
PROVINCIE UTRECHT. GEMEENTE KAMEPJIC 

SchAal van 1:00.000. 

J»«7 Citwv» v«n Hujo Snnnyu u I.f«u»wfca 

29116 Ihuui^-s /4J6 fmoorutrs. 

Kaartje uit de Gemeente-atlas van Nederland van J. Kuyper (1867). 
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ARCHIEF VAN DE GEMEENTE KAMERIK, (1817) 1857-1941 (1970) 

STUKKEN_VAN_ALGEMENE_AARD 

NOTULEN 

Gemeenteraad 

181-186. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 
1857-1941, 1945-1947. 6 delen 

met inhoudsopgave; 
181. 1857-1874 
182. 1875-1901 
183. 1901-1913 
184. 1913-1924 
185. 1924-1931 
186. 1932-1941, 1945-1947. 

College van burgemeester en wethouders 

187-188. Notulen van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders, 1881-1888, 1891-1898, 
1900, 1901, 1917, 1935-1941. 2 delen 

187. 1881-1888, 1891-1898, 1900, 1901; 
188. 1917, 1935-1941. 

BESLUITEN EN VERORDENINGEN 

189-190. Registers van besluiten, verordeningen, reglemen
ten en instructies van de gemeenteraad, met alfa
betische trefwoordenindices, 1857, 1858, 1860-1862, 
1864-1866, 1868, 1871-1873, 1875-1897, 1899. 2 delen 

189. 1857, 1858, 1860-1862, 1864-1866, 
1868, 1871-1873; 

190. 1873, 1875-1897, 1899. 

INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN 

191-243. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, met 
per band alfabetisch ingerichte agenda's, 1857, 
1858, 1864-1915. 53 banden 

N.B. Tot 1882 zijn de stukken respectievelijk be
stemd voor en afkomstig van de Burgemeester, 
Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad 
en als zodanig gescheiden ingebonden. 
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191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 

1857, 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

1858; 218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 

; 241. 
; 242. 
; 243. 

1890, 
1891; 
1892; 
1893-
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

, 

244-289. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inge
richt volgens het rubriekenstelsel, 1916-1941. 

N.B. Zie voor de beschrijving van de stukken de 
bijlage op blz. 57. 

15 pakken 
32 omslagen 

244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 

A 1 
A 2 
A 3 
A 4 
B 4 
B 5 
B 6 
B 7 
C 8 
D 9 
D 10 
E 10 
F 11 

257-260. F 12 

Algemene zaken; 
Aanbestedingen en verhuur; 
Arbeidswet; 
Armwezen; 
Belastingen; 
Begraven; 
Burgerlijke stand; 
Brandweer; 
Collecten en verlotingen; 
Drankwet; 
Drankwet; 
Eigendommen; 
Flora-, fauna- en landschapsbescherming; 
Hinderwet; 
Financiële zaken; 

257. 1917-1921; 
258. 1922-1930; 
259. 1931-1935; 
260. 1936-1941; 
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261. H 13 Handel en nijverheid; 
262. J 14 Jaarwedde; personeelstaten; Indisch 

pensioenfonds; 
263. J 15 Jacht en visserij; 
264. J 16 Justitie; 
265. K 17 Kieswet; 
266 K 18 Krankzinnigen; 
267. L 19 Landbouw; 
268. L 21 Levensmiddelen; 
269. M 20 Medische politie; 
270. M 21 Motor- en rijwielwet; 
271-272. 0 22 Onderwijs, kunsten en wetenschappen; 

271. 1917, 1919-1930; 
272. 1931-1941; 

273. 0 23 Ongevallenwet; 
274. 0 26 Onderwijzend personeel; 
275. P 24 Personeel; 
276. P 29 Pensioenen; 
277. R 25 Rijksbelastingen; 
278-279. S 26 Sociale zaken; 

278. 1919-1924, 1927, 1928, 1931-1933; 
279. 1934-1939; 

280. S 27 Straatverlichting; 
281-282. V 28 Verkeer en vervoer; vluchtelingen en 

vreemdelingen; 
electrificatie; handel; posterijen en 
telecommunicatie; 

281. 1917-1924, 1926, 1927, 1929, 1930; 
282. 1931-1940; 

283. V 29 Verordeningen; vergunningen; volksge
zondheid; 

284. W 30 Waterschappen; 
285-286. W 31 Wegen; 

285. 1916-1927; 
286. 1928-1940; 

287. W 32 Woningwet; 
288. W 33 Keuringsdienst van waren; vleeskeurings

dienst; 
289. W 34 Waterleiding. 

VERSLAGEN 

290. Verslagen van de toestand der gemeente, 1915-1930. 1 pak 
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STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE EN PERSONEEL 

BESTUUR 

291. 

292. 

293. 

294. 

Reglement van orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad, 1857. 

Stuk houdende een lofrede uitgesproken ter gele
genheid van het 25-jarig ambtsjubileum van burge
meester A. van Loon, ca.1877. 

Stukken betreffende de benoeming en eedsaflegging 
van J.J. Talsma als burgemeester, 1916. 

Stukken houdende de tekst van het gebed uitgespro
ken bij het openen en het sluiten van de gemeente
raadsvergaderingen, ca. 1920. 

PERSONEEL 

295. 

296. 

EIGENDOMMEN 

Algemeen 

297. 

Instructies voor de gemeenteontvanger, 1873, 1911. 

N.B. Zie voor de instructies voor de gemeenteont
vanger, de -secretaris en de -arts ook inven
tarisnummers 189 en 190. 

Instructie voor de nachtwaker, 1902. 

N.B. Zie voor stukken betreffende de gemeenschappe
lijke begraafplaats de rubriek Openbare gezond
heid. 

Staten houdende opgave van gemeente-eigendommen, 
ca. 1857, met staten van wijzigingen en aanvullin
gen, 1879, 1882. 

Gemeentehuis/koetshuis/brandspuithuis/ziekenlokaal 

298. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gun
ning van de verbouwing van het gemeentehuis, koets
huis, brandspuithuis en het ziekenlokaal aan Jan 
Zaatkamp, 1880. 

1 stuk 

1 stuk 

1 omslag 

2 stukken 

2 stukken 

1 stuk 

1 omslag 

1 katern 
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299. 

300. 

301, 

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gun
ning van de reparatie van de kerktoren aan Willem 
Korff, 1817. 1 katern 

Proces-verbaal van de openbare verkoop van het puin 
afkomstig van de kerktoren aan Athonie de Ridder, 
1859. 1 stuk 

Onderhandse akte waarbij de architect J.F.L. Fro-
wein namens burgemeester en wethouders met de aan
nemer Jacob van Vreeswijk overeenkomt, dat laatst
genoemde de fundering van de kerktoren zal herstel
len en versterken, 1902. 1 stuk 

302. Onderhandse akte waarbij de architect J.F.L. Fro-
wein namens burgemeester en wethouders met de aan
nemer H. Boers overeenkomt, dat laatstgenoemde de 
kerktoren zal herstellen en restaureren, met teke
ning, 1911. 

Schoolgebouw en onderwijzerswoning 

2 stukken 

303. Stukken betreffende een voorgenomen verbouwing van 
de openbare lagere school met onderwijzerswoning of 
bouw van een nieuwe school, met tekeningen, 1863, 
1864. 1 omslag 

304. 

305. 

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en 
gunning van de verbouwing van de openbare lagere 
school met onderwijzerswoning aan Gerrit Snel, met 
tekening, 1865. 2 stukken 

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en 
gunning van de bouw van een nieuwe openbare lagere 
school en de verbouwing van de onderwijzerswoning 
aan Johannes Jacob Welsink, met tekening, 1882. 2 stukken 

306. Processen-verbaal van de openbare verkoop van de 
haardas afkomstig uit het schoolgebouw, 1859, 1860, 
1863, 1866, 1869, 1878, 1884, 1890. 1 omslag 

Dokterswoning 

307, 

308. 

Brief van de gemeentearts A.D. Anema waarin hij de 
gemeenteraad meedeelt dat hij zijn ontslag indient 
indien hij geen nieuwe dokterswoning mag betrekken, 
1888. 1 stuk 

Stukken betreffende de verbouwing van een door me
vrouw C. Prins-Keijzer aan de gemeente verhuurde 
dokterswoning, 1900, 1901. 1 omslag 



42 

Burgemeesterswoning 

309. Bestek en voorwaarden voor de voorgenomen bouw van 
een ambtswoning voor de burgemeester, met tekening, 
1908. 2 stukken 

Grasgewas en bagger 

310. 

311 

312. 

Proces-verbaal van de openbare verpachting van het 
baggeren van de Kamerikse wetering vanaf de Rijn 
tot aan de landscheiding van 's Gravesloot aan Bas-
tiaan de Lange en Cornelis de Leeuw, 1857. 1 stuk 

Proces-verbaal van de openbare verpachting en gunning 
van het grasgewas gelegen op een kamp land nabij 
het gemeentehuis aan Jan Hilgeman, 1880. 1 stuk 

Onderhandse akte van verhuur van grasland achter 
het gemeentehuis aan Johannes van der Wiel, 1902, 
met aantekeningen tot verlenging van de huurtermijn, 
1907, 1913. 1 stuk 

ARCHIEF 

313. 

314. 

Inventaris van het archief, opgemaakt in 1862, bij
gewerkt tot 1884. 

Inventarissen van het archief, ca. 1930. 

1 deel 

1 omslag 

FINANCIEN 

Begrotingen 

315-397. Begrotingen met memories van toelichting en met 
stukken betreffende de totstandkoming, 1858-1913, 
1915-1941. 

N.B. Bij de jaren die zijn aangeduid met * is een 
memorie van toelichting aanwezig. 

315. 1858; 
316. 1859; 
317. 1860; 
318. 1861; 
319. 1862; 
320. 1863; 
321. 1864; 
322. 1865; 
323. 1866; 
324. 1867; 
325. 1868; 
326. 1869; 

327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333, 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 

1870; 
1871; 
1872; 
1873; 
1874; 
1875; 
1876; 
1877; 
1878; 
1879; 
1880; 
1881; 

83 omslagen 



Dorpskern omstreeks 1920 

i •".••jrï'^*--',ïüi 

Links het voormalig gemeentehuis met daarnaast de voormalige 
burgemeesterswoning aan de Van Teylingenweg 
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Rekeningen 

398-480. 

339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 

1882; 
1883; 
1884; 
1885; 
1886; 
1887-
1888" 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

* 
* 
* 

* 

Rekeningen, 
koming, 1858 

398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 

1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 

1912; 
1913; 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

w 
* 

. * 

. * 

. * 

. * 

. * 

. * 

. * 

* 

betr 
1941 

effende de 
• 

415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
431. 

totstand 

1875; 
1876; 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

> 

83 omslagen 
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432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1915 
1916 
1917 

457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

i 

i 

481-562. Bijlagen bij de rekeningen, 1858-1939. 82 pakken 

481. 1858 
482. 1859 
483. 1860 
484. 1861 
485. 1862 
486. 1863 
487. 1864 
488. 1865 
489. 1866 
490. 1867 
491. 1868 
492. 1869 
493. 1870 
494. 1871 
495. 1872 
496. 1873 
497. 1874 
498. 1875 
499. 1876 
500. 1877 
501. 1878 
502. 1879 
503. 1880 
504. 1881 
505. 1882 

506. 
507. 
508. 
509. 
510. 
511. 
512. 
513. 
514. 
515. 
516. 
517. 
518. 
519. 
520. 
521. 
522. 
523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
529. 
530. 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
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563-570. 

531. 1908 
532. 1909 
533. 1910 
534. 1911 
535. 1912 
536. 1913 
537. 1914 
538. 1915 
539. 1916 
540. 1917 
541. 1918 
542. 1919 
543. 1920 
544. 1921; 
545. 1922 
546. 1923; 

Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1933, 1935-
1941. 

563. 1933; 
564. 1935; 
565. 1936; 
566. 1937; 
567. 1938; 
568. 1939; 
569. 1940; 
570. 1941. 

547. 
548. 
549. 
550. 
551. 
552. 
553. 
554. 
555. 
556. 
557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
562. 

1924; 
1925; 
1926; 
1927; 
1928; 
1929; 
1930; 
1931; 
1932; 
1933; 
1934; 
1935; 
1936; 
1937; 
1938; 
1939. 

8 delen 

TAAKUITVOERING 

BELASTINGEN 

Gemeentelijke belastingen 

-hoofdelijke omslag 

571-572. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1858, 1860- . 
1871, 1873-1907, 1909, 1911-1922. 

571. 1858, 1860-1871, 1873-1905; 
572. 1906, 1907, 1909, 1911-1922. 

2 pakken 

-belasting op vervoermiddelen 

573. Aangifteformulier van C. Senten in verband met de 
belasting op vervoermiddelen, 1876. 1 stuk 
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Rijksbelastingen 

-grondbelasting 

574-584. Perceelsgewijze kadastrale leggers van de secties 
A-D, 1832-1970. 

N.B. Sectie A duidt aan West Oud-Kamerik; 
Sectie B duidt aan Oost Oud-Kamerik; 
Sectie C duidt aan Kamerik; 
Sectie D duidt aan De Houtdijken. 

11 delen 

576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 

574. artikelnummers 

575. artikelnummers 

artikelnummers 
artikelnummers 
artikelnummers 
artikelnummers 
artikelnummers 
artikelnummers 
artikelnummers 
artikelnummers 
artikelnummers 

1-109, met alfabetische 
naamindex; 

110-206, met alfabetische 
naamindex; 

207-366; 
367-568; 
569-668; 
669-804; 
805-926; 
927-1111; 
1112-1317; 
1318-1630; 
1631-1691. 

585. Alfabetische naamindex op de perceelsgewijze kada
strale leggers van de secties A-D, z.j. 

586. "Register no. 71". Register houdende verwijzingen 
van perceelnummers op de kadastrale kaarten naar 
artikelen in de perceelsgewijze leggers van de sec
ties A-D, alsmede wijzigingen hierin, 1844-1968. 

587-592. Perceelsgewijze kadastrale leggers van de secties 
E en F, 1832-1941. 

N.B. Secties E en F duiden aan Kamerik Mijzijde. 

587. artikelnummers 1-75, met alfabetische 
naamindex; 

588. artikelnummers 76-135, met alfabetische 
naamindex; 

589. artikelnummers 136-278; 
590. artikelnummers 279-390;-
591. artikelnummers 391-487; 
592. artikelnummers 488-622. 

1 deel 

1 deel 

6 delen 

593. Alfabetische naamindex op de perceelsgewijze kada
strale leggers van de secties E en F, z.j. 1 deel 

4 
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594. 

595-598. 

599. 

600-603. 

"Register no. 71". Register houdende verwijzingen 
van perceelnummers op de kadastrale kaarten naar 
artikelen in de perceelsgewijze leggers van de sec
ties E en F, alsmede wijzigingen hierin, 1844-1968. 1 deel 

Perceelsgewijze kadastrale leggers van sectie G, 

1832-1943. 4 delen 

N.B. Sectie G duidt aan 's Gravesloot. 

595. artikelnummers 1-27, met alfabetische 
naamindex; 

596. artikelnummers 28-60, met alfabetische 
naamindex; 

597. artikelnummers 61-174, met alfabetische 
naamindex; 

598. artikelnummers 175-206. 
"Register no. 71". Register houdende verwijzingen 
van perceelnummers op de kadastrale kaarten naar 
artikelen in de perceelsgewijze leggers van sec
tie G, alsmede wijzigingen hierin, 1844-1967. 1 deel 

Perceelsgewijze kadastrale leggers van sectie H, 
1832-1943. 4 delen 

N.B. Sectie H duidt aan Teckop. 

600. artikelnummers 1-31, met alfabetische 
naamindex; 

601. artikelnummers 32-70; 
602. artikelnummers 71-117, met alfabetische 

naamindex; 
603. artikelnummers 118-175. 

604. 

605. 

606. 

"Register no. 71". Register houdende verwijzingen 
van perceelnummers op de kadastrale kaarten naar 
artikelen in de perceelsgewijze leggers van sec
tie H, alsmede wijzigingen hierin, 1844-1965. 

Register waarin de wijken met de kadastrale sec
ties en nummers alsmede de bewoners zijn inge
schreven in verband met de heffing van de grond
belasting, ca. 1880. 

Staat houdende opgave van de oppervlakte en het 
gebruik van de verschillende gronden onder de ge
meente gelegen, opgemaakt in verband met de voor
genomen herziening van de belastbare opbrengst van 
de ongebouwde eigendommen, ca. 1915. 

1 deel 

1 katern 

1 stuk 
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607-613. Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte 
gebouwen, opgemaakt in verband met de tijdelijke 
vrijstelling van grondbelasting voor gebouwde 
eigendommen, 1871-1930. 

607. 1871-1884 Kamerik; 
608. 1885-1901 Kamerik; 
609. 1901-1909 Kamerik; 
610. 1910-1930 Kamerik Mijzijde; 
611. 1910-1930 Kamerik Houtdijken; 
612. 1910-1930 's Gravesloot; 
613. 1910-1930 Teckop. 

7 katernen 

-zegelrecht 

614-615. Repertoires van akten, gepasseerd voor of uitge
geven vanwege het gemeentebestuur met aantekenin
gen van verificatie door de Verificateur der Regi
stratie en Domeinen, 1857-1913. 2 katernen 

614. 1857-1869; 
615. 1869-1913. 

BEV0LKINGSB0EKH0UDING 

616-625. Bevolkingsregisters volgens huisnummering van de 
wijken A-D, met alfabetische naamindices, 1880-
1930. 10 delen 

616. 
617. 
618. 
619. 
620. 
621. 
622. 
623. 
624. 
625. 

1880-1889 
1880-1889 
1880-1899 
1880-1899 
1890-1899 
1890-1899 
1900-1930 
1900-1930 
1900-1930 
1900-1930 

wijk A; 
wijk B; 
wijk C; 
wijk D; 
wijk A; 
wijk B; 
wijk A; 
wijk B; 
wijk C; 
wijk D. 

626. Bevolkingsregister, alfabetisch op gezinshoofd, 
1930-1939. 

N.B. Het bevolkingsregister vanaf 1939 bevindt 
zich op de afdeling Burgerzaken van de ge
meentesecretarie van Woerden. 

1 kaart
systeem 

627-629. Dienstboden- en kostgangersregisters, 1880-1939. 

627. 1880-1889; 
628. 1890-1899; 
629. 1900-1939. 

3 delen 
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VERVOLGING EN BESTRAFFING VAN OVERTREDINGEN EN MISDRIJVEN 

630-631. Registers van processen-verbaal van politiezaken, 
1857-1866, 1868, 1870-1880. 

630. 1857-1866, 1868, 1871-1880; 

631. 1864, 1868, 1870, 1873, 1874. 

OPENBARE GEZONDHEID 

Bestrijding besmettelijke ziekten 

632-634. Registers houdende opgave van lijders aan besmette
lijke ziekten, 1901-1947. 

632. 1901-juli 1914; 
633. november 1914-17 maart 1926; 
634. 18 maart 1926-1947. 

2 katernen 

3 katernen 

Begraven 

635. 

636. 

637-638. 

Onderhandse akte van overeenkomst met het bestuur 
van de Hervormde gemeente waarbij op de begraaf
plaats een gedeelte wordt aangewezen als algemene 
begraafplaats, 1871. 1 stuk 

Vergunning van de burgemeester tot het doen begra
ven van het lijk van een drenkeling, 1878. 1 stuk 

Akten van overlijden van ingezetenen met vermel
ding van de doodsoorzaak, opgemaakt door medici, 
1918-1939. 2 omslagen 

637. 1918-1930; 
638. 1931-1939. 

Hinderwet 

639. Hinderwetvergunningen, 1918-1920, 1922, 1923, 1926, 
1927, 1929, 1931, 1934, 1936, 1937. 

N.B. 1. Toegankelijk via een kaartsysteem. 

2. De hinderwetvergunningen van 1871-1915 
bevinden zich in de ingekomen en minuten 
van uitgaande stukken, inventarisnummers 
199-243, agenda letter H. 

Drinkwater- en electriciteitsvoorziening 

640. Brief van de burgemeester van Kockengen waarin 
deze inlichtingen verstrekt over aldaar gedane 
proefboringen in verband met de drinkwatervoor
ziening, 1882. 

1 pak 

1 stuk 
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641 Stukken betreffende plannen voor de totstandkoming 
van een centrale drinkwatervoorziening in de pro
vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 
1915, 1916. 1 omslag 

642. Stukken betreffende de deelname in de oprichting 
van een gemeenschappelijke regeling tot aanleg en 
exploitatie van een drinkwaterleiding, 1926-1931. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 289, W 34, 1930, 
1931, 1939. 

1 pak 

BOUW- EN WONINGTOEZICHT 

643. Verordening houdende de voorschriften betreffende 
het bouwen, 1905. 1 stuk 

644-647 Bouwvergunningen, 1916-1940. 4 pakken 

N.B. 1. Toegankelijk via een kaartsysteem. 

2. De bouwvergunningen van 1903-1915 bevin
den zich in de ingekomen en minuten van 
uitgaande stukken, inventarisnummers 231-
243, agenda letter W. 

644. 1916-1923; 
645. 1924-1927; 
646. 1928-1934; 
647. 1935-1940. 

VERKEER EN VERVOER 

648. 

649. 

Leggers van de wegen, 1870, 1941, met wijzigingen 
en bijlagen, 1942. 

Kaart behorende bij de legger van de wegen, 1942. 

1 omslag 

1 stuk 

650. Bestek en voorwaarden voor de openbare aanbesteding 
van het slopen van de ophaalbrug liggende over de 
Kamerikse wetering in het dorp en het daarvoor in 
de plaats stellen van een ijzeren brug met houten 
brugdek, 1885. 1 katern 

651. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gun
ning van het bestraten van de wegen in het dorp, 
het aanleggen van trottoirs alsmede de aanleg van 
riolering voor de afvoer van het regenwater aan 
W.E. de Keizer, 1892. 1 katern 
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HANDEL EN NIJVERHEID 

652. Staat van fabrieken, trafieken en bedrijven, 1858. 

ARMENZORG 

653. Akten van arbeidsovereenkomst tussen het gemeente
bestuur, het bestuur van de Nerderlands Hervormde 
diaconie alsmede het Rooms-Katholiek armbestuur, 
vanaf 1885 alleen tussen het gemeentebestuur en 
het bestuur van de Nederlands Hervormde diaconie 
en de gemeenteartsen betreffende de verlening van 
genees- en verloskundige hulp aan bedeelden, 1872, 
1878, 1884, 1885, 1889, 1894. 

1 katern 

1 omslag 
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ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE 
KAMERIK, 1812-1817 

654-655. Registers van akten van geboorte, huwelijk en over
lijden, met, per jaar en per 5 jaar, alfabetische 
naamindices, 1812-1817. 2 banden 

654. 1812; 
655. 1813-1817. 

656. Inventarissen van de akten van de burgerlijke stand 
die gedeponeerd zijn ter Griffie van het Tribunaal 
ter eerste instantie te Utrecht, 1812, 1814. 2 stukken 
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ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM, 1901-1965 

Inleiding 

Bij Wet van 7 juli 1900, Stb. 111, houdende bepalingen tot regeling van 
de leerplicht, werd in artikel 22 de gemeenteraden opgedragen één of 
meer commissies tot wering van schoolverzuim te benoemen. In de ver
gadering van de raad van 22 maart 1901 werd de Commissie tot wering van 
schoolverzuim bestaande uit vier leden ingesteld. De leden werden benoemd 
voor de tijd van drie jaren. De aftredenden waren direct weer benoembaar. 
De gemeenteraad bepaalde het aantal leden. In de daaropvolgende vergade
ring van 9 april werd het huishoudelijk reglement, zoals het door het 
dagelijks bestuur was voorgesteld, door de raad onveranderd vastgesteld.1) 

De commissie benoemde uit haar midden een voorzitter en een secretaris 
en tegelijkertijd een vervangend voorzitter en een vervangend secre
taris. Om geldige besluiten te kunnen nemen moesten tenminste drie leden 
aanwezig zijn. De vergaderingen werden gehouden in het gemeentehuis. De 
door de commissie gemaakte kosten werden door de gemeente vergoed. De 
secretaris maakte jaarlijks de rekening van inkomsten en uitgaven op, 
die door de commissieleden werd onderzocht en vastgesteld. Vervolgens 
werd de rekening door de voorzitter en secretaris ondertekend en aan 
de gemeenteraad aangeboden.2) 

De werkzaamheden van de commissie, zoals gesteld in bovengenoemde wet, 
zijn als volgt te omschrijven: 

Kinderen die de zevenjarige leeftijd bereikt hadden, waren leerplichtig. 
Ze moesten als leerling van een school ingeschreven worden of huisonder-
wijs genieten. Indien de inspecteur van het Lager Onderwijs bemerkte, 
dat aan deze verplichting niet werd voldaan, lichtte hij de commissie 
hierover in. Ook B. en W. deden jaarlijks opgave aan de commissie van 
de in de gemeente wonende kinderen, die in de loop van dat jaar de zeven
jarige leeftijd bereikt hadden of zouden bereiken, en die niet als leer
ling van een school waren ingeschreven en geen huisonderwijs genoten. 
Hoofden van school gaven de commissie eveneens zo spoedig mogelijk kennis 
van ongeoorloofd schoolverzuim. Van deze kennisgeving deden zij tegelij
kertijd mededeling aan de inspecteur van het Lager Onderwijs. 

Na ontvangst van deze kennisgeving stelde de commissie na acht dagen 
een onderzoek in naar de redenen en omstandigheden die tot het school
verzuim aanleiding hadden gegeven. Zij hoorde zoveel mogelijk de aan
sprakelijke personen en gaf de inspecteur van de uitslag van het onder
zoek schriftelijk kennis. Indien volgens haar oordeel geen geldige reden 
voor het verzuim aanwezig was, deelde zij de inspecteur mede, welke 
persoon zij voor het verzuim in de eerste plaats aansprakelijk hield. 
De inspecteur stuurde een proces-verbaal van zijn bevindingen betreffende 
het aangebrachte geval aan de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Mini
sterie. Vervolgens werden de aansprakelijke personen strafrechterlijk 
vervolgd. 
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Op 1 januari 1969 trad de Wet van 30 mei 1968, "houdende vaststelling 
Leerplichtwet 1969" Stb. 303, in werking. Hierin werd onder meer gesteld, 
dat het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet werd opgedragen aan 
burgemeester en wethouders. Zij wezen daartoe één of meer ambtenaren aan. 
Dit hield in dat ook in de gemeente Kamerik de Commissie tot wering van 
schoolverzuim met ingang van 1 januari 1969 van rechtswege op hield te 
bestaan. 

Noten 

1) Zie notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, inventarisnummer 
182. 

2) Zie inventarisnummer 682. 

Inventaris 

682. 

683-684. 

Huishoudelijk reglement, 1901. 1 katern 

Notulen, 1901-1909, 1911-1918, 1923-1947, 1949-1958, 
1960, 1961, 1963-1965. 

683. 1901-1909, 1911-1918, 1923-1943; 
684. 1943-1947, 1949-1958, 1960, 1961, 1963-1965. 

2 delen 
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ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT HULDIGING VAN DR. E.J. VAN DER NOORDAA, 1936 

Inleiding 

In de vergadering van de gemeenteraad van 18 augustus 1911 werd besloten 
om E.J. van der Noordaa te benoemen tot gemeentegeneesheer met tijdelij
ke aanstelling voor de tijd van één jaar. Zijn wedde werd gesteld op 
ƒ. 400,— per jaar Hij was de opvolger van K.P. van Deinse, die zijn col
lega Van der Noordaa in een brief van 5 juli 1911 gericht aan de gemeente
raad, warm had aanbevolen.1) In de vergadering van de raad van 2 september 
1912 werd besloten het tijdelijk dienstverband van Van der Noordaa om te 
zetten in een vaste aanstelling met behoud van dezelfde jaarwedde. 

De taak van de gemeentegeneesheer is omschreven in een instructie, opge
maakt en vastgesteld in de vergadering van de raad van 14 juni 1861.2) In 
de vergadering van de raad van 30 oktober 1911 werd een nieuwe instructie 
vastgesteld. De inhoud van deze instructie kan in het kort als volgt wor
den samengevat: 

De gemeentegeneesheer werd door de raad benoemd en ontslagen. Hij werd be
last met het verlenen van genees-, heel- en verloskundige hulp aan armlas
tige ingezetenen en aan ingezetenen die dit wensten. De hulp aan armlasti
gen moest kosteloos verleend worden. Zijn jaarwedde werd door de raad vast
gesteld. Hij was verplicht in de gemeente Kamerik te wonen. Bij afwezigheid 
of verhindering om zijn werkzaamheden te verrichten, moest hij een bevoegd 
geneesheer als plaatsvervanger aanstellen.3) 

Op 24 december 1935 stuurde Van der Noordaa de raad een brief, waarin hij 
om gezondheidsredenen ontslag verzocht. Dit werd hem in de vergadering van 
27 december van dat jaar, met ingang van 1 januari 1936 op de meest eervol
le wijze verleend.4) De afscheidshuldiging vond plaats op 27 februari 1936. 

Noten 

1) Zie notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, inventarisnummer 
183, en de ingekomen en minuten van uitgaande stukken, agenda letter G, 
nr. 5, inventarisnummer 239. 

2) Zie inventarisnummer 189, trefwoordenindex letter I. 

3) Zie notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, inventarisnummer 
183. 

4) Zie ingekomen en minuten van uitgaande stukken, rubriek P 24, 1935, in
ventarisnummer 275, en notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 
inventarisnummer 186. 

Inventaris 

685. Stukken betreffende de huldiging van E.J. van der 
Noordaa ter gelegenheid van zijn afscheid als ge
meentearts, 1936. 1 omslag 
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Bijlage: Beschrijving van de ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 
ingericht volgens het rubriekenstelsel, 1916-1941, inventaris
nummers 244-289. 

244. A 1 Algemene zaken 

-ambtenaren, 1916, 1917, 1922, 1928, 1932, 1934, 
1935, 1937, 1939. 

-bruggen in de Kamerikse zandweg, 1916. 
-drinkwatervoorziening, 1917. 
-Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afdeling 
Utrecht, 1918, 1919. 
-beloning van het Carnegie-Heldenfonds voor 
F. Zuidam, 1918. 
-archief en registratuur, 1919-1929, 1931-1933, 
1935, 1937, 1939. 

-legaat aan de Nederlands Hervormde kerk, 1919. 
-arbeidsbemiddeling, 1920. 
-het recht van de "dertiende penning", 1921, 1930 
(zie ook inventarisnummer 287, W 32, 1938, 1940). 

-bezoeken van de Commissaris der Koningin, 1921, 
1924, 1934. 
-steun bij rampen, hongersnood e.d., 1922, 1925, 
1927, 1929. 

-zomertijd, 1922, 1924, 1925. 
-jubilea, huldigingen, koninklijke onderscheidingen, 
oranjefeesten, 1923, 1925, 1929, 1933, 1934, 1936. 
-schadevergoeding voor J.P. van Rossum, inzake 
noodlanding van een vliegtuig, 1923. 
-Engels luchtschip, 1925. 
-aanplakborden inzake besmettelijke veeziekten, 
1923. 

-onder de Nederlands Hervormde kerk opgegraven 
boomstamkist, 1924. 
-opening Algemeen Ziekenhuis te Woerden, 1926. 
-predikanten van de Nederlands Hervormde kerk 
en de Gereformeerde kerk, 1925, 1929. 
-gemeenteverslag, 1931. 
-overlijden van koningin Emma, 1934. 
-overlijden van prins Hendrik, 1934. 
-abonnement op Het Weekblad, 1934. 
-bibliotheek, 1935. 
-huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard, 1936, 
1937. ' 
-koninklijke geboorte, 1937-1939. 
-Duitse vlag, 1935, 1938. 
-gemeentevlag, 1938. 
-redden van drenkelingen, 1939. 
-E.H.B.O., 1939. 
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248. B 

245. A 2 Aanbestedingen en verhuur 

-verhuren van land voor de verbouw van voedings
gewassen, 1918. 
-aanbestedingen van onderhoudswerkzaamheden aan 
de Kamerikse weg; het vernieuwen van bruggen; 
het maken van beschoeiingen in de Kamerikse 
wetering, 1921, 1922, 1926, 1934 (zie ook inven
tarisnummer 255, E 10). 
-grasverpachting langs het Oortjespad, 1923-1926 
(zie ook inventarisnummer 255, E 10). 

-verbouwing brandspuithuis, 1924 (zie ook inventa
risnummer 255, E 10). 
-verhuur van een woning met vergaderlokalen (oud-
onderwijzerswoning) in de Kerkstraat, 1926 (zie 
ook inventarisnummer 255, E 10). 
-aanbesteding van het bouwen van een ambtswoning 
met schuurtje voor de burgemeester, 1935 (zie 
ook inventarisnummer 255, E 10). 

246. A 3 Arbeidswet 

-het wettelijk bepaalde tijdstip van brood bakken, 
1921, 1922. 

247. A 4 Armwezen 

-bijdragen in verpleegkosten, 1918, 1927, 1929, 
1931, 1932, 1938. 

-Vereeniging tot werkverschaffing, 1918. 
-bepalingen inzake verzorging van uitbestede kin
deren, 1921. 
-instellingen van weldadigheid, 1922, 1926, 1927, 
1930-1934. 

-verpleeggelden in Academische ziekenhuizen, 1927. 
-Vereeniging voor Ziekenhuishulp inzake verzekering 
van armlastigen en werklozen, 1937, 1938. 
-collecte voor bijzondere noden, 1938. 
-ondersteuning ten behoeve van varende, rijdende 
en zwervende bevolking, 1938. 
-verslagen armwezen, 1940, 1941. 

Belastingen 

-wijziging verordening op de heffing van een 
hoofdelijke omslag, 1916. 

249. B 5 Begraven 

-huur lijkenhuisje op het kerkhof bij de Neder
lands Hervormde kerk, 1922. 
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250. B 6 Burgerlijke stand 

-benoemingen waarnemend ambtenaar van de burger
lijke stand, 1917-1919. 
-verleende vergunningen tot veranderen van de 
geslachtsnaam, 1919, 1921. 
-volkstelling en vaststelling van de plaatselijke 
indeling met behulp van topografische kaarten, 
1919-1922, 1929-1932. 

-graven van in Holland overleden Belgische sol
daten, 1920, 1921. 
-opgave van sterfgevallen bij bevallingen in ver
band met geboortestatistiek, 1923. 
-opgave van doodsoorzaken, 1926. 
-vernieuwing bevolkingsboekhouding, 1930, 1932, 
1938. 

-De Putkop. Nieuwe naam voor buurtschap, 1929. 
-huisnummering, 1930. 
-inlichtingen gericht aan Duitse ambtenaren van 
de burgerlijke stand, 1931. 
-inlichtingen inzake het aantal kosteloze huwelijks
voltrekkingen, 1932. 

251. B 7 Brandweer 

-blussen van branden, 1920, 1928, 1932, 1939, 1940. 
-brandspuiten, brandweerauto's en verdere brandblus-
middelen, 1920, 1922, 1924-1927, 1929, 1931-1941 
(zie ook inventarisnummer 289, W 34, 1931). 

-samenwerking van gemeenten bij hulpverlening bij 
brand, 1921, 1927, 1928, 1930-1932, 1935, 1936, 
1938-1940. 
-Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging 
en de Utrechtsche Provinciale Brandweerbond, 1923, 
1924, 1934, 1936-1939. 

-vrijwillige brandweer, 1924-1927, 1929, 1931, 
1932, 1934-1939. 

-verzekering van brandweerlieden en motorvoertuigen, 
1924-1927, 1935, 1937-1939. 

-brandalarmsirenen en alarminrichtingen, 1924, 
1928, 1930, 1938. 

-verordeningen betreffende de brandweer, 1925, 
1937. 
-toezicht op hooibergen en schoorstenen, 1927, 
1931, 1938, 1939. 
-brandpreventie, 1928-1931, 1941. 
-brandweerwedstrijden, 1929. 
-inlichtingen betreffende een beroepsbrandweer, 
1930. 
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252. C 8 Collecten en verlotingen 

-het houden van collecten, 1922, 1927, 1930-1932, 
1934, 1938. 
-het aanvragen van vergunning door de muziekvere
niging Advendo tot het houden van een verloting 
voor de aanschaf van een muziektent, 1924. 
-inlichtingen verstrekt aan het Nationaal Crisis-
comité inzake steun aan werklozen, 1931. 
-het aanvragen van vergunning door de Kamerikse 
Pluimvee Vereniging tot het houden van verlotingen, 
1932, 1937. 

-het aanvragen van vergunning door de R.K. voetbal
vereniging De Schutters tot het houden van een 
verloting, 1934. 
-het aanvragen van vergunningen door de twee Midden
standsverenigingen tot het houden van winkelweek
verlotingen, 1934, 1936. 

253. D 9 Drankwet 

-drankbestrijding, 1917, 1918, 1923, 1929, 1930. 
-vergunningen voor de verkoop van sterke drank, 
1918-1921, 1923, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932-
1934. 

-inlichtingen ingewonnen bij de burgemeester van 
Apeldoorn inzake het daar geldende tapverbod op 
zondag, 1920. 
-opgaven van het verbruik per hoofd van veraccijns-
de gedistilleerde dranken, op grond van artikel 
31 van de Drankwet, 1921, 1928. 
-bestrijding van frauduleuze vervaardiging van 
gedistilleerde dranken, 1923. 
-verbouwing van het café van H. van Rossum aan 
de Oudendam, 1928. 
-verbouwing van het café met woning van G. Rijne-
veld aan de Dorpsstraat (gedeelte Van Teylingen-
weg), 1928. 
-verordeningen op de heffing en de invordering 
van het vergunnings- en verlofsrecht voor de ver
koop van zwak alcoholische en sterke drank, 1932. 
-een verzoek van enkele caféhouders tot vermindering 
van de personele belasting op grondslag van het 
biljarten in verband met de economische crisis, 
1932. 

-vergunning voor B. van Koerten tot openstelling 
van zijn café tot 23.30 uur, zonder tapvergunning, 
in verband met de pluimveetentoonstelling, 1933. 
-de verbouwing van het café van I. de Stigter aan 
de Dorpsstraat (gedeelte Van Teylingenweg), en 
het aanbrengen van een lichtreclame, 1933 (zie 
ook inventarisnummer 255, E 10, 1933). 
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254. D 10 Drankwet 

-de Verordening ter beteugeling van drankmisbruik 
in geval van demobilisatie, 1916. 

255. E 10 Eigendommen 

-verhuur van een perceeltje land gelegen achter 
het gemeentehuis, 1917, 1920, 1921, 1927, 1929, 
1934, 1939, 1940. 

-wijziging van tenaamstelling van onroerend goed, 
1917. 

-de voorgenomen aankoop van een woning staande 
te Kamerik van W.K.J. de Koek wonende te 's-Graven-
hage, 1917. 
-het niet verlenen van vergunning aan de vereniging 
Zanglust tot het houden van een toneeluitvoering 
in een lokaal van de openbare lagere school, 1920. 
-aan- en verkoop van leermiddelen en schoolameuble-
ment, 1920, 1923. 
-het niet beschikbaar stellen van een terrein voor 
de voetbalclub Excelsior, 1920. 
-verpachting van het gras langs het Oortjespad 
aan T. van Vliet, 1920, 1927-1934 (zie ook inven
tarisnummer 245, A 2). 
-de kwaliteit van het water van de dorpspomp en 
de pomp aan de Kanis, 1920. 
-herstelwerkzaamheden aan de beschoeiing in het 
gedeelte van de wetering gelegen in het dorp bij 
de pomp, 1920, 1922 (zie ook inventarisnummer 
245, A 2). 
-herstelwerkzaamheden in de Kerkstraat, 1920. 
-het met prikkeldraad beschermen van het brand-
spuithuis aan de Kanis en de verzamelbak voor 
as in de Kerkstraat tegen de baldadige jeugd, 
1920, 1923. 

-het verbeteren van de dorpsbrug, 1920. 
-het begrinden van het Oortjespad, 1920. 
-vergunning aan diverse verenigingen tot het gebrui
ken van een lokaal van de openbare lagere school, 
1920, 1922. 

-de oprichting en inrichting van de Nederlands 
Hervormde school, 1923, 1925. 
-verhuur van het gemeentepand in de Kerkstraat 
als onderwijzerswoning, 1923, 1925. 
-onderhoudswerkzaamheden aan de droogpalen, het 
brandspuithuisje aan de Kanis en aan de kerktoren, 
1923. 

-het plaatsen van radioantennes op de omloop van 
de toren van de Nederlands Hervormde kerk, 1923, 
1929. 
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-een overeenkomst met de Provinciale Utrechtse 
Electriciteits Maatschappij inzake het vestigen 
van een zakelijk recht op een aan de gemeente 
behorend perceeltje water, in verband met electri-
citeitswerken in de weg, 1923, 1924. Met 1 teke
ning, 1923 (zie ook inventarisnummer 281, V 28). 
-ruiling van grond met T. Griffioen, 1924, 1925. 
Met 2 tekeningen, 1924, 1925. 
-onderhoudswerkzaamheden aan het brandspuithuis, 
1924 (zie ook inventarisnummer 245, A 2). 

-verbouwing van de onderwijzerswoning tot gemeente
lijk vergaderlokaal, 1925. Met 1 tekening. 
-vergunning aan B. Koren tot het maken van een 
houten loopbrug voor het stoomgemaal van het water
schap Kamerik-Teylingens, 1925. 
-verhuur van het gemeentepand met vergaderlokalen 
(oud-onderwijzerswoning) in de Kerkstraat aan 
B. van Koerten, 1926-1934, 1937, 1938, 1940, 1941 
(zie ook inventarisnummer 245, A 2). 

-vergunningen aan diverse verenigingen tot het 
huren van een vergaderlokaal in de Kerkstraat, 
1926, 1927. 

-het niet verlenen van vergunning aan B. van Koerten 
tot de verkoop van alcohol-houdende drank in het 
gemeentelijk vergaderlokaal, 1927, 1928. 
-het niet verhuren van het gemeentelijk vergader
lokaal voor godsdienstige doeleinden, 1927. 
-verkoop van een gedeelte van de straat gelegen 
voor de pastorie aan het kerkbestuur van de Neder
lands Hervormde gemeente, 1927, 1936, 1937. Met 
1 tekening, 1937. 

-het in eigendom overnemen van straten, 1927. 
-het verbeteren van de losplaats aan het begin 
van het Oortjespad, 1928, 1929. 
-staat van roerende goederen in eigendom van de 
gemeente, 1929. 
-staat van gemeenteeigendommen, 1931, 1932, 1938. 
-het dempen van een sloot en het plaatsen van een 
hek voor het gemeentehuis, 1931. Met 1 tekening. 
-aanleg van waterleiding in diverse gemeentepanden, 
1931. 

-brandverzekering van diverse gemeentepanden, 1931, 
1938. 

-bediening van de dorpsbrug, 1931, 1935. 
-vergunning aan I. de Stigter, caféhouder, tot 
het aanbrengen van een put in de Dorpsstraat 
(gedeelte Van Teylingenweg) en het aanbrengen 
van een lichtreclame, 1933, 1939 (zie ook inven
tarisnummer 253, D 9). 
-het verkrijgen van een vastrechttarief van de 
P.U.E.M, voor de politiewoning, 1933. 
-het niet verhuren van het gemeentelijk vergader
lokaal voor commerciële doeleinden, 1933, 1935. 
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-weigeren van subsidie van ƒ. 5,— in verband met 
de huurkosten van het gemeentelijk vergaderlokaal 
aan de Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond, 
193A. 

-toestemming aan het Comité tot viering van het 
40-jarig priesterfeest van pastoor Paardekooper, 
tot het gebruiken van de klapstoelen uit het ge
meentelijk vergaderlokaal, 1934. 
-het bouwen van een ambtswoning voor de burgemees
ter, 1935 (zie ook inventarisnummer 2A5, A 2). 
-vergunning aan J. Hilgers tot het leggen van een 
riool voor afvoer van regenwater door de Dorps
straat (gedeelte Van Teylingenweg), 1935. 
-ruiling van grond met W.P. van de Kamer, 1936. 
-het beëindigen van de wettelijke aansprakelijk
heidsverzekering, 1939. 

256. F 11 Flora-, fauna- en landschapsbescherming. Hinderwet 

-uitvoering van de Hinderwet, 1922. 
-ondergrondse opslag en vervoer van benzine, 192A. 
-lijst van gebouwen bestemd tot ziekenverpleging, 
tot uitoefening van de openbare erediensten en 
tot het geven van onderwijs, 1926. 
-inlichtingen inzake de oprichting van schutsbomen, 
gebruikt bij het vogelschieten, 1929. 
-de ontsiering van het landschap door benzinesta
tions, 1939. 

257-260. F 12 Financiële zaken 

257. 1917-1921; 
258. 1922-1930; 
259. 1931-1935; 
260. 1936-1941. 

-hoofdelijke omslag, 1917-1921. 
-overzicht van de stand der schulden, 1917, 1934. 
-gemeentebegrotingen, 1917-1923, 1925-1937, 1939-
1941. 

-vaststelling der uitkering krachtens enige arti
kelen der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
1917. 

-gemeenterekeningen, 1917, 1922, 1923, 1927-1929, 
1931, 1933, 1934, 1936, 1938-1941. 
-geldleningen, 1917-1920, 1922, 1925-1928, 1935-
1941. 

-pensioenen van gemeenteambtenaren, 1919, 1937. 
-presentiegeld leden van de gemeenteraad, 1919. 
-uitkering opbrengst der oorlogswinstbelasting, 
1919, 1920. 
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-zekerheidstelling, controle en instructie voor 
de gemeente-ontvanger, 1919, 1924-1930, 1935, 
1937-1939. 

-heffing leges ter secretarie en van rechten wegens 
verrichtingen van de ambtenaren van de Burgerlijke 
stand, 1920, 1921, 1931, 1936-1938. 
-personele belasting, 1920, 1924, 1927, 1928, 1931, 
1933-1935. 

-grondbelasting, 1920, 1921, 1930, 1933. 
-inkomstenbelasting, 1920-1923, 1926-1930. 
-vermogensbelasting, 1921, 1922, 1924, 1926-1930, 
1933, 1935, 1936. 

-schoolgeld lager onderwijs en het vervolgonderwijs, 
1921, 1922, 1924, 1928, 1933. 

-heffing en invordering van keurloon, 1922, 1931, 
1932, 1938. 

-staat van eigenaren van grond gelegen aan de Kame-
rikse wetering in de bebouwde kom in verband met 
het bijdragen in de kosten van de gemaakte beton-
schoeiingen, 1923. 
-heffing leges jachtakten, 1924. 
-renteloze voorschotten aan de Veilingvereniging 
Woerden en Omstreken, 1919, 1924. 
-schenking van de Coöperatieve Brandwaarborg Maat
schappij Onze Belangen inzake de aanschaf van 
een brandweerauto, 1925. 
-gemeentefondsbelasting, 1930, 1931, 1933-1935. 
-bezoldiging gemeenteambtenaren, 1931, 1932, 1935, 
1936. 

-belegging bij de N.V. Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten van de waarborgsom van de Vereeniging 
tot Stichting en Instandhouding van een Neder-
duitsch Hervormde School met den Bijbel voor het 
in gebruik hebben van het gebouw van de voormalige 
openbare school in de Kerkstraat, 1931. 
-belegging bij de N.V. Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten van de door de Provincie verleende 
tegemoetkoming in verband met de opheffing van 
de tollen op de Kamerikse zandweg, 1932. 
-subsidie voor de Kameriksche Vereeniging tot 
Werkverschaffing, 1932, 1934. 
-Kortingswet, 1932. 
-deposito-overeenkomsten, 1933, 1934, 1937, 1938. 
-werkloosheidssubsidiefonds, 1934, 1936, 1937. 
-toelage rijksveldwachters, 1934, 1937, 1938. 
-lening inzake het bouwen van een ambtswoning voor 
de burgemeester, 1935-1937. 
-belegging bij de N.V. Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten van de verkoopsom van een gedeelte straat 
aan de Nederlands Hervormde gemeente, 1937, 1938. 
-verzekering gemeentegelden, 1937-1939. 
-motorrijtuigenbelasting, 1937, 1939. 
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-subsidie uitzending kinderen naar gezondheids-
vakantiekolonies en het plaatsen in gezinnen in 
de gemeente Kamerik, 1937, 1938. 
-verzekering kostwinnersvergoeding, 1939. 
-couponbelasting, 1940, 1941. 

261. H 13 Handel en nijverheid 

-bevordering van de consumptie van vlees, 1926. 
-vergunning verleend aan C. Koren tot het voort
zetten van een schildersbedrijf in het perceel 
Kerkstraat A 74, 1939. 

262. J 14 Jaarwedde. Personeelstaten. Indisch pensioenfonds 

-staten van dienst van burgemeester, secretaris, 
ontvanger, ambtenaar van de burgerlijke stand 
en gemeenteambtenaren, 1917, 1918, 1920, 1923-
1926, 1928-1939. 

-pensioen van burgemeester, secretaris, ontvanger, 
ambtenaar van de burgerlijke stand en gemeente
ambtenaren, 1917-1921, 1923-1926, 1928-1939. 
-benoeming en ontslag van burgemeester, secretaris, 
ontvanger, ambtenaar van de burgerlijke stand 
en gemeenteambtenaren, 1916-1918, 1920-1922, 
1925, 1926, 1929, 1933, 1936 (zie ook inventaris
nummer 275, P 24). 
-bezoldiging burgemeester, wethouders, secretaris, 
ontvanger, ambtenaar van de burgerlijke stand 
en gemeenteambtenaren, 1918-1922, 1924, 1925, 
1930-1936. 

-uitbetaling gagement van een gedetineerd voormalig 
Indisch militair, 1925, 1926. 
-agentschap der arbeidsbemiddeling, 1932, 1934 
(zie ook inventarisnummers 278 en 279, S 26). 

-regelingen jaarwedde burgemeester in verband met 
de huur van de nieuw te bouwen ambtswoning, 1935, 
1938. 

263. J 15 Jacht en visserij 

-vergunning tot schieten van wilde ganzen en zwanen, 
1924. 

-het vangen en doden van mollen, 1926, 1930, 1934. 
-aangevraagde vergunningen door P. Griffioen, brood
visser te Kamerik, tot het schieten van schadelijke 
vogels, 1932-1935. 
-besluit van gedeputeerde staten tot het ongegrond 
verklaren van een door A. de Lange ingediend beroep 
tegen het weigeren van vergunning tot het schieten 
van schadelijke vogels rond zijn boerderij en in 
zijn boomgaard, 1934. 
-vergunning tot vissen op baars en snoek in de 
Kamerikse wetering, 1936. 
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264. J 16 Justitie 

-benoeming en ontslag van veldwachters en nacht
wachten, 1917, 1920-1923, 1929, 1936. 
-detachering van veldwachters, 1919. 
-nevenfunkties van veldwachters, 1919. 
-het instellen van een onderzoek naar de toedracht 
van een in 1891 door verdrinking om het leven 
gekomen dienstbode, 1919. 
-steun van gemeentewege voor de politieschool te 
Hilversum en voor politiecursussen, 1920. 
-toestand van arrestantenlokaal, 1920, 1927, 1933. 
-woonwagens en woonschepen, 1922, 1923. 
-algemeen vloekverbod, 1923. 
-alarmsignalen, 1923. 
-opheffing van het kantongerecht te Woerden, 1923, 
1926, 1932, 1934. 

-landelijke anarchistische aktie onder politie
personeel, 1925. 
-het afwijzen van een verzoek tot het laten draaien 
van een zweefmolen, 1925. 
-het verbod op het geven van danscursussen en het 
musiceren, dansen en kaarten in drankgelegenheden, 
1925-1927, 1930. 
-het niet uitvaardigen van een verordening inzake 
de luchtvaart, vliegtuigen, kabelballons en het 
oplaten van vliegers, 1926. 
-het folkloristisch gebruik: schieten ter gelegen
heid van ondertrouw, 1927. 
-trekhonden, 1927, 1928. 
-een optisch instrument te gebruiken bij snelheids
controle van auto's en motorrijwielen, 1929, 1930. 
-vergunning voor de Eerste Nederlandsche Auto Zen
ding tot het maken van muziek ter verbreiding 
van het evangelie en veredeling van volkszang, 
1931. 
-surveillance bij nacht, 1932. 
-anti-Duitse aanplakbiljetten, 1933. 
-N.S.D.A.P.-organisaties, 1934. 
-maatregelen te nemen door hoofden van de luchtbe-
schermingsdienst in de gemeente, 1934. 
-verzoek tot aanwijzen van een plek om te mogen 
zwemmen, 1935. 
-Joodse vluchtelingen en vestiging van vreemde
lingen in Nederland, 1938-1940. 
-vervalste paspoorten, ronselarij en spionage, 
1938, 1939. 
-politietoezicht op militaire terreinen, 1938. 
-inlichtingen over een in Duitsland verblijvend 
voormalig inwoner van Kamerik, 1938. 
-inlichtingen over personen die zich in vreemde 
krijgs- of staatsdienst begeven, 1939. 
-verstrekking gegevens omtrent terreingesteldheid 
in Nederland, 1939. 
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-deserteurs, 1939. 
-zakelijke omroepzender Scheveningen, 1939. 
-werkzoekende buitenlandse zeelieden, 1939. 
-N.S.B.-vergaderingen, 1939. 
-het smokkelen van uniformen naar het buitenland, 
1939. 

265. K 17 Kieswet 

-het wegens gewetensbezwaren van kiesgerechtigden 
niet voldoen aan de wettelijke opkomstplicht, 
1925, 1926, 1928, 1929. 

-kiesgerechtigde vrouwen die niet voldoen aan de 
wettelijke opkomstplicht, 1929. 
-verordening tot aanvulling van de Algemene Politie
verordening betreffende het bekalken van straten 
met politieke leuzen, 1937. 

266. K 18 Krankzinnigen 

-kosten verpleging krankzinnigen, 1921-1925, 1927-
1929, 1931-1935, 1938. 

267. L 19 Landbouw 

-land- en tuinbouwwintercursussen, 1916, 1920, 
1926, 1928, 1929, 1931, 1934, 1939. 
-uitbreiding van tuinbouwbedrijven, 1917. 
-de opgave van het grondgebruik en de telling van 
de veestapel, 1921. 
-verordening op het verwijderen van rupsen en 
rupsennesten, 1930. 
-subsidie Lagere Landbouwschool te Woerden, 1931. 
-de ingevolge de Tarwewet gevraagde opgave van 
broodbakkerijen, 1931. 
-inlichtingen inzake het oprichten van een plaatse
lijk crisis-comité, 1932. 
-steunverlening aan land- en tuinbouwers, 1932, 
1939. 

-de ingevolge de Crisis-zuivelwet verleende steun 
aan melkveehouders, 1932. 
-het ingevolge de Crisis-zuivelwet voorzien van 
zelf gekarnde boter van een Crisis-botermerk, 
1932. 

-het ingevolge het Crisis-varkensbesluit voorzien 
van thuis geslachte varkens van een oormerk en 
het betalen van een heffing, 1932. 
-het vestigen van Duitse industrieën in Nederland, 
1933. 

-landbouwhuishoudcursus, 1935, 1937-1939. 

268. L 21 Levensmiddelen 

-distributie van regeringsartikelen, 1916. 
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269. M 20 Medische politie 

-maatregelen ter voorkoming van besmettelijke 
ziekten onder schoolgaande kinderen, 1918, 1924, 
1939. 

-de verordening op het verlenen van bijdragen ter 
bestrijding van de tuberculose, 1920, 1928. 
-bijdrage in de kosten van het installeren van 
een waterpomp in de Woerdense Verlaat, 1920, 1921. 
-het dempen van een vervuilde sloot gelegen tussen 
de Nederlands Hervormde kerk en de Meent en het 
dientengevolge daarvan aanleggen van een pad ten 
behoeve van C. Nap Gz. tussen de Kerkstraat en 
de Meent, 1922, 1924 (zie ook inventarisnummer 
287, W 32). 
-het oprichten van een vuilophaaldienst, 1922, 
1938. 
-het per schip vervoeren van een tyfuspatient naar 
de Rijkskliniek te Utrecht, 1922. 
-het opheffen van de gezondheidscommissies, 1923, 
1932. 
-het verbieden van voorstellingen waarin hypnose 
wordt toegepast, 1923. 
-hulpmiddelen tot het redden van drenkelingen, 
1924. 

-difteriepatiënten, 1925, 1927, 1931. 
-met mond- en klauwzeer besmet vee, 1925, 1928, 
1933. 

-tuberculosepatiënten, 1928, 1929, 1939. 
-voorschriften voor het vervoer van lijders aan 
besmettelijke ziekten, 1930. 
-onderhandelingen met ziekenhuizen over de opneming 
van besmettelijke zieken en de dientengevolge 
gesloten overeenkomst met het Stads- en Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht, 1930, 1931, 1935, 1940. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
besmettelijke ziektengelden, 1932, 1934, 1937. 
-de ziekte van Weil, 1933, 1934. 
-de taak van de gemeentearts, 1933. 
-het ontslag van de gemeentearts E.J. van der Noor-
daa en de benoeming van zijn opvolger dr. J. Elzas, 
1935, 1936. 
-koepokinenting, 1936, 1937. 

M 21 Motor- en rijwielwet 

-het afsluiten en openstellen van wegen voor motor
rijtuigen op meer dan twee wielen, 1918, 1923, 
1928, 1930-1932. 

-het berijden met een motorrijtuig op meer dan 
twee wielen van gesloten verklaarde wegen, 1921, 
1922, 1925-1927, 1932, 1937, 1938. 
-verkeersborden maximum snelheid, 1922. 
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-verzoeken om ontheffing van het rijverbod voor 
autobussen over de Kamerikse zandweg, 1923, 1924, 
1926. 

-ontheffing voor de autobrandspuit voor het rijden 
over wegen die gesloten zijn voor motorrijtuigen 
op meer dan twee wielen, 1924. 
-overtreding van de maximumsnelheid, 1931. 
-verlichting van stilstaande motorrijtuigen op 
meer dan twee wielen in de bebouwde kom tussen 
een half uur na zonsondergang en een half uur 
voor zonsopgang, 1934. 
-modellen van nieuwe verkeersborden, 1934. 

271-272. 0 22 Onderwijs, kunsten en wetenschappen 

-verslagen van de toestand van het lager onderwijs, 
1916, 1921, 1924-1941. 

-schoolgebouwen en -terreinen, 1917, 1921-1926, 
1931, 1932, 1934, 1936-1941. 

-herhalingsonderwijs, na 1921 vervolgonderwijs 
genaamd, 1917, 1919-1922. 
-bezoldiging onderwijzend personeel, 1919, 1920. 
-pensionering onderwijzend personeel, 1920, 1923. 
-benoeming en ontslag onderwijzend personeel, 1920-
1934, 1936, 1938, 1939. 

-bewijzen van akten van bekwaamheid overlegd door 
het onderwijzend personeel, 1920-1934, 1936, 1938, 
1939. 

-plaatselijke Commissie van Toezicht op het lager 
onderwijs, 1921, 1937. 
-schoolgeld, 1921-1923, 1937, 1938. 
-opheffing openbare lagere school en oprichting 
van een Nederduitsch Hervormde School met den 
Bijbel, 1922, 1923, 1931, 1933, 1937. 
-verordening tijdvakken voor landbouwverloven, 
1922, 1929. 

-herziening van wetsvoorstellen inzake het bijdra
gen in de kosten van middelbaar en hoger onderwijs 
gevolgd in een andere gemeente, 1923. 
-kleuteronderwijs, 1924. 
-jaarverslagen van de Commissie tot Wering van 
Schoolverzuim, 1925-1940. 
-schoolartsendienst, 1926, 1931. 
-leermiddelen en schoolmeubilair, 1929-1932, 1936-
1941. 

-het geven van het vak lichamelijke oefening, 1931, 
1933, 1940, 1941. 
-landbouwhuishoudcursus, 1936. 
-gemeenschappelijke regeling toelating kinderen 
uit Kamerik op de openbare lagere school te Woer
den, 1937, 1938. 
-kunstbeschermingsdienst, 1939. 
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273. 0 23 Ongevallenwet 

-het in beroep gaan bij de Raad van Beroep te 
's-Gravenhage tegen een beslissing van de Rijks-
verzekeringsbank inzake premiebetaling ingevolge 
de ongevallen- en ziektewet van door de Commissie 
tot Werkverschaffing te werk gestelde werklozen, 
1934 (zie ook inventarisnummer 279, S 26, 1934). 

274. 0 26 Onderwijzend personeel 

-bezoldiging onderwijzend personeel, 1916. 
-wijzigingen in het leerplan inzake verlenging 
van de zomervakantie, 1916 
-wijziging in het lesrooster in verband met de 
invoering van de zomertijd, 1916. 

275. P 24 Personeel 

-benoeming en ontslag gemeenteambtenaren, 1917-
1920, 1922, 1924, 1928, 1929, 1931-1935, 1937, 
1938 (zie ook inventarisnummer 262). 

-beëindiging dienstbetrekking wegens overlijden, 
1921. 

-nevenfunkties veldwachters, 1919, 1935, 1936. 
-bezoldiging, 1921, 1922, 1932, 1934, 1939. 
-ambtenarenreglement 1931, 1933, 1934, 1937. 
-verordening, regelende de eisen van benoembaar
heid en de bezoldiging van veldwachters, 1932, 
1933, 1935-1939. 

-regeling rechtspositie gemeenteambtenaren, 1933. 
-benoeming en ontslag burgemeester, 1934 (zie ook 
inventarisnummer 262, J 14). 
-gehuwde vrouwen in overheidsdienst, 1935. 
-capitulantenverordening, 1937. 
-bepalingen arbeidsovereenkomstenbesluit naar bur
gerlijk recht, 1939. 

276. P 29 Pensioenen 

-besluit van gedeputeerde staten van Utrecht inzake 
het in één keer betalen der bijdragen voor inkoop 
van diensttijd voor pensioen ten behoeve van de 
secretaris der Gezondheidscommissie, 1916. 

277. R 25 Rijksbelastingen 

-besluit van gedeputeerde staten inzake ontheffing 
van grondbelasting voor gemeentelijke gebouwen, 
1929. 

-akte van beëdiging van W. Burggraaf tot herschatter 
grondbelasting, 1938. 
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278-279. S 26 Sociale zaken 

278. 1919-1924, 1927, 1928, 1931-1933; 
279. 1934-1939. 

-toetreding tot de Vereeniging ter Bevordering 
van de verkrijging van onroerend goed door land
arbeiders "Nutsgrond", gevestigd te Montfoort, 
1919, 1921. 
-werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 
1919-1922, 1924, 1928, 1932-1934, 1938. 
-agentschap der arbeidsbemiddeling, 1919, 1920, 
1939 (zie ook inventarisnummer 262, J 14, 1932, 
1934). 

-lonen van landarbeiders in de winter, 1920. 
-bestrijding van werkloosheid door werkverschaffing, 
1921, 1924, 1931, 1933-1936, 1938. 
-door het rijk gesubsidieerde steunregeling en 
werkverschaffing, 1921, 1932-1935, 1937, 1938. 
-verlenging van de werktijd, 1923. 
-werkgelegenheid in het buitenland, 1927. 
-opheffing Vereeniging tot Werkverschaffing en 
het instellen van een Commissie van Werkverschaf
fing, 1931 (zie ook inventarisnummer 247, A 4, 
1918 en inventarisnummer 259, F 12, 1932). 
-rekeningen van de Commissie van Werkverschaffing, 
1932-1937. 

-financiële en materiële steunverlening aan werk
lozen, 1932-1936, 1938, 1939. 
-weigeren van werk, 1932, 1934, 1936, 1938. 
-reglement van de Werkloosheid-commissie en steun
regeling voor werklozen, 1932, 1936, 1937, 1939. 
-stempelregeling, 1932-1934, 1939. 
-tewerkstelling van werklozen bij de Rijkswerkver
schaffing, 1933, 1934. 
-controle inzake de toepassing der steunregeling, 
1934, 1936, 1938, 1939. 
-navordering kosten sociale verzekering, 1934. 
-tegemoetkoming premiebetaling ziekenfondsen aan 
werklozen, 1934. 
-eenmalige uitkeringen in verband met nationale 
feestdagen, 1934, 1935, 1937, 1938. 
-vertegenwoordiging van de Christelijke Besturenbond 
Woerden en omstreken in de Commissie van Werkver
schaffing, 1934, 1935. 
-tewerkstelling van werklozen in landbouwbedrijven, 
1935, 1936, 1938. 
-gemeentelijke toeslag op bondsuitkeringen, 1935. 
-werkloosheid onder jeugdigen, 1935. 
-toepassing van het met Duitsland gesloten Vesti
gingsverdrag, 1936. 
-het "Segoba"-werk. Het stimuleren van sport en 
geestelijke ontwikkeling voor werklozen, 1939. 
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280. S 27 Straatverlichting 

-tijdsduur van het branden van de straatlantaarns, 
1923, 1927. 

-tarieven, 1923, 1926-1928, 1930-1932, 1935, 1937 
(zie ook inventarisnummer 255, E 10, 1933) 

-overeenkomsten met de N.V. Provinciale Utrechtsche 
Electriciteits Maatschappij te Utrecht inzake 
de straatverlichting, 1923, 1932, 1935, 1937-1939 
(zie ook inventarisnummer 255, E 10, 1923, 1924 
en inventarisnummer 287, W 32, 1939). 
-het door de P.U.E.M, leggen van kabel vanaf de 
Zijling naar Kamerik, 1927. 

281-282. V 28 Verkeer en vervoer; vluchtelingen en vreemdelingen; 
electrificatie; handel; posterijen en telecommuni
catie 

281. 1917-1924, 1926, 1927, 1929, 1930; 
282. 1931-1940. 

-telefonie, 1917, 1919, 1920, 1927, 1930, 1932, 
1935 (zie ook inventarisnummer 285, W 31, 1927). 

-post-, telegraaf- en telefoonkantoor, 1917, 1919, 
1920, 1933. 

-electrificatie, 1918-1920, 1922-1924, 1926, 1929, 
1931, 1938, 1939 (zie ook inventarisnummer 255, 
E 10, 1923, 1924 en inventarisnummer 285, W 31, 
1927). 
-verzoek van tolgaarder Klaas van Elteren tot ver
laging van de pacht van de tol, 1918. 
-lidmaatschap van de Vereeniging tot Verbetering 
van den Ouden Rijn, 1919, 1923. 
-postbestelling en -bestellers, 1921, 1922, 1927. 
-autobusdiensten, 1924, 1926, 1927, 1931-1933, 
1935, 1936, 1938, 1939. 
-radiodistributie, 1927, 1929-1933, 1935-1940. 
-wederinvoering van de kermis te Woerden, 1927. 
-heffing van schutgeld aan de sluis, 1929. 
-adhesiebetuiging inzake nachtelijke openstelling 
telefoonkantoor te Woerden, 1930. 
-verzoek tot medewerking invoering van een eerste 
hulpdienst bij verkeersongevallen, 1931. 
-opheffing privaatrechtelijke belemmeringen inzake 
de electriciteitsvoorzieningen van het langs de 
Grechtkade gelegen pompstation van de N.V. Bode
graaf sche Waterdistributie Maatschappij, 1931. 
-adhesiebetuiging inzake handhaving en verbetering 
van de spoorwegverbinding van Amsterdam naar Rot
terdam, 1934-1936. 
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-besluit om de winkels enkele dagen in plaats van 
20.00 uur om 22.00 uur te sluiten in verband met 
het koninklijk huwelijk, 1936. 
-taxi- en huurautobesluit, 1937, 1938. 
-vestiging van vluchtelingen en vreemdelingen, 
1938. 

-verkoop van een perceel grond aan de P.T.T., 1938 
(zie ook inventarisnummer 287, W 32, 1939, 1940) 

283. V 29 Verordeningen; vergunningen; volksgezondheid 

-verordeningen tot aanvulling der algemene politie
verordening, 1917, 1920, 1922, 1928, 1930, 1934, 
1937, 1938. 
-verbod tot kaarten en dobbelen om geld op de wegen, 
1917. 
-verbod tot het houden van voor het verkeer hinder
lijke zwanen langs de openbare weg, 1917. 
-sluitingstijd van drankgelegenheden, 1917. 
-sluiting van winkels en drankgelegenheden op 
zondag, 1920. 
-bepaling in de bouwverordening inzake het in iedere 
woning aanwezig zijn van een deugdelijke drinkwa
tervoorziening, 1920. 

-verbod tot vissen op zondag in openbaar water, 
1920, 1930. 

-verbod tot in-, door- en uitvoeren van gestorven, 
ziek of wegens ziekte afgemaakt vee, 1921. 
-opheffen van het tapverbod op zondag, 1921. 
-verordeningen op de keuring van waren, 1921, 1936. 
-verordening ter bescherming van elektrische gelei
dingen, 1923. 
-verordeningen op de keuringsdienst van vee en 
vlees, 1922, 1928. 
-verordening ter beteugeling van drankmisbruik 
bij de viering van het regeringsjubileum, 1923. 
-besluit van gedeputeerde staten inzake vergunning 
aan L. Maarleveld tot het leggen van een dam in 
de sloot langs de Kamerikse zandweg, 1926. 
-uitvoering reclameverordening, 1926, 1927, 1934. 
-vergunning aan D. van Dijk tot het dempen van 
een sloot langs de Mijzijder Buurtweg, 1928. 
-vergunning aan de weduwe H. Codee tot het dempen 
van een sloot langs de Mijzijder Buurtweg, 1928. 
-de te stellen maximum snelheid in de bebouwde 
kom van motorrijtuigen niet beneden 20 en van 
rijwielen niet beneden 10 kilometer per uur, 1928. 
-vergunning aan B. Koren tot het leggen van een 
riool naar de Kamerikse wetering, 1931. 
-winkelsluitingsverordening, 1930, 1932, 1935-1937, 
1939. 
-verordening en instructie voor het agentschap 
der arbeidsbemiddeling, 1932. 
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284. W 30 

-verbod tot zwemmen of zich te baden binnen de 
afstand van 150 meter van een openbare weg of 
de Grecht, 1934. 
-instructie voor de gemeentegeneesheer, 1936, 
1937, 1939. 

-instructie voor de gemeentewerkman, 1936. 
-vergunning aan het Comité der Eerste Kameriksche 
Winkelweek tot het sluiten van de deelnemende 
zaken om 22.00 uur, 1936. 
-instructie voor de gemeenteveldwachters in de 
provincie Utrecht, 1936, 1937. 
-akte van beëdiging van G.J. van der Vlis tot 
gemeenteveldwachter, 1936. 
-verordening betreffende het bekalken van straten 
met politieke leuzen, 1937. 
-algemene politieverordening, 1938. 
-verslagen inzake de dienstvervulling van de gemeen
teveldwachter, 1937. 
-bekendmaking inzake het tijdstip van venten en 
het maken van muziek e.d., 1937. 
-verordening op het venten, 1937, 1938. 
-regeling tot heffing en invordering van een vergoe
ding voor het gebruik van een duplicator van de 
gemeente, 1938. 
-het aan beide zijden van het dorp plaatsen van 
waarschuwingsborden met het verbod om in de Kame-
rikse wetering tussen de beschoeiing van beton 
in het dorp te varen met vaartuigen die mechanisch 
worden voortbewogen, 1939. 

Waterschappen 

• 

-Koninklijk besluit inzake het met 3 jaar verlengen 
van de aan het waterschap Kamerik-Teylingens ver
leende concessie tot heffing van schutgelden aan 
de sluis, 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 
1935. Afschriften. 

-onderhoud van de weg gelegen langs de westzijde 
van het waterschap Kamerik-Mijzijde en 's Grave-
sloot, 1920. Afschrift. 
-vervanging van beide bruggen in het dorp door 
één brug en verdere werkzaamheden aan de beschoei
ing en bestrating in de dorpskern alsmede het 
door de gemeente in beheer en onderhoud overnemen 
van genoemde projecten, 1920-1922. 
-besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring 
van de keur van het waterschap Gerverscop, 1923. 
Afschrift. 
-besluit van gedeputeerde staten inzake het aan 
P. Blok verlenen van vergunning tot het maken 
van een waterstoep in de Leidse Rijn, 1925. 
Afschrift. 

^^^^^^m 
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-overeenkomst tussen het waterschap Kamerik-
Teylingens en B. en W. inzake de vaststelling 
van de vergoeding van de kosten van onderhoud 
en herstel van de bruggen gelegen in de Kame-
rikse zandweg, 1930, 1941. 

285-286. W 31 Wegen 

285. 1916-1927; 
286. 1928-1939. 

-het Oortjespad, 1916, 1919, 1920, 1934, 1935, 
1938-1940 (zie ook inventarisnummer 255, E 10). 

-de tollen op de Kamerikse zandweg, 1916, 1919-
1922, 1924-1932. 

-de Teckopper Buurtweg, 1918, 1919, 1937. 
-aanleg provinciale weg Breukelen-Woerden, 1917, 
1919-1922, 1925. 

-de Spinbaan gelegen in de Woerdense Verlaat, 1919, 
1920, 1924-1927. 

-Mijzijder Buurtweg, 1919, 1922, 1932-1934, 1938, 
1940. 

-instructie inzake de bediening van het pontje 
in de Grecht bij de Hoogeboom op de 's Graveslootse 
Buurtweg, 1919. 
-het provinciale en tertiaire wegenplan, 1921-1925, 
1938, 1939. 
-de Kamerikse zandweg met de daarin gelegen bruggen, 
1921-1927, 1929, 1932, 1934, 1935, 1937-1940 (zie 
ook inventarisnummer 255, E 10). 
-wegbeplanting, 1920-1922. 
-bruggen, 1921-1923, 1925-1927, 1929, 1937 , 1939, 
1940. 

-omschrijving van de bebouwde kom, 1922, 1924, 
1932, 1937, 1939. 

-Geestdorperweg, 1924, 1927, 1937-1939. 
-aanleggen van een weg van Kamerik naar Zegveld 
over de Hollandse Kade, 1924. 
-het van het waterschap Kamerik-Mijzijde en 
's Gravesloot in eigendom en onderhoud overnemen 
van straten in het dorp, 1927. 
-vergunning aan de P.U.E.M, tot het leggen van 
een hoogspannings- en telefoonkabel in de Dorps
straat (gedeelte Van Teylingenweg) en de Kamerikse 
zandweg, 1927. 
-het besluit van gedeputeerde staten inzake vergun
ning aan weduwe Th. Kooijman tot het handhaven 
van een gedempt gedeelte in een sloot gelegen 
langs de Kamerikse zandweg, kad. bekend gemeente 
Kamerik, sectie C, nr. 689 en het verplaatsen 
van heggen daarop, 1927, 1928. 
-vergunning aan A. Westerhuis tot het leggen van 
een riool door de Meent naar de zinkput bij de 
bakkerij van Versluis, 1929, 1933. 
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-vergunning aan J. Hilgers tot het leggen van een 
dam naar het perceel Kamerikse zandweg A 36 (Van 
Teylingenweg 8), 1931. 
-de Houtkade, 1931, 1935. 
-vergunning aan de P.T.T. tot het leggen van tele
foonkabels (in de Van Teylingenweg) in de richting 
van Woerden en van de Kanis, 1931. 
-vergunning aan de P.U.E.M, tot het leggen van 
een hoogspannings- en een telefoonkabel door de 
Kamerikse zandweg in de nabijheid van het stoomge
maal van het waterschap Kamerik-Teylingens, 1931. 
-vergunning aan gebr. Den Bruinen tot het leggen 
van een dam naar het perceel Kamerikse zandweg, 
kad. bekend gemeente kamerik, sectie C, nr. 636, 
1932. 

-de voorgenomen transactie inzake een stal aan 
de Oudendam en een perceel grond gelegen ten westen 
van de Kamerikse zandweg, beide toebehorend aan 
H. van Rossum, evenals het door hem doen van af
stand van het recht van opstal op het perceel 
kad. bekend gemeente Kamerik, sectie A, nr. 456, 
1932. 

-vergunning aan de P.U.E.M, tot het leggen van 
een laagspanningskabel in de Mijzijder Buurtweg 
van het transformatorhuisje af in zuidelijke rich
ting naar het dorp ten behoeve van de elektrische 
verwarming van de Nederlands Hervormde kerk, 1934. 
-vergunning aan de P.U.E.M, tot het leggen van 
een laagspanningskabel in de kom van de gemeente 
aan de westzijde van de wetering, alsmede voor 
werkzaamheden aan het bovengrondse net en ten 
behoeve van huisaansluitingen, 1934. 
-het afwijzen van een verzoek van het waterschap 
Kamerik-Mijzijde en 's Gravesloot om de Mijzijder 
Buurtweg en de 's Graveslootse Buurtweg in eigendom 
en onderhoud van de eigenaars, erfpachters of 
vruchtgebruikers, over te nemen, 1934. 
-vergunning aan de P.T.T. tot het leggen van een 
telefoonkabel in de Dorpsstraat (gedeelte Mijzijde) 
vanaf 28 meter ten noorden van de dorpsbrug tot 
aan de Kanis, 1935. 
-verzoeken maatregelen te treffen om de gladheid 
van geteerde wegen, die daardoor met paarden moei
lijk te berijden zijn, tegen te gaan, 1935, 1939. 
-vergunnning aan B. Koren tot het dempen van een 
sloot voor perceel wijk A nr. 33 (Van Teylingenweg 
4) en het aanbrengen van een beschoeiing van beton, 
1935. 

-vergunning aan de P.T.T. tot het leggen van een 
kabel in de berm van de weg aan de Kruipin, 1936. 
-vergunning aan gebr. Bastmeijer tot het leggen 
van een riool voor afvoer van water op de Kamerikse 
wetering ten behoeve van de percelen kad. bekend 
gemeente Kamerik, sectie C, nrs. 914 en 917, 1937. 
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-vergunning aan de weduwe J. de Bruyn tot het leggen 
van een riool voor afvoer van water op de Kamerikse 
wetering ten behoeve van het perceel Dorpsstraat 
(gedeelte Van Teylingenweg) kad. bekend gemeente 
Kamerik, sectie D, nr. 652, 1937. 
-teren van wegen, 1933-1935, 1937-1940. 
-vergunning aan de kerkeraad van de Gereformeerde 
kerk tot het leggen van een riool voor afvoer 
van water op de Kamerikse wetering, ten behoeve 
van het perceel kad. bekend gemeente Kamerik, 
sectie F, nr. 1045 (Hallehuis 4), 1937. 
-losplaats aan het Oortjespad, 1938. 
-plan tot verbreding en omlegging van de Kamerikse 
zandweg, 1938. 
-overname van wegen door de provincie Utrecht, 
1938. 

-wegenlegger, 1938. 
-vergunning aan C. van der Linden tot het dempen 
van een sloot voor perceel Kamerikse zandweg wijk 
A nr. 31, kad. bekend gemeente Kamerik, sectie 
D, nr. 811, 1938, 1939. 
-vergunning aan weduwe T. van Vliet tot het ver
nieuwen van een duiker door het Oortjespad naar 
de pomp in de boerderij wijk A nr. 145, 1938. 

287. W 32 Woningwet 

-bouwverordeningen, 1920, 1921, 1932, 1934, 1937, 
1938. 
-het vergoeden van kosten inzake bemiddeling van 
de Woerdense huurcommissie tengevolge van het 
niet instellen van een eigen huurcommissie, 1921, 
1922. 

-verordening betreffende de beschikbaarheid van 
drinkwater in woningen, 1932. 
-uitbreidingsplan en bebouwingsvoorschriften voor 
's Gravesloot, 1935, 1937. 

-gemeenschappelijke regeling inzake bouw- en 
woningtoezicht, 1937. 
-uitbreidingsplan, 1938-1940. Met tekening, 1938. 
-percelen in eigendom van F. Versteegt, Ant. Beyen, 
C. Nap Gz. en C. Smit, die belast zijn met het 
recht van de "dertiende penning", 1938, 1940 (zie 
ook inventarisnummer 244, A 1, 1921, 1930). 
-onteigening ten gevolge van het uitbreidingsplan, 
1938. 

-bouwrijp maken en andere voorbereidende werkzaam
heden ten behoeve van het uitbreidingsplan, 1938-
1940. 

-verkoop van een perceel grond aan de P.T.T. kad. 
bekend gemeente Kamerik, sectie C, nr. 754 (gedeel
telijk) en sectie C, nr. 811, voor de bouw van 
een telefoongebouw, 1939, 1940 (zie ook inventaris
nummer 282, 1938). 
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-verkoop van twee percelen bouwterrein in het uit
breidingsplan kad. bekend gemeente Kamerik, sectie 
C. nr. 561 (gedeeltelijk) aan C. Beyen, 1939. 
-aankoop van gronden in het uitbreidingsplan van 
A. Beyen en het waterschap Teckop, 1939-1941. 
-leggen van een brug vanaf de Meent naar de lande
rijen van Ant. Beyen, 1939. 
-woningbouw en -verbetering, 1939, 1940. 
-statuten en huishoudelijk reglement van de op 
te richten Arbeiderswoningbouwvereniging Kamerik, 
1939. 

-verkoop percelen bouwgrond in het uitbreidingsplan 
aan de Arbeiderswoningbouwvereniging Kamerik, 
1940. 

-dempen van een sloot tussen de Meent en grond 
in eigendom bij Ant. Beyen, 1940. 
-dempen van een sloot en het verplaatsen van een 
hek tussen de begraafplaats bij de Nederlands 
Hervormde kerk en de Meent, 1941 (zie ook inventa
risnummer 269, M 20, 1922, 1924). 

288. W 33 Keuringsdienst van waren; vleeskeuringsdienst 

-verordeningen op de keuring van waren, 1921, 1932. 
-het slachten aan huis, 1921. 
-benoeming en ontslag van (waarnemend) keuringsvee
artsen, 1922, 1927, 1934, 1935. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
keurloon, 1922, 1934, 1940. 
-verordeningen op de keuringsdienst van vee en 
vlees, 1922, 1927, 1928, 1940. 
-instructie voor de keuringsveearts, 1922, 1933, 
1935, 1936, 1939. 

-instructie voor de ambtenaar belast met de herkeu
ring van vee en vlees, 1922, 1933. 
-benoeming van een onbezoldigd hulpkeurmeester, 
1927. 

-noodslachtplaatsen, 1923, 1927, 1934, 1940. 
-gemeenschappelijke regeling overeengekomen met 
de gemeente Woerden inzake de instelling van een 
vleeskeuringsdienst "kring Woerden", 1924, 1927, 
1931-1934, 1940. 

-de destructiebedrijven N.V. Nederlandsche Thermo-
Chemische Fabrieken en de N.V. Gekro, 1925, 1926, 
1929, 1932-1936, 1938. 

289. W 34 Waterleiding 

• 

-onderhandelingen met de gemeente Woerden inzake 
door hen te leveren bronwater, 1925. 
-onderzoek naar aansluiting van Teckop op het water
leidingnet van het waterleidingbedrijf Noord-West 
Utrecht, 1925. 
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-vergunning verleend door gedeputeerde staten aan 
de stichting drinkwaterleiding West-Utrecht tot 
waterlevering door middel van buisleidingen lopende 
door de Zijling van Gerverscop, 1926, 1927. Met 
2 tekeningen, 1926. 
-besluit van gedeputeerde staten tot verlenen van 
vergunning aan de stichting drinkwaterleiding 
Noord-West Utrecht tot waterlevering door middel 
van buisleidingen voor de percelen kad. bekend 
gemeente Kamerik, sectie B, nrs. 454 en 455, 1927. 
Afschrift. 
-deelname aan de regeling tot aanleg en exploitatie 
van een gemeenschappelijke drinkwaterleiding als
mede tot de oprichting van de stichting drinkwater
leiding De Elf Gemeenten, 1930, 1931, 1939 (zie 
ook inventarisnummer 642). 
-borgstelling tot betaling van rente en aflossing 
van geldleningen van resp. ƒ. 800.000,— en 
ƒ. 26.000,— aangegaan door de stichting drink
waterleiding De Elf Gemeenten met de provincie 
Zuid-Holland, 1930, 1933. 1935. 
-vergunning van gedeputeerde staten aan de stichting 
drinkwaterleiding De Elf Gemeenten tot het leggen 
van buisleidingen in de Kamerikse zandweg ten 
behoeve van de aanleg van een drinkwatervoorzie
ning, 1931. 
-het plaatsen van brandkranen, 1931. 
-vergunningen van gedeputeerde staten aan de stich
ting drinkwaterleiding West-Utrecht tot levering 
van drinkwater aan de stichting drinkwaterleiding 
De Elf Gemeenten ten behoeve van percelen gelegen 
langs de Houtdijk, 1931-1933. 
-de te verlenen vergunning van gedeputeerde staten 
aan de stichting drinkwaterleiding De Elf Gemeenten 
tot levering van drinkwater, 1931, 1932. 
-vergunning aan de gemeente Woerden tot het leggen 
van waterleidingbuizen in de weg kad. bekend ge
meente Kamerik, sectie G nr. 25 bis en 19 bis 
(De Kruipin) en het leggen van een zinker in de 
Kamerikse wetering, kad. bekend gemeente Kamerik, 
sectie G. nr. 17 bis, met tekening, 1931. 
-tewerkstelling van werklozen afkomstig uit ge
meenten die aangesloten zijn bij de stichting 
drinkwaterleiding De Elf Gemeenten, bij de aanleg 
van waterleiding, 1931. 
-besluit van gedeputeerde staten tot verlenen van 
vergunning aan de N.V. Bodegraafsche Waterdistri
butie Maatschappij tot levering van drinkwater 
uit de in 1932 geopende waterwinplaats te Kamerik 
door middel van buisleidingen aan de stichting 
drinkwaterleiding De Elf Gemeenten, 1932, 1936. 
Afschrift. 
-het leggen van een riolering met zinkputten in 
de Kerkstraat voor afvoer van water, 1932. 
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-verordening betreffende de beschikbaarheid van 
drinkwater in woningen, 1932. 
-vergunning aan de gemeente Woerden tot levering 
van drinkwater ten behoeve van percelen gelegen 
langs de Houtdijk, 1932, 1933. 
-aansluiting van woningen in de Putkop op het water
leidingnet van de stichting drinkwaterleiding 
West-Utrecht, 1938. 
-besluit van de gemeenteraad tot wijziging van 
het statuut van de stichting drinkwaterleiding 
De Elf Gemeenten, 1939. 


