INVENTARIS
van de archieven van de gemeente
PAPEKOP

(1932) 1943-1964(1966)

S.L.Jonker-Baars
W.R.C.Alkemade
2015

p^RHC

RijnstreekenLopikerwaard

3

GEMEENTEPAPEKOP. 1943-1964

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
Korte schets van Papekop in de période 1943-1964
Bestuur en orqanisatie van de qemeente Papekop 1943-1964
Het archief en de inventarisatie

5
9
11

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE PAPEKOP. GEVORMD ONDER
HET BEHEER VAN DE GEMEENTESECRETARIS.

(1932) 1943-1964 (1966)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

15

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
ORGANISATIE
Grondqebied en qemeenteliik herindeling
Eiqendommen
Financiën
Begrotingen
Rekeningen
Contrôle
Gemeentesecretarie te Driebruqqen
Archief
Orqanen en functionarissen
Gemeenteraad
Collège van burgemeester en wethouders
Orqanisatie en formatie van de secretarie
Personeelszaken
Personeelsleden
Instructies
Rechtspositie
Werktijden en vakantieregeling
Bezoldiging
Toelagen en vergoedingen
Overige personeelsaangelegenheden

15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20

TAAKUITVOERING
Belastinqen en retributies
Qpenbare orde. veiliqheid en iustitie
Politie, openbare orde en openbare zedelijkheid
Brandweer
Calamiteitenbestrijding
Justitie
Bevolkinq en Burqerliike Stand
Verkiezinqen
Volksgezondheid en milieuhyqiëne
Openbare gezondheid
Toezicht op voedingswaren
Bestrijding besmettelijke ziekten

20
21
21
22
22
22
23
24
24
24

4

Inhoudsooaave
Drinkwatervoorziening
Afvalverwijdering
Ruimteliike ordenina en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening
Bouwverordening
Woningbouw; algemeen
Woningbouw; sociale woningbouw en woningverbetering
Woningbedrijf
Bouw en verbetering
Weaen, waterstaatszaken. verkeer en vervoer
Wegen
Verkeersveiligheid
Straatverlichting
Openbaar vervoer
Economische zaken en arbeidsaanaeleaenheden
Landbouw en jacht
Handel en industrie
Energievoorziening
Distribuée
Arbeidsaangelegenheden
Zorq voor armen en slachtoffers van ramoen en oorloasaeweld
Armenzorg
Zorg voor slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld
Onderwiis
Christelijke School, Papekopperstraatweg 7-9
Overige aangelegenheden betreffende het onderwijs
Eretekenen en eervolle onderscheidinqen
Vereniainasaebouw
Militaire zaken

24
25
25
25
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27
27
28

A

w

28
28
28
29
29
29
30

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE
STAND VAN PAPEKOP. 1941-1964
30
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WOONRUIMTECOMMISSIE
PAPEKOP. 1948-1964

VAN
30
•

GEMEENTEPAPEKOP. 1943-1964

5

INLEIDING
Korte schets van Papekop in de période 1943-1964
Grondgebied
De gemeente Papekop lag in het oosten van de provincie Zuid-Holland. De gemeente
werd ten noorden begrensd door de gemeente Waarder, ten oosten door de gemeente
Woerden, ten zuiden door de gemeentes Hekendorp en Oudewater en ten westen door de
gemeente Lange Ruige Weide. Het grondgebied kwam overeen met dat van de polder
Papekop en Diemerbroek. De kern van de gemeente was een kleine buurtschap op de
splitsing van de Papekopperdijk en Diemerbroek nabij het voormalig treinstation Papekop.
Voor het overige bestond de gemeente uit boerderijen langs de Papekopperdijk en
Papekopperstraatwegen langs Diemerbroek. Het grondgebied van de gemeente bedroeg
698 hectare.1

1 gemeanschapshuis
2 chr. hat. lagera schooi
; spoorliin

Direct na de Tweede Wereldoorlog werden de gemeenteraden van Papekop en de
buurgemeenten Lange Ruige Weide en Hekendorp door het Rijk verzocht advies uit te
brengen over de eventuele samenvoeging van die gemeenten met Waarder en delen van
Barwoutswaarder, Bodegraven en Reeuwijk tôt één gemeente. Dit stuitte op weerstand en
men wist het herindelingsproces lange tijd te vertragen. Uiteindelijk werd deze op 1
februari 1964 toch een feit en gingen de gemeenten Lange Ruige Weide, Papekop,
Hekendorp en Waarder op in de nieuwe gemeente Driebruggen.
Deze samenvoeging markeert het einde van de in deze inventaris beschreven période. De
gemeente Driebruggen werd per 1 januari 1989 alweer opgeheven. De kern Papekop
werd vervolgens, met de kern Hekendorp, aan de gemeente Oudewater toegevoegd.2
1ProvincialeAlmanak Zuid-Holland, 1939-1964.
2W.R.C. Alkemade, 'Inventaris van het archief van de gemeente Driebruggen (1960) 1964-1988 (1991) (Woerden 2009),
Inleiding p. 7-14.

Bevolking
Het inwonertal van Papekop steeg tussen 1943 en 1964 van 431 naar 573 personen. Dit
waren voor het merendeel mensen die in Papekop zelf of in buurgemeenten geboren en
getogen waren. Het aantal mensen van buiten de gemeente of directe omgeving, dat zich
in de beschreven période in Papekop vestigde was zeer gering.
Inwonertallenvan Papekop per 1 ianuari3

1943
1948
1953

431
477
513

1958
1964

534
573

Vrijwel aile Papekoppers behoorden tôt een kerkgenootschap. De meeste van hen waren
Rooms-Katholiek: bij de volkstelling van 1947 circa 40%, bij de volkstelling van 1960 bijna
50%. In 1947 was 37% en in 1960 33% van de inwoners Nederlands-Hervormd;19% ging
zowel in 1947 als in 1960 naar de Gereformeerde Kerk. In 1947 waren er nog enkele
onkerkelijken, die in 1960 niet meer aangetroffen werden. 4
In Papekop zelf stond geen kerkgebouw. De inwoners gingen voor het merendeel in
Oudewater naar de kerk; een aantal Rooms-Katholieke families in het oosten van
Diemerbroek bezocht de Rooms-Katholiekekerk in Woerden.
Ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur
In het eerste decennium na de tweede wereldoorlog waren er vanuit het Rijk en de
provincie veel beperkingen opgelegd voor het bouwen van nieuwe woningen. Kleine
plattelandsgemeenten mochten vaak slechts een beperkt aantal sociale woningen bouwen
en dan voornamelijk voor de eigen inwoners of economisch aan de gemeente gebonden
mensen van buiten. Voor een zeer kleine gemeente als Papekop had dit tôt gevolg dat de
woningbouw in de beschreven période pas halverwege de jaren '50 op gang kwam. De
nieuwbouw beperkte zich tôt ruim vijftien woningwetwoningen, voor het merendeel aan
Spoorwijk in de kern van de gemeente.5 Dat gebeurde op basis van het eerste
uitbreidingsplan van de gemeente, het plan "Papekopperdijk".6Voor het beheer en de
exploitatie van die woningen had Papekop vanaf 1957 een eigen Woningbedrijf; voor de
verdeling van de woonruimte werd het gemeentebestuur geadviseerd door een
Woonruimtecommissie.7 De particulière woningbouw was in de beschreven période
minimaal en bestond vooral uit vervanging van bestaandewoningen.
De belangrijkste verkeersverbinding was vanouds de Papekopperdijk tussen het
Oosteinde van Waarder in het noorden en de gemeentegrens van Oudewater in het
zuiden. Via deze dijk, waarvan het zuidelijk deel vanaf de spoorlijn later de naam
Papekopperstraatweg had gekregen, kon direct Oudewater en indirect Woerden bereikt
worden, van waaruit goede bus- en treinverbindingen waren naar andere plaatsen. Vanuit
de kern Papekop liep er in oostelijke richting een boerderijlint langs de polderweg
Diemerbroek, dat aansloot op de gemeentegrens van Woerden. Deze wegen waren in
beheer en onderhoud bij het polderbestuur van Papekop en Diemerbroek; in de jaren '50
en '60 droeg de polder dit beheer en onderhoud over aan het gemeentebestuur.8
3 Invnr 38.
4 Provinciale almanak van Zuid-Holland, 1950-1964.
5 Invnrs 96-99 en 132.
6 Invnr 89.
7 Invnr 136.
8 Invnrs 104 en 106.
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Despoorweghalte,voorheenhetstationOudewater,te Papekop,circa 1960.
In de kern Papekop werd de Papekopperdijk gekruist door de spoorlijn Rotterdam/Den
Haag-Utrecht.Tôt 1936 had Papekop een treinstation voor passagiers, die in groten getale
per tram of bus vanuit Oudewater kwamen. In 1936 werd de passagiershalte opgeheven
en bleef "station Oudewater", zoals het officieel heette, nog tôt 1969 een goederenstation.
Economie en nutsvoorzieningen
Papekop was een puur agrarische gemeente, volledig gericht op de veehouderij. In de
kern Papekop waren een bakker, een kruidenierswinkel en een café; verspreid over de
gemeente waren nog enkele andere middenstanders en timmerman-aannemers. Deze
bedrijfjes voorzagen allemaal voornamelijk in de plaatselijke behoeften.
De gemeente beschikte niet over eigen nutsbedrijven, maar was hiervoor aangesloten bij
gemeenschappelijke regelingen ter verkrijging van elektriciteit en drinkwater. Voor de
drinkwatervoorziening nam Papekop met tien andere gemeenten in Zuid-Holland en
Utrecht deel aan de DrinkwaterleidingDe Elf Gemeenten.9
Vanaf 1947 werd er straatverlichting aangelegd in Papekop, waarvoor de elektriciteit
geleverd werd door het Gemeente-Electriciteitsbedrijfvan Oudewater. Dit bedrijf zorgde
later ook voor de stroomvoorziening in de woningen en werkruimtes van de inwoners.10
Openbare orde en veiligheid
Binnen de période van deze inventarisatie valt ook het laatste deel van de tweede
wereldoorlog. Bijzondere gebeurtenissen vonden er in de gemeente, behalve enkele
bominslagen niet plaats.11De burgemeester was hoofd van de plaatselijke politie, die in
1943 van gemeentepolitie was omgezet in een landelijk korps Staatspolitie. De enige
gemeenteveldwachter,die Papekop tôt 1942 had, ging naar dat korps over. Na de oorlog
werd Papekop onderdeel van de Groep Oudewater van het Rijkspolitiekorps.
9 Invnr 86.
10Invnr 108.
11Invnrs 57 en 66.
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De brandbestrijding werd uitgevoerd door een vrijwillige brandweer. Aangezien de
gemeente een overeenkomst tôt onderlinge hulpverlening bij brand in de provincie ZuidHolland had afgesloten, kon de brandweer in geval van nood ook buiten de
gemeentegrenzen opereren. In 1953 kocht de gemeente zijn eerste brandweerauto;
voordien werden branden geblust met behulp van een door paard of brandweerlieden
getrokken brandspuit.12 De brandweerauto werd ondergebracht in een garage te
Diemerbroek in de buurt van de dorpskern.
Onderwijs en welzijn
De enige school in de gemeente Papekopwas de School met den Bijbel. De school had in
1922 het schoolgebouw met onderwijzerswoningvan de voormalige openbare school op
de hoek van de Papekopperstraatweg en Diemerbroek in gebruik genomen. De school
voorzag in het onderwijs aan het niet zeer grote aantal protestants-christelijkekinderen in
de gemeente. Begin jaren '60 werd het schoolgebouw nog aanzienlijk verbouwd om aan
de eisen, die de wet stelde te voldoen. Ondanks het feit dat ze regelmatig bedreigd werd
door het soms lage aantal leerlingen hield zij de School met den Bijbel nog tôt 1995
stand.13
Voor sociale zorg voor inwoners van Papekop, die geen beroep konden doen op de
kerkelijke armbesturen, was er het Algemeen Burgerlijk Armbestuur. Dat hield zich onder
andere bezig met het verlenen van financiële ondersteuning. Het Burgerlijk Armbestuur
van Papekop werd met ingang van 1 januari 1965, kort na de opheffing van de gemeente,
toen de nieuwe Algemene Bijstandswet in werking trad opgeheven.14Voor medische zorg
waren inwoners van de gemeente aangewezen op artsen in de gemeenten Oudewater of
Woerden.

Hetin 1954geopendegemeenschapshuis
aande Papekopperstraatweg.
Cultuur, monumenten en verenigingsleven
Culturele voorzieningen waren er in Hekendorp niet of nauwelijks. De plaatselijkezang- en
toneelverenigingen hielden hun bijeenkomsten in het voormalig Stationskoffiehuis aan de
Papekopperstraatweg, waar ook de gemeente haar raadsvergaderingen hield. Omdat er
toch behoefte bleek aan een verenigingsgebouw namen de gemeente en enkele inwoners
12Invnrs 62-64.
13Th. Pollemans, "Een dorpsschool verdween: de geschiedenisvan de School met den Bijbel te Papekop (Oudewater,
1996).
14Invnrs 114-118.

het initiatief tôt de oprichting van een "gemeenschapshuis", een verenigingsgebouw. Dit
gebouw, dat gecombineerd werd met een woningwetwoning, werd in juni 1954 officieel in
gebruik genomen. Het voldeed aan de behoefte en werd tôt ver in de regio als voorbeeld
beschouwd van de mogelijkheden, die een kleine gemeente nog had om zoiets te
realiseren.15
Bestuur en organisatie van de gemeente Hekendorp 1943-1964
Gemeentebestuur
De gemeente Papekop werd tôt september 1941 bestuurd door een gemeenteraad en
twee daaruit afkomstige wethouders onder voorzitterschap van burgemeester L.C.
Brinkman. De burgemeester was tevens burgemeester van de gemeenten Lange Ruige
Weide en Hekendorp. De Duitse bezetter hief de gemeenteraad in 1941 op, waarna de
burgemeester het formele gemeentebestuur vormde met zijn twee wethouders als
adviseurs. De burgemeester slaagde erin Papekop zonder al teveel problemen door de
bezetting te krijgen. In november 1944 werd hij ziek en werd de NSB-burgemeestervan
Oudewater Z.H. de Vries tôt waarnemend burgemeester benoemd. Na de bevrijding
keerde Brinkman na een korte afwezigheid begin 1946 weer terug als burgemeester; zijn
functie als gemeentesecretarishad hij in 1943 al neergelegd.
Na de bevrijding werd er een niet rechtstreeks gekozen gemeenteraad ingesteld; dit
maakte het nemen van beslissingen lastiger. Pas in 1946 werd deze noodgemeenteraad
vervangen door een democratisch gekozen gemeenteraad. Het gemeentebestuurbestond
uit zeven raadsleden, waarvan er twee met de burgemeester het collège van
burgemeesteren wethouders vormden. Dit bleef zo gedurende de beschrevenpériode.
Burgemeester L.C. Brinkman woonde in Woerden, aangezien er in geen van zijn drie
gemeenten een geschikte ambtswoning was. In overleg met Lange Ruige Weide en
Hekendorp werd in 1951 een woning aan de Kerkweg in Driebruggen aangekocht, maar
die werd pas in 1955 door burgemeester Prinsen betrokken. Brinkman ging in 1951 als
burgemeester van Hekendorp met pensioen. In zijn plaats werd in 1952 de burgemeester
van Reeuwijk, P. Feitsma, tôt waarnemend burgemeester benoemd; vanaf 1955 werd het
burgemeestersambtvervuld door H. Prinsen. Hij kon al in 1962 vanwege het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd terugtreden, maar bleef op verzoek nog enige tijd in
functie om de période tôt de herindeling te overbruggen. Na de opheffing van de drie
gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop per 1 februari 1964 bleef Prinsen
nog enkele maanden burgemeestervan de nieuwe gemeente Driebruggen.16
De gemeenteraadvergaderde gemiddeldzes keer per jaar in een zaaltje in het voormalig
Stationskoffiehuis aan het begin van de Papekopperstraatweg.Dit lokaalwerd officieel
aangewezen als raadkamer,waardoor het gebouw de officiële status van gemeentehuis
van Papekop verwierf. Toen in juni 1954 het nieuwe "gemeenschapshuis"in gebruik werd
genomen vergaderden raad en gemeentebestuursindsdien in een zaal aldaar. Het
gemeenschapshuis bleef tôt de opheffing van de gemeente in gebruik als raadhuis. De
secretarie van de drie gemeenten was ondergebracht in het gemeentehuisvan Lange
Ruige Weide te Driebruggen.

15Invnr 131.
16DocumentatiecollectieRHC Rijnstreek en Lopikerwaard,'Politiek en bestuur Hekendorp'
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Burgemeesters van Hekendorp 1943-1964
1928-1951 Leendert Cornelis Brinkman (AR)
Voorheen burgemeester van Den Bommel, ontslag vanwege pensionering
1952-1955 Pieter Feitsma (PvdA), wnd.
Burgemeester van Reeuwijk sinds 1948, vertrek in verband met benoeming tôt
burgemeestervan Sliedrecht
1955-1964 Hendrik Prinsen (AR)
Voorheen ambtenaar bij het waterschap De Regge te Almelo, na 1964 waarnemend
burgemeester van Driebruggen

Installatie van H. Prinsen als burgemeester van Papekop, 8 september 1955. Locoburgemeester J.P. Huisman hangt de nieuwe burgemeesterde ambtsketen om.
Wethouders van Papekop 1943-1964
1938-1964
J.P. Huisman (CHU)
1938-1 945, 1946-1 953
J. van der Neut (AR)

1945-1946
1953-1957
1957-1961
1961-1964

C.vanOs (CHU)
J.W.Nederend
(KVP)
Th.J.
Baars
(KVP)
J.C.
Boere
(KVP)

Raadsleden
vanPapekop
1945-1964
1945-1964
1945-1964
1945-1957
1945-1946
1945-1946
1945-1946
1945-1961
1946-1953
1946-1949
1946-1964

J.P. Huisman (CHU)
H.W. Verburg (CHU)
J.W. Nederend (KVP)
S. van Beek
M.A. Hagoort
Th.A. Baars (KVP)
C. van Os (CHU)
J. van der Neut (AR)
W.G. van Rooijen (KVP)
J. Spanenburg (KVP)
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1953-1964
1957-1964
1961-1964
1961-1964
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Th.J. Baars (KVP)
C. van Baren (AR)
J.C. Boere (KVP)
M.Th. Hogenboom (KVP)
J.A. van Drie (CHU)

Gemeenschappelijkesecretarie Lange Ruîge Weide, Hekendorpen Papekop
De gemeentesecretarievan Hekendorp en Papekop was tôt begin 1943 gevestigd in een
pand aan de Leeuweringerstraatin Oudewater. Oorspronkelijk was dit ook secretarie van
de gemeente Lange Ruige Weide, maar toen in 1928 burgemeester Brinkman tevens tôt
secretaris van die gemeente werd benoemd, werd de secretarie van Lange Ruige Weide
verplaatst naar diens woning in Woerden. De secretaris van Hekendorp en Papekop, A.G.
van der Roest, was woonachtig in Oudewater; dat gold ook voor de gemeentearchitect
J.C. Hoogendoorn,die zowel in de drie gemeenten als in Oudewater die functie vervulde.
Toen secretaris Van der Roest van Papekop en Hekendorp in 1943 met pensioen ging
legde burgemeester Brinkman ook de functie van gemeentesecretaris van Lange Ruige
Weide neer. Er werd een nieuwe secretaris voor de drie gezamenlijke gemeenten
benoemd in de persoon van A. Loggers; met ingang van dit jaar werd er opnieuw een
gecombineerde secretarie voor de drie gemeenten gevormd. In deze regeling werd
opgenomen dat de locatie voor de secretarie het gemeentehuis te Lange Ruige Weide
werd. Dat moest vanwege de samenvoeging van de secretarieën wel verbouwd worden.
Aangezien er een schaarste aan middelen en bouwmaterialenwas, koos men ervoor eerst
de meest noodzakelijke verbouwingen door te voeren. Er vond een verbouwing van de
secretarie met burgemeesterskamer plaats, er kwam een brandspuitenhuis en een
brandvrije kluis voor de opslag van de archiefbescheiden. In 1955 werd het gemeentehuis
nogmaals verbouwd.
De vorming van de gemeenschappelijkesecretarie had als gevolg, dat de drie gemeenten
niet alleen meer een gezamenlijke burgemeester, maar ook een nieuwbenoemde,
gezamenlijke secretaris en gemeenschappelijk gemeentepersoneel hadden. De
ambtenaren werden in onderling overleg tussen de drie gemeentebesturen benoemd en
dit bleek nooit moeilijkheden op te leveren. De kosten van de gemeenschappelijke
secretarie werden geraamd op de begroting van Lange Ruige Weide en aan het eind van
het jaar werden deze kosten omgeslagen over de drie gemeenten in de verhouding van
het aantal inwoners van de gemeente. De in 1943 benoemde gemeentesecretaris A.
Loggers werd in 1946 benoemdtôt burgemeester van Wormer; hij werd opgevolgd door J.
Lustig, voorheen werkzaam op het provinciehuis in Den Haag, die de functie tôt aan de
opheffing van de gemeente vervulde.
Het archief en de inventarisatie
Archiefruimtes en -bewaarplaatsen
In 1943 werden de archieven van de gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en
Papekop overgebracht naar een archiefbergplaats in het gemeentehuis in dorpskern
Driebruggen om centraal beheerd te worden. De Commissaris der provincie Zuid-Holland
was aanvankelijk sceptisch over het gebruik van deze bergplaats, maar gaf uiteindelijk
toch zijn toestemming. Hierbij wees hij er wel op dat er een brandvrije kluisdeur geplaatst
moest worden, evenals als nieuwe roosters van zware metalen kleppen. In 1948 wordt er
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door de inspectie genoteerd dat er 'een kleine kluis is, waarin alleen de burgerlijke
standsregisters, bevolkingsregisters, kadaster, notulen en andere waardestukken zijn
opgeborgen. Overige stukken liggen onbeschermd op zolder.' Met de verbouwing van het
gemeentehuis in 1955 werd er een nieuwe archiefkluis gebouwd.
In dit gemeentehuis bleven de archiefbescheiden staan tôt 1972, het jaar waarin de
gemeente Driebruggen zich, als rechtsopvolger van de in 1964 opgeheven gemeente
Papekop, aansloot bij het Streekarchivariaat Rijnstreek te Woerden. De streekarchivaris
constateerde dat de zolder waar het archief stond, veel te klein en tevens brandgevaarlijk
was. Daarom werden de oude archieven begin 1973 met de gemeentelijke
brandweerwagen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente
Bodegraven. In 1982 verhuisde het archief nogmaals, ditmaal naar Driebruggen. Hier was
een nieuw gemeentehuis met een archiefbewaarplaatsdie aan de wettelijke eisen voldeed
in gebruik genomen. De archieven bleven tôt begin 1989 in deze archiefbewaarplaats
staan.
Met ingang van 1989 werd de gemeente Driebruggen opgeheven en gedeeltelijk bij de
gemeente Reeuwijk gevoegd en gedeeltelijk bij de gemeente Oudewater. Op grond van de
herindelingswet werden aile archieven van de voormalige gemeente Driebruggen echter
ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de gemeente Reeuwijk. In 1997 vond een
volgende verhuizing plaats, toen de archieven verhuisd werden naar de
archiefbewaarplaats van het Streekarchief Rijnstreek te Woerden, het huidige Regionaal
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard.17

Het in 1965afgebrokenStationskoffiehuis
aande Papekopperstraatweg,
waarde gemeenteraadtôtjuni 1954haarvergaderingen
hield.
Afbakening période
In deze inventaris wordt een afgerond hoofdarchief beschreven. Het beginjaar van de in
deze inventaris beschreven période is gebaseerd op de samenvoeging van de
gezamenlijke secretarie van Hekendorp en Papekop met die van Lange Ruige Weide. In
Lange Ruige Weide werd het archief al sinds 1939 geordend volgens de Basis
Archiefcode van het Registratuurbureau van de Vereniging voor Nederlandsche
Gemeenten. De gemeentelijke herindeling per 1 februari 1964 had tôt gevolg, dat het
17W.R.C. Alkemade, 'Inventaris van het archief van de gemeente Driebruggen (1960) 1964-1988(1991) (Woerden 2009),
Inleiding p. 7-14.
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archief van de oude gemeente Hekendorp met ingang van die datum werd afgesloten.
Stukken van buiten deze période worden alleen in deze inventaris opgenomen wanneer
het zwaartepunt van het betreffende dossier binnen de jaren 1943-1964viel.
Het archiefblok van de gemeenschappelijke secretarie had op het moment van de
aanvang van de inventarisatie een omvang van ongeveer 13 meter. Hiervan bestond 1,5
meter uit dossiers van de gemeenschappelijkesecretarie.Van de afzonderlijke gemeenten
was er 4,5 meter archief van Lange Ruige Weide, 4 meter van Hekendorp en 3 meter van
Papekop. Naar verhouding zijn er weinig uniform geordende sériés, zoals notulen,
begrotingen, rekeningen,aanwezig.
Gedeponeerdearchieven
Naast het gemeentearchief werden ook nog twee gedeponeerde archieven aangetroffen,
het archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en dat van de
Woonruimtecommissie. Vanwege de nauwe verwevenheid met de gemeentearchieven
worden deze archieven opgenomen in de beschrijvende inventaris, maar wel als apart
onderdeel. Het archief van de Woonruimtecommissie wordt als apart archief aangemerkt,
omdat het een zelfstandig orgaan vormde, met eigen correspondentie, notulen en
financiële administratie. De leden hiervan werden door de gemeenteraad aangesteld en
beslissingen moesten goedgekeurd worden door deze raad. Vanouds werden deze
stukken bij de gemeentelijkearchieven bewaard.
De bouwvergunningen zijn niet opgenomen in de beschrijvende inventaris. Dit fonds
bouwvergunningenstond van oudsher apart geplaatst en werd apart gevormd bij en door
de gemeentearchitect te Oudewater. De bouwvergunningen vormen een apart bestand
met een eigen toegang en worden binnen de archiefdienst ook als apart archieffonds
beschouwd. Dit geldt eveneens voor de Hinderwetvergunningen.
Het functioneren van de registratuur en dossiervorming
Het archief werd gevormd op basis van de Archiefwet van 1918. De gehanteerde
archiefcode-1942 is niet gewijzigd gedurende in deze inventaris beschreven période. De
administratie heeft de dossiers tijdig gesplitst in facet- en deeldossiers (bijvoorbeeld:
'gemeenteraadsleden'). Ook werden er verzameldossiers aangelegd (bijvoorbeeld:
'meerdere jaren Kamerverkiezingen'). Het archief was toegankelijk via een volgens de
Basis Archiefcode ingedeelde,getypte dossierinventaris.
Voor bepaalde zaken, in het bijzonder betreffende de organisatie en het personeel,
werden gezamenlijke dossiers voor de drie gemeenten bijgehouden. Hiernaast werden er
per gemeente aparté dossiers voor andere zaken aangelegd, voornamelijk betrekking
hebbend op de taakuitvoering. Dit takenpakket omvat de uitvoering van taken van een
gemeentelijke organisatieen dit bleef in de beschreven période redelijk constant.18
Selectie en vernietiging
Ondanks de vele verhuizingen maakt het archief een redelijk complété indruk en geeft een
goed beeld van de gemeentelijke organisatie en haar handelen in de beschreven période.
Door de archiefvormendeadministratie heeft selectie en vernietiging plaatsgevonden. Men
heeft onreglementair vernietigd; helaas is hierbij geen proces-verbaal van vernietiging
aangetroffen. Uit de staat waarin de gemeentearchievenmomenteel verkeren, blijkt echter
wel duidelijk dat er niet in het wilde weg vernietigd is. Men selecteerde en vernietigde op
structurele wijze op basis van de toen geldende vernietigingsregels uit 1948.
18W.R.C. Alkemade, 'Inventarisvan de archieven van de gemeente Lange Ruige Weide, 1609-1938(1964) (Woerden
1993), Inleiding p. IV-XIV.

Bij de inventarisatie viel het op dat er wel notulen van de vergaderingen van het collège
van Burgemeester en Wethouders van 1945-1947 aanwezig zijn, maar van de jaren
daarna niet meer. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze toentertijd niet gemaakt zijn. Dit
werd bevestigd door een oud-medewerkervan de drie gemeentes.
Verantwoording van de inventarisatie
Er is gekozen voor een ordeningsschema dat grotendeels gebaseerd is op de
hoofdindeling van de Basisarchiefcode van de VNG. Verschillende rubrieken zijn
samengevoegd en andere rubrieken zijn uit een grotere rubriek naar voren gehaald. Zo
zijn stukken betreffende eigendommen ten behoeve van de uitvoering van een specifieke
taak (politie, brandweer, onderwijs) bij de desbetreffende rubrieken ondergebracht in
plaats van in de algemene rubriek Eigendommen.
De stukken van de drie gemeenten gezamenlijk worden ondergebracht bij de
centrumgemeente Lange Ruige Weide. In de hiernavolgende inventaris van Papekop
wordt via zogenaamde "blanco nummers" verwezen naar de betreffende
inventarisnummers van het archief van Lange Ruige Weide.
Verder werden tijdens het beschrijven diverse archiefstukken aangetroffen die tôt het
archief van de rechtsvoorganger gemeente Papekop vôôr 1943 of de rechtsopvolger
gemeente Driebruggen behoren. Deze archiefbescheidenzijn tijdens de inventarisatievan
het archief afgescheiden en in het desbetreffendegemeentearchiefopgenomen.
Omdat er door de archiefvormers op structurele basis geselecteerd en vernietigd is, bleef
er weinig te vernietigen materiaal over. Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van de
"Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven,
dagtekenende van na 1850" uit 1983, samen met de op basis daarvan gemaakte 'Leidraad
voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden' ("Brabantse lijst"). Vernietigd
werden vooral dubbele exemplaren van archiefstukken. Hiernaast zijn de
dienstplichtregisters Hekendorp over de jaren 1943-1964 vernietigd, evenals de bijlagen
bij de gemeenterekeningen en stukken betreffende kortlopende verhuur van
eigendommen. De enkele specifiek Papekopse personeelsdossiers werden bewaard; de
personeelsdossiers van ambtenaren in dienst van de drie gezamenlijke gemeenten zijn
opgenomen in het archief van de centrumgemeente Lange Ruige Weide.
Omvang en materiële toestand
Het archief van de gemeente Papekop over de période 1943-1964 beslaat na de
inventarisatie 2,375 meter1. De stukken zijn allen herverpakt in zuurvrije dossieromslagen
en dozen. Het archief verkeert in goede materiele staat. Het archief is openbaar conform
de daartoe gestelde bepalingen in de Archiefwet-1995.
Toegankelijkheid
Het archief is geheel openbaar. Dit geldt dus ook voor de stukken betreffende de Tweede
Wereldoorlog en de nasleep hiervan. Het archief staat binnen het RHC bekend onder
beheersnummer R040c.
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INVENTARIS VAN HETARCHIEF
VAN DE GEMEENTE PAPEKOP,
GEVORMD ONDER MET BEHEER VAN DE GEMEENTESECRETARIS,
(1932) 1943-1964 (1966)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.

Notulenvan de vergaderingen van de gemeenteraad,
1945-1964.

2.

Notulen van de vergaderingen van het collège van Burgemeester en
Wethouders,
1945-1947.

1 pak

1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

ORGANISATIE
Grondqebied en qemeenteliike herindelinq
Stukken betreffende de voorbereiding van de samenvoeging van de
gemeenten Lange Ruige Weide, Papekop, Hekendorp en Waarder tôt de
nieuwe gemeente Driebruggen en een aantal wijzigingen van de
gemeentegrenzen,
1957-1961.
NB.ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr5.

Eiaendommen
3.

4.

5.

Stukken betreffende de aankoop van twee woningen aan de
Papekopperstraatweg, nabij het voormalig station, van de Nederlandse
Spoorwegen NV,
1955-1956.

1 omslag

Stukken betreffende de verhuur van een afgekeurde arrestantencel te
Diemerbroek aan het polderbestuur van Papekop en Diemerbroek om te
gebruiken als bergruimte,
1951.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van 1211 m2 bouwgrond aan
Diemerbroekvan G. Verdouw te Papekop,
1954.

1 omslag
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Inventaris

Financiën
Begrotingen
6-9.

Begrotingen met Memories van Toelichting en bijlagen,
1943-1963.

6. 1943-1948;
7. 1949-1953;
10.

4 pakken

8. 1954-1959;
9. 1960-1963.

Raadsbesluitentôt wijziging van de begroting met Memoriesvan Toelichting,
1943-1963.

1 pak

Rekeningen
11-14.

Rekeningen met bijlagen,
1943-1963.
11. 1943-1948;
12. 1949-1953;

15.

4 pakken
13. 1954-1958;
14. 1959-1963.

"Staten J en K", verzamelstaten van inkomsten en uitgaven op de
gemeenterekening,
1943-1955.

1 pak

16-19. Grootboekkaarten van inkomsten en uitgaven,
1956-1963.
16. 1956-1957;
17. 1958-1959;

4 pakken

18. 1960-1961;
19. 1962-1963.

Contrôle
20.

Raadsbesluit tôt vaststelling van de regels voor de contrôle op het financieel
beheer,
1951.
Gemeentesecretarie

te Driebruqqen

Stukken betreffende de verbouw van
gemeentesecretarie te Lange RuigeWeide,
1948-1949 en 1954-1955.

het

gemeentehuis en

de

A/6:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr31.
Stukken betreffende de huurbijdragen van de gemeenten Hekendorp en
Papekop voor het gebruik van het gemeentehuis in de gemeente Lange Ruige
Weide,
1956-1965.
A/6:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr33.

1 stuk
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Archief
Stukken betreffende de zorg voor het oud en dynamisch archief van de
gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorpen Papekop,
1943-1956.
A/6.ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,
invnr38.
Orqanen en functionarissen
Gemeenteraad
21.

Stukken betreffende de verkiezing van de noodgemeenteraad,
1945.

1 omslag

22.

Processen-verbaal van het hoofdstembureau inzake de vaststelling van de
uitslagenvan de gemeenteraadsverkiezingen,
1946-1962.

1 omslag

23.

Staat van in 1946 gekozen nieuwe gemeenteraadsleden,
1946.

24.

Stukken betreffende de tussentijdse benoemingvan raadsleden,
1946-1961.

25.

Raadsbesluit tôt wijziging van het Règlement van Orde voor de
gemeenteraad,
1947.

1 stuk

Besluiten van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland betreffende
de vaststelling van presentiegeldenvoor raadsleden,
1952-1963.

1 omslag

26.

1 stuk
1 omslag

Collège van burgemeester en wethouders
27.

28.

Staat van gegevens betreffende het dagelijks bestuur van de gemeente in
de période 1940-1945,
1945.

1 stuk

Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en het ontslag van
wethouders,
1945-1961.

1 omslag

Orqanisatie en formatie van de secretarie
Stukken betreffende de personeelsformatie op de gemeenschappelijke
secretarie van de gemeenten Lange RuigeWeide, Hekendorp en Papekop,
1943-1958.
A/6;Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr52.
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Inventaris

Personeelszaken
Personeelsleden
29-30.

Personeelsdossiers,
(1941) 1943-1963.
29.
30.

2 omslagen

J.J. Hoving, gemeentearts,, 1941-1963;;
A. de Jong, gemeenteveldwachteren bode, 1943-1946.

A/S:Zie voor personeelin dienst van de gezamenlijkegemeentesHekendorp,
Papekopen LangeRuigeWeide archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnrs
53-69.
Instructies
31.

32.
33.

Instructies voor de gemeenteontvanger, 1944, 1950 en 1952, met
raadsbesluit tôt wijziging,
1956.

1 omslag

Instructie voor de gemeentesecretaris, 1950, met verordeningtôt wijziging,
1956.

2 stukken

Instructies voor de gemeentearts,
1953.

2 stukken

Instructie voor de ambtenaren op de gemeenschappelijkesecretarie van de
gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop,
1956.
A/6;Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr75.
Rechtspositie
34.

Oorlogsvrijwilligersverordening,
1947.

35.

Verordeningen tôt wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement-1939
met afschrift van het règlement uit 1939,
1953-1954.

1 omslag

36.

Algemeen Ambtenarenreglement, 1956, met verordeningentôt wijziging,
1957, 1959, 1961, 1962 en 1963.

1 omslag

37.

Arbeidsovereenkomstenverordening,1956, met verordeningentôt wijziging,
1957, 1959, 1961 en 1963.

1 omslag

1 stuk

Werktijden en vakantieregeling
38.

Besluiten tôt de vaststelling van vakantie- en verlofregelingen voor het
gemeentepersoneel,
1956.

2 stukken
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Stukken betreffende de vaststelling van verlenging van arbeidstijd voor het
gemeentepersoneel van de gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en
Papekop,
1956-1957.
A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr81.
Stukken betreffende de invoering van de vijfdaagse werkweek voor het
gemeentepersoneelvan Lange RuigeWeide, Hekendorp en Papekop,
1960.
A/S:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr83.
Bezoldiging
39.

Salarisverordeningen, 1943 en 1946, met verordeningen tôt wijziging en
stukken betreffende de totstandkoming,
1943-1947.

1 omslag

Salarisverordeningen, 1948, 1950, 1955, 1958 en 1960-1962, met
verordeningen tôt wijziging en stukken betreffende de totstandkoming,
1948-1962.
A/6:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr85.
Toelagen en vergoedingen
Verordeningen betreffende de toekenning van extra uitkeringen en toelagen
aan het gemeentepersoneel van de gemeenten Lange Ruige Weide,
Hekendorp en Papekop,
1950-1953.
A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr87.
Verordeningen op de toekenning van een tegemoetkoming in
ziekteverzekeringskosten aan personeel in de gemeenten Lange Ruige
Weide, Hekendorp en Papekop, 1951-1954, met verordeningtôt wijziging,
1954.
A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr88.
40.

41.

42.
43.

Verplaatsingskostenverordeningen, 1948 en 1962, met verordeningen tôt
wijziging,
1955 en 1963.
Besluit tôt regeling van de reis- en verblijfkostenregelingen bij dienstreizen
van gemeentepersoneel,
1956.

4 stukken

1 stuk

Wachtgeldverordening, 1956, met verordeningen tôt wijziging,
1957, 1959, 1961, 1962 en 1963.

1 omslag

Kindertoelageverordening,1956, met verordeningen tôt wijziging,
1957, 1959, 1960, 1961 en 1962.

1 omslag
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44.
45.

46.

47.

Inventaris
Uitkeringsverordening, 1956, met verordeningentôt wijziging,
1959, 1961 en 1963.

1 omslag

Studietoelageverordeningen voor het gemeentepersoneel, 1956 en 1962,
met stukken betreffende de totstandkoming,
1956-1962.

1 omslag

Spaarverordening 1961, 1960, met stukken betreffende de voorbereiding en
vaststelling,
1960-1961.
Verordening op de toekenning van een tegemoetkoming in bovenmatige
ziektekosten,
1963.

1 omslag

1 stuk

Overige personeelsaangelegenheden
Stukken betreffende verkrijging van vrijstelling van tewerkstelling in
Duitsland voor personeel van de gemeenten Lange Ruige Weide,
Hekendorp en Papekop,
1943.
NB:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr96.
48.

Stukken betreffende de toetreding en deelname aan de gemeenschappelijke
regeling Instituut ZiektekostenverzekeringAmbtenaren Zuid-Holland,
1953-1960.

1 omslag

TAAKUITVOERING
Belastinqen en retributies
49.

50.

51.
52.

53.
54.

Legesverordeningen, 1943 en 1946, met verordening tôt wijziging, 1948, en
stukken betreffende de totstandkoming,
1943-1948.

1 omslag

Verordeningen op de heffing van opcenten op de personele belasting met
bijlagen,
1943, 1944 en 1950.

1 omslag

Verordeningen op de heffing van opcenten op de grondbelasting,
1943 en 1950.

2 stukken

Verordeningen op de heffing en invordering van
vergunningsrechten op grand van de Drankwet, met bijlagen,
1950.

verlofs-

en

Verordening op de heffing en invorderingvan hondenbelasting,
1957.
Verordeningen op de heffing en invordering van straatbelasting, 1958 en
1962, met verordening tôt wijziging,
1961.

1 omslag
1 stuk

1 omslag
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Openbare orde. veiliqheid en iustitie
Politie, openbare orde en openbare zedelijkheid
55.

Staten van verleende vergunningen op grand van de Drankwet met
vermelding van de daarvoor verleende vergunningsrechten,
1932/1933-1956/1957.

1 omslag

Rapporten met betrekking tôt politiezaken in de gemeenten Lange Ruige
Weide, Hekendorp en Papekop, opgesteld door de gemeenteveldwachter,
later de groepscommandant van de Rijkspolitie Groep Oudewater ten
behoevevan de burgemeester,
1940-1960.
NB.ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr108.
Stukken betreffende de toekenning en afwijzing van verzoeken om een
vergunning (Ausweis) om buiten spertijd buitenshuis te verblijven,
1940-1944.
NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr107.
56.

57.

Stukken betreffende verzoeken tôt ontheffing van verbodsbepalingen voor
het venten in de gemeente,
1943.

1 omslag

Maandrapporten met betrekking tôt politiezaken, opgesteld door de
burgemeester,
1943-1944.

1 omslag

Rapporten, opgemaakt door de burgemeester als hoofd van de politie,
betreffende de openbare orde en veiligheid in de gemeenten Lange Ruige
Weide, Hekendorpen Papekop,
1946-1959.
NB.ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr117.
58.

59.

60.

Verordening tôt wijziging van de Algemene Politie Verordening met
betrekking tôt het vissen op zondag,
1949.

1 stuk

Briefwisseling met het Ministerie van Justitie over het verzoek om een
vergoeding wegens het gebruik van een arrestantencel in de gemeente door
de Rijkspolitie,
1950-1951.

3 stukken

Brief aan de Commissaris der Koningin waarin meegedeeld wordt, dat er
geen tegen sabotage te beschermen bedrijven in de gemeente aanwezig zijn,
1951.

1 stuk

Brandweer
61.

Stukken betreffende het brandweerpersoneel,
1946-1958.

1 omslag
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62.

63.

64.

Inventaris
Stukken betreffende de aankoop van een nieuwe brandweerauto met
motorspuit,
1953.

1 omslag

Organisatieverordening voor de brandweer, 1954, met verordening tôt
wijziging,
1956.

2 stukken

Stukken betreffende de onderlinge hulpverlening bij brand in en van naburige
gemeenten,
1953-1957.

1 omslag

Calamiteitenbestrijding
65.

Stukken betreffende de Luchtbeschermingsdienst,
1943-1946.

1 omslag

66.

Rapporten betreffende bominslagenin de gemeente,
1943-1944.

3 stukken

67.

Stukken betreffende de eventuele opvangmogelijkhedenin de gemeente voor
évacués ten gevolge van calamiteiten,
1951-1963.

1 omslag

Staat van aanwezige voorraad middelen ter bescherming tegen gas ten
behoeve van de BeschermingBevolking,
1953.

1 stuk

68.

Justifie
Stukken betreffende de beslagleggingop eigendommenvan politieke partijen
en verenigingen door de Duitse bezetter in de gemeenten Lange Ruige
Weide, Hekendorp en Papekop,
1941-1943.
A/6:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr136.
69.

70.

Brief aan het Provinciaal Bureau voor den Wederopbouw met de mededeling
dat er geen politieke delinquenten in de gemeente verblijven,
1946.

1 stuk

Verklaring van de Officier van Justifie dat het stoffelijk overschot van een
persoon die in Papekop een niet natuurlijke dood gestorven is, vrijgegeven
mag worden,
1956.

1 stuk

Bevolking en Burqerlijke Stand
71.

Staten van het bevolkingsverloop,
1943-1963.
Stukken betreffende de bewaking van de bevolkingsregisters tegen
vernietiging en diefstal,
1943-1944.
A/6:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr143.

1 omslag
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Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van ambtenaren van de
Burgerlijke Stand,
1943-1955.
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1 omslag

Stukken betreffende de ontvreemding van bevolkingsregisters en registers
van de Burgerlijke Stand bij een overval op de gemeentesecretarie van
Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop te Lange Ruige Weide op 29
december 1944,
1945-1948.
NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr145.
73.

74.

75.

Stukken betreffende het verlate opmaken van geboorteakten over het tijdvak
januari-mei 1945 in verband met de door onderduik afwezigheid van de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
1945.

1 omslag

Overlijdensaktevan een in de gemeente geboren Nederlandse militair die in
1943 overleed in een Japans interneringskampin Thailand,
1946.

1 stuk

Stukken betreffende het ontvangen van de Nederlandse nationaliteit van een
inwoonster van de gemeente wegens de intrekking van het 'Besluit gevolgen
van het huwelijk met vijandelijke onderdanen nr II (1950)',
1950-1951.

3 stukken

76.

Stukken betreffende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke
stand,
1951-1958.

77.

Rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de
uitkomstenvan de Algemene Woningtelling van 1956 in de gemeente,
1957 en 1958.

2 stukken

Rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de
Algemene Volkstelling,
1960.

1 katern

78.

1 omslag

Verkiezinqen
79.

80.

Processen-verbaalvan het hoofdstembureau inzake de vaststelling van de
uitslagen van de Statenverkiezingenin de gemeente,
1946-1962.

1 omslag

Processen-verbaalvan het hoofdstembureau inzake de vaststelling van de
uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingenin de gemeente,
1946-1963.

1 omslag
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Inventaris

Volksqezondheid

en milieuhyqiëne

Openbare gezondheid
Stukken betreffende de aanstelling van J.A. Heckman, J.J. Hoving en W.H.
Kleinloog als gemeentelijke lijkschouwers van de gemeenten Lange Ruige
Weide, Hekendorp en Papekop,

1956-1962.

A/S:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr156.
Toezicht op voedingswaren
81.

Verordeningen tôt wijziging van de Keurloonverordening-1938,

1946, 1947, 1958, 1961, 1962 en 1963.

1 omslag

Stukken betreffende een geschil binnen de gemeenschappelijke regeling
Keuringskring Oudewater betreffende de eerlijke verdeling van te ontvangen
keurlonen,

1947-1948.

A/S:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr161.
82.

Raadsbesluiten tôt wijziging van de verordening op de keuringsdienst van
vee en vlees-1938,

1952 en 1954.

83.

Verordening op de keuring van waren,

84.

Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees,
verordeningen tôt wijziging,

1956.

2 stukken
1 stuk

1958, met

1959 en 1960.

3 stukken

Stukken betreffende het verzoek tôt het aanwijzen van de slachtplaats van G.
Rietveld in Papekop als noodslachtplaats van de gemeenschappelijke
regeling van de Vleeskeuringsdienst van de Kring Oudewater,

1959-1962.

A/6:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr165.
Bestrijding besmettelijkeziekten
85.

Verordening op de heffing en invorderingvan besmettelijkeziektengelden,

1948.

1 stuk

Drinkwatervoorziening
86.

Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling
Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten,

1948-1961.

87.

Stukken betreffende de aansluiting van zgn. onrendabele gebieden in de
gemeente op het waterleidingnet,

1952-1959.

1 omslag

1 omslag

Afvalverwijdering
Verordening op de destructie van gestorven vee en slachtafval, 1958, met
verordening tôt wijziging,
1963.

2 stukken

Ruimteliike ordeninq en volkshuisvestinq
Ruimtelijke ordening
Uitbreidingsplan in onderdelen Papekopperdijk, 1957, met stukken
betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring,
1957-1958.

1 omslag

Bouwverordening
Verordeningen tôt wijziging van de Bouwverordening-1936,
1943, 1950, 1953 en 1962.

1 omslag

Brief van de gemeentearchitect aan de gemeenten Lange Ruige Weide,
Hekendorp en Papekop, waarin hij opgeeft welke panden in die gemeenten
als krotten kunnen worden beschouwd,
1954.
NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr177.
Woningbouw; algemeen
Staten van vestiging in en vertrek van personen uit de gemeente, opgemaakt
ten behoeve van de planning van de woningbouw,
1953-1955.

1 omslag

Stukken betreffende de toekenning van woningbouwcontingenten aan de
gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorpen Papekop,
1954-1964.
NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr180.
Stukken betreffende het bouw- en woonrijp maken van gronden in het plan
Spoorwijk,
1958-1961.

1 omslag

Woningbouw; sociale woningbouw en woningverbetering
Woningbedrijf
Verordening op het beheer van het Woningbedrijf,
1957.

1 stuk

Begrotingenvan het Woningbouwbedrijf, met raadsbesluitentôt wijziging,
1957-1963.

1 omslag

Rekeningenvan het Woningbouwbedrijf,
1957-1964.

1 omslag
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Inventaris
Bouw en verbetering
Stukken betreffende de bouw en financiering van het verenigingsgebouw met
een woningwetbovenwoning aan de Papekopperstraatweg3 en 5,
1952-1954.
NB:Zieinvnr.131.

96.

97.

98.

99.

100.

Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan Diemerbroek 21-27,
1954-1958.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan Spoorwijk 6-12,
1959-1962.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan Spoorwijk 1-7,
1960-1962.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan Spoorwijk 14-20,
1961-1963.

1 omslag

Briefwisseling met aannemer D. Blonk waarin zijn klacht over de gunning van
onderhoudswerken ongegrond verklaard wordt,
1961.

2 stukken

Weqen. waterstaatszaken, verkeer en vervoer
Wegen
101.

Legger van wegen en voetpaden, 1942, met wijzigingslegger,
1960.

2 stukken

102.

Stukken betreffende de ingebruikname en inrichting van het terrein voor het
voormalig treinstation als dorpsplein,
1946-1950.

1 omslag

Verslagen van de toestand van de wegen in de gemeente,
1950-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van de weg
Diemerbroek van het polderbestuurvan Papekop en Diemerbroek,
1956-1962.

1 omslag

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tôt vaststelling van de
bebouwde kom der gemeente,
1958.

1 stuk

Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van de
Papekopperdijk van het polderbestuur van Papekopen Diemerbroek,
1962-1963.

1 omslag

103.
104.

105.

106.
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Verkeersveiligheid
107.

Raadsbesluit tôt aanwijzing van het kruispunt Diemerbroek/Papekopperdijk
tôt voorrangskruising,

1956.

1 stuk

Straatverlichting
108.

Stukken betreffende de uitbreidingvan de straatverlichting in de gemeente,

1947-1964.

1 omslag

Openbaar vervoer
109.

Register van taxivergunningen, verleend aan ondernemers binnen de
gemeente,
1956-1963.

1 omslag

Economische zaken en arbeidsaanqeleqenheden
Landbouw en jacht
110.

Staten van statistische opgaven met betrekking tôt de landbouw,

1943-1953.

1 omslag

Bekendmakingvan het verbod om mollen of egels te vangen of te doden,

1954.

A/S:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr218.
111.

Verordening op de bestrijdingvan muizen en ander ongedierte,

1960.

1 stuk

Handel en industrie
112.

Verordeningen op grond van de Winkelsluitingswet, 1953, 1955 en 1956, met
stukken betreffende de voorbereiding,

1953-1956.

Energievoorziening
Stukken betreffende de levering van elektriciteit door het GemeenteElectriciteitsbedrijfte Oudewater aan de gemeenten Hekendorpen Papekop,

1952-1956.

A/S;Zie archiefHekendorp,invnr131.
Distribuée
Stukken betreffende de deelname van de gemeenten Lange Ruige Weide,
Hekendorp en Papekop aan de gemeenschappelijke regeling
DistributiedienstWoerden,

1941-1948.

A/S:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr227.

1 omslag

Inventaris
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Arbeidsaangelegenheden
113.

Stukken betreffende de gedwongen inzet van arbeiders in dienst van de
Duitse bezetter,
1940-1945.

1 omslag

Zorq voor armen en slachtoffers van rampen en oorloqsqeweld
Armenzorg
114.
115.
116.
117

118.

Begrotingen van het Algemeen BurgerlijkArmbestuur,
1943-1962.

1 pak

Rekeningen van het Algemeen BurgerlijkArmbestuur,
1943-1963.

1 pak

Staten van inlichtingen betreffende de armenzorg in de gemeente,
1945-1959 en 1961-1962.

1 omslag

Staten van de armenzorg in de gemeente, ten behoeve van het Centraal
Bureau voor de Statistiek,
1946-1963.

1 omslag

Verordeningen tôt wijziging van het règlement van het Algemeen Burgerlijk
Armbestuur, 1951, met besluittot opheffing,
1966.
3 stukken
Zorg voor slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld
Stukken betreffende de toekenning van vergoedingen door het Rijk aan
eigenaars van door oorlogsschade geheel of gedeeltelijk verwoeste
gebouwen in de gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorpen Papekop,
[1943]-1945.
NB:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr237.

119.

Staten van évacués uit het Zuid-Hollandse Den Bommel die tijdens de Duitse
bezetting in Papekop werden opgevangen,
1944.

1 omslag

Stukken betreffende de opvang van evacuees uit door de watersnood
getroffen Zuid-Hollandse en Zeeuwse gemeenten in de gemeenten Lange
Ruige Weide, Hekendorp en Papekop,
1953.
NB:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr239.
Onderwiis
Christelijke School, Papekopperstraatweg7-9
120.

Stukken betreffende de verlening van medewerking op grond van de Lager
Onderwijswet aan het herstel van het door bominslag beschadigde
schoolgebouw en schoolplein,
1947-1948.

1 omslag

GEMEENTEPAPEKOP. (1932) 1943-1964 (1966)
121.

122.
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Stukken betreffende de aanvragen tôt en goedkeuring van verzoeken om
toekenning van vergoedingen op grand van de Lager Onderwijswet aan het
Christelijk schoolbestuur,
1943-1961.

1 omslag

Stukken betreffende de verbouwing van het schoolgebouw,
1961-1962.

1 omslag

Overige aangelegenheden betreffendehet onderwijs
123.

Staten van uitgaven en inkomsten van de gemeente ten behoeve van het
lager onderwijs,
1943-1955.

1 pak

124.

Verordening tôt vaststelling van de hoogte van het schoolgeld,
1946.

1 stuk

125.

Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met
de gemeente Oudewater inzake het schoolgaan van leerlingen uit Papekop
op openbare scholen in Oudewater,
1949-1950.

1 omslag

Stukken betreffende de instandhouding van een schoolbusdienst tussen
Papekop en Oudewater,
1957-1962.

1 omslag

Besluit tôt deelname aan de gemeenschappelijkeregeling Schoolartsendienst
Bodegravenen omstreken,
1958.

1 stuk

Besluit tôt deelname aan de gemeenschappelijke regeling Stichting
SchooltandverzorgingLek en IJssel,
1961.

1 stuk

126.

127.

128.

Eretekenen en eervolle onderscheidinqen
Register van toegekende koninklijke onderscheidingen aan inwoners van de
gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorpen Papekop,
1937-1963.
NB:Zie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr255.
129.

130.

Staten van toegekende Eretekenen voor Oorlog en Vrede aan inwoners van
de gemeente,
1951-1952.

2 stukken

Stukken betreffende de toekenning van koninklijke onderscheidingen aan
P.H. Hoogenboomen J.P. Huisman,
1956-1963.

1 omslag

Vereniqinqsqebouw
131.

Stukken betreffende de bouw en financiering van het verenigingsgebouwmet
een woningwetbovenwoningaan de Papekopperstraatweg3 en 5,
1952-1954.

1 omslag

Inventaris
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Militaire zaken
Rapport van de burgemeester betreffende achtergelaten militaire goederen
van het Nederlandse leger in de gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp
en Papekop,
1940.
A/S:Zie archief Lange Ruige Weide 1939-1964,invnr264.
132.

Publicatie van de burgemeester waarin gewaarschuwd wordt om zich niet te
begeven in de nabijheid van militaire verdedigingswerken,
1944.

1 stuk

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE
BURGERLIJKE STAND VAN PAPEKOP,
1941-1964
133-135.

Akten van geboorte en erkenning, van huwelijk en echtscheiding en van
overlijden, met per band of deel alfabetische naamindices,

1941-1964.
133.
134.
135.

3 banden

1941-1950;
1951-1960;
1961-1964.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WOONRUIMTECOMMISSIE VAN
PAPEKOP, 1952-1961
136.

Besluitenlijsten van de Woonruimtecommissie,met bijlagen,
1952-1961.

1 omslag

