente bouwde in 1968 het complexje ‘Zonkant’, huurwoningen voor ouderen, aan
de Hoofdweg; in 1988, kort voor de opheffing van de gemeente Zegveld, werden er in het plan Lagenbroek, aan
de Boschsloot, ook nog 24 seniorenwoningen gerealiseerd. Een verzorgingstehuis voor ouderen kwam,
ondanks serieuze pogingen van de gemeente, de Hervormde diaconie en het Bejaardencomité, niet van de
grond.
De zorg voor inkomenszekerheid of tijdelijke financiële ondersteuning was tot 1965 in principe een taak van de
diaconieën en parochiaal armbestuur. Van gemeentewege werd slechts aanvullende ondersteuning verleend,
waarbij de gemeente Zegveld de taak van de vroegere algemene burgerlijke armbesturen van de afzonderlijke
kernen op zich nam. Dat bleef zo tot 1965, toen de Algemene Bijstandswet in werking trad en de gemeente de
toekenning van bijstandsuitkeringen op grond van rijksnormen ging uitvoeren
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Cultuur en sport
De gemeente Zegveld kende een bescheiden verenigingsleven. Een aantal verenigingen was verbonden aan de
Nederlands-Hervormde gemeente, zoals jeugd- en jongerenverenigingen en een zangvereniging. Daarnaast
waren er veel verenigingen die een agrarische achtergrond hadden. De Christelijke Boeren- en Tuindersbond
en de Christelijke Plattelands Jongeren hadden actieve afdelingen en ook een vereniging als Kleinveeteelt, die
het fokken en exposeren van pluimvee, konijnen en watervogels uitoefende, kende veel leden. Van de
verenigingen op cultureel gebied waren het fanfarekorps Kunst na Arbeid en de Oranjevereniging de
belangrijkste. In 1977 kreeg het culturele leven in Zegveld een belangrijke impuls door de oprichting van de
Culturele Commissie Zegveld, die activiteiten ging organiseren als de Miland Sterrit voor auto’s en de
‘Zegvelderie’, een braderie die zich zou ontwikkelen tot het jaarlijkse dorpsfeest.
Al voor de tweede wereldoorlog bestond er in Zegveld behoefte aan een plaats voor het houden van
vergaderingen, repetities en andere bijeenkomsten voor de verenigingen en organisaties. Ze waren tot dan toe
aangewezen op kleine zaaltjes in cafés. Al vanaf 1952 had het comité, later de stichting Dorpshuis Zegveld zich
ingezet voor de komst van een verenigingsgebouw. Het gemeentebestuur en vooral de Hervormde gemeente
waren in eerste instantie niet erg enthousiast over de plannen. Desondanks kwam in 1961 het eerste dorpshuis
aan de Molenweg in een aldaar opgebouwde voormalige houten noodkerk uit Rotterdam tot stand. Ondanks
de aanvankelijke weerstand floreerde het dorpshuis en was het te klein. In 1971 werd de eerste paal geslagen
voor een nieuw meer bestendig dorpshuis, dat op 18 mei 1972 door de kort daarvoor benoemde burgemeester
Van Doorn officieel werd geopend. Het nieuwe dorpshuis, gelegen aan de Middenweg in het nieuwe
dorpscentrum, kreeg de naam ‘Milandhof’; het was niet alleen verenigingsgebouw, maar ook de
gemeentesecretarie, het Groene Kruis, het postkantoor en de Christelijke Gemeenschapsbibliotheek vonden er
een plek.
Tot 1960 waren er in Zegveld nauwelijks verenigingen op het gebied van sport en spel. Er was een ijsclub, die
echter rond 1970 opgeheven werd, en de damvereniging Kijk Uit. In 1960 werd de zaterdagvoetbalclub SIVEO
(Sport Is Vreugde En Ontspanning) opgericht. De snelgroeiende voetbalvereniging speelde aanvankelijk op
velden van de voetbalclub Sportief in Woerdense Verlaat onder Nieuwkoop en later op een door de gemeente
aangekocht en gehuurd weiland aan de Hoofdweg. In 1980 verhuisde de club naar een nieuw gemeentelijk
sportcomplex op de hoek van de Hoofdweg en de Milandweg, dat de naam ‘De Beemd’ kreeg. In 1983 kwam
wat verder aan de MIlandweg het tenniscomplex voor de in 1979 opgerichte tennisvereniging ‘Miland’. Voor
binnensport was er de sportzaal, die in 1972 aan de Milandhof was gebouwd.
Opheffing van de gemeente
Plannen over samenvoeging en opheffing van gemeentes gingen aan het kleine Zegveld uiteraard niet voorbij.
Initiatieven daarvoor in de jaren ’30, ’60 en ’70 van de vorige eeuw werden door het gemeentebestuur met
succes afgeweerd. Een ‘Wegwijzer Gemeentelijke Herindeling’, afkomstig van Gedeputeerde Staten van
Utrecht, bracht in Zegveld een storm van verzet op gang, die tot vlak vóór de feitelijke opheffing van de
gemeente bleef woeden. Verschillende politieke groeperingen in plaatsen, die met herindeling werden
bedreigd, verbonden zich in een provinciale ‘Kerngroep Gemeentelijke Herindeling’; Kees Kop mobiliseerde als
vertegenwoordiger van Zegveld in die groep veel inwoners voor de strijd tegen opheffing van de gemeente.
Maar ook het gemeentebestuur was heel actief in het bestrijden van de herindelingsplannen. Toen duidelijk
werd, dat herindeling niet te voorkomen zou zijn, probeerden Zegveld en Kamerik de door de provincie
gewenste samenvoeging met Woerden te voorkomen door een financieel onderbouwd plan te ontwikkelen
voor samenvoeging van Zegveld, Kamerik en Kockengen tot een nieuwe zogenaamde ‘weidegemeente’. Maar
ook dit initiatief had geen succes. Op 15 september 1988 werd de wet herindeling en grenswijziging in oostelijk
Zuid-Holland en West-Utrecht aangenomen en werd Zegveld per 1 januari 1989 met Woerden en Kamerik tot
een nieuwe gemeente gevormd.

BESTUUR EN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE IN DE PERIODE 1942-1988
Gemeentebestuur
De periode, die door de inventaris wordt beslagen, begint in september 1941, ongeveer gelijktijdig met de
opheffing van de democratisch gekozen gemeenteraad door de Duitser. De gemeente werd sindsdien bestuurd
door de burgemeester met twee wethouders, die slechts als adviseurs fungeerden. Na de bevrijding werd er
een niet rechtstreeks gekozen noodgemeenteraad ingesteld, die per 10 september 1946 werd vervangen door
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een democratisch gekozen gemeenteraad. Op één na was deze eerste echte naoorlogse raad geheel
samengesteld uit nieuwe leden, die nog niet eerder in het gemeentebestuur hadden gezeten.
De gemeente Zegveld werd vanaf dat moment bestuurd door een uit zeven leden bestaande gemeenteraad;
het dagelijks bestuur was in handen van de burgemeester en twee wethouders, gekozen uit de gemeenteraad.
Tussen 1946 en 1958 bestond het gemeentebestuur geheel uit confessionele partijen: zes zetels voor de
protestants-christelijke partijen en één zetel voor de Rooms-Katholieken. Vanaf 1958 verloren de protestantschristelijke partijen (ARP en CHU) zetels aan een nieuwe, niet-confessionele groepering, die vanaf 1962 onder
de naam Gemeentebelangen één en later twee zetels ging innemen. Ook verloren de ARP en CHU nog een zetel
aan de KVP, die nu twee zetels kreeg. De confessionele partijen bleven echter altijd de meerderheid vormen;
Gemeentebelangen kregen nooit meer dan twee zetels. Vanaf 1982, toen ARP, CHU en KVP samen verder
gingen als het CDA gingen de SGP en de RPF in Zegveld een lijstverbinding aan, die hen twee zetels opleverde.
Vanaf 1 september 1941 werd het gemeentebestuur van Zegveld gevormd door burgemeester J. Reijers (CHU)
met naast zich de wethouders Adrianus Burggraaf (CHU) en Nicolaas Verhoef (AR); laatstgenoemde overleed in
1944 en werd opgevolgd door Dirk Verburg, eveneens van antirevolutionaire huize. Het aantal wethouders
gedurende de beschreven periode bleef steeds twee en tot 1978 was dat ook nog steeds één ARP-wethouder
en één wethouder van de CHU. Dat veranderde radicaal in 1974, toen de ene wethouderszetel door de KVP
werd overgenomen en Gemeentebelangen de andere wethoudersplaats innam. Hiermee was de langjarige
dominantie van de protestants-christelijke partijen gebroken. In 1978 verloor wethouder Joh. Beukers van
Gemeentebelangen echter van de nu samenwerkende protestantse partijen en kreeg die groepering een
wethouder naast de KVP’er Van Zoest, die herkozen werd. In 1982 won Gemeentebelangen zijn
wethouderszetel terug; de andere wethouder kwam van het CDA, waarin KVP, ARP en CHU waren opgegaan.
Zetelverdeling in de Zegveldse gemeenteraad 1946-1988:
1946-1953:
3 ARP, 2 CHU, 1 SGP, 1 KVP
1953-1958:
3 ARP, 3 CHU, 1 KVP
1958-1962:
3 ARP, 2 CHU, 1 KVP, 1 onafhankelijk raadslid
1962-1966:
2 ARP, 3 CHU, 1 KVP, 1 Gemeentebelangen
1966-1974:
2 ARP, 2 CHU, 2 KVP, 1 Gemeentebelangen
1974-1978:
2 CHU, 2 KVP, 2 Gemeentebelangen, 1 ARP
1978-1982:
4 PCG, 2 KVP, 1 Gemeentebelangen
1982-1988:
3 CDA, 2 Gemeentebelangen, 2 PCG (SGP/RPF)
De gemeenteraad vergaderde gemiddeld tien keer per jaar. Besluiten werden vanaf 1982 voorbereid in
commissievergaderingen, waarin een deel van de raad rondom een specifiek beleidsterrein bijeen kwam. In dat
kader kwamen er een raadscommissie voor Algemene Zaken en een raadscommissie voor Financiën.
Voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders was de burgemeester. In
1941 was Johannes Reijers burgemeester van Zegveld. Hij was lid van de CHU en in 1935 tot burgemeester
benoemd. De burgemeesters van Zegveld waren sinds 1851 tevens burgemeester van Kamerik; Reijers woonde
in de voor hem gebouwde ambtswoning aan de Van Teylingenweg aldaar, die zijn opvolgers later ook
betrokken. Hij was een populaire burgervader, die tijdens de bezetting actief was in het ondergronds verzet.
Reijers en vooral zijn opvolger Breen hebben een grote invloed gehad op de woningbouw en de ontsluiting van
Zegveld. De ambtsperiode van burgemeester Van Wijk was te kort om een blijvende indruk in de geschiedenis
van de gemeente achter te laten. Zijn opvolger Van Doorn was een ervaren en zeer geziene burgemeester,
onder wiens bestuur de gemeente verder groeide. De ambtsperiode van de laatste burgemeester, Van der
Feltz, werd vooral getekend door de gemeentelijke herindeling en opheffing van de gemeente in de jaren ’80.

Burgemeesters van Zegveld in de periode 1941-1988
1935-1952
1952-1966
1966-1971
1972-1980
1981-1988

J. Reijers (CHU), voorheen wethouder te Zwijndrecht, ontslag in verband met pensionering
H.L. Breen (CHU), voorheen gemeentesecretaris van Ankeveen, later burgemeester van
Leimuiden, Nieuwveen en Rijnsaterwoude
J. van Wijk (CHU), voorheen burgemeester van Zaamslag, later burgemeester van Vianen
W.J. van Doorn (CHU), voorheen burgemeester van Poortvliet, ontslag in verband met
pensionering
W.F.E. baron van der Feltz (CDA), voorheen chef kabinet gemeente Voorburg, later
burgemeester van Breukelen
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Wethouders van Zegveld in de periode 1941-1988
1927-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1949
1949-1953
1953-1959
1959-1962
1962-1974
1974-1982
1982-1988

N. Verhoef Dzn (ARP)
D. Verburg (ARP)
L. de Leeuw (ARP)
D. Boer (ARP)
L. de Leeuw (ARP)
D. Boer (ARP)
L. de Leeuw (ARP)
H. de Bruijn (ARP)
F.A. van Zoest (KVP)
Joh. Beukers (GB)

1931-1945
1945-1974
1974-1978
1978-1999

A. Burggraaf (CHU)
A. Blok Hzn (CHU)
Joh. Beukers (GB)
G.J. van den Ham (PCG, CDA)

Raadsleden van Zegveld 1946-1988
De gemeenteraad was per 1 september 1941 door de Duitse bezetter opgeheven. Tussen 28 november 1945 en
10 september 1946 fungeerde er een noodgemeenteraad, die niet door verkiezingen maar door benoeming was
samengesteld.
1946-1949
1946-1978
1945-1962
1946-1958, 1959-1962
1946-1959
1946-1953
1946-1955
1949-1969
1953-1958, 1969-1970
1955-1957
1957-1966
1958-1974
1958-1959
1959-1962
1962-1988

J.S. Vroege (CHU)
A. Blok Hzn (CHU)
L. de Leeuw (ARP)
J. Blok Johzn (ARP)
D. Boer (ARP)
L. Hofland (SGP)
A.N. Notenboom (KVP)
C. Hoogerbrugge (CHU)
S. van Katwijk (CHU)
N. Groenendijk (KVP)
W.A. van Wijk (KVP)
Jac. Brak (ARP)
H.J. Vroege (onafh.)
J.P. Muis (onafh.)
Joh. Beukers (GB)

1962-1978
1962-1978
1966-1972
1970-1986
1972-1982
1974-1978
1978-1988
1978-1980
1978-1982
1978-1988
1980-1988
1982-1988
1982-1988
1986-1988

H. de Bruijn (ARP)
C. Kromwijk (KVP)
A. Hoogendoorn (CHU)
F.A. van Zoest (KVP, CDA)
drs L.M. Bos (CHU, PCG)
M. Hamoen (GB)
P. Bremmer (PCG)
T. van Dam (PCG)
F.P.N.M. Burgers (KVP)
G.J. van den Ham (PCG, CDA)
F. van der Wind (PCG, CDA)
C.C. Kop (GB)
C. Timmerman (PCG)
J.M. Verheul (CDA)

Gemeentelijke organisatie
Tot 1949 werd de gemeentesecretaris van Zegveld bestierd door slechts één persoon, de gemeentesecretarisontvanger Franciscus van Mazijk. Hij was in 1934 in functie getreden en in 1935 tot gemeentesecretaris
benoemd. Naast Van Mazijk waren er een twee of drie gemeentewerkmannen in dienst en voor technische
zaken was er een gemeenteopzichter in deeltijd. In 1949 werd het aantal personeelsleden ter secretarie
verdubbeld door de benoeming van juffrouw H. Meijer als hoofdcommies naast Van Mazijk. Pas tien jaar later
werd er een derde ambtenaar ter secretarie benoemd. Het aantal personeelsleden groeide na 1965, toen de
gemeente sterk groeide, wel enigszins, maar bleef altijd klein. Bij de opheffing van de gemeente Zegveld in
1988 waren er, inclusief de gemeentesecretaris, acht ambtenaren, waarvan een aantal in deeltijd, werkzaam
op het gemeentehuis. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de gemeente geen eigen technische afdeling had,
maar sinds 1955 was aangesloten bij een gemeenschappelijke technische dienst met de gemeentes Kamerik en
Kockengen; het ophalen van huisvuil gebeurde sinds 1967 ook in een samenwerkingsverband met de
gemeentes Harmelen, Kamerik en Kockengen.
De kleine ambtelijke formatie maakte het niet nodig om de organisatie in verschillende afdelingen onder te
verdelen. Vanaf de jaren ’70 vond er wel een taakverdeling tussen de ambtenaren plaats, maar die was meer
aan persoonlijke deskundigheid en ervaring gerelateerd dan aan een organisatiemodel. Na het vertrek van
juffrouw Meijer in 1973 en de pensionering van Van Mazijk in 1976 veranderde er wel het nodige in de
werkwijze en regeling van de werkzaamheden. De gemeentesecretarissen L.C. Groen (1976-1980) en J.P.H.
Bruins Slot (1980-1985) waren jonge ambtenaren, die nieuwe inzichten en professionaliteit in de organisatie
brachten. Ze hadden echter meer in hun mars: beide verlieten de gemeente om elders burgemeester te
worden. De laatste gemeentesecretaris van Zegveld, H.M. van Rooy, was een ervaren ambtenaar, die voorheen
gemeentesecretaris was van Krimpen aan de Lek, maar door de opheffing van die gemeente zijn baan was
verloren. Van Rooy, aanvankelijk tijdelijk en later in vaste dienst benoemd, kreeg per 1 januari 1989 opnieuw te
maken met een herindeling: door de opheffing van de gemeente Zegveld verloor hij opnieuw zijn functie.
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Tot 1972 waren gemeentebestuur en personeel van de gemeente Zegveld gehuisvest in een oud en weinig
functioneel pand aan de Hoofdweg. Het gebouw was in 1883 gebouwd als openbare school en was in 1925
omgebouwd tot secretarie en raadzaal. Het voldeed eind jaren ’40 al nauwelijks meer aan de behoeften en
eisen van de tijd en de organisatie. Hoewel er verschillende plannen voor nieuwbouw of renovatie werden
gemaakt stuitte de daadwerkelijke uitvoering ervan op planologische, financiële of bouwkundige hindernissen.
Het zou nog tot 1969 duren totdat de gemeenteraad besloot tot de bouw van een dorpshuis annex
gemeentehuis, medisch centrum en gymzaal. Maar vanaf dat moment ging het snel. In mei 1972 was De
Milandhof gereed en betrok de gemeentelijke organisatie een gedeelte van het gebouw als secretarie en
gemeentehuis. De secretarie bleef tot aan de opheffing van de gemeente in De Milandhof gevestigd.

HET ARCHIEF EN DE INVENTARISATIE
In de laatste vergadering voor haar buitenwerkingstelling door de Duitse bezetter besloot de gemeenteraad om
per 1 januari 1942 over te gaan tot het indelen van het secretariearchief volgens het Registratuurstelsel van de
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (later de Basisarchiefcode). Er was echter geen ambtenaar
aangesteld, die specifiek met de zorg voor het gemeentelijk archief was belast, waardoor de goede uitvoering
van het besluit niet gewaarborgd was. Vermoedelijk heeft gemeentesecretaris Van Mazijk of de
hoofdambtenaar juffrouw Meijer het archiefbeheer op in eigen ogen bevredigende wijze uitgevoerd. Later zal
dit werk door de derde of vierde ambtenaar ter secretaris zijn waargenomen. Waar geen van hen geschoold
was voor het beheer van archieven is het niet verwonderlijk, dat de kwaliteit ervan erg laag was.
De dossiers van na 1942 waren ondergebracht in vierladenkasten, die onder erbarmelijke omstandigheden in
de secretarie aan de Hoofdweg waren ondergebracht. Na de verplaatsing van de secretarie naar De Milandhof
in 1972 werden deze vierladenkasten met inhoud in een kantoorruimte geplaatst. Het oud archief, maar ook
oudere stukken van na 1942 kwamen in een kelder terecht. De ruimte waar de archieven waren opgeborgen
was in strijd met de Archiefwet niet door Gedeputeerde Staten goedgekeurd; ze was dan ook beperkt
brandwerend, niet veilig voor waterschade en voor ongedierte. Vochtvlekken en door muizen aangevreten
documenten toonden aan, dat de situatie in de oude secretarie zo mogelijk nog minder goed was. Bij een
inspectiebezoek van de Provinciaal Inspecteur der Archieven begin 1985 werd het archiefbeheer in de
gemeente Zegveld op alle punten afgekeurd. Hoewel volgens het gemeentebestuur de Provinciaal
Archiefinspecteur in 1972 bij een bezoek geen klachten had geuit over de ruimte en de zorg voor het archief
werd wel erkend dat verbetering noodzakelijk was. Door de gemeentelijke herindeling, drie jaar later, kwam
het daar echter niet meer van. De gemeente Zegveld heeft dus nooit een goedgekeurde archiefruimte en
archiefbewaarplaats gehad.
Enkele jaren vóór het vernietigend rapport van de Provinciaal Archiefinspecteur had het gemeentebestuur wel
het nodige ondernomen om de toegankelijkheid, structuur en ordening van het codearchief van na 1942 te
verbeteren. Het archiefbureau van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten had in 1983 opdracht gekregen
om een scheiding aan te brengen tussen het lopend en het semi-statisch deel van het archief en het lopend
archief te herordenen in overeenstemming met de Basisarchiefcode. Dat laatste moest ook gebeuren voor het
statisch archief, waarbij ook de daarvoor in aanmerking komende bescheiden op grond van de geldende weten regelgeving moesten worden vernietigd. Dit laatste was nog nooit gebeurd. Nadat deze werkzaamheden
eind 1983 door het bureau naar tevredenheid waren uitgevoerd bleef er ongeveer twintig strekkende meter
dynamisch en semi-statisch archief over.
Letterlijk en figuurlijk buiten het taak- en gezichtsveld van de gemeentesecretaris vielen de ‘technische’
archieven zoals die sinds 1955 bij de Gemeenschappelijke Technische Dienst Kamerik-Kockengen-Zegveld
werden gevormd. De series bouw- en Hinderwetvergunningen werden op het kantoor van de GTD in Kamerik
gevormd en beheerd, evenals de technische dossiers rondom de aanleg van wegen, riolering en kunstwerken.
De gemeentelijke herindeling per 1 januari 1989 had tot gevolg, dat het archief van de gemeente Zegveld met
ingang van die datum werd afgesloten. Het secretariearchief over de periode 1942-1988 had op dat moment
een omvang van ongeveer 22 meter, en was toegankelijk via een dossierinventaris volgens de
Basisarchiefcode. Het archief werd, in afwachting van de wettelijke overbrenging per 1 januari 2009, al
ondergebracht in de archiefbewaarplaats van het toenmalig Streekarchief Rijnstreek (voorganger van het
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard) in het Stadskantoor aan de Meeuwenlaan te
Woerden. In 1994 verhuisde het archief van daar naar de nieuwe archiefbewaarplaats van het Streekarchief in
het Stadhuis van Woerden aan De Bleek aldaar. Eerst in 2020 werd een begin gemaakt met het vervaardigen
van een klassieke inventaris ter vervanging van de zeer summiere dossierinventaris.
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Bij deze herinventarisatie bleek dat de sinds 1983 geldende Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende
stukken uit gemeentelijke archieven, daterend van na 1850 zeer behoudend was gehanteerd, waardoor het
archief nog altijd niet vrij was van overbodige en voor vernietiging in aanmerking komende stukken en dossiers.
De omvang van het archief werd teruggebracht tot 14,5 meter. De werkzaamheden werden in juni 2021
voltooid.
De indeling van de inventaris is grotendeels gebaseerd op de hoofdindeling van de Basis Archiefcode. Het
betreft uitsluitend het secretarie-archief. Technische dossiers alsmede de serie bouw- en
Hinderwetvergunningen met bijlagen zijn als aparte series gevormd. De bouw- en Hinderwetvergunningen
vormen binnen het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard aparte archieffondsen onder
respectievelijk de beheernummers W016b en W354. De registers van de Burgerlijke Stand, de
bevolkingsregistratie en de kadastrale registers zijn eveneens niet in deze inventaris opgenomen. Dossiers met
betrekking tot de aanleg en het onderhoud van wegen, rioleringen en kunstwerken zijn gevormd door de
Gemeenschappelijke Technische Dienst (GTD) voor Kamerik, Kockengen en Zegveld; het archief van deze dienst
wordt bij het RHC beheerd onder beheernummer W355. Met betrekking tot de aanleg van wegen en
kunstwerken is het ook van belang om het archief van de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling
Zegveld, bij het RHC ondergebracht onder beheernummer W191, te raadplegen.
Voor een aantal stukken gelden beperkingen ten aanzien van de openbaarheid op grond van de Archiefwet of
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG. De privacywetgeving is van toepassing op nog in leven
zijnde natuurlijke personen. De betreffende inventarisnummers zijn met een asterisk gemaskeerd. Hieronder is
vermeld in welk jaar de inventarisnummers, waarvan de openbaarheid beperkt is openbaar worden:
2035:
2041:
2051:
2052:
2053:
2054:
2055:
2057:
2060:
2061:
2062:
2063:
2064:
2065:

319
321
533
322
566,593
323
212,343,348
442
275
324
90,91
175,489
77,82,83,84,85,86,87,88,92,93,325,592
75,76

Het archief maakt een redelijk complete indruk en geeft een goed beeld van de gemeentelijke organisatie en
haar handelen in de beschreven periode. Het archief is geheel herverpakt in zuurvrije dossieromslagen en
dozen. Het archief verkeert in goede materiële staat. Het archief staat bij het RHC bekend onder
beheernummer W016a.
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INVENTARIS
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
NOTULEN EN BESLUITENLIJSTEN
1-10.

Notulen van de openbare en besloten vergaderingen van de gemeenteraad,
1945-1988.
1.
2.
3.
4.
5.

11-24.

1977-1979;
1980-1981;
1982-1983;
1984-1985;
1986-1988.

1971-1976;
1977-1978;
1979;
1980, jan.-juni;
1980, juli-dec.;
1981;
1982;

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1948-1952;
1953-1956;
1957-1959;
1960-1962;
1963-1964;
1965-1966;
1967;
1968;
1969;
1970;
1971;
1972;
1973;
1974;
1975;

14 omslagen

1983;
1984;
1985;
1986;
1987;
1988, jan.-juni;
1988, juli-dec.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders,
1948-1988.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

54.

6.
7.
8.
9.
10.

Agenda’s van de vergaderingen van de gemeenteraad, vanaf 1977 met
bijlagen,
1971-1988
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

25-53.

1945-1956;
1957-1964;
1965-1968;
1969-1972;
1973-1976;

10 omslagen

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

29 omslagen

1976;
1977;
1978;
1979;
1980;
1981;
1982;
1983;
1984;
1985;
1986, jan.-juni;
1986, juli-dec.;
1987;
1988.

Verslagen van commissievergaderingen, met agenda’s en bijlagen,
1982-1983.
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55-56.

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie voor Algemene Zaken,
tot 1986 met agenda’s, afschriften,
1983-1988.

2 omslagen

55. 1983-1985;
56. 1986-1988.
57-58.

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie voor Financiën, tot
1986 met agenda’s, afschriften,
1983-1988.

2 omslagen

57. 1983-1985;
58. 1986-1988.

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
DE GEMEENTE: BESTUUR, ORGANISATIE EN MIDDELEN
GESCHIEDENIS EN HERALDIEK VAN DE GEMEENTE
59.

60.

Briefwisselingen betreffende informatie over gebeurtenissen in de gemeente
tijdens de Duitse bezetting,
1945-1950.

1 omslag

Stukken betreffende het gemeentewapen,
1955-1957.

1 omslag

GEMEENTELIJKE HERINDELING EN GRENSWIJZIGINGEN
61.

62.

63.

64-66.

Stukken betreffende de plannen van het provinciaal bestuur tot samenvoeging
van de gemeente met de gemeente Kamerik,
1962-1970.

1 omslag

Stukken betreffende de betrokkenheid bij plannen tot herindeling in het
oostelijk deel van Zuid-Holland,
1975-1978.

1 omslag

Stukken betreffende voorgenomen kleine wijzigingen van de provinciegrens in
en nabij de gemeente,
1979-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling, leidend tot de opheffing
van de gemeente en samenvoeging met de gemeente Woerden,
1980-1988.
64.
65.
66.

67.

3 omslagen

1980-1982;
1983-1984;
1985-1988.

Stukken betreffende de betrokkenheid bij het door de Culturele Stichting
Zegveld georganiseerde “6 Bedreigde Dorpenspel”,
1982.
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68.

Stukken betreffende pogingen om, met de gemeenten Kamerik en Kockengen,
te komen tot de vorming van een nieuwe ‘Weidegemeente’,
1987-1988.

1 omslag

STRAATNAAMGEVING
69.

Raadsbesluiten tot vaststelling van straatnamen,
1955-1988.

1 omslag

VERHOUDING TEN OPZICHTE VAN HOGERE BESTUURSORGANEN
70.

Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van Provinciale Staten,
1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 en 1982.

71-72.

Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer,
1946, 1948, 1952, 1956, 1959, 1963, 1967, 1971, 1972, 1977, 1981, 1982 en
1986.

1 omslag

71.
72.
73.

74.

2 omslagen

1946, 1948, 1952, 1956, 1959, 1963, 1967, 1971 en 1972;
1977, 1981 1982 en 1986.

Stukken betreffende bezoeken van de Commissaris der Koningin aan de
gemeente,
1949-1973.

1 omslag

Stukken betreffende het bezoek van prinses Beatrix en prins Claus aan de
gemeente,
1972.

1 omslag

EIGENDOMMEN
Verkrijging door aankoop, ruiling, onteigening of schenking
75-76*.

Stukken betreffende de aankoop van onroerend goed,
1949-1989.
75*.
76*.

2 omslagen

Volgnr 1-18;
Volgnr 19-29.

NB: Deze dossiers zijn nader ontsloten op adres in Bijlage 1. Openbaarheid
beperkt tot 2065.
77*.

Stukken betreffende ruiling van onroerend goed,
1949-1988.

1 omslag

NB: Deze dossiers zijn nader ontsloten op adres in Bijlage 1 en 2. Openbaarheid
beperkt tot 2064.
78-79.

Stukken betreffende de aankoop van stroken grond en water voor de
verbreding van de Hoofdweg en de Zegveldse Uitweg,
1964-1969.
78.
79.

Correspondentie en besluiten;
Notariële akten en kaarten.
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80.

81.

Stukken betreffende de onteigening van grond voor de verbreding van de
Hoofdweg en Zegveldse Uitweg,
1964-1967.

1 omslag

Stukken betreffende de aanvaarding van schenkingen,
1976-1988.

1 omslag

Vervreemding door verkoop, ruiling of schenking
82-88*.

Stukken betreffende de vervreemding van onroerend goed,
1949-1988.
82*.
83*.
84*.
85*.

Volgnr
Volgnr
Volgnr
Volgnr

1-12;
13-28;
29-40;
45-50;

7 omslagen

86*. Volgnr 51-53;
87*. Volgnr 54-68;
88*. Volgnr 69-80.

NB: Deze dossiers zijn nader ontsloten op adres in Bijlage 2. Openbaarheid
beperkt tot 2064.
---.

Stukken betreffende ruiling van onroerend goed,
1949-1988.
NB: Zie invnr 77.

89.

90-91*.

Raadsbesluit tot vaststelling van algemene verkoopvoorwaarden voor
bouwgrond,
1957.
Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen aan bewoners,
1985-1986.
90*.
91*.

1 stuk

2 omslagen

Algemeen, Clausstraat en Dorpsstraat;
Middenweg, Molenweg, Nieuwstraat en Willem-Alexanderstraat.

NB: Dit dossier is nader ontsloten op adres in Bijlage 2. Openbaarheid beperkt
tot 2062.
92.*

Stukken betreffende de verkoop bij inschrijving van diverse percelen land,
1987-1988.

1 omslag

NB: Dit dossier is nader ontsloten op adres in Bijlage 2. Openbaarheid beperkt
tot 2064.
93.*

Stukken betreffende de verkoop van snippergroen aan diverse bewoners,
1986-1988.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2064.

Erfpacht en zakelijke rechten
94.

Stukken betreffende de vestiging van diverse zakelijke rechten ten behoeve
van de gemeente of ten behoeve van derden,
1958-1985.
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95.

Stukken betreffende de uitgifte van grond aan de Milandweg in erfpacht aan
de Tennisvereniging Miland, 1982-1983, en de voetbalvereniging Siveo ’60,
1980 en 1988.

1 omslag

Beheer en onderhoud
96.

Stukken betreffende de verbouwing van de door de gemeente aangekochte
boerderij aan de Molenweg 39,
1965.

1 omslag

FINANCIËN
Algemeen
97.

98.

Nota van de afdeling Financiën aan het college van burgemeester en
wethouders betreffende de financiële vooruitzichten voor 1980-1984,
1979.
Rapporten betreffende de Vergelijkende Budget Analyse,
1985 en 1986.

1 stuk

2 stukken

Gemeentebegroting
99-104.

Begrotingen,
1942-1978.
99.
100.
101.

105-114.

1942-1946;
1947-1952;
1953-1959;

6 pakken
102.
103.
104.

1960-1966;
1967-1972;
1973-1978.

Memories van Toelichting en stukken betreffende de voorbereiding,
vaststelling, goedkeuring en wijziging van de begrotingen,
1943-1977.
105.
106.
107.
108.
109.

1942-1948;
1949-1952;
1953-1956;
1957-1960;
1961-1963;

110.
111.
112.
113.
114.

10 omslagen

1964-1966;
1967-1968;
1969-1971;
1972-1974;
1975-1977.

NB: De Memorie van Toelichting van 1976 ontbreekt.
115-121.

Begrotingen met stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling,
goedkeuring en wijziging,
1978-1988.
115.
116.
117.
118.

1978-1979;
1980-1981;
1982;
1983-1984;

119.
120.
121.
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Gemeenterekening
122-130.

Gemeenterekeningen met bijlagen en stukken betreffende de goedkeuring,
1942-1988.
9 pakken
122.
123.
124.
125.
126.

131-132.

134-146.

127.
128.
129.
130.

1971-1975;
1976-1979;
1980-1983;
1984-1988.

“Staten J en K”, staten van specificatie van inkomsten en uitgaven,
1942-1950.
131.

133.

1942-1948;
1949-1954;
1955-1960;
1961-1965;
1966-1970;

1942-1946;

132.

1947-1950.

Besluiten van Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarbij vrijstelling wordt
verleend van het opmaken van de staten J en K bij de gemeenterekening,
1950 en 1979.
Grootboeken van inkomsten en uitgaven,
1951-1962.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

1951;
1952;
1953;
1954;
1955;
1956;
1957;

141.
142.
143.
144.
145.
146.

2 omslagen

2 stukken

13 omslagen
1958;
1959;
1960;
1961;
1962, inkomsten;
1962, uitgaven.

Financieel beheer en toezicht
147.

148.

149.

Stukken betreffende de toetreding tot en deelname aan de Fraude Onderlinge
Gemeenten,
1943-1987

1 omslag

Besluiten van de burgemeester, 1942, en van de gemeenteraad tot vaststelling
van regels voor de controle van comptabele ambtenaren, 1951 en 1987, met
stukken betreffende de totstandkoming,
1951 en 1987.

1 omslag

Verordeningen op de organisatie van het financieel beheer en het kasbeheer
der gemeente,
1976 en 1984.

2 stukken

Stukken betreffende het aangaan van rekening courant-overeenkomsten met
de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten,
1942-1985.

1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen aan de gemeente
Kamerik, 1942, en het waterschap De Gemeene Boezem van Zegveld,
Zegvelderbroek en Achttienhoven,
1947 en 1955-1956.

1 omslag

Geldleningen
150.

151.
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152-153.

Stukken betreffende het aangaan van geldleningen,
1951-1988.
152.
153.

154.

2 omslagen

NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1952-1988;
Overige kredietverstrekkers, 1951-1961.

Stukken betreffende de aankoop van aandelen in de NV Bank voor
Nederlandsche Gemeenten,
1956-1964.

1 omslag

ARCHIEF
155.

156.

157.

Archiefverordening,
1969.

1 stuk

Stukken betreffende het onderbrengen van het archief van de Stichting
Dorpshuis in de gemeentelijke archiefruimte,
1976.

1 omslag

Stukken betreffende de bewerking van de archieven naar aanleiding van een
inspectiebezoek door de Provinciaal Inspecteur der Archieven,
1983-1985.

1 omslag

GEMEENTEHUIS EN GEMEENTEWERF
158.

159.

160.

161.

Stukken betreffende het gemeentehuis, later het gemeentelokaal, aan de
Hoofdweg 101,
1947-1980.

1 omslag

Stukken betreffende plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis,
1954-1955.

1 omslag

Stukken betreffende het gemeentehuis en de gemeentesecretarie in dorpshuis
De Milandhof,
1977-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de gemeentewerf aan de Nieuwstraat,
1978-1985.

1 omslag

BESTUURSORGANEN EN –FUNCTIONARISSEN
Gemeenteraad
162.

163.

164.

165.

Stukken betreffende de totstandkoming van en benoeming van leden in de
tijdelijke gemeenteraad,
1945.

1 omslag

Processen-verbaal van de verkiezing van leden van de gemeenteraad,
1946, 1949, 1953, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982 en 1986.

1 omslag

Reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1953 en
1963, met stukken betreffende de totstandkoming en toepassing ervan,
1953-1986.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen
voor raads- en commissievergaderingen,
1953-1981.

1 omslag
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166.

167.

Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van raadsleden,
1955-1980.

1 omslag

Verordeningen op de raadscommissies van advies en bijstand,
1980 en 1983, met verordening tot wijziging,
1985.

1 omslag

College van Burgemeester en Wethouders
168.

169.

170.

171.

172.

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester
en wethouders,
1949.

1 stuk

Stukken betreffende een door een voormalig ambtenaar tegen burgemeester
en wethouders ingediende klacht over financiële malversaties,
1961.

1 omslag

Verslagen van bijeenkomsten van het college van burgemeester en
wethouders met de colleges van buurgemeentes,
1970-1971.

1 omslag

Stukken betreffende een klacht over uitspraken van een wethouder in een
openbare vergadering gedaan over gemeentelijke herindeling en de
zelfstandigheid van de gemeente,
1981.

1 omslag

Uitkeringsverordening Politieke Ambtsdragers,
1988.

1 stuk

Burgemeester
173.

Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en het functioneren van
burgemeesters,
1945-1981.

1 omslag

Gemeentesecretaris en gemeenteontvanger
174.

175*.

Instructie voor de gemeenteontvanger, 1963, en voor de comptabele
ambtenaren,
1949, 1976 en 1984.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en het functioneren van
gemeentesecretarissen,
1959-1987.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2063.
176.

Stukken betreffende de aanwijzing van comptabelen en kassiers,
1976-1987.
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ORGANISATIE EN PERSONEEL
Organisatie en personeelsformatie
177.

178.

179.

180.

Stukken betreffende de personeelsformatie op de secretarie,
1942-1980.

1 omslag

Gemeenschappelijke regeling voor het bouw- en woningtoezicht in de
gemeentes Kamerik, Kockengen en Zegveld, 1954, met raadsbesluiten tot
wijziging, 1955 en 1956, en stukken betreffende de totstandkoming,
1942-1956.

1 omslag

Stukken betreffende de huisvesting en organisatie van de gemeenschappelijke
dienst voor bouw- en woningtoezicht voor de gemeentes Kamerik, Kockengen
en Zegveld,
1959-1979.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling
voor de Gemeenschappelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht en
Gemeentewerken Kamerik, Kockengen en Zegveld,
1977-1978.

1 omslag

Algemeen Ambtenarenreglement, 1954, met verordeningen tot wijziging,
1954-1963, en stukken betreffende de totstandkoming,
1954-1963.

1 omslag

Algemeen Ambtenarenreglement, 1985, met verordeningen tot wijziging,
1985-1988.

1 omslag

Raadsbesluit tot vaststelling van het Algemeen Ambtenarenreglement, de
Arbeidsovereenkomstenverordening, de Wachtgeldverordening en de
Uitkeringsverordening, 1969, met verordening tot wijziging van het Algemeen
Ambtenarenreglement,
1969.

1 omslag

Raadsbesluit tot vaststelling van het Algemeen Ambtenarenreglement, de
Wachtgeldverordening, de Uitkeringsverordening, de Uitkeringsverordening
Vrijwillig Vervroegd Uittreden en de Verordening Studiefaciliteiten, 1977, met
verordeningen tot wijziging,
1977-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van werktijden voor het personeel van de
secretarie en de gemeentewerklieden,
1951-1976.

1 omslag

Arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1954, 1964, 1977 en 1985, met
verordeningen tot wijziging,
1954-1982.

1 omslag

Rechtspositie
181.

182.

183.

184.

185.

186.

Salarissen en toelagen
187.

Salarisverordening voor de gemeentelijke wegwerker, 1949, met stukken
betreffende de totstandkoming en goedkeuring,
1949-1950.
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188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

Verordening op de toekenning van bijzondere vergoedingen en toelagen aan
het personeel,
1949-1964, 1967, 1971, 1976-1977 en 1979.

1 omslag

Verordening op het verhaal van pensioenbijdragen voor het personeel,
1951.

1 stuk

Verordeningen op de interim-regeling ziektekosten voor het personeel,
1951-1955.

1 omslag

Bezoldigingsverordeningen, 1950, 1954, 1955, 1960, 1962, 1963, 1965 en
1968, met verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de
totstandkoming,
1954-1971.

1 omslag

Verordeningen op de kinderbijslagregeling voor het personeel, 1950, 1954,
1955 en 1957, met verordeningen tot wijziging,
1955-1962.

1 omslag

Verplaatsingskostenverordeningen, 1959, 1977 en 1985, met verordeningen
tot wijziging,
1978-1988.

1 omslag

Studiekostenverordeningen 1960, 1961, 1973 en 1985, met verordeningen tot
wijziging,
1961 en 1978-1983.

1 omslag

Spaarverordeningen, 1960 en 1985, met stukken betreffende de
totstandkoming ,
1960 en 1985.

1 omslag

Bezoldigingsverordeningen, 1971, 1972 en 1977, met verordeningen tot
wijziging en stukken betreffende de totstandkoming,
1971-1980.

1 omslag

Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een
reiskostenvergoedingsregeling,
1980.

1 stuk

Uitkeringsverordeningen vrijwillig vervroegd uittreden, 1980 en 1985, met
verordeningen tot wijziging,
1980-1985.

1 omslag

Verordeningen tot wijziging van de Uitkeringsverordening-1977,
1980-1983.

1 omslag

Verordening tot wijziging van de Wachtgeldverordening-1977,
1980.

1 stuk

Bezoldigingsverordeningen,1981 en 1985, met verordeningen tot wijziging,
1981-1987.

1 omslag

Uitkeringsverordeningen, 1985 en 1988, met verordeningen tot wijziging,
1985-1988.

1 omslag

Wachtgeldverordening, 1985, met verordeningen tot wijziging,
1985-1988.

1 omslag

26

GEMEENTE ZEGVELD (1930) 1942-1988 (1989)
Overige personeelsaangelegenheden
204.

205.

206.

207.

208.

209.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren (IZA) Utrecht,
1955-1970.

1 omslag

Stukken betreffende de aansluiting bij het Centraal Bureau
Gemeenschappelijke Behandeling Gemeentelijke Personeelsaangelegenheden,
1958-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
Bestuursschool Utrecht,
1964-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst,
1976-1977.

1 omslag

Stukken betreffende het financieel ondersteunen van en het aankopen van
personal computers voor privégebruik door het personeel,
1988.

1 omslag

Nota “Handleiding Gemeentelijke Herindeling Kamerik-Woerden-Zegveld” met
betrekking tot personeelszaken,
1988.

1 stuk

INSPRAAK VAN INWONERS OP HET GEMEENTELIJK BELEID
210.

Verordening op de openbaarheid van bestuur, met instructie voor de
behandeling van verzoeken,
1980.

2 stukken

BEZWAAR EN BEROEP
211.

212*.

Verordeningen op de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften, 1978 en
1987, met verordening tot wijziging, 1988, en stukken betreffende de
totstandkoming,
1978-1988.

1 omslag

Notulen van vergaderingen van de Commissie voor de Bezwaar- en
Beroepsschriften,
1978-1979.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2055.

DE GEMEENTE: TAAKUITVOERING
BELASTINGEN
213.

Verordeningen op de heffing van opcenten op de grondbelasting, 1943, 1949,
1955 en 1971, met verordening tot wijziging,
1950.
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214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

Verordeningen op de heffing van opcenten op de personele belasting, 1943,
1944, 1949, 1950, 1965, 1966, 1971, 1974, 1976 en 1977, met stukken
betreffende de totstandkoming,
1943-1977.

1 omslag

Verordeningen op de heffing van hondenbelasting, 1948, 1949, 1972, 1986 en
1987, met verordeningen tot wijziging,
1966-1988.

1 omslag

Legesverordeningen, 1948, 1949, 1963, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 en 1988 met verordeningen tot
wijziging, 1949-1988, en stukken betreffende de totstandkoming,
1948-1987.

1 omslag

Verordening op de heffing van vermakelijkheidsbelasting,
1948.

1 stuk

Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van een Verordening op de
heffing en invordering van een brandverzekeringsbelasting,
1948-1949.

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invorderingen van retributies voor de
verlening van diensten aan derden op en langs de openbare weg, 1969, 1977,
1979 en 1980, met verordeningen tot wijziging, 1982 en 1983, en stukken
betreffende de totstandkoming,
1969-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereidingen voor de invoering van het heffen van
onroerendgoedbelasting in de gemeente,
1976-1980.

1 omslag

Verordeningen op de heffing van onroerendgoedbelasting, 1977, 1980, 1982,
1983 en 1985, met verordening tot wijziging, 1978-1987, en stukken
betreffende de totstandkoming,
1977-1987.

1 omslag

Raadsvoorstel tot het verhogen van verschillende plaatselijke belastingen en
retributies, met aantekening van vaststelling,
1979.

1 stuk

RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING
Ruimtelijke ordening
Algemeen
223.

224.

225.

Planschadevergoedingsverordeningen, 1956 en 1971, met verordeningen tot
wijziging,
1956 en 1962.

1 omslag

Discussienota Structuurstudie gemeente Zegveld, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1970-1971.

1 omslag

Rapport ten behoeve van de stedenbouwkundige plannen van de gemeente,
1971.
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226.

227.

228.

Provinciale Structuurnota Westelijk Weidegebied, 1974, met stukken
betreffende de gemeentelijke betrokkenheid bij de totstandkoming,
1971-1974.

1 omslag

Streekplan Utrecht-West, 1978, met stukken betreffende de gemeentelijke
betrokkenheid bij de totstandkoming,
1974-1977.

1 omslag

Nota Struktuurstudie Zegveld,
1982.

1 stuk

Uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen
229.

230.

231

232.

Uitbreidingsplan-in-Hoofdzaak, 1949, met stukken betreffende de
voorbereiding, vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring,
1944-1950.

1 omslag

Uitbreidingsplan-in-Hoofdzaak en Uitbreidingsplan-in-Onderdelen, 1958, met
stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling, goedkeuring en
Kroonberoep,
1952-1960.

1 omslag

Bestemmingsplan Zegveld II, 1969, met stukken betreffende de voorbereiding,
vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring,
1966-1970.

1 omslag

Bestemmingsplan Middenweg, 1974, met stukken betreffende de
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring,
1969-1975.

1 omslag

233.

Bestemmingsplan Terrein Handel en Nijverheid, 1976, met stukken
betreffende de voorbereiding, vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring,
1973-1977.

234-237.

Bestemmingsplan Buitengebied, 1984, met stukken betreffende de
voorbereiding, vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring,
1974-1988.

1 omslag

234.
235.
236.
237.
238.

239.

240-245.

4 omslagen

Voorbereiding, 1978-1980;
Vooroverleg en vaststelling, 1980-1984;
Gedeeltelijke goedkeuring en Kroonberoep, 1984-1988;
Plan, voorschriften en kaarten, 1984.

Bestemmingsplan Dwarsweg, 1979, met stukken betreffende de
voorbereiding, vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring,
1975-1981.

1 omslag

Bestemmingsplan Sportpark, 1976, met stukken betreffende de voorbereiding,
vaststelling, goedkeuring en Kroonberoep,
1975-1981.

1 omslag

Bestemmingsplan Middenweg-fase 2, 1981, met uitwerkingsplannen en
stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring,
1977-1988.
240.
241.

Bestemmingsplan, 1977-1982;
Eerste Deeluitwerking, 1983;
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242.
243.
244.
245.
246.

247.

248.

249.

250.

Tweede Deeluitwerking (Populierenlaan), 1984-1985;
Derde Deeluitwerking, 1985-1986;
Vierde Deeluitwerking (Esdoornlaan), 1987-1988;
Vijfde Deeluitwerkingsplan (Elzenlaan), 1988.

Bestemmingsplan Milandweg, 1979, met stukken betreffende de
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring,
1978-1981.

1 omslag

Bestemmingsplan Middenweg 1e Gedeeltelijke Herziening, 1984, met stukken
betreffende de voorbereiding, vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring,
1979-1984.

1 omslag

Bestemmingplan Tennispark, 1984, met stukken betreffende de
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring,
1981-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en onthouding van
goedkeuring aan het bestemmingsplan Woonwagenterrein,
1984-1987.

1 omslag

Bestemmingsplan Lagenbroek-fase 1, 1988, met Uitwerkingsplan en stukken
betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring,
1985-1988.

1 omslag

Ruimtelijke ontwikkeling
Gemeentelijk Grondbedrijf
251.

252.

253.

254.

Stukken betreffende de oprichting van het Grondbedrijf, 1965-1966, met
raadsbesluiten tot het onder het beheer ervan brengen van bouwterrein,
1966-1969.

1 omslag

Verordening op het beheer van het Grondbedrijf, 1965, met verordening tot
wijziging,
1976.

2 stukken

Begrotingen, 1966-1984 en 1987-1988, en besluiten tot wijziging van de
begroting van het Grondbedrijf,
1966-1983 en 1987-1988.

1 omslag

Rekeningen van het Grondbedrijf, met bijlagen,
1966-1986.

1 omslag

Afzonderlijke plannen
255.

Stukken betreffende het opstellen van de exploitatieopzet en kostenramingen
voor fase 1 en 2 van het bestemmingsplan Middenweg-I,
1974-1988.

256.

Stukken betreffende het bouw- en woonrijp maken van het bestemmingsplan
Middenweg-I,
1976-1985.

1 omslag

Stukken betreffende herzieningen van de exploitatieopzet van het
bestemmingsplan Middenweg 1e gedeeltelijke Herziening,
1977-1983.

1 omslag

1 omslag

257.
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258.

259.

260.

261.

262.

Stukken betreffende de exploitatie en het bouwrijp maken van het plangebied
Handel en Nijverheid,
1977-1981.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een exploitatie-overeenkomst met de
firma Bolton te Zegveld voor het plangebied Handel en Nijverheid,
1979-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de exploitatie van het bestemmingsplan Tennispark,
1983.

1 omslag

Stukken betreffende het opstellen van de exploitatieopzet en kostenramingen
voor het bestemmingsplan Lagenbroek,
1987-1988.

1 omslag

Stukken betreffende het bouwrijp maken van fase 1 van het bestemmingsplan
Lagenbroek,
1987-1988.

1 omslag

BOUWEN EN WONEN
Bouwverordening en andere regelingen met betrekking tot bouw en sloop van gebouwen
NB: Bouwvergunningen bevinden zich in een aparte serie, gevormd buiten het secretariearchief en toegankelijk op adres.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

Verordeningen tot wijziging van de Bouwverordening-1934,
1942-1965.

1 omslag

Bouwverordening, 1968, met verordeningen tot wijziging,
1968-1969.

1 omslag

Bouwverordening, 1978, met verordeningen tot wijziging,
1979-1981.

1 omslag

Bouwverordeningen, 1985 en 1987, met stukken betreffende de vaststelling,
1985-1987.

1 pak

Stukken betreffende het onbewoonbaar verklaren van woningen,
1953-1974.

1 omslag

Stukken betreffende een conflict met een inwoner over de verzakking van zijn
woning ten gevolge van gemeentelijke werkzaamheden,
1959-1962.

1 omslag

Stukken betreffende de sloop van woningen en stallen in de dorpskern,
1962-1968.

1 omslag

Stukken betreffende de toetreding tot en deelname aan de
Gemeenschappelijke regeling Provinciale Utrechtse Welstandscommissie,
1968-1980.

1 omslag

Bouwexploitatieverordening,
1970.

1 stuk

Bouwregistratieverordening, 1980, met verordening tot wijziging,
1981.
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273.

274.

275*.

Verordening op de geldelijke steun voor huisvesting van gehandicapten,
1980.

1 stuk

Verordening op de geldelijke steun voor verbetering van particuliere
woningen,
1980.

1 stuk

Stukken betreffende een conflict met een inwoonster over het in strijd met de
bouwvoorschriften gebruiken van een pand aan de Stichtse Meije,
1980-1984.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2060.
276.

277.

Stukken betreffende het vaststellen van regels voor het bouwen van
erfafscheidingen, pergola’s en andere bouwwerken bij woningen,
1983.

1 omslag

Inspraakverordening, 1984, en Subsidieverordening op grond van de wet
Stads- en Dorpsvernieuwing, 1985, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1984-1985.

1 omslag

Planning van en toekenning van contingenten voor woningbouw
278.

279.

Stukken betreffende de verkrijging en verdeling van de door het Rijk
toegekende hoeveelheden woningen, die gebouwd mogen worden,
1949-1985.
Nota van de gemeentesecretaris betreffende de planning van de woningbouw
en de uitgifte van bouwterrein,
1977.

1 omslag

1 stuk

Woningbouw en –exploitatie
Algemeen
280.

281.

Stukken betreffende de deelname in de Bouwkas Noord-Nederlandse
Gemeenten NV, later het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV,
1952-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de betrokkenheid bij de oprichting van de Algemene
Woningbouwvereniging Zegveld,
1986-1988.

1 omslag

Exploitatie en beheer van gemeentewoningen
282.

283.

284.

Gemeentelijk huurreglement, 1950, met raadsbesluit tot wijziging, 1972, en
stukken betreffende de verhuur van gemeentewoningen,
1945-1971.

1 omslag

Jaarstukken betreffende de exploitatie van gemeentewoningen,
1953-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting van het Woningbedrijf,
1965-1966.

1 omslag
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285.

Verordening op het beheer van het Woningbedrijf,
1965.

286-287.

Begrotingen met besluiten tot wijziging van de begrotingen van het
Woningbedrijf,
1966-1985 en 1987-1988.
286.
287.

288-289.

290.

291.

292.

2 omslagen

1966-1974;
1975-1985 en 1987-1988.

Rekeningen van het Woningbedrijf, met bijlagen,
1966-1986 en 1988.
288.
289.

1 stuk

2 omslagen

1966-1978;
1979-1986 en 1988.

Stukken betreffende een onderzoek naar de behoefte bij bewoners voor het
renoveren van gemeentewoningen aan de Nieuwstraat en de Molenstraat,
1976-1977.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van centrale verwarming in
gemeentewoningen,
1977.

1 omslag

Stukken betreffende het integraal isoleren van gemeentewoningen,
1978-1980.

1 omslag

Bouw van gemeentewoningen
293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

Stukken betreffende de bouw van zes gemeentelijke noodwoningen aan de
Molenweg,
1946-1951.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van zes gemeentewoningen aan
de Molenweg, (complex I),
1953-1955.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van twaalf gemeentewoningen
aan de Molenweg en de Nieuwstraat (complex II),
1954-1957.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van vier gemeentewoningen aan
de Molenweg (complex III),
1955-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van twaalf gemeentewoningen
aan de Nieuwstraat (complex IV),
1956-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van vier gemeentewoningen aan
de Nieuwstraat (complex V),
1957.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van tien gemeentewoningen aan
de Nieuwstraat,
1960-1965.

1 omslag
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300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

Stukken betreffende de bouw en financiering van tien gemeentewoningen aan
de Dorpsstraat,
1965-1967.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van dertig gemeentewoningen,
gecombineerd met premiewoningen aan de Dorpsstraat en de WillemAlexanderstraat,
1966-1967.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van twaalf gemeentelijke bejaardenwoningen
aan de Hoofdweg,
1966-1968.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van 28 gemeentewoningen aan
de Clausstraat, Willem-Alexanderstraat en Middenweg, gecombineerd met
premiewoningen aan de Willem-Alexanderstraat en omgeving,
1973-1974.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van vier gemeentewoningen
(appartementen) aan de Middenweg,
1978-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van twaalf gemeentewoningen aan de
Populierenlaan,
1981-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van zeven gemeentewoningen
aan de Eikenlaan,
1981-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van 24 gemeentelijke bejaardenwoningen aan
de Boschsloot,
1986-1988.

1 omslag

Particuliere woningbouw

308.

309.

310.

311.

312.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van acht
premiekoopwoningen aan de Dorpsstraat,
1964-1968.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van twintig
premiekoopwoningen aan de Prinses Beatrixstraat,
1968-1969.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van dertig
premiekoopwoningen aan de Willem-Alexanderstraat, de Berkenlaan en de
Kastanjelaan,
1973.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van dertien
premie cascowoningen aan de Willem Alexanderstraat,
1976-1979.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van twaalf
premiekoopwoningen aan de Middenweg,
1978-1979.

1 omslag
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313.

314.

315.

316.

317.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van tien
premiekoopwoningen aan de Prunuslaan,
1981-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van tien
premiekoopwoningen aan de Eikenlaan,
1982-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van acht
premiekoopwoningen en zestien vrijesectorwoningen aan de Elzenlaan en de
Eikenlaan,
1987-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van acht
premiekoopwoningen en vier vrijesectorwoningen aan de Elzenlaan,
1987-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van regels voor de verlening van
gemeentegarantie voor de aankoop van woningen door inwoners,
1987.

1 omslag

Woonruimtevoorziening
318-319.

Stukken betreffende de uitvoering van de regels met betrekking tot
woonruimteverdeling,
1942-1982.
318.
319*.

320.

321-325*.

326.

327.

Algemeen, 1942-1982;
Individuele gevallen, 1944-1959. NB: Openbaarheid beperkt tot 2035.

Raadsbesluiten tot vaststelling van regels voor woonvergunningen,
1947.
Verslagen van de vergaderingen van de Woonruimteadviescommissie,
1947-1985.
321*.
322*.
323*.
324*.
325*.

2 omslagen

1947-1965;
1965-1976;
1977-1978;
1975-1985;
1986-1988.

1 deel

2 stukken

4 omslagen en
1 deel

NB: Openbaarheid beperkt tot 2041.
NB: Openbaarheid beperkt tot 2052.
NB: Openbaarheid beperkt tot 2054.
NB: Openbaarheid beperkt tot 2061.
NB: Openbaarheid beperkt tot 2064.

Stukken betreffende de vordering van woonruimte,
1949-1950.

1 omslag

Woonruimteverordeningen, 1979 en 1982, met verordeningen tot verlenging,
1980 en 1981, en stukken betreffende de totstandkoming ervan,
1979-1982.
1 omslag

POLITIE, OPENBARE ORDE EN ZEDELIJKHEID
Gemeente- en Rijkspolitie
328.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van gemeenteveldwachter
J.D. Overeem,
1940-1943.
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329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

Stukken betreffende onbezoldigde veldwachters en politiefunctionarissen,
1941-1959.

1 omslag

Verordening op de eisen van benoembaarheid en bezoldiging van de
gemeenteveldwachter, 1942, met verordeningen tot wijziging, 1942 en 1943,
en besluit van de burgemeester tot intrekking,
1943.

1 omslag

Stukken betreffende politiezaken tijdens de Duitse bezetting,
1942-1945.

1 omslag

Driemaandelijkse en maandelijkse rapporten van de burgemeester aan hogere
overheden over zaken betreffende openbare orde en veiligheid,
1942-1944.

1 omslag

Stukken betreffende de vrijwillige hulppolitie en Landwacht,
1943-1945.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en verplaatsing van opperwachtmeesters
van de Rijkspolitie binnen de gemeente,
1954-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de politiezorg in de Meije,
1959-1982.

1 omslag

Jaarverslagen van de Rijkspolitie binnen de gemeente,
1964, 1975-1980 en 1982-1984.

1 omslag

Stukken betreffende het Rijkspolitiebureau met woning aan de Middenweg,
1973-1988.

1 omslag

Algemene Politieverordening en toezicht op de openbare orde
338.

339.

340.

341.

342.

Stukken betreffende politiemaatregelen tegen Joodse inwoners gedurende de
bezettingstijd,
1942-1943.

1 omslag

Vergunning voor ds A.J. Brinkman om van 2 tot 12 juni 1943 in Ooltgensplaat
te verblijven om aldaar de predikant te vervangen, verleend door de
Beauftragte voor Zuid-Holland,
1943.

1 stuk

Proclamatie van de plaatselijk commandant van de Binnenlandse
Strijdkrachten betreffende de handhaving van de openbare orde,
1945.

1 stuk

Verordening tot wijziging van de Algemene Politieverordening-1938, met
stukken betreffende de totstandkoming,
1948.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van vergunning voor de aanleg van
uitwegen, bruggen en dammen naar de openbare weg door derden,
1952-1983.

1 omslag
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343*.

Stukken betreffende de afdoening van klachten met betrekking tot de
openbare orde in de gemeente,
1953-1979.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2055.
344.

345.

346.

347.

Algemene Politieverordening, 1955, met verordeningen tot wijziging,
1962-1985.

1 omslag

Stukken betreffende een inventarisatie van objecten, door particulieren
geplaatst in strijd met de Algemene Politieverordening, in de Stichtse Meije,
1981.

1 omslag

Nota Standplaats- en ventvergunningsbeleid,
1983.

1 stuk

Verordening op de invoering van soorten boetes voor overtreding van
strafverordeningen,
1987.

1 stuk

Toezicht op woonwagens en woonschepen
348*.

Stukken betreffende stand- en ligplaatsen voor woonwagens en woonschepen
binnen de gemeente en te Nieuwkoop, op de grens van de gemeente,
1961-1979.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2055.
349.

350.

Stukken betreffende de deelname aan en de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling Regionaal Woonwagenkamp Utrecht,
1966-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de inrichting van een woonwagenterrein aan de
Molenweg,
1968-1986.

1 omslag

Toezicht op horeca en drankverkoop
351.

352.

353.

354.

Verordeningen op de heffing van vergunningsrecht voor de verkoop van
sterke drank, 1951, en zwak-alcoholische drank,
1951 en 1963.

3 stukken

Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het hebben van
speelautomaten in horecabedrijven,
1966-1975.

1 omslag

Verordeningen op de drank- en horecabelasting, 1967 met verordening tot
intrekking,
1985.

1 omslag

Verordening regeling beroep dansen,
1970.

1 stuk
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BEVOLKING, BURGERLIJKE STAND EN VERKIEZINGEN
Bevolkingsoverzichten
355.

356.

357.

358.

359.

Jaarlijkse staten van geboorten, overledenen en loop der bevolking, ingevuld
ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
1941-1987.

1 omslag

Rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de volks-,
beroepen- en woningtellingen,
1947, 1960 en 1970.

1 omslag

Staten van de leeftijdsopbouw en het aantal inwoners van de gemeente,
1950-1988.

1 omslag

Rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende demografische
aspecten van de gemeente in de periode 1880-1950,
[1951].
Rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de
Algemene Woningtelling in de gemeente,
1956.

1 stuk

2 stukken

Bevolkingsregister
NB: Het bevolkingsregister over de periode 1939-1988 behoort tot de brondocumenten van de GBA en wordt als afzonderlijk
bestand buiten het secretariearchief beheerd.

360.

Stukken betreffende het gemeentelijk bevolkingsregister gedurende de
tweede wereldoorlog,
1943-1945.

361.

Stukken betreffende het verlies van Nederlanderschap van inwoners van de
gemeente, voornamelijk ten gevolge van dienstneming in het Duitse leger,
1947-1951.

362.

Stukken betreffende het tijdelijk verblijf van buitenlanders als stagiaires op de
proefboerderij aan de Oude Meije,
1952-1957.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

Burgerlijke Stand
363.

364.

365..

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan stamboomonderzoek
in het kader van zogenaamde ‘ariërverklaringen’,
1942.

1 omslag

Raadsbesluiten tot regeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van
de Burgerlijke Stand, 1956, 1959, 1976 en 1980, met wijzigingen, 1965, 1978,
1980 en 1984, en besluit van de burgemeester tot wijziging van een
gelijksoortig raadsbesluit uit 1936,
1944.

1 omslag

Stukken betreffende het overlijden van Aart Boer, afkomstig uit Zegveld, in het
concentratiekamp Neuengamme,
1945.

1 omslag

38

GEMEENTE ZEGVELD (1930) 1942-1988 (1989)

366.

367.

368.

369.

Stukken betreffende het sluiten van een huwelijk bij volmacht van een
Zegveldse vrouw met een in Nederlands-Indië gelegerde militair,
1946.

1 omslag

Raadsbesluiten tot vaststelling van de openingstijden van het bureau van de
Burgerlijke Stand,
1961 en 1984.

2 stukken

Verordening op de bezoldiging van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand,
1965.

1 stuk

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van ambtenaren van de
Burgerlijke Stand,
1976-1988.

1 omslag

Verkiezingen
NB: Processen-verbaal van verkiezingen voor de gemeenteraad zie onder “Gemeenteraad”, processen-verbaal van
verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten zie onder “Verhouding tot hogere organen”, processen-verbaal
van verkiezingen voor het Europees Parlement, zie onder “Internationale zaken”.

370.

Stukken betreffende de vaststelling van het presentiegeld voor leden van
stembureaus, 1963, en betreffende de aanwijzing van stemlocaties,
1977-1981.

1 omslag

VOLKSGEZONDHEID
Medische zaken
371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van gemeenteartsen,
1942-1973.

1 omslag

Stukken betreffende het onderhouden van een overeenkomst met het Stadsen Academisch Ziekenhuis te Utrecht voor de opname van lijders aan
besmettelijke ziekten,
1942-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de verkrijging van een provinciale subsidie in de kosten
van wijkverpleging,
1942-1948.

1 omslag

Stukken betreffende het ambulancevervoer vanuit de gemeente Woerden,
1942-1974.

1 omslag

Instructies voor de gemeentearts, 1943, 1946 en 1979, met verordeningen tot
wijziging, 1952-1955, en vergoedingsverordening,
1979.

1 omslag

Verordening op de heffing van besmettelijke ziektegelden,
1948.
Stukken betreffende de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers,
1956-1988.
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378.

379.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Centrale Post Ambulancevervoer regio Utrecht,
1975-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de toetreding tot en deelname aan de Regionale
Vestigingscommissie Huisartsen Woerden e.o.,
1986-1988.

1 omslag

Toezicht op vee en voedingsmiddelen
380.

381.

382.

383.

384

385.

386.

387.

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de firma Gekro
NV te Overschie voor de destructie van kadavers en slachtafval,
1942-1952.

1 omslag

Stukken betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten onder het vee,
1944-1981.

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invordering van keurloon, 1948, 1950, 1952,
1954, 1957, 1964, 1968, 1972 en 1977, met verordeningen tot wijziging, 19551985, en stukken betreffende de totstandkoming,
1948-1985.

1 omslag

Besluit van de burgemeester, waarbij het vervoer van kaas vanuit een
boerderij, waar rondvonk heerst, wordt verboden, met stukken betreffende de
voorbereiding en intrekking van het besluit,
1952.

1 omslag

Stukken betreffende de huur, het gebruik en de sluiting van de
noodslachtplaats aan de Hoofdweg 155,
1955-1973.

1 omslag

Verordening op de keuring van waren, 1956, met verordening tot wijziging,
1966.

2 stukken

Verordeningen op de keuringsdienst van vee en vlees, 1959 en 1982, met
verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de totstandkoming,
1947-1962 en 1982-1985.

1 omslag

Destructieverordening, 1959, met verordeningen tot wijziging, 1963 en 1986,
en stukken betreffende de totstandkoming,
1963-1986 .

1 omslag

388.

Verordening op de heffing van rechten op gebruik van de noodslachtplaats,
1968.

389.

Stukken betreffende de toetreding tot en de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst Kring Woerden,
1979-1985.

1 stuk

1 omslag

Begraven en begraafplaatsen
390.

Stukken betreffende de begrafenis van leden van de bemanning van een in de
gemeente neergestort Amerikaans vliegtuig, 1944, en van twee door de Duitse
bezetter geëxecuteerde Italiaanse krijgsgevangenen,
1944-1954
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391.

Stukken betreffende de uitbreiding van de begraafplaats bij de Hervormde
kerk aan de Hoofdweg, tevens algemene begraafplaats,
1979-1983.

392.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de aanbouw van een
mortuarium aan het kerkelijk centrum De Voorhof door de Hervormde
gemeente,
1988.

1 omslag

1 omslag

MILIEUHYGIENE
Bodemverontreiniging
393.

394.

395.

396.

397.

Stukken betreffende het verrichten van onderzoek en het saneren van de
bodem nabij woningen aan de Dorpsstraat,
1982-1987.

1 omslag

Stukken betreffende het beleid met betrekking tot onkruidbestrijding,
1984-1985.

1 omslag

Stukken betreffende het verrichten van bodemonderzoek op het terrein van
een voormalig autobedrijf aan de Hoofdweg,
1986-1988.

1 omslag

Stukken betreffende het verrichten van onderzoek naar eventuele
bodemverontreiniging in de plannen Middenweg-fase 2 en Lagenbroek,
1987-1988.

1 omslag

Rapport betreffende een indicatief bodemonderzoek ten behoeve van
woningbouw aan de Hoofdweg 52 en 54,
1988.

1 stuk

Geluidshinder
398.

399.

Geluidhinderverordeningen, 1983, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1982-1983.

1 omslag

Verordening op de geluidmeetdienst, 1984, met stukken betreffende de
deelname aan de Intergemeentelijke Geluidmeetdienst Maarssen e.o.,
1981-1985.

1 omslag

Verwijdering en verwerking van afval
400.

401.

402.

Rapporten betreffende het ophalen en verwerken van huisvuil,
1955 en 1962.

2 stukken

Stukken betreffende de uitgestelde toetreding tot de gemeenschappelijke
reinigingsdienst met de gemeentes Harmelen, Kamerik en Kockengen,
1963-1967.

1 omslag

Verordeningen op de heffing van reinigingsrechten, 1966, 1967, 1972, 1978,
1980, 1986 en 1987, met verordeningen tot wijziging,
1968-1988.

1 omslag
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403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

Stukken betreffende het verkrijgen van ontheffing voor het aansluiten bij de
gemeenschappelijke regeling voor vuilverwerking in Utrecht,
1976-1977.

1 omslag

Stukken betreffende de invoering van mini-containers voor het ophalen van
huisvuil en de inzameling van glasafval,
1978-1988.

1 omslag

Afvalstoffenverordening,
1981.

1 stuk

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Afvalverwijdering Utrecht,
1983-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een inzameldepot voor klein chemisch afval
op de gemeentewerf aan de Nieuwstraat,
1984-1985.

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invordering van een afvalstoffenheffing, 1986
en 1987, met verordening tot wijziging,
1988.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een contract met de gemeente
Nieuwkoop over huisvuilinzameling in het Nieuwkoopse deel van de Meije,
1984.

1 omslag

RIOLERING
Algemeen
410.

Verordeningen op de heffing en invordering van rioolrechten, 1965, 1972,
1978-1980, 1982, 1983 en 1985, met verordeningen tot wijziging,
1968-1988.

411.

Lozingsverordeningen rioleringen, 1973 en 1979, met verordening tot
wijziging, 1984, en stukken betreffende de totstandkoming,
1972-1984.

1 omslag

Staten en tekeningen van de riolering langs de Nieuwstraat en de Molenweg in
de bebouwde kom, de Hoofdweg en de Nijverheidsbuurt,
1985.

1 omslag

1 omslag

412.

Aanleg en reconstructie
413.

414.

415.

Stukken betreffende de aanleg van riolering en het bouwen van een
persgemaal aan de Nieuwstraat,
1959-1974.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van riolering en het bouwen van een
persgemaal aan de Hoofdweg,
1965-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg, 1967, en wijziging van de riolering aan de
Dorpsstraat en de Julianalaan,
1981.

1 omslag
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416.

Stukken betreffende de bouw van een rioolzuiveringsinstallatie aan de
Molenweg,
1967-1972.

1 omslag

417.

Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Willem-Alexanderstraat,
1970-1978.

418.

Stukken betreffende de aanleg van riolering aan de Middenweg,
1973.

1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van vergunning aan het Groot-Waterschap
van Woerden voor het leggen van een gecombineerde rioolpersleiding/gastransportleiding tussen Woerden en Zegveld,
1977-1978.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van riolering en de bouw van een
rioolpersgemaal op het bedrijventerrein Handel en Nijverheid,
1978-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van riolering langs het zuidelijk deel van de
Hoofdweg,
1982.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van riolering langs de Molenweg, Nieuwstraat
en een deel van de Hoofdweg,
1982-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van riolering langs de Eikenlaan, 1984, en de
Lijsterbeslaan,
1985.

1 omslag

Lozingsvergunning, verleend door het Groot-Waterschap van Woerden, ten
behoeve van de riolering in de gemeente,
1985.

1 stuk

Stukken betreffende de aanleg van riolering aan de Meije, in samenwerking
met de gemeentes Bodegraven en Nieuwkoop,
1988.

1 omslag

1 omslag

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

OPENBARE VEILIGHEID
Algemeen
426.

427.

428.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
burgerlijke verdediging in de Kring Breukelen,
1950-1952.

1 omslag

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Bescherming Bevolking Kring Gouda,
1953-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Bescherming Bevolking in de Kring Utrecht-A,
1961-1975.

1 omslag
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429.

430.

431.

Verordening tot het weren van radioactieve besmetting, met besluit van
Burgemeester en wethouders tot vaststelling van uitvoeringsregels, 1963, en
stukken betreffende de totstandkoming,
1962-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de totstandkoming van het gemeentelijk ‘fall outbeschermingsplan’,
1967-1972.

1 omslag

Gemeentelijke rampenplannen, 1977 en 1983, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1983-1984.

1 omslag

Brandweer
Algemeen
432.

433.

434.

435.

436.

437.

Jaarverslagen en overzichtsstaten van de brandweer in de gemeente,
1941-1954.

1 omslag

Rapporten van de brandweer betreffende branden en andere vormen van
hulpverlening,
1943-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de vrijwillige brandweervereniging,
1943-1977.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten tot onderlinge
hulpverlening bij brand met diverse gemeentes,
1943-1959.

1 omslag

Verordening op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, 1955, met
stukken betreffende de totstandkoming,
1955-1956.

1 omslag

Organisatieverordeningen voor de brandweer, 1955 en 1983, met stukken
betreffende de totstandkoming
1956-1983.

1 omslag

438.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Brandweer Provincie Utrecht, 1974,
met besluiten tot wijziging en stukken betreffende de totstandkoming,
1969-1980.

439.

Stukken betreffende de vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening,
1981-1984, en de wijziging ervan,
1985

1 omslag

Jaarverslagen van de vrijwillige brandweer,
1983-1987.

1 omslag

1 omslag

440.

441.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Regionale Brandweer Utrecht,
1985-1988.
1 omslag
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Personeel
442*.

Stukken betreffende het personeel van de vrijwillige brandweer,
1943-1981.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2057.
443.

Verordening op de vergoedingen voor het personeel van de vrijwillige
brandweer, 1984, met verordening tot wijziging, 1984, en stukken betreffende
de totstandkoming,
1983-1985.

1 omslag

Gebouwen, materieel en alarmering
444.

445.

Stukken betreffende de aanschaf van brandweerauto’s en benzine,
1942-1979.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van slangen, uniformen en ander materieel
ten behoeve van de brandweer,
1944-1982.

1 omslag

446.

Stukken betreffende brandkranen en bluswatervoorziening,
1947-1988.

447.

Stukken betreffende de verbouw van het oude gemeentehuis aan de
Hoofdweg tot brandweerkazerne,
1973-1975.

1 omslag

Stukken betreffende het dempen van en het opnieuw graven van een
wegsloot langs de Zegveldse Uitweg en het naar aanleiding daarvan ontstaan
conflict met aangrenzende eigenaars,
1949-1956.

1 omslag

Stukken betreffende het dempen of uitdiepen van watergangen, deels
eigendom van de gemeente,
1958-1981

1 omslag

1 omslag

WATERSTAAT
448.

449.

WEGEN, VERKEER EN VERVOER
Wegen
Algemeen
450.

Wegenlegger, met stukken betreffende de wijziging en aanvulling ervan,
1943-1971.

451.

Verordeningen op de heffing en invordering van straatbelasting, 1948, 1953,
1959, 1960 en 1968, met verordeningen tot wijziging,
1949-1977.

1 omslag

Verslagen van de toestand van de wegen in de gemeente,
1956-1957, 1959, 1962-1964, 1969-1981 en 1987-1988.

1 omslag

1 omslag

452.
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Aanleg, beheer en onderhoud van wegen
453.

454.

455.

456-457.

Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van de Zegveldse
Uitweg, de Hoofdweg, de Molenweg en de Hazekade van de waterschappen
Zegveld en Zegvelderbroek en de verbetering van die wegen,
1947-1954.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg en reconstructie van wegen, alfabetisch op
straatnaam,
1957-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de gemeentelijke betrokkenheid bij de aanleg van wegen
door of namens de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Zegveld,
1959-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de verbreding van de Hoofdweg en een deel van de
Zegveldse Uitweg,
1961-1969.
456.
457.

2 omslagen

1961-1964;
1965-1969.

NB: Zie ook invnrs 78-79.
458.

Stukken betreffende de verbreding van de Zegveldse Uitweg tussen de
Blokhuisbrug en het sluisje in samenwerking met de gemeente Woerden,
1964-1968.

459.

Stukken betreffende de aanleg van wegen en bijbehorende voorzieningen in
het bestemmingsplan Middenweg,
1970-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van een fietspad langs de Milandweg en de
daaraan gekoppelde reconstructie van het kruispunt in het centrum,
1976-1986.

1 omslag

Stukken betreffende het ophogen van de achterpaden van de Middenweg,
Beatrixstraat en Clausstraat,
1985.

1 omslag

Stukken betreffende de reconstructie van de Willem-Alexanderstraat, de
Berkenlaan en de Kastanjelaan,
1985.

1 omslag

1 omslag

460.

461.

462.

Straatverlichting
463.

464.

Stukken betreffende de aanleg van straatverlichting,
1947-1988.

1 omslag

Akten van overeenkomst met de PUEM over de levering van straatverlichting,
met stukken betreffende de totstandkoming,
1947, 1955, 1964, 1970 en 1976.

1 omslag

Parkeervoorzieningen
465.

Stukken betreffende de aanleg van parkeerplaatsen in het dorpscentrum,
1968-1985.
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466.

Stukken betreffende het beleid inzake het parkeren van vrachtauto’s in de
bebouwde kom,
1976-1980.

467.

Stukken betreffende de reconstructie van de parkeerplaats bij de Milandhof,
1976-1977.

468.

Stukken betreffende de aanleg van een parkeerterrein op het terrein Handel
en Nijverheid,
1981-1985.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

Bruggen
469.

Stukken betreffende de bouw van bruggen,
1961-1966.

1 omslag

Verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen
470.

471.

472.

473.

474.

475.

Stukken betreffende het plaatsen van bewegwijzeringsborden,
1950-1981

1 omslag

Stukken betreffende de aanwijzing en wijziging van de bebouwde kom op
grond van de Wegenverkeerswet,
1951-1978.

1 omslag

Raads- en collegebesluiten en besluiten van Gedeputeerde Staten van Utrecht
tot vaststelling van verkeersmaatregelen, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1957-1988.

1 omslag

Parkeerexcessenverordeningen, 1977 en 1987, met stukken betreffende de
totstandkoming en toepassing,
1976-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de totstandkoming van een verkeerscirculatieplan,
1984-1987.

1 omslag

Stukken betreffende de totstandkoming van een verkeersplan voor de
woonwijk Middenweg,
1987.

1 omslag

Openbaar vervoer
476.

Stukken betreffende de instandhouding van autobusdiensten in de gemeente,
1947-1980.

477.

Stukken betreffende het veerpontje over de Grecht nabij de Hoge Boom,
1953-1966.

478.

Stukken betreffende taxibedrijven in de gemeente,
1955-1976.

1 omslag

Stukken de oprichting van een buurtbus voor de Meije in samenwerking met
de gemeente Bodegraven,
1987-1988.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

479.
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480.

Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
Taxivervoer Midden- en West-Utrecht,
1987-1988.

1 omslag

ECONOMISCHE ZAKEN
Algemeen
481.

482.

Rapporten van de uitkomsten van de tweede en derde algemene
bedrijfstelling,
1950 en 1963.

2 stukken

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de instandhouding
van de bodedienst van K. Heemskerk van Zegveld op Woerden,
1950.

1 omslag

Stukken betreffende de distributie van levensmiddelen en brandstoffen,
1942-1949.

1 omslag

Vergunningen van de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en de
Bouwnijverheid, met bijlagen, voor het gebruik van schaarse bouwmaterialen
ten behoeve van bouw- en verbouwwerkzaamheden,
1942-1948.

1 omslag

Distributie
483.

484.

Landbouw en visserij
485.

486.

487.

488.

489*.

Register van aangifte van keuring van stieren, 1963-1973, met rapporten van
de uitslag van de jaarlijkse keuringen.
1941-1944 en 1946-1964.

1 omslag

Staten van inlichtingen, opgesteld ten behoeve van het Centraal Bureau voor
de Statistiek, betreffende de landbouw en de oogsten in de gemeente,
1942-1943 en 1945-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de bestrijding van ongedierte,
1947-1968.

1 omslag

Stukken betreffende de proefboerderij aan de Oude Meije,
1952-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de verpachting van visrechten in de openbare
watergangen,
1969-1987.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2063.
490.

Stukken betreffende de verkrijging van vrijstelling van de verplichting tot
vaststelling van de bebouwde kom van de gemeente op grond van de Boswet,
1971-1977.
1 omslag

Ruilverkaveling Zegveld
491.

Stukken betreffende de betrokkenheid bij de Ruilverkaveling Zegveld,
1967-1968.

48

1 omslag

GEMEENTE ZEGVELD (1930) 1942-1988 (1989)
492.

493.

Plan van wegen en waterlopen, 1967, en notariële akte van toedeling binnen
de Ruilverkaveling Zegveld, 1968, met stukken betreffende de totstandkoming,
1963-1969.

1 omslag

Stukken betreffende een herverkaveling van agrarisch land aan de Rondweg,
1979-1980.

1 omslag

Detailhandel en nijverheid
494.

495.

496.

Stukken betreffende het toezicht op de vestiging en activiteiten van bedrijven,
1947-1968.

1 omslag

Verordeningen op grond van de Winkelsluitingswet met betrekking tot de
openingstijden en de koopavond, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1949-1979.

1 omslag

Stukken betreffende de deelname aan de Stichting Het Stichtse
Borgstellingsfond,
1976-1983.

1 omslag

Nutsbedrijven
Drinkwatervoorziening
497.

498.

499.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten,
(1930) 1957-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de levering van drinkwater in onrendabele delen van de
gemeente door Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten,
1956-1972.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Stichting
Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten voor het leggen van leidingen en zinkers,
1961-1982.

1 omslag

Elektriciteitsvoorziening
500.

Stukken betreffende de uitbreiding van het elektriciteitsnet naar de Hoge
Broek en de Stichtse Meije,
1947-1967.

501-504.

Stukken betreffende de verlening van vergunningen aan en de vestiging van
zakelijke rechten ten behoeve van de Provinciale Utrechtse Electriciteits
Maatschappij (PUEM) voor de aanleg van kabels en leidingen,
1957-1988.
501. 1957-1973;
502. 1974-1978;

503.
504.

1 omslag

4 omslagen

1979-1985;
1985-1988.

Gasvoorziening
505.

Stukken betreffende de aanleg van aardgas in de gemeente,
1968-1976.
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506.

507.

--

Stukken betreffende de toetreding en deelname aan de gemeenschappelijke
regeling Gasbedrijf Centraal Nederland,
1972-1987.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van vergunningen aan het Gasbedrijf
Centraal Nederland voor het leggen van leidingen en zinkers,
1973-1978.

1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van vergunning aan het Groot-Waterschap
van Woerden voor het leggen van een gecombineerde
rioolpersleiding/gastransportleiding tussen Woerden en Zegveld,
1977-1978.

1 omslag

NB: Zie invnr. 418.

508.

Stukken betreffende de aansluiting van huizen in de Meije en andere nietrendabele delen van het buitengebied op het aardgasnet,
1983-1988.

1 omslag

Posterijen en telefonie
509-510.

Stukken betreffende de verlening van vergunning voor kabels t.b.v. telefonie,
1950-1988.
509.
510.

2 omslagen

1950-1977;
1978-1988.

Radio en televisie
511.

Stukken betreffende de inlevering van radiotoestellen gedurende de
bezettingstijd en de teruggave ervan,
1943-1949.

1 omslag

WELZIJN EN SOCIALE ZORG
Algemeen
512.

513.

514.

515.

516.

517.

Stukken betreffende de activiteiten van Winterhulp Nederland,
1941-1944.

1 omslag

Stukken betreffende de activiteiten voor de Nederlandsche Volksdienst,
1942-1944.

1 omslag

Verslagen van de toestand van de sociale en maatschappelijke zorg,
1943-1966.

1 omslag

Stukken betreffende de activiteiten van de plaatselijke afdeling van
Nederlands Volksherstel,
1945-1947.

1 omslag

Staten van in de gemeente gevestigde instellingen van liefdadigheid,
1946, 1953 en 1963.

3 stukken

Rapport van een onderzoek naar ‘de sociale aspecten van het
Ruilverkavelingsblok Zegveld’, opgesteld door de Stichting voor
Maatschappelijk Werk Utrecht,
1960.
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518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

Jaarlijkse staten van verstrekte subsidies aan verenigingen en instellingen,
1972-1980

1 omslag

Inspraakverordening Welzijn, met stukken betreffende de totstandkoming,
1982.

1 omslag

Stukken betreffende de totstandkoming van het gemeentelijk welzijnsplan en
de activiteiten van de Welzijnscommissie,
1979-1982.

1 omslag

Algemene Subsidieverordeningen, 1978 en 1985, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1979-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de toekenning van jubileumsubsidies aan plaatselijke
verenigingen,
1982-1988.

1 omslag

Subsidieverordening voor het ophalen van oud papier, met stukken
betreffende de totstandkoming,
1987.

1 omslag

Welzijnsplan, met raadsbesluit tot vaststelling,
1988.

2 stukken

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw en inrichting
van een houten dorpshuis aan de Molenweg,
1958-1968.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van het dorpshuis De Milandhof aan de
Middenweg,
1966-1976.

1 omslag

Verslagen van de vergaderingen van de Beheercommissie Milandhof,
1974-1978.

1 omslag

Stukken betreffende de uitbreiding van het dorpshuis De Milandhof,
1977-1980.

1 omslag

Dorpshuis
525.

526.

527.

528.

Zorg voor jeugd en jongeren
529.

Stukken betreffende de subsidiëring en huisvesting van de kleuterspeelzaal
van de stichting Peuterpret,
1973-1980.

1 omslag

Zorg voor ouderen
530.

Verordening op de commissie tot behandeling van beroepsschriften op grond
van de Wet op de Bejaardenoorden, met stukken betreffende de benoeming
van leden ervan,
1977.
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531.

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de gemeente
Woerden voor de uitvoering van de taken van de Indicatiecommissie
Bejaardenoorden,
1977-1981.

1 omslag

Zorg voor inkomenszekerheid
532.

533*.

Verordeningen op de behandeling van aanvragen en bezwaarschriften op
grond van de Algemene Bijstandswet, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1964 en 1987.

1 omslag

Verslagen van de vergaderingen van de plaatselijke commissies van advies
voor de Wet Werkloosheidsvoorziening en de Rijksgroepregeling
Zelfstandigen, met besluiten tot benoeming van leden ervan,
1966-1975.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2051.
534.

Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders tot toetreding tot
de Regionale Commissie Wet Werkloosheidsvoorziening, de Regionale
Commissie Werkloze Werknemers en de Regionale Commissie Zelfstandigen,
1975

535.

Stukken betreffende de aanstelling van en taakuitvoering door een sociaal
rechercheur in samenwerking met de gemeente Woerden en andere
gemeentes,
1984-1986.

3 stukken

1 omslag

Zorg voor slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld
536.

537.

538.

Stukken betreffende het onderbrengen van geëvacueerde personen van elders
ten gevolge van oorlogshandelingen,
1942-1946.

1 omslag

Stukken betreffende de steunverlening aan de nabestaanden van de bij een
beschieting omgekomen Cornelis van Vliet,
1944-1945.

1 omslag

Stukken betreffende de plaatselijke activiteiten voor de Hulp Actie Rode Kruis
voor de door oorlogsgeweld getroffen Zeeuwse gemeente Zuidzande,
1945-1946.

1 omslag

539.

Stukken betreffende de mogelijke opname van evacués in de gemeente,
1952-1959.

540.

Stukken betreffende het verblijf van evacués vanuit Goeree-Overflakkee in de
gemeente tijdens de watersnoodramp,
1953-1954.

1 omslag

Stukken betreffende de hulpverlening aan de door de watersnood getroffen
Zeeuwse gemeente Waarde,
1953-1954.

1 omslag

1 omslag

541.
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Zorg voor andere groepen en personen
542.

Stukken betreffende de voorbereiding, toetreding en deelname aan de
gemeenschappelijke regeling Streekwerkplaats Woerden en omstreken,
1955-1978.

543.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningsschap De Sluis,
1981-1988.

1 omslag

Staten en, vanaf 1949, brieven met gegevens over de situatie van het lager
onderwijs,
1941-1969.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van landbouwcursussen in de gemeente,
1942-1953.

1 omslag

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Schoolartsendienst District IJsselstein, vanaf 1978 Schoolartsendienst ZuidWest Utrecht,
1944-1975.

1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering van de Leerplichtwet,
1946-1978.

1 omslag

Register van werkzaamheden van de Commissie tot Wering van het
Schoolverzuim,
1945-1957.

1 katern

1 omslag

ONDERWIJS
Algemeen
544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

Verzoekschrift aan de Minister van Onderwijs tot afschaffing van het door de
Duitse bezetter ingevoerde achtste leerjaar op de lagere school,
1946.

1 stuk

Stukken betreffende de subsidiëring van vervoerskosten voor schoolbezoek
door kinderen uit de Meije op de School met den Bijbel in Zegveld en kinderen
uit Zegveld op de Rooms-Katholieke school in de Meije,
1963-1976.

1 omslag

Stukken betreffende de deelname aan en de opheffing van de Stichting
Schooltandverzorging Alphen aan den Rijn, vanaf 1976 de Stichting
Schooltandverzorging Rijn-, Aar- en Veenstreek,
1967-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling
Onderwijsbegeleidingsdienst West-Utrecht,
1975-1980.

1 omslag

Stukken betreffende de prognose van het aantal leerlingen en de eventuele
uitbreiding van het aantal schoolgebouwen,
1983-1988.

1 omslag
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554.

555.

556.

Stukken betreffende de invoering van informatica-onderwijs en de aanschaf
van computers ten behoeve van de scholen,
1986-1987.

1 omslag

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Subsidiëring onderwijsbegeleiding West-Utrecht,
1987-1988.

1 omslag

Verordening op het leerlingenvervoer, met stukken betreffende de
totstandkoming,
1987.

1 omslag

Openbaar kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs
Algemeen
557.

558.

Stukken betreffende de verkrijging van vrijstelling van de verplichting tot het
in stand houden van een openbare school in de gemeente,
1947-1956

1 omslag

Stukken betreffende de pogingen om te komen tot de oprichting van een
openbare kleuterschool,
1974.

1 omslag

Vakken van onderwijs en leerplannen
559.

560.

Leerplan, 1979, en werk- en activiteitenplannen van de openbare basisschool,
1984-1988.

1 omslag

Verordeningen op de subsidiëring van het godsdienstonderwijs op de
openbare lagere school en basisschool,
1982 en 1987.

2 stukken

Schoolgebouw en leermiddelen
561.

562.

563.

564.

Stukken betreffende de bouw, inrichting en ingebruikneming van de openbare
lagere school De Waldhoorn aan de Clausstraat,
1974-1977.

1 omslag

Stukken betreffende de uitbreiding van de openbare lagere school De
Waldhoorn met een derde leslokaal,
1980-1984.

1 omslag

Stukken betreffende het treffen van bouwkundige voorzieningen en de
aankoop van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de openbare lagere
school De Waldhoorn,
1982-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van de openbare lagere
school De Waldhoorn in verband met de integratie van het kleuteronderwijs
en het lager onderwijs tot basisonderwijs,
1984-1986.

1 omslag
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Personeel
565.

566*.

Verplaatsingskostenverordeningen voor het onderwijzend personeel,
gemeente, 1959, met verordeningen tot wijziging,
1959 en 1966.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van een hoofd voor de openbare lagere
school De Waldhoorn,
1977.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2053.
567.

Verordening op de volgorde van afvloeiing van onderwijzend personeel aan de
openbare scholen, 1986, met stukken betreffende de totstandkoming, 19851986, en uitvoering,
1987.

1 omslag

Ouderparticipatie en medezeggenschap
568.

569.

570.

Huishoudelijk reglement voor de Ouderraad van de openbare lagere school,
1979.

1 stuk

Verslagen van de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad van de
openbare basisschool met bijlagen,
1984-1987.

1 omslag

Reglement voor de medezeggenschapsraden van de gemeentelijke
basisscholen, 1983, met raadsbesluit tot wijziging,
1985.

2 stukken

Bijzonder kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs
571.

572.

573.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het treffen van
voorzieningen ten behoeve van het gebouw en de inrichting van en aan het
aanschaffen van leermiddelen voor de School met den Bijbel aan de
Hoofdweg,
1942-1979.

1 omslag

Stukken betreffende de problematiek rondom de oprichting van een
christelijke kleuterschoolvereniging in de gemeente,
1953-1962.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van de
Christelijk Nationale kleuterschool De Eerste Stap aan de Nieuwstraat,
1957-1965.
1 omslag

574.

575.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het treffen van
voorzieningen ten behoeve van het gebouw en de inrichting van de Christelijk
Nationale kleuterschool De Eerste Stap aan de Nieuwstraat,
1963-1978.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de bouw van de
School met den Bijbel ‘Jorai’ aan de Nieuwstraat,
1976-1984.

1 omslag
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576.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan het treffen van
voorzieningen ten behoeve van het gebouw en de inrichting van en aan het
aanschaffen van leermiddelen voor de Christelijke basisschool ‘Jorai’,
1984-1988.

1 omslag

CULTUUR EN NATUURSCHOON
Kunst, monumenten en bibliotheken
577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

584.

Stukken betreffende de torenklok en het torenuurwerk van de Hervormde
kerk, 1947-1972, en het toekennen van financiële steun aan de Hervormde
gemeente voor het onderhoud van het kerkgebouw,
1952-1974.

1 omslag

Stukken betreffende de financiële en materiële ondersteuning van de
muziekvereniging Kunst Na Arbeid,
1952-1988.

1 omslag

Stukken betreffende het aankopen en plaatsen van het kunstwerk “Drie
Koeien” aan de Clausstraat,
1978-1983.

1 omslag

Briefwisseling met de gemeenteopzichter betreffende de monumentale
waarde van de beweegbare brug bij de Hervormde kerk,
1956.

2 stukken

Subsidieverordening voor de instandhouding van houten ophaalbruggen,
1961, met briefwisseling met het Hervormd Burgerweeshuis te ’s-Gravenhage
over de uitvoering,
1962.

1 omslag

Stukken betreffende de Stichting Christelijke Gemeenschapsbibliotheek
Zegveld en betreffende bibliotheekvoorzieningen in de Meije,
1978-1988.

1 omslag

Gemeentelijke bibliotheekplannen, 1983/1985 en 1986/1988, met stukken
betreffende de vaststelling,
1981-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding van de restauratie van drie
monumentale panden aan de Hoofdweg 95, 97 en 99,
1986-1988.

1 omslag

Natuurschoon
585..

Stukken betreffende de bescherming van de ‘schraallanden’ langs de Meije,
1944-1955.

586.

Kapverordening,
1962.

1 omslag

587.

1 stuk

Rapporten betreffende het planten van bomen en struiken langs de Zegveldse
Uitweg en de Hoofdweg,
1964, 1966 en 1967.
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588.

589.

590.

Rapport betreffende de natuurwetenschappelijke en landschappelijke
waarden in de gemeente,
1975.

1 stuk

Stukken betreffende het aanbrengen van beplanting en groen rondom de
Milandhof en het centrum,
1977.

1 omslag

Stukken betreffende het planten van bomen langs de Milandweg en het
Nespad,
1985-1986.

1 omslag

FEESTELIJKHEDEN, HERDENKINGEN EN OPENBAAR EERBETOON
591.

592*.

Ingekomen telegrammen van de procureur-generaal, waarnemend gewestelijk
politiepresident, betreffende beperkingen en verboden voor het herdenken
van oorlogsslachtoffers uit de meidagen van 1940,
1942-1943.

1 omslag

Stukken betreffende de toekenning van koninklijke onderscheidingen en
onderscheidingen van het Carnegiefonds aan inwoners van de gemeente,
1946-1988.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2064.
593*.

Stukken betreffende de toekenning van de Eretekenen voor Orde en Vrede
aan uit Nederlands-Indië gerepatrieerde militairen uit de gemeente,
1954-1977.

1 omslag

NB: Openbaarheid beperkt tot 2053.
594.

595.

596.

Stukken betreffende de viering van Koninginnedag,
1957-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting van een monument voor
oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog,
1981-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de toekenning van een gemeentelijke erepenning aan
wethouder G.J. van der Ham,
1988.

1 omslag

SPORT EN SPORTACCOMMODATIES
597.

598.

599.

Stukken betreffende de bemoeienis met de verschillende sportverenigingen in
de gemeente,
1957-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de pogingen van de Stichting Zwemgelegenheid Zegveld
tot aanleg van een zwembad in de gemeente,
1942-1943.

1 omslag

Stukken betreffende de voetbalvelden van voetbalvereniging Siveo ’60 aan de
Hoofdweg,
1950-1977.

1 omslag
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600.

Stukken betreffende de aanleg van het sportpark De Beemd aan de Milandweg
en de bouw van een clubhuis voor de voetbalvereniging Siveo ’60,
1973-1981.

601.

Stukken betreffende de aanleg van voorzieningen aan het sportpark De Beemd
aan de Milandweg,
1978-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg en het gebruik van het tenniscomplex aan de
Milandweg,
1980-1983.

1 omslag

Stukken betreffende het onderhoud van de sportvelden op het sportpark De
Beemd,
1982-1988.

1 omslag

1 omslag

602.

603.

604.

Stukken betreffende de aanleg van een fietscrossterrein aan de Eikenlaan,
1982-1983.

605.

Stukken betreffende de voorbereiding van een eventuele aanbouw van een
sportzaal aan het dorpshuis De Milandhof,
1984.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een trainingshal voor de voetbalvereniging
Siveo ’60 op het sportpark De Beemd,
1984.

1 omslag

1 omslag

606.

RECREATIE EN TOERISME
607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

Verordening op de recreatieverblijven, 1962, met verordening tot wijziging,
1963, en stukken betreffende de totstandkoming,
1962-1963.

1 omslag

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Noord-West Utrecht, 1968, met
stukken betreffende de totstandkoming en wijziging ervan,
1967-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de deelname aan de Stichting VVV Utrechts
Weidegebied, later de Streek VVV Utrecht West,
1974-1981.

1 omslag

Stukken betreffende het ontwikkelingsplan voor de openluchtrecreatie binnen
het Recreatieschap Noord-West Utrecht,
1976-1981.

1 omslag

Stukken betreffende het volkstuincomplex aan de Molenweg,
1979-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van een vissteiger langs de Meije door het
Recreatieschap Noord-West Utrecht,
1982-1983.

1 omslag

Kampeerverordeningen, 1987, met verordening tot wijziging, 1988, en stukken
betreffende de totstandkoming,
1986-1987.

1 omslag
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JUSTITIE
614.

Stukken betreffende het toezicht op politieke delinquenten,
1946-1947.

1 omslag

MILITAIRE ZAKEN
615.

616.

617.

Stukken betreffende de vordering van ruimte ten behoeve van het leger en de
inkwartiering van Duitse en Nederlandse militairen in de gemeente,
1944-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de Nederlandse Arbeidsdienst,
1942-1944.

1 omslag

Stukken betreffende de Nationale Reserve en de plaatselijke commissie Steun
Wettig Gezag,
1948-1957.

1 omslag

INTERNATIONALE ZAKEN
618.

Processen-verbaal van de verkiezingen voor het Europees parlement,
1979 en 1984.
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Bijlage 1: Index op dossiers inzake verwerving van onroerend goed
Adres/locatie
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Grechtkade
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg 1
Hoofdweg 2
Hoofdweg 48, nabij
Hoofdweg 49
Hoofdweg 50
Hoofdweg 52
Hoofdweg 58-66 (even)
Hoofdweg 68
Hoofdweg 82
Middenweg
Milandweg 2
Milandweg 6-8
Molenweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg 3
Molenweg 5
Molenweg 7
Molenweg 9-15 (oneven)
Molenweg 11
Molenweg 17 en 19
Molenweg 23, 25 en 27
Molenweg 27
Molenweg 39
Nijverheidsbuurt
Nijverheidsbuurt
Rondweg
Zegveldse Uitweg

Betreft
8625 m2 grond
6500 m2 grond
4665 m2 grond
7750 m2 grond
perceel dijkweiland
128 m2 grond
41464 m2 grond
96 m2 grond
25 m2 grond
335 m2 grond
huis, schuur, erf en tuin
boerderij, opstallen en 130500 m2
grond
340 m2 grond
huis en erf
boerderij
huis, erf en grond
vijf huizen, erf en tuin
huis en erf
huizen en grond
1025 m2 grond
boerderij, opstallen en 3382 m2
grond
bedrijfsschuur, erf, tuin en grond
4680 m2 grond
4000 m2 grond
4250 m2 grond
15000 m2 grond
8390 m2 grond
187 m2 grond
huis, erf en grond
huis, schuur, erf en water
boerderij, opstallen en 330 m2 land
vier huizen en erven
huis, opstallen en 19824 m2 grond
twee huizen, erf en grond
drie huizen en erf
huis en tuin
boerderij, opstallen en 181700 m2
grond
31135 m2 grond
1069 m2 grond
24775 m2 grond
86000 m2 grond
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Periode
1966-1967
1966-1967
1966-1967
1966-1968
1983
1949-1950
1961-1962
1967-1980
1971
1985
1968
1970-1973

Invnr.
75-18
75-18
75-18
76-19
75-10
77-4
75-15
76-20
77-6
77-8
77-2
76-24

1978-1979
1960
1965-1966
1966
1956-1957
1956-1957
1966-1968
1988
1963-1964

75-09
75-07
75-14
77-1
75-17
75-17
75-08
77-9
75-06

1968-1969
1950
1951
1953
1954-1957
1955
1962-1964
1963-1966
1967
1963-1964
1968
1959-1961
1968-1969
1968-1969
1967
1963-1980

75-12
75-01
75-02
75-03
76-25
75-04
77-5
77-3
75-13
76-27
76-22
75-05
75-11
76-21
75-16
76-23

1978-1979
1983-1984
1980-1985
1950-1952

75-09
76-28
77-7
76-26
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Bijlage 2: Index op dossiers inzake vervreemding van onroerend goed
Adres/locatie
Berkenlaan 2-24 (even)
Berkenlaan 24
Clausstraat 1
Clausstraat 2
Clausstraat 3
Clausstraat 5
Clausstraat 7
Clausstraat 9
Clausstraat 10
Clausstraat 11
Clausstraat 13
Clausstraat 15
Clausstraat 17
Clausstraat 19
Clausstraat 20
Clausstraat 20a
Clausstraat 26
Clausstraat 30
Clausstraat 32
Clausstraat 36
Dorpsstraat 1-7
Dorpsstraat 6
Dorpsstraat 9
Dorpsstraat 11
Dorpsstraat 16
Dorpsstraat 20
Dorpsstraat 21
Dorpsstraat 22
Dorpsstraat 23
Dorpsstraat 26
Dorpsstraat 27
Dorpsstraat 28
Dorpsstraat 29
Dorpsstraat 32
Dorpsstraat 34
Dorpsstraat 35
Dorpsstraat 40
Dorpsstraat 41-45 (oneven)
Eikenlaan 15-19 (oneven)
Eikenlaan 21-25 (oneven)
Eikenlaan 63-81 (oneven)
Elzenlaan 1-31 (oneven)
Esdoornlaan 1-3 (oneven)
Esdoornlaan 2-4 (even)
Esdoornlaan 5
Esdoornlaan 6
Esdoornlaan 7
Esdoornlaan 8
Grechtkade

Betreft
bouwkavels
3 m2 grond
bouwgrond
woningwetwoning
bouwgrond
bouwgrond
bouwgrond
bouwgrond
woningwetwoning
bouwgrond
bouwgrond
bouwgrond
bouwgrond
bouwgrond
woningwetwoning
16 m2 grond
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
1470 m2 bouwgrond
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
3960 m2 bouwgrond
bouwkavels
bouwkavels
bouwkavels
bouwkavels
bouwkavels
bouwkavels
397 m2 bouwgrond
422 m2 bouwgrond
390 m2 bouwgrond
468 m2 bouwgrond
22970 m2 weiland
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Periode
1973
1981-1982
1977-1978
1985-1986
1977-1978
1977-1978
1977-1978
1977-1978
1985-1986
1977-1978
1977-1978
1977-1978
1977-1978
1977-1978
1985-1986
1973-1974
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1965-1967
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1969-1971
1988
1988
1983-1984
1988
1986-1987
1986-1987
1986
1986-1987
1987
1986
1981-1983

Invnr.
84-37
82-12
82-2
90-1
82-2
82-2
82-2
82-2
90-1
82-2
82-2
82-2
82-2
82-2
90-1
84-30
90-1
90-1
90-1
90-1
84-33
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
90-2
86-53
88-73
88-74
87-68
88-74
88-77
88-77
88-79
88-78
88-70
88-80
85-43

GEMEENTE ZEGVELD (1930) 1942-1988 (1989)
Adres/locatie
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg
Hoofdweg 1
Hoofdweg 2
Hoofdweg 46
Hoofdweg 56
Hoofdweg 70
Hoofdweg 113
Julianalaan 1-5 (oneven)
Julianalaan 5
Julianalaan 7-9
Julianalaan 11-17 (oneven)
Julianalaan 19-29 (oneven)
Julianalaan 31-37
Kastanjelaan 1-23 (oneven)
Kastanjelaan 2-8 (even)
Lijsterbeslaan 1-7 (oneven)
Lijsterbeslaan 2-8 (even)
Lijsterbeslaan 10-12 (even)
Meije 346
Middenweg
Middenweg
Middenweg
Middenweg 1
Middenweg 1
Middenweg 2
Middenweg 3
Middenweg 9
Middenweg 9
Middenweg 11
Middenweg 17
Middenweg 19
Middenweg 21
Middenweg 23
Middenweg 25
Middenweg 35
Middenweg 35-57 (oneven)
Middenweg 37
Middenweg 39
Middenweg 41
Middenweg 43
Middenweg 45
Middenweg 47
Middenweg 49
Middenweg 51
Middenweg 53
Middenweg 55
Middenweg 57
Middenweg 59
Middenweg 61

Betreft
225 m2 grond
1800 m2 grond
650 m2 grond
55 m2 grond
15025 m2 grond
perceel grond
100 m2 grond
boerderij en 38200 m2 land
340 m2 grond
845 m2 grond
dokterswoning, garage, erf en tuin
huis en grond
3960 m2 bouwgrond
19 m2 grond
500 m2 bouwgrond
960 m2 bouwgrond
1290 m2 bouwgrond
1470 m2 bouwgrond
bouwkavels
bouwkavels
bouwkavels
bouwkavels
bouwkavels
18 m2 grond
9246 m2 grond
132 m2 grond
1300 m2 grond
216 m bouwgrond
165 m2 bouwgrond
5000 m2 bouwgrond
330 m2 bouwgrond
400 m2 bouwgrond
163 m2 bouwgrond
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
bouwgrond
bouwgrond
32 m2 grond
bouwkavels
20 m2 grond
20 m2 grond
32 m2 grond
32 m2 grond
20 m2 grond
20 m2 grond
32 m2 grond
32 m2 grond
20 m2 grond
20 m2 grond
32 m2 grond
780 m2 bouwgrond
660 m2 bouwgrond
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Periode
1949-1950
1987-1988
1987-1988
1971
1982
1985
1968
1972-1974
1967-1969
1966
1955-1956
1968
1969-1971
1972-1974
1973-1974
1971-1972
1971-1972
1965-1967
1973
1988
1984-1986
1984-1985
1984
1969
1980-1985
1973-1974
1988
1968-1969
1972-1973
1971
1972-1973
1968-1970
1972-1974
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1980
1980
1982-1983
1978-1982
1982-1983
1982-1986
1982-1983
1982-1983
1982-1983
1982-1986
1982-1983
1982-1983
1982-1983
1982-1983
1982-1983
1987-1988
1985-1986

Invnr.
77-4
92-4
92-5
77-6
82-4
77-8
84-39
83-21
82-11
77-1
83-16
77-2
86-53
85-47
85-49
83-22
85-48
84-33
84-37
88-74
87-67
87-63
87-56
84-29
77-7
83-15
88-76
82-7
84-40
84-38
85-41
84-35
84-36
91-3
91-3
91-3
91-3
82-3
82-3
87-55
86-51
87-55
87-55
87-55
87-55
87-55
87-55
87-55
87-55
87-55
87-55
87-55
88-71
87-65

GEMEENTE ZEGVELD (1930) 1942-1988 (1989)
Adres/locatie
Milandweg
Milandweg
Milandweg
Milandweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg
Molenweg 4
Molenweg 10
Molenweg 20
Molenweg 22
Molenweg 24
Molenweg 33, naast
Molenweg 39
Molenweg 39, nabij
Nieuwstraat 6
Nieuwstraat 10
Nieuwstraat 21
Nieuwstraat 23
Nieuwstraat 24
Nieuwstraat 25
Nieuwstraat 30
Nieuwstraat 36
Nieuwstraat 41
Nieuwstraat 42
Nieuwstraat 43
Nieuwstraat 44
Nieuwstraat 45
Nieuwstraat 46
Nieuwstraat 47
Nijverheidsbuurt
Nijverheidsbuurt 1
Nijverheidsbuurt 5
Nijverheidsbuurt 5a
Nijverheidsbuurt 11
Oude Meije
Populierenlaan 1-11 (oneven)
Populierenlaan 13-35 (oneven)
Prinses Beatrixstraat 1-19 (oneven)
Prinses Beatrixstraat 21-35 (oneven)
Prinses Beatrixstraat 2-12 (even)
Prinses Beatrixstraat 42-52 (even)
Prinses Beatrixstraat 52
Prunuslaan 1-19 (oneven)
Prunuslaan 2
Prunuslaan 2
Prunuslaan 4
Prunuslaan 4
Prunuslaan 6
Prunuslaan 6a
Prunuslaan 8
Prunuslaan 10
Rietveldsekade

Betreft
16 m2 grond
24211 m2 grond
13530 m2 grond
1300 m2 grond
320 m2 grond
187 m2 grond
36900 m2 weiland
16800 m2 grond
191 m2 bouwgrond
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
23 m2 grond
huis en 13940 m2 land
1427 m2 bouwgrond
woningwetwoning
375 m2 bouwgrond
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
355 m2 bouwgrond
360 m2 grond
170 m2 bouwgrond
255 m2 bouwgrond
170 m2 bouwgrond
303 m2 bouwgrond en water
21410 m2 grond
2500 m2 grond
1570 m2 bouwgrond
12 m2 grond
3000 m2 bouwgrond
14 m2 grond
bouwkavels
bouwkavels
3960 m2 bouwgrond
4105 m2 bouwgrond
4105 m2 bouwgrond
1074 m2 bouwgrond
90 m2 grond
bouwkavels
448 m2 bouwgrond
412,5 m2 bouwgrond
495 m2 bouwgrond
472 m2 bouwgrond
275 m2 bouwgrond
275 m2 bouwgrond
475 m2 bouwgrond
477 m2 bouwgrond
1365 m2 grond
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Periode
1976-1979
1987-1988
1987-1988
1988
1963-1966
1962-1964
1981-1983
1987-1988
1965-1966
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1967-1968
1988
1987-1988
1985-1986
1957
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1959-1960
1958-1960
1957
1965
1957
1964-1965
1987-1988
1977-1980
1978-1980
1979-1980
1977-1980
1983-1984
1985
1984
1969-1971
1966-1968
1966-1968
1971-1972
1971-1977
1981-1983
1984-1985
1982
1982
1984
1985-1986
1985-1986
1984-1985
1984-1985
1973-1974

Invnr.
84-31
92-1
92-2
77-9
77-3
77-5
85-43
92-6
83-19
91-4
91-4
91-4
91-4
83-25
88-75
88-72
91-5
83-24
91-5
91-5
91-5
91-5
91-5
91-5
91-5
85-46
83-14
83-18
83-23
82-5
83-20
92-3
83-13
85-42
84-32
85-44
87-61
87-64
87-57
86-53
84-34
84-34
83-22
85-45
88-69
87-62
83-28
83-28
87-58
87-66
87-66
87-59
87-60
82-1

GEMEENTE ZEGVELD (1930) 1942-1988 (1989)
Adres/locatie
Willem-Alexanderstraat 2-22 (even)
Willem-Alexanderstraat 5
Willem-Alexanderstraat 7
Willem-Alexanderstraat 9
Willem-Alexanderstraat 11
Willem-Alexanderstraat 13
Willem-Alexanderstraat 15
Willem-Alexanderstraat 17
Willem-Alexanderstraat 24
Willem-Alexanderstraat 25
Willem-Alexanderstraat 25-49 (oneven)
Willem-Alexanderstraat 26
Willem-Alexanderstraat 28
Willem-Alexanderstraat 30
Willem-Alexanderstraat 32
Willem-Alexanderstraat 36
Willem-Alexanderstraat 38
Willem-Alexanderstraat 40
Willem-Alexanderstraat 42
Willem-Alexanderstraat 44
Willem-Alexanderstraat 46
Willem-Alexanderstraat 48
Willem-Alexanderstraat 50

Betreft
2349 m2 bouwgrond
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
woningwetwoning
bouwkavel
57 m2 grond
bouwkavels
bouwkavel
bouwkavel
bouwkavel
bouwkavel
490 m2 bouwgrond
490 m2 bouwgrond
595 m2 bouwgrond
490 m2 bouwgrond
490 m2 bouwgrond
600 m2 bouwgrond
600 m2 bouwgrond
625 m2 bouwgrond

64

Periode
1968-1969
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1985-1986
1973
1981-1982
1977
1973
1973
1973
1973
1974-1975
1974-1975
1974-1976
1976-1977
1976-1977
1977
1976
1975-1976

Invnr.
86-52
91-6
91-6
91-6
91-6
91-6
91-6
91-6
84-37
83-26
85-50
84-37
84-37
84-37
84-37
82-9
82-9
83-27
82-10
82-10
82-6
82-8
83-17

