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GEMEENTEHEKENDORP. (1906) 1943-1964(1966)

INLEIDING

Korte schets van Hekendorp in de période 1943-1964

Grondgebied
De gemeenteHekendorpwas gelegen op de noordelijke oever van de Hollandsche IJssel.
Ten oosten werd de gemeente begrensd door Oudewater, ten westen door Reeuwijk en
ten zuiden door Lange Ruige Weide. De kern van de gemeente was het dorp
Goejanverwelle,gelegen aan de DubbeleWiericke, op de splitsing van de Opweg en de
IJsseldijk;hier stond de uit de vaderlandsegeschiedenis bekendeGoejanverwellesluisdie
de DubbeleWiericke met de Hollandse IJssel verbond. Verder behoorden de polder en
buurt Oukoop, in het westelijk deel van de gemeente, en een stukje van het in het noorden
van de gemeente gelegen buurtje Hogebrug, bij Hekendorp. Tenslotte stond er langs de
IJsseldijk (HekendorpseBuurtweg)een lint van boerderijen.
Het grondgebied kwam overeen met dat van de polders Groot-Hekendorp, Klein-
Hekendorp,Oukoop en Elfviertel. De oppervlaktevan de gemeente bedroeg 847 ha.1

Direct na de Tweede Wereldoorlog werden de gemeenteraden van Hekendorp en de
buurgemeenten Lange Ruige Weide en Papekop door het Rijk verzocht advies uit te
brengen over de eventuele samenvoegingvan 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, met uitzondering van

Hekendorp
1 brandwesrgarage
2 nad. herv. kerk
3 openbare lagere school
4 voatvear
5 schandpaal
6 veranigingsgebouw

4 4 4 gemeentegrens

1ProvincialeAlmanak Zuid-Holland, 1939-1964.



6 Inleidina

Oukoop. Dat gedeelte van Hekendorpwerd opgenomenin de gemeente Reeuwijk,waarop
de bewoners van die polder van ouds al sterk georiënteerdwaren.
Deze samenvoegingmarkeert het einde van de in deze inventaris beschrevenpériode. De
gemeente Driebruggen werd per 1 januari 1989 alweer opgeheven. De kern Hekendorp
werd vervolgens, met de kern Papekop, aan de gemeenteOudewater toegevoegd.2

Bevolking
Het inwonertal van Hekendorpsteeg tussen 1943en 1964van 790 naar 884 personen.Dit
waren voor het merendeel mensen die in Hekendorpzelf of in buurgemeentengeboren en
getogen waren. Het aantal mensen van buiten de gemeente of directe omgeving, dat zich
in de beschreven période in Hekendorpvestigdewas gering.

Inwonertallenvan Hekendorp per 1 januari3

1943 790 1958 835
1948 814 1964 884

De meeste Hekendorpers waren lid van een kerkgenootschap. Bij de tienjaarlijkse
volkstelling in 1947 was iets meer dan de helft, 52%, Nederlands-Hervormd; 31% was
Rooms-Katholiek.Tôt de Gereformeerde Kerk behoorde13%van de Hekendorpers,terwijl
ongeveer 2% aangesloten was bij een ander protestants kerkgenootschap en eveneens
2% niet tôt een kerkgenootschap behoorde. Bij de volkstelling van 1960 was het aantal
Hervormden gedaald tôt 47% van de bevolking, het aantal Rooms-Katholieken was
gestegen tôt 36%. Tôt de Gereformeerde Kerk behoorde in 1960 nog 11% van de
Hekendorpers; 3% behoorde tôt een ander protestants kerkgenootschap en 3% was
onkerkelijk.4

DeNederlands-Hen/ormdekerkteGoejanverwelle,circa1970.

2W.R.C. Alkemade, 'Inventaris van het archiefvan de gemeente Driebruggen(1960) 1964-1988 (1991) (Woerden2009),
Inleiding p. 7-14.
3 Invnr 38.
4Provinciale almanak van Zuid-Holland, 1950-1964.
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In Goejanverwelle stond sinds halverwege de negentiende eeuw een klein Hervormd
kerkje, ingebouwd tussen de woningen en winkels op de IJsseldijk. Deze kerk was een
bijkerk van de Nederlands-Hervormdegemeente van Oudewater. De Rooms-Katholieke
inwoners gingen naar de kerk in Oudewater of in Haastrecht, de Gereformeerden in
Oudewater.

Ruimtelijkeontwikkelingen 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
plattelandsgemeentenmochtenvaak slechts een beperkt aantal socialewoningen bouwen
en dan voornamelijk voor de eigen inwoners of economisch aan de gemeente gebonden
mensenvan buiten. In de beschreven période heeft de gemeente ongeveer dertig sociale
woningen gebouwd, het merendeel daarvan op basis van het eerste uitbreidingsplanvan
de gemeente, vastgesteld in 1955.5 De gemeente kocht daarvoor gronden aan,
voornamelijk in de Langeweidse Boezem. De huizen kwamen aan de Opweg en aan de
nieuw aangelegde Prinses Wilhelminastraat.6De gemeente had vanaf 1957 een eigen
Woningbedrijf voor het beheer en de exploitatie van woningwetwoningen. De verdeling
van de woonruimte in de gemeente gebeurdeop advies van deWoonruimtecommissie.7
Particulière woningbouw was eveneens beperkt en kwam pas vanaf de jaren '60 in
ruimeremate tôt stand.

Het westelijk deel van de IJsseldijk te Goejanverwelle,circa 1970.

De belangrijkste verkeersverbinding binnen de gemeente was de IJsseldijk tussen
Oudewater en de grens met de buurt Stein, die tôt de gemeente Reeuwijk behoorde. Via
deze weg waren Oudewater en Gouda te bereiken, van waaruit goede bus- en
treinverbindingen waren naar andere plaatsen. Naast deze oost-westverbinding konden
via de in zuidelijke richting lopende Opweg en Oukoperdijk Reeuwijk en Lange Ruige
Weide bereikt worden. De IJsseldijk, in Hekendorp Hekendorpse Buurtweg en
Goejanverwelle geheten, werd vlak na de tweede wereldoorlog van de provincie Zuid-
Holland in beheer en onderhoud overgenomen; tôt kort daarvoor was de weg op de dijk

5Invnr 99.
6 Invnrs 108-114.
7Invnr 161.



tussen Oudewater en Gouda een tolweg geweest. De andere wegen waren voor het
merendeel eigendom van de polderbesturen van Groot-Hekendorp en Oukoop; de
gemeente leverde een bijdrage in de kosten van het onderhoudervan.8

Veel Rooms-Katholieke Hekendorpers waren voor school- en kerkgang op Haastrecht,
gelegen aan de overkant van de Hollandsche IJssel, aangewezen. Ten behoeve van dit
verkeer hield de gemeente een veerpontje in stand, waarvan veelvuldig gebruik werd
gemaakt.9

Economie en nutsvoorzieningen
Van oorsprong vormde de veehouderij, met hieraan verwante werkzaamheden als
kaasmakerij, het belangrijkste middel van bestaan. Er was een kleine middenstand die
zich richtte op de dagelijkse levensbehoeftenvan de inwoners. De enige grote industriële
onderneming was de touwfabriek van de familie Van der Lee, die zijn bedrijfsgebouwen
had aan de HekendorpseBuurtweg,tegen de grens met de gemeenteOudewateraan.

De gemeente Hekendorp had geen eigen gemeentelijkenutsbedrijven,maar was hiervoor
aangesloten bij gemeenschappelijke regelingen ter verkrijging van elektriciteit en
drinkwater. Het drinkwater betrok de gemeente voor het grootste deel van haar inwoners
van het GemeentelijkWaterleidingbedrijf van Oudewater;de inwonersvan Oukoop kregen
hun drinkwater van het GemeentelijkWaterleidingbedrijfvan Reeuwijk.10
Vanaf 1947 werd er straatverlichting aangelegd in Hekendorp, waarvoor de elektriciteit
geleverd werd door het Gemeente-Electriciteitsbedrijfvan Oudewater. Vanaf de jaren '50
zorgde dit bedrijf ook voor de elektriciteit voor inwoners van Hekendorp. De
stroomvoorziening in Oukoop werd gerealiseerd door het Gemeentelijk Energiebedrijf van
Gouda.11

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 en een neergestort vliegtuig met een enkel dodelijk slachtoffer, niet plaats.12
De burgemeester was hoofd van de plaatselijke politie, die in 1943 van gemeentepolitie
was omgezet in een landelijk korps Staatspolitie. De enige gemeenteveldwachter, die
Hekendorp tôt 1942 had, ging naar dat korps over. Na de oorlog werd Hekendorp
onderdeel van de Groep Oudewatervan het Rijkspolitiekorps.

De brandbestrijding werd uitgevoerd door een vrijwillige brandweer. Aangezien de
gemeente een overeenkomst tôt onderlinge hulpverlening bij brand in de provincie Zuid-
Holland had afgesloten, kon de brandweer in geval van nood ook buiten de
gemeentegrenzen opereren. In 1952 kocht de gemeente zijn eerste brandweerauto;
voordien werden branden geblust met behulp van een door paard of brandweerlieden
getrokken brandspuit. In 1960 werd er aan Goejanverwelle een brandweergarage
gebouwd in combinatie met twee woningwet(boven)woningen ter vervanging van het
brandspuithuis aan de Opweg.13

8 Invnrs 118-122.
9 Invnr 127.
10Invnrs 94-95.
11Invnrs 130-131.
12Invnrs 60 en 71.
13Invnrs 68-69 en 110.



Onderwijs,welzijn en zorg

De enige school in de gemeente Hekendorpwas de openbare lagere school, gevestigd in
een 1882 gebouwd schoolgebouwaan Goejanverwelle 50. De leerlingen kregen daar les
van een hoofdonderwijzer, bijgestaan door één onderwijzeres. Het schoolgebouwwerd in
de beschreven période verschillende keren aangepast en uitgebreid.14Deze school werd
ook bezocht door kinderen uit de gemeenten Reeuwijk en Lange Ruige Weide. Het
gemeentebestuurtrad op als bestuurvan de openbareschool.

v- - '.-îït'ItiS!
L '/.A..7-.: «. USÏSEStiBH**

Tijdensdeverbouwingvandeopenbareschoolin 1960kregendeleerlingen
tijdelijkles in deraadkamervandegemeente.AchterstaatschoolhoofdVanNoort.

Voor sociale zorg voor inwoners van Hekendorp, die geen beroep konden doen op de
kerkelijke armbesturen,was er het Algemeen BurgerlijkArmbestuur. Dat hield zich onder
andere bezig met het verlenen van financiële ondersteuning. Het Burgerlijk Armbestuur
van Hekendorp werd met ingang van 1 januari 1965, kort na de opheffing van de
gemeente, toen de nieuweAlgemene Bijstandswet in werking trad opgeheven.15

Voor medische zorg waren inwoners van de gemeente aangewezen op artsen in de
gemeenten Oudewater of Lange Ruige Weide. Wel was er in Hekendorp een
onderafdeling van de Vereniging Het Groene Kruis, waarvan de hoofdzetel in Driebruggen
gevestigdwas.

Cultuur, monumentenen verenigingsleven
Culturele voorzieningenwaren er in Hekendorp niet of nauwelijks.De plaatselijkezang- en
toneelverenigingen hielden hun bijeenkomsten in een lokaal van het voormalig
schoolgebouw aan Goejanverwelle (de voorganger van de openbare lagere school), dat
ook als raadhuis fungeerde. Deze ruimte bleek echter te beperkt, zodat er halverwege de
jaren '50 een initiatief vanuit de inwoners ontstond om een verenigingsgebouwte stichten.
Dit leidde in 1957 tôt de totstandkoming van het dorpshuis De Boezem aan de nieuwe

14Invnrs 142-147.
15Invnrs 131-135.



Prinses Wilhelminastraat.16Hier konden de verschillende verenigingen hun repetities,
vergaderingen en uitvoeringen in een gepaste ruimte houden.

De "justitiepaal"te Goejanverwelle,circa1970.

Hekendorp teit een aanzieniijk aantal monumentale gebouwen, maar in de beschreven
période waren er slechts twee Rijksmonumenten:de eeuwenoude "justitiepaal" een beeld
van Vrouwe Justitia als symbool van de vroegere hoge rechtsheerlijkheidHekendorp, in
de kern Goejanverwelle en de Oukoopse poldermolen aan de Prinsendijk,daterend uit het
laatste kwart van de zeventiende eeuw. De paalwas eigendomvan de gemeente, die hem
echter nauwelijks in goede staat hield; de molenwas eigendomvan de polder en later van
de Zuid-Hollandse molenorganisatie.17

Bestuur en orqanisatie van de gemeente Hekendorp 1943-1964

Gemeentebestuur
De gemeente Hekendorp 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 Papekop. 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 Hekendorpzonder 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 gemeentesecretaris had 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
burgemeester en wethouders vormden. Dit bleef zo gedurendede beschrevenpériode.

16Invnr 156.
17Invnrs 152-153.
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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
Papekopwerd in 1951 eenwoning aan de Kerkweg in Driebruggenaangekocht, maar pas
in 1955 door burgemeester Prinsen betrokken. Brinkman ging in 1951 als burgemeester
van Hekendorpmet pensioen. In zijn plaats werd in 1952 de burgemeestervan Reeuwijk,
P. Feitsma, tôt waarnemend burgemeester benoemd; vanaf 1955 werd het
burgemeestersambtvervuld door H. Prinsen. Hij kon al in 1962vanwege 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 LangeRuigeWeide, Hekendorpen Papekop per 1 februari 1964 bleef Prinsen
nog enkele maanden burgemeestervan de nieuwegemeenteDriebruggen.18

De gemeenteraad vergaderde gemiddeld zes keer per jaar in een lokaal van de
voormalige openbareschool aan Goejanverwelle52, die in 1882 leegwas komen te staan.
Dit lokaal werd officieel aangewezen als raadkamer, waardoor het gebouw de officiële
status van gemeentehuis van Hekendorp verwierf. De secretarie van de drie gemeenten
was ondergebracht in het gemeentehuisvan Lange RuigeWeide te Driebruggen

InstallatievanburgemeesterH.Prinsen,8september1955.Loco-burge-
meesterTh.deVoshangtdenieuweburgemeesterdeambtsketenom.

Burgemeestersvan Hekendorp1943-1964
1928-1951 LeendertCornelis Brinkman (AR)

VoorheenburgemeestervanDenBommel,ontslagvanwegepensionering
1952-1955 Pieter Feitsma (PvdA),wnd.

BurgemeestervanReeuwijksinds1948,vertrekinverbandmetbenoemingtôt
burgemeestervanSliedrecht

1955-1964 Hendrik Prinsen (AR)
Voorheenambtenaarbij hetwaterschapDeReggeteAlmelo,na1964waarnemend

burgemeestervanDriebruggen

18DocumentatiecollectieRHC Rijnstreeken Lopikerwaard, 'Politiek en bestuur Hekendorp'



Wethouders van Hekendorp 1943-1964
1935-1945 G. Kok(CHU)
1945-1946 M. Hoogenboom(KVP)
1945-1949, 1953-1964 A. Vermeer (CHU)
1946-1958 Th. de Vos (KVP)
1949-1953 A. Vermeij (Gemeentebelangen)
1958-1964 J.Th. de Jong (KVP)

Raadsledenvan Hekendorp1945-1964
1945-1964 A. Vermeer (CHU)
1945-1958 Th. deVos (KVP)
1945-1950 J.J. de Jong (Gemeentebelangen)
1945-1946 A. van Dam (AR)
1945-1946 A. Potuyt (AR)
1945-1964 A. Vermeij (Gemeentebelangen)
1945-1946 M. Hoogenboom(KVP)
1946-1964 I. Verweij (SGP)
1946-1947 J. van Hemert (ARP)
1946-1949 J.W. van Rossum (KVP)
1947-1964 P. Verwoerd (ARP)
1949-1964 J.Th. de Jong (KVP)
1951-1953 C. Vonk (Gemeentebelangen)
1953-1964 B.W. van der Lee (WD)
1958-1964 A.G. Hoogenboom(KVP)

Gemeenschappelijkesecretarie Lange RuigeWeide, Hekendorpen Papekop

De gemeentesecretarie van Hekendorp en Papekopwas tôt begin 1943 gevestigd in een
pand aan de Leeuweringerstraat in Oudewater. Oorspronkelijkwas 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 RuigeWeide
verplaatst naar diens woning inWoerden. De secretaris van Hekendorpen Papekop,A.G.
van der Roest, was woonachtig in Oudewater; dat gold ook voor de gemeentearchitect
J.C. Hoogendoorn, die zowel in de drie gemeentenals in Oudewaterdie functie vervulde.

Toen secretaris A.G. 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 middelenen 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 1955werd 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
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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 RuigeWeide 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.
Loggerswerd in 1946 benoemd tôt burgemeestervanWormer; hij werd opgevolgd door J.
Lustig, voorheen werkzaam op het provinciehuis in Den Haag, die de functie tôt aan de
opheffing van de gemeentevervulde.

HetgemeentehuisvanHekendorpteGoejanverwelle.

Het archief en de inventarisatie

Archiefruimtesen -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 1948wordt er
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 onbeschermdop zolder.' Met de verbouwing van het
gemeentehuis in 1955werd er een nieuwe archiefkluisgebouwd.

In dit gemeentehuis bleven de archiefbescheiden staan tôt 1972, het jaar waarin de
gemeente Driebruggen zich, als rechtsopvolger van de in 1964 opgeheven gemeente
Hekendorp, aansloot bij het Streekarchivariaat Rijnstreekte 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 1982verhuisde het archief nogmaals, ditmaal naar Driebruggen. Hier was
een nieuw gemeentehuismet 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 gemeenteOudewater.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
HistorischCentrum Rijnstreek en Lopikerwaard.19

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 Hekendorpen 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
archief van de oude gemeente Hekendorp met ingang van die datum werd afgesloten.
Stukken van buiten deze période worden alleen in deze inventaris opgenomenwanneer
het zwaartepunt van het betreffendedossier 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 afzonderlijkegemeenten
was er 4,5 meter archief van Lange RuigeWeide, 4 meter van Hekendorpen 3 meter van
Papekop. Naar verhouding zijn er weinig uniform geordende sériés, zoals notulen,
begrotingen, rekeningen, aanwezig.

Gedeponeerde archieven
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 Woonruimtecommissiewordt 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 gemeentelijke archievenbewaard.

De bouwvergunningen zijn niet opgenomen in de beschrijvende inventaris. Dit fonds
bouwvergunningen stond 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 registratuuren 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

19W.R.C. Alkemade, 'Inventaris van het archiefvan de gemeente Driebruggen (1960) 1964-1988(1991) (Woerden2009),
Inleiding p. 7-14.
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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
BasisArchiefcode ingedeelde, getypte dossierinventaris.
Voor bepaalde zaken, in het bijzonder betreffende de organisatie en het personeel,
werden gezamenlijke dossiers voor de drie gemeenten bijgehouden. Hiernaastwerden er
per gemeente aparté dossiers voor andere zaken aangelegd, voornamelijk betrekking
hebbend op de taakuitvoering. Dit takenpakket omvat de uitvoering van taken van een
gemeentelijkeorganisatieen dit bleef in de beschrevenpériode redelijk constant.20

Selectie en vernietiging
Ondanks de vele verhuizingenmaakt het archief een redelijk complété indruk en geeft een
goed beeld van de gemeentelijke organisatieen haar handelen in de beschrevenpériode.
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
structurelewijze op basis van de toen geldendevernietigingsregelsuit 1948.
Bij de inventarisatieviel 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 bevestigddoor een oud-medewerkervan de drie gemeentes.

Verantwoordingvan 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 Hekendorp
wordt via zogenaamde "blanco nummers" verwezen naar de betreffende
inventarisnummersvan het archief van LangeRuigeWeide.

Verder werden tijdens het beschrijven diverse archiefstukken aangetroffen die tôt het
archief van de rechtsvoorganger gemeente Hekendorp vôôr 1943 of de rechtsopvolger
gemeente Driebruggenbehoren. Deze archiefbescheidenzijn tijdens de inventarisatievan
het archief afgescheidenen in het desbetreffendegemeentearchiefopgenomen.

Door de provinciaal archivaris van Zuid-Holland werden dossiers van Gedeputeerde
Staten betreffende bestemmingsplannen geschonken aan het RHC. Eventueel
ontbrekende plannen in het gemeentearchief van Hekendorp zijn hiermee aangevuld.
Hierbij kwam het voor dat er in het archief van de gemeente ongetekende stukken
aanwezig waren, waarvan hetzelfde exemplaar ook in de dossiers van de Provincie
werden aangetroffen die wél door Gedeputeerde Staten getekend waren. In dit geval
werden deze stukken omgewisseld.

20W.R.C. Alkemade, 'Inventaris van de archieven van de gemeente Lange RuigeWeide, 1609-1938 (1964) (Woerden
1993), Inleidingp. iV-XIV.



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, samenmet 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 Hekendorpsepersoneelsdossierswerden bewaard;de
personeelsdossiers van ambtenaren in dienst van de drie gezamenlijke gemeenten zijn
opgenomen in het archief van de centrumgemeenteLangeRuigeWeide.

Omvang en materiële toestand
Het archief van de gemeente Hekendorp over de période 1943-1964 beslaat na de
inventarisatie 2,75 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 deArchiefwet-1995.

Toegankelijkheid
Het archief is geheel openbaar. Dit geldt dus ook voor de stukken betreffendede Tweede
Wereldoorlog en de nasleep hiervan. Het archief staat binnen het RHC bekend onder
beheersnummerR040b.
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INVENTARIS VANHETARCHIEF VANDE GEMEENTEHEKENDORP,
GEVORMDONDERHET BEHEER VANDE GEMEENTESECRETARIS,

(1906) 1943-1964(1966)

STUKKENVANALGEMENEAARD

1. Notulenvan de vergaderingenvan de gemeenteraad,
1945-1964. 1 pak

2. Notulen van de vergaderingen van het collège van Burgemeester en
Wethouders,
1945-1947. 1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

ORGANISAT! E

Grondaebied en aemeenteliike herindelinq

Stukken betreffende de gemeentelijke reactie op een herindelingsplan van
GedeputeerdeStaten,
1946-1947. 1 omslag

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.

Eiqendommen

Stukken betreffendede aankoopvan onroerendgoed,
(1906) 1949-1964. 1 omslag

NB:Zie vooreenspecificatievandeinhoudvanditinventarisnummerbijlage1.

Stukken betreffendede verkoop van onroerendgoed,
1950-1963. 1 omslag

NB:Zie vooreenspecificatievandeinhoudvandit inventarisnummerbijlage2.

Stukken betreffende de exploitatie, 1942-1952, en de sloop van het
voormalig tolhuis van de Zandweg Gouda-Goejanverwelle aan
Goejanverwelle34 (aanpassen),
1955. 1 omslag
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Financiën

Begrotingen

7-10. Begrotingenmet Memories van Toelichtingen bijlagen,
1943-1963. 4 pakken

7. 1943-1947;
8. 1948-1952;

9. 1953-1958;
10.1959-1963.

11. Raadsbesluitentôt wijziging van de begrotingmet Memoriesvan Toelichting,
1943-1963.

Rekeningen

1 pak

12-15. Rekeningenmet bijlagen,
1943-1963. 4 pakken

12. 1943-1948;
13. 1949-1953;

14. 1954-1958;
15. 1959-1963.

16-17. "Staten J en K", verzamelstaten van inkomsten en uitgaven op de
gemeenterekening,
1943-1955 en 1963.

16. 1943-1955; 1 pak
17. 1963.

1 pak en 1
omslag

18-20. Grootboekkaartenvan inkomstenen uitgaven,
1956-1961. 3 pakken

18. 1956-1957;
19. 1958-1959;

20. 1960-1961.

Contrôle

21. Raadsbesluit tôt vaststelling van de regels voor de contrôle op het financieel
beheer,
1951. 1 stuk

Raadhuis en secretarie

Raadhuis

22. Stukken betreffendede aanschaf van nieuwmeubilairvoor het raadhuis,
1949. 1 omslag

23. Stukken betreffende de vernieuwingvan de kap van het raadhuis,
1952. 3 stukken
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Gemeentesecretariete Driebruggen

Stukken betreffende de verbouw van het gemeentehuis en de
gemeentesecretariete LangeRuigeWeide,
1948-1949en 1954-1955.

A/S:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr31.

Stukken betreffende de huurbijdragen van de gemeenten Hekendorp en
Papekopvoor het gebruik van het gemeentehuis in de gemeente LangeRuige
Weide,
1956-1965.

A/S:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr33.

Archief

Stukken betreffende de zorg voor het oud en dynamisch archief van de
gemeenten Lange RuigeWeide, Hekendorpen Papekop,
1943-1956.

A/6.ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr38.

Orqanen en functionarissen

Gemeenteraad

24. Stukken betreffendede verkiezingvan de noodgemeenteraad,
1945. 1 omslag

25. Processen-verbaal van het hoofdstembureau inzake de vaststelling van de
uitslagenvan de gemeenteraadsverkiezingen,
1946-1962. 1 omslag

26. Besluiten van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland betreffende
de vaststelling van presentiegeldenvoor raadsleden,
1946-1963. 1 omslag

27. Staat van in 1946gekozen nieuwegemeenteraadsleden,
1946. 1 stuk

28. Stukken betreffendede tussentijdsebenoemingvan raadsleden,
1947-1951. 1 omslag

Collègevan burgemeesterenwethouders

29. Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en het ontslag van
wethouders,
1944-1958. 1 omslag

30. Staat van gegevens betreffende het dagelijks bestuur van de gemeente in
de période 1940-1945,
1945. 1 stuk
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Functionarissen

Stukken betreffende de aanwijzing van de gemeenteontvanger van Lange
Ruige Weide tevens tôt ontvanger van de gemeente Hekendorp,
1951-1952.

A/8.Z/'earchief Lange Ruige Weide 1939-1964,invnr49.

Orqanisatie en formatie van de secretarie

Stukken betreffende de personeelsformatie op de gemeenschappelijke
secretarie van de gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop,
1943-1958.

A/6:Z/'earchief Lange Ruige Weide 1939-1964, invnr 52.

Personeelszaken

Personeelsleden

31-34. Personeelsdossiers,
(1919) 1943-1 963. 4 omslagen

31.
32.
33.
34.

A. Bos, hoofdvan de openbare lagere school, 1919-1957;
H. van der Grift, gemeenteontvanger, 1939-1951;
C. Molendijk,gemeenteveldwachteren bode, 1943-1946;
H.K.J. van Noort, hoofd van de openbare lagere school, 1957-1963.

A/6: Z/'e voor personeel in dienst van de gezamenlijke gemeentes Hekendorp,
Papekop en Lange Ruige Weide archief Lange Ruige Weide 1939-1964, invnrs
53-69.

lnstructies

35. Instructie voor de gemeentesecretaris, 1950, met verordening tôt wijziging,
1956. 2 stukken

36. lnstructies voor de gemeenteontvanger, 1952, met raadsbesluit tôt wijziging,
1956.

Instructie voor de ambtenaren op de gemeenschappelijke secretarie van de
gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop,

1 omslag

37.

1956.

A/6:Z/'earchief Lange RuigeWeide 1939-1964, invnr 75.

Instructie voor de gemeentearts,
1962. 1 stuk

Rechtspositie

38. Oorlogsvrijwilligersverordening,
1947. 1 stuk
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39. Verordeningen tôt wijziging van het AlgemeenAmbtenarenreglement-1939
met afschrift van het règlement uit 1939,
1953-1954. 1 omslag

40. AlgemeenAmbtenarenreglement,1956, met verordeningentôt wijziging,
1957, 1959, 1961, 1962en 1963. 1 omslag

41. Arbeidsovereenkomstenverordening,1956, met verordeningentôt wijziging,
1957, 1959, 1961en 1963. 1 omslag

Werktijden en vakantieregeling

42. Raadsbesluiten tôt vaststelling van vakantie- en verlofregelingen voor het
gemeentepersoneel,
1956. 2 stukken

Stukken betreffende de vaststelling van verlenging van arbeidstijd voor het
gemeentepersoneelvan de gemeenten Lange RuigeWeide, Hekendorp en
Papekop,
1956-1957.

A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr81.

Stukken betreffende de invoering van de vijfdaagse werkweek voor het
gemeentepersoneelvan Lange RuigeWeide, Hekendorpen Papekop,
1960.

A/6:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr83.

Bezoldiging

43. Salarisverordeningen, 1943 en 1946, met verordeningen tôt wijziging en
stukken betreffendede totstandkoming,
1943-1946. 1 omslag

Salarisverordeningen, 1948, 1950, 1955, 1958 en 1960-1962, met
verordeningen tôt wijziging en stukken betreffendede totstandkoming,
1948-1962.

A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr85.

Toelagen en vergoedingen

44. Verplaatsingskostenverordeningen, 1948 en 1962, met verordening tôt
wijziging,
1963. 3 stukken

Verordeningen betreffendede toekenning van extra uitkeringenen toelagen
aan het gemeentepersoneel van de gemeenten Lange Ruige Weide,
Hekendorpen Papekop,
1950-1953.

A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr87.
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Verordeningen op de toekenning van een tegemoetkoming in
ziekteverzekeringskosten aan personeel in de gemeenten Lange Ruige
Weide, Hekendorp en Papekop, 1951-1954,met verordening tôt wijziging,
1954.

A/6;Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr88.

45. Besluit tôt regeling van de reis- en verblijfkostenregelingen bij dienstreizen
van gemeentepersoneel,
1956. 1 stuk

46. Studietoelageverordeningen voor het gemeentepersoneel, 1956 en 1962,
met stukken betreffende de totstandkoming,
1956-1962. 1 omslag

47. Wachtgeldverordening, 1956,met verordeningentôt wijziging,
1957, 1959, 1961, 1962en 1963. 1 omslag

48. Kindertoelageverordening,1956,met verordeningentôt wijziging,
1957, 1959, 1960, 1961en 1962. 1 omslag

49. Uitkeringsverordening, 1956,met verordeningentôt wijziging,
1959, 1961 en 1963. 1 omslag

50. Spaarverordening, 1960, met stukken betreffende de voorbereiding en
vaststelling,
1960-1961. 1 omslag

51. Verordening op de toekenning van een tegemoetkoming in bovenmatige
ziektekosten,
1963. 1 stuk

52.

Overige personeelsaangelegenheden

Stukken betreffende verkrijging van vrijstelling van tewerkstelling in
Duitsland voor personeel van de gemeenten Lange Ruige Weide,
Hekendorpen Papekop,
1943.

A/6;Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr96.

Stukken betreffende de toetreding en deelname aan de gemeenschappelijke
regeling Instituut ZiektekostenverzekeringAmbtenaren Zuid-Holland,
1953-1960. 1 omslag
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TAAKUITVOERING

Belastinaen en retributies

53. Legesverordeningen,1943en 1946,met verordening tôt wijziging,
1948. 1 omslag

54. Verordeningen op de heffing van opcenten op de personele belasting met
bijlagen,
1943, 1944en 1950. 1 omslag

55. Verordeningen op de heffing van opcenten op de grondbelasting, 1943 en
1950,met bijlage,
1943-1950. 3 stukken

56. Verordeningen op de heffing en invordering van verlofs- en
vergunningsrechtenop grond van de Drankwet,met bijlagen,
1950. 1 omslag

57. Verordeningenop de heffing en invorderingvan hondenbelasting, 1955, met
bijlage, met verordening tôt wijziging, 1957, en stukken betreffende de
totstandkoming,
1955-1957. 1 omslag

58. Verordeningen op de heffing en invordering van straatbelasting, 1956 en
1961, met verordening tôt wijziging,
1960. 1 omslag

Qpenbare orde, veiliqheid en iustitie

Politie,openbareorde en openbarezedelijkheid

59. Staten van verleende vergunningen op grond van de Drankwet met
vermeldingvan de daarvoor verleendevergunningsrechten,
1931/1932-1956/1957. 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.

A/S.Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr108.

Stukken betreffende de toekenning en afwijzing van verzoeken om een
vergunning (Ausweis) om buiten spertijd buitenshuiste verblijven,
1940-1944.

A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr107.

60. Maandrapporten met betrekking tôt politiezaken, opgesteld door de
burgemeester,
1941-1944. 1 omslag
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61. Stukken betreffende verzoeken tôt ontheffing van verbodsbepalingen voor
het venten in de gemeente,
1943. 1 omslag

62. Lijst van leden van de Vrijwillige Hulppolitie,
[1944], 1 stuk

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.

A/6.Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr117.

63. Verordeningen tôt aanvulling en wijziging de Algemene Politieverordening-
1891, 1949, 1952 en 1960,met stukken betreffendede totstandkoming,
1960. 1 omslag

64. Brief aan de Commissaris der Koningin waarin meegedeeld wordt, dat er
geen tegen sabotage te beschermenbedrijven in de gemeente aanwezigzijn,
1951. 1 stuk

65. Verklaring van de Officier van Justifie dat het stoffelijk overschot van een
persoon die in Hekendorpeen niet natuurlijkedood gestorven is, vrijgegeven
magworden, 1 stuk
1956.

Brandweer

66. Stukken betreffende het personeelvan de vrijwillige brandweer,
1943-1960. 1 omslag

67. Rapport van de Zuid-HollandscheProvinciale Brandweerbondbetreffendede
organisatie van de brandweer in de gemeente,
1952. 1 stuk

68. Stukken betreffende de aankoop van een nieuwe brandweerauto met
motorspuit,
1952-1954. 1 omslag

69. Besluiten tôt wijziging van de gemeenschappelijke regeling tôt onderlinge
hulpverlening bij brand in de provincieZuid-Holland,
1954 en 1957. 2 stukken

Stukken betreffende de bouw en financiering van twee woningwetwoningen
en een brandweergarageaan Goejanverwelle40-44,
1955-1960.

A/6:Z/'einvnr65.

70. Organisatieverordening voor de brandweer, 1953, met verordening tôt
wijziging,
1956. 2 stukken
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Calamiteitenbestrijding

71. Stukken betreffende genomen maatregelen bij bominslagen en bij het
neerstortenvan een Engelsvliegtuig op 26 juni 1943,
1943-1945. 1 omslag

72. Stukken betreffendede Luchtbeschermingsdienst,
1943-1946. omslag

73. Stukken betreffende de plaatsing van dreggen ter beperking van het
verdrinkingsgevaar,
1947.

omslag

74. Stukken betreffende het aanschaffen van materieel, kleding en overige
uitrusting ten behoevevan de noodwachtersvan de BeschermingBevolking,
1953-1962. omslag

Justifie

Stukken betreffendede beslagleggingop eigendommenvan politieke partijen
en verenigingen door de Duitse bezetter in de gemeenten Lange Ruige
Weide, Hekendorpen Papekop,
1941-1943.

NB:lie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr136.

75. Stukken betreffendemaatregelenten behoevevan de terugkeer van politieke
delinquenten, 4 stukken
1945-1947.

76. Stukken betreffende het beheer van de eigendommen van politieke
delinquenten (NSB-ers),
1945-1950. 1 omslag

Bevolking en Burqerliike Stand

77. Staten van het bevolkingsverloop,
1943-1963. 1 omslag

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

Stukken betreffende de bewaking van de bevolkingsregisters tegen
vernietiging en diefstal,
1943-1944.

NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr143.

79. 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 BurgerlijkeStand, 1 omslag
1945.
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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.

A/S:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr145.

80. Stukken betreffende het overlijden van een inwoner van Hekendorp in 1944
tijdens verblijf in Duitsland,
1946. 3 stukken

81. Stukken betreffende het verlies van het Nederlanderschap van zeven
inwoners van de gemeente wegens vrijwillige dienstneming in Duitse
krijgsdienst en de naturalisatievan één van deze inwoners,
1948-1955. 1 omslag

82. Stukken betreffende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke
stand,
1951-1958. 1 omslag

83. Brieven van de burgemeester aan het Ministerie van Justitie waarin
medegedeeld wordt dat twee van de uitoefening van het kiesrecht
uitgesloten personen, uit de gemeentevertrokkenzijn, minuten,
1954-1955. 2 stukken

84. Rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de
uitkomsten van de AlgemeneWoningtellingvan 1956 in de gemeente,
1957en 1958. 2 stukken

85. Rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de
AlgemeneVolkstelling,
1960. 1 katern

Verkiezinqen

86. Processen-verbaal van het hoofdstembureau inzake de vaststelling van de
uitslagenvan de Statenverkiezingenin de gemeente,
1946-1962. 1 omslag

87. Processen-verbaal van het hoofdstembureau inzake de vaststelling van de
uitslagenvan de Tweede Kamerverkiezingenin de gemeente,
1946-1963. 1 omslag

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, Hekendorpen Papekop,
1956-1962.

A/6:Z/'earchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr156.
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88. Stukken betreffende de verlening van subsidie aan de afdeling Lange Ruige
Weide,Waarder en Hekendorpvan de vereniging Het Groene Kruis,
1956-1961. 1 omslag

Toezicht op voedingswaren

89. Verordeningentotwijzigingvan de Keurloonverordening-1938
1946, 1947, 1948, 1958, 1961, 1962en 1963. 1 omslag

Stukken betreffende een geschil binnen de gemeenschappelijke regeling
KeuringskringOudewater betreffende de eerlijke verdeling van te ontvangen
keurlonen,
1947-1948.

A/6:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr161.

90. Besluiten tôt wijziging van de verordening op de keuringsdienst van vee en
vlees-1938,
1952en 1954. 2 stukken

91. Verordening op de keuring van waren,
1956. 1 stuk

92. Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees, 1958, met
verordeningentôt wijziging,
1959 en 1960. 3 stukken

Stukken betreffendehet verzoek tôt het aanwijzen van de slachtplaatsvan G.
Rietveld in Papekop als noodslachtplaats van de gemeenschappelijke
regelingvan de Vleeskeuringsdienstvan de Kring Oudewater,
1959-1962.

NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr165.

Bestrijdingbesmettelijkeziekten

93. Brief van de voorzitter van het Collège van Gedeputeerde Staten met het
verzoek de in 1948 vastgestelde verordening op de heffing en invordering
van besmettelijke ziektegelden aan te passen, met de gewijzigde
verordening,
1948 en 1949. 2 stukken

Drinkwatervoorziening

94. Stukken betreffende de leveringvan drinkwater aan de kernen Hekendorpen
Goejanverwelledoor het GemeentelijkWaterleidingbedrijf van Oudewater,
1951-1960. 1 omslag

95. Stukken betreffende de levering van drinkwater aan de kern Oukoop en de
Prinsendijkdoor het GemeentelijkWaterleidingbedrijf van Reeuwijk,
1955-1960. 1 omslag
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Afvalverwijdering

96. Stukken betreffende het ophalen en storten van huisvuil in Hekendorp, vanaf
1963 in Reeuwijk,
1949-1963. 1 omslag

97. Verordening op de destructie van gestorven vee en slachtafval, 1958, met
verordening tôt wijziging,
1963. 2 stukken

Riolering

98. Stukken betreffende een conflict met het polderbestuurvan LangeWeide en
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake het zonder lozingsvergunning
aanleggen van riolering in het uitbreidingsplanHekendorp,
1958-1962. 1 omslag

Ruimteliike ordeninq en volkshuisvestinq

Ruimtelijke ordening

99. Uitbreidingsplan Hekendorp, 1955, met stukken betreffende de
voorbereiding, vaststelling, goedkeuringen wijziging,
1955-1956. 1 omslag

100. Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van en onthouding van
goedkeuring aan de Herzieningvan het uitbreidingsplanHekendorp,
1962-1965. 1 omslag

Bouwverordening

101. Verordeningen tôt wijziging van de Bouwverordening-1936, 1942, 1943,
1950, 1953en 1962,met gedrukt afschrift van de Bouwverordening,
1936.

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 kunnenworden beschouwd,
1954.

NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr177.

Woningbouw; algemeen

102. Stukken betreffende het bouwrijp maken van gronden aan de Opweg,
1952-1953.

103. Staten van vestiging in en vertrek van personen uit de gemeente, opgemaakt
ten behoeve van de planningvan dewoningbouw,
1953-1955.

Stukken betreffende de toekenning van woningbouwcontingenten aan de
gemeenten Lange RuigeWeide, Hekendorpen Papekop,
1954-1964.

1 omslag

1 omslag

NB: ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr180.
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104. Stukken betreffende het bouw- en woonrijp maken van gronden in het
UitbreidingsplanHekendorp,
1956-1958. 1 omslag

Woningbouw;socialewoningbouw enwoningverbetering

Woningbedrijf

105. Verordeningop het beheer van hetWoningbedrijf,
1957. 1 stuk

106. Begrotingenvan hetWoningbouwbedrijf,met raadsbesluitentôt wijziging,
1957-1963. 1 omslag

107. Rekeningenvan hetWoningbouwbedrijf,
1957-1964. 1 omslag

Bouw en verbetering

108. Stukken betreffende de bouw en financiering van drie woningwetwoningen
aan de Opweg 8-12,
1950-1955. 1 omslag

109. Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan de Opweg 14-20,
1952-1955. 1 omslag

110. Stukken betreffende de bouw en financiering van twee woningwetwoningen
en een brandweergarageaan Goejanverwelle40-44,
1955-1960. 1 omslag

111. Stukken betreffende de bouw en financiering van acht woningwetwoningen
aan de PrinsesWilhelminastraat 10-24,
1958-1959. 1 omslag

112. Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan de PrinsesWilhelminastraat 2-8,
1960-1963. 1 omslag

113. Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan de PrinsesWilhelminastraat 1-7,
1961-1964. 1 omslag

114. Stukken betreffende de bouw en financiering van vier woningwetwoningen
aan de PrinsesWilhelminastraat 9-15,
1962-1964. 1 omslag

Weqen. waterstaatszaken. verkeer en vervoer

Wegen; algemeen

115. Stukken betreffende de klassering van B-wegen in de gemeente, met een
toelichtingvan beleidmet betrekking tôt het berijdenen gebruik hiervan,
1943-1955. 1 omslag
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116. Verslagen van de toestand van dewegen in de gemeente,
1950-1963. 1 omslag

117. Stukken betreffende de vaststelling van de bebouwde kommen binnen de
gemeente op grond van deWegenverkeerswet,
1956, 1958 en 1963. 1 omslag

Wegen; overname in eigendom,beheer en onderhoud

118. Stukken betreffende de overname van het beheer en onderhoud van de
IJsseldijk onder Goejanverwellevan de provincieZuid-Holland,
1946-1948. 1 omslag

119. Stukken betreffende de overname van het beheer en onderhoud van het
"molenpad" op de Prinsendijk van het bestuur van de polder Oukoop en
Negenviertel,
1953-1956. 1 omslag

Wegen; aanleg, onderhouden reconstructie

120. Stukken betreffende de toekenning van een bijdrage aan de polderbesturen
van Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp in de onderhoudskosten van de
HekendorpseBuurt,
1946-1951. 1 omslag

121. Stukken betreffende de verharding van een deel van de IJsseldijk te
Goejanverwelle,
1950-1952. 1 omslag

122. Stukken betreffende de toekenning van een bijdrage aan het polderbestuur
van Oukoop en Negenviertel in de onderhoudskostenvan de Oukoopsedijk,

123. Stukken betreffende de aanleg van een oprit vanaf de Opweg naar de dijk te
Goejanverwelle,
1961. 1 omslag

Straatverlichting

124. Stukken betreffende de aanleg van straatverlichting door het Gemeentelijk
Gas-,Water- en Electriciteitsbedrijfvan de gemeenteOudewater,
1947-1958. 1 omslag

Openbaar vervoer

125. Register van verleende taxivergunningen,
1946-1960. 1 omslag

126. Stukken betreffende de verlening van taxivergunningen aan ondernemers in
de gemeente,
1946-1959. 1 omslag

127. Stukken betreffende het overzetveer over de Hollandsche IJssel van en naar
Haastrecht,
1955-1963. 1 omslag
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Economische zaken en arbeidsaanqeleqenheden

Landbouwen jacht

128. Staten van statistische opgavenmet betrekkingtôt de landbouw,
1943-1953.

Bekendmakingvan het verbod om mollen of egels te vangen of te doden,
1954.

A/6:lie archiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr218.

129. Verordeningop de bestrijdingvan muizenen ander ongedierte,
1960.

1 omslag

1 stuk

Handel en industrie

130. Verordeningen op grond van de Winkelsluitingswet, 1952 en 1955, met
stukken betreffende de voorbereiding,
1952-1955. 1 omslag

Energievoorziening

131. Stukken betreffende de levering van elektriciteit door het Gemeente-
Electriciteitsbedrijfte Oudewater aan de gemeentenHekendorpen Papekop,
1952-1956. 1 omslag

132. Stukken betreffende de levering van elektriciteit door het Gemeentelijk
Energiebedrijfvan Gouda ten behoevevan de kern Oukoop,
1955-1961. 1 omslag

133. Koninklijk Besluit waarbij uitbreiding van aardolie- en aardgasconcessies
verleend worden aan de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij, onder
meer in de gemeente Hekendorp,
1957. 1 stuk

134.

Distribuée

Stukken betreffende de deelname van de gemeenten Lange Ruige Weide,
Hekendorp en Papekop aan de gemeenschappelijke regeling
DistributiedienstWoerden,
1941-1948.

A/6:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr227.

Arbeidsaangelegenheden

Stukken betreffende de vrijwillige of gedwongen inzet van arbeiders in dienst
van de Duitse bezetter,
1940-1945. 1 omslag
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Zorq voor armen en slachtoffers van rampen en oorloqsqeweld

Armenzorg

135. Begrotingenvan het Algemeen BurgerlijkArmbestuur,
1943-1963. 1 pak

136. Rekeningenvan het Algemeen BurgerlijkArmbestuur,
1943-1963. 1 pak

137. Staten van inlichtingen betreffendede armenzorg in de gemeente,
1945-1958 en 1960-1961. 1 omslag

138. Staten van de armenzorg in de gemeente, ten behoeve van het Centraal
Bureau voor de Statistiek,
1946-1963. 1 omslag

139. Verordening tôt wijziging van het règlement van het Algemeen Burgerlijk
Armbestuur, 1951, met besluit tôt opheffing,
1966. 2 stukken

Zorg voor slachtoffersvan rampenen oorlogsgeweld

Stukken betreffende de toekenning van vergoedingen door het Rijk aan
eigenaars van door oorlogsschade geheel of gedeeltelijk verwoeste
gebouwen in de gemeenten LangeRuigeWeide, Hekendorpen Papekop,
[1943]-1945.

NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr237.

140. Stukken betreffende de toekenning van vergoedingen door het Rijk aan
eigenaars van door oorlogsschade geheel of gedeeltelijk verwoeste
gebouwen en eigendommen, 1 omslag
1943-1958.

141. Stukken betreffende de eventuele opvangmogelijkhedenin de gemeente voor
évacués ten gevolge van calamiteiten,
1951-1963. 1 omslag

Stukken betreffende de opvang van evacuees uit door de watersnood
getroffen Zuid-Hollandse en Zeeuwse gemeenten in de gemeenten Lange
RuigeWeide, Hekendorpen Papekop,
1953.

142.

NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr239.

Onderwijs

Openbare lagere school, Goejanvewelle50

Stukken betreffende aanpassingen van het leerplan van de openbare lagere
school,
(1941) 1948-1949. 1 omslag
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143. Staten van gegevens betreffende de toestand van het openbare lager
onderwijs in de gemeente,
1943-1944, 1946-1947 en 1950-1954. 1 omslag

144. Staten van uitgaven en inkomsten van de gemeente ten behoeve van het
lager onderwijs,
1943en 1946-1955. 1 pak

145. Stukken betreffendeverbouwingenen de uitbreidingvan het schoolgebouw,
1947-1963. 1 omslag

146. Besluit tôt het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de
gemeente Lange Ruige Weide inzake het schoolgaan van leerlingen uit die
gemeente op de openbareschool in Hekendorp,
1949. 1 stuk

147. Besluiten van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waarin ingestemd
wordt met het instandhoudenvan de openbare lagere school in de gemeente,
1960en 1964, met stukkenbetreffendede voorbereiding,
1959-1964. 1 omslag

Overige aangelegenhedenbetreffendehet onderwijs

148. Verordening tôt vaststellingvan de hoogtevan het schoolgeld,
1946. 1 stuk

149. Stukken betreffende de deelnameaan de Stichting SchooltandverzorgingLek
en IJssel,
1950-1961. 1 omslag

150. Stukken betreffende de poging van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs
Hekendorp om te komen tôt de oprichting van een protestants-christelijke
lagere school in de gemeente,
1957. 1 omslag

151. Briefwisselingmet de Vervoerscommissievan de Christelijke Kleuterschoolte
Lange Ruige Weide betreffende de afwijzing van een verzoek om een
bijdrage in de vervoerskosten,
1959-1960. 2 stukken

Monumentenzorq

152. Stukken betreffende de restauratievan de poldermolenvan Oukoop,
1943-1963. 1 omslag

153. Stukken betreffende de restauratievan de gerechtspaal te Goejanverwelle,
1949-1956. 1 omslag

Eretekenen en eervolle onderscheidinqen

Register van toegekende koninklijke onderscheidingen aan inwoners van de
gemeenten Lange RuigeWeide, Hekendorpen Papekop,
1937-1963.

NB:ZiearchiefLangeRuigeWeide1939-1964,invnr255.
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154. Stukken betreffende de toekenning van koninklijke onderscheidingen aan A.
Bos, A. Miltenburg,A. Vermeer en J.R. Vermeij,
1949-1964 (1966). 1 omslag

155. Stukken betreffende de toekenning van militaire onderscheidingen aan
inwoners van de gemeente,
1950-1952. 1 omslag

Vereniqinqsqebouw

156. Stukken betreffende de betrokkenheid bij de oprichting van het
verenigingsgebouwaan de PrinsesWilhelminastraat,
1956-1957. 1 omslag

Militaire zaken

Rapport van de burgemeester betreffende achtergelaten militaire goederen
van het Nederlandse leger in de gemeenten Lange RuigeWeide, Hekendorp
en Papekop,
1940.

NB: Zie archief Lange Ruige Weide 1939-1964,invnr264.

157. Publicatie van de burgemeesterwaarin gewaarschuwdwordt om zich niet te
begeven in de nabijheidvan militaire verdedigingswerken,
1944. 1 stuk

INVENTARIS VANHETARCHIEF VANDEAMBTENAAR VANDE
BURGERLIJKE STAND VANHEKENDORP,

1941-1964

158-160. Akten van geboorte en erkenning, van huwelijk en echtscheiding en van
overlijden, met per band of deel alfabetischenaamindices,
1941-1964. 3 banden

158. 1941-1950;
159. 1951-1960;
160. 1961-1964.

INVENTARIS VANHETARCHIEF VANDE WOONRUIMTECOMMISSIE VAN
HEKENDORP,
1948-1964

161. Besluitenlijstenvan deWoonruimtecommissie,met bijlagen,
1948-1964. 1 pak
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Bijlage 1
Specificatievan de aankopen,opgenomen in invnr 4.

Invnr. Adres/locatie Verkoper Betreft Looptijddossier
4 Goejanverwelle ErvenS. Dekker Huis, schuur en erf (1906) 1955-1959
4 Langeweidse

Boezem
Polder LangeWeide 22660 m2grond 1963-1964

4 Opweg Polder LangeWeide 750m2 grond 1949-1950
4 Opweg Polder LangeWeide 1216m2 grond 1951-1952
4 Opweg Polder LangeWeide 6957 m2 grond 1954-1956

Bijlage 2
Specificatie van de verkopen, opgenomen in invnr 5.

Invnr. Adres/locatie Koper Betreft Looptijddossier
5 Goejanverwelle H. van der Grift Voormalig

brandspuithuis
1950

5 Goejanverwelle H. van der Grift 300 m2 grond 1957
5 Opweg6 C.R. Baerveldt 228 m2 grond 1963
5 PrinsesWilhelminastraat Stichting

Verenigingsgebouw
600 m2 grond 1956




