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I N V E N T A R I S 

 

 

  S T U K K E N  V A N  A L G E M E N E  A A R D 

 

 

  Notulen en besluiten 

 

   

  Gemeenteraad 

 

1-15.  Notulen van de raadsvergaderingen met alfabetische index, 1915-1935.  

  15 delen. 

  1. 31-07-1915 – 21-09-1918; 

  2. 28-10-1918 – 19-09-1921; 

  3. 13-12-1921 – 22-12-1923; 

  4. 1924; 

  5. 1925; 

  6. 1926; 

  7. 1927; 

  8. 1928; 

  9. 1929*; 

  10. 1930*; 

  11. 1931*; 

  12. 1932*; 

13. 1933*; 

  14. 1934*; 

15. 1935*. 

  N.B. De met een * gekenmerkte jaartallen zonder index. 

Zie voor de notulen vanaf 1913 inventarisno. 23 van het archief van de 

gemeente over de periode 1816-1912. 

 

16-17.  Besluiten en verordeningen besloten en vastgesteld door de gemeenteraad, 

1924-1936. 2 banden. 

  16. 1924-1930; 

  17. 1931-1936. 

 

18.  Stuk betreffende een voorstel aan de raad der gemeente tot het in het vervolg 

vermenigvuldigen van de notulen van de raadsvergaderingen op cyclostyle in 

plaats van deze in een deel te schrijven en bij de vaststelling voor te lezen, 

1934. 1 stuk. 
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    Burgemeester en wethouders 

 

19-23.  Notulen van de vergaderingen van college van burgemeester en wethouders, 

1913-1934. 5 banden 

  19. 1913-1917; 

  20. 1918-1922; 

  21. 1923-1925; 

  22. 1926-1929; 

  23. 1930-1934. 

 

24-26.  Besluiten genomen door burgemeester en wethouders, 1924-1935. 3 banden. 

  24. 1924-1927; 

  25. 1928-1930; 

  26. 1931-1935. 

 

 

  Verslagen en statistieken 

 

27-31 . Verslagen van de toestand der gemeente, 1913-1935. 5 omslagen 

  27. 1913-1917; 

  28. 1918-1921; 

  29. 1922-1925; 

  30. 1926-1929; 

  31. 1931-1935. 

 

32.  Missives van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de invulling 

van de statistiekformulieren in plaats van de voorheen opgemaakt verslagen 

van de toestand der gemeente, 1931. 1 omslag. 

 

33-37.  Statistiek der gemeente, 1931-1935. 5 omslagen. 

  33. 1931; 

  34. 1932; 

  35. 1933; 

  36. 1934; 

  37. 1935. 

 

 

  Ingekomen en verzonden stukken 

 

38.  Alfabetisch register van ingekomen en verzonden brieven, 1918-1922.  

  1 katern. 

 

 

 Bekendmakingen en afkondigingen 

 

39.  Stukken betreffende de opgave aan gedeputeerde staten van de afgekondigde 

verordeningen, 1913-1931. 1 omslag. 
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40-58.  Openbare bekendmakingen en afkondigingen, 1913-1919,  1921-1931.  

  20 banden. 

  40. 1913; 

  41. 1914; 

  42. 1915; 

43. 1916; 

44. 1917; 

  45. 1918; 

  46. 1919; 

  47. 1921; 

  48. 1922; 

  49. 1923; 

  50. 1924; 

  51. 1925; 

  52. 1926; 

  53. 1927; 

  54. 1928; 

  55. 1929; 

  56. 1930; 

  57. 1931; 

  58. 1932. 

 

 

  S T U K K E N  B E T R E F F E N D E  D E  A F Z O N D E R L IJ K E  

  O N D E R W E R P E N 

 

 

  GEBIED 

 

 

  Straatnaamgeving 

 

 

59.  Stuk met bijbehorende tekening betreffende de naamgeving van diverse straten 

in het dorp Wolvega, 1926. 1 omslag.  

 

60.  Brief van J.H. Warning houdende verzoek tot wijziging van de naam 

Kastanjestraat in Lindenlaan, wegens het ontbreken van kastanjebomen en het 

aldaar beplant zijn met Lindebomen, 1926. 1 stuk. 

  N.B. Blijkens aantekening op kantbrief is hiertoe besloten. 

 

 

  VERHOUDING TOT ANDERE LICHAMEN 

 

 

  Bezoek leden Koninklijk Huis 

 

61.  Stukken betreffende het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op  

  2 november 1915, 1915. 1 omslag. 
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62.  Stukken betreffende een driedaags niet-officieel bezoek aan de provincie 

Friesland door Z.K.H. de Prins der Nederlanden aan Friesland, waar ook 

dorpen van de gemeente Weststellingwerf worden aangedaan, 1916. 1 omslag. 

 

 

  Bezoek commissaris der Koningin 

 

63.  Stuk betreffende het werkbezoek van de commissaris der Koningin op 24 juni 

1935 aan het bestuur van de gemeente, 1935. 1 stuk.  

 

 

  Financiële verhouding tot het rijk 

 

64.  Stukken betreffende de rijksuitkeringen in het kader van de wet van 1897, 

1913, 1924, 1916-1924, 1926. 1 omslag. 

 

65.  Stukken betreffende het bezwaar van het bestuur van de gemeente tegen de 

nieuwe Financiële Verhoudingenwet Rijk en Gemeenten, 1926-1930. 1 omslag. 

 

66.  Stukken betreffende de vaststelling van de jaarlijkse uitkering van het rijk aan 

de gemeente in het kader van de wet van 1929, 1930-1934. 1 omslag. 

 

 

  EIGENDOM EN BEZIT 

 

   

  Algemeen 

 

67.  Staten van de naar het burgerlijk recht aan de gemeente toebehorende 

eigendommen, 1929-1935. 1 omslag. 

 

68.  Akte van verklaring van mr. Cornelis van Nijmegen Schonegevel en Jacob 

Post, burgemeester en secretaris der gemeente Weststellingwerf betreffende 

een overschrijving in de openbare registers van het kadaster van diverse 

percelen grond waarvan het eigendomsrecht al of niet door verjaring bij de 

gemeente berust, 1914. 1 stuk. 

 

 

  Aankoop 

 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1193, 1194, 1231 en 1232. 

 

69. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond te Munnekeburen, kadastraal 

bekend gemeente Oudetrijne, sectie C no. 5426 van de Kerkvoogdij der 

Nederduitsch Hervormde Gemeente te Munnekeburen, ten behoeve van het 

verbouwen van de school en het aanleggen van een speelplaats, 1913. 1 stuk. 
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70.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie H no. 1468 en 1462 van de Raad van Commissarissen der 

Nederlandsche Tramweg Maatschappij te Utrecht, ten behoeve van de aanleg 

van een klinkerweg van Doldersum naar Boyl, 1914. 1 stuk. 

 

71. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen tussen de straatweg 

naar Boyl en de Oosterbovendwarsvaart te Noordwolde, kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie H no. 47 van Jacob Pape te Noordwolde, ten 

behoeve van het bouwen van woningen, 1914. 1 stuk. 

 

72. Akte van aankoop van gedeelten percelen grond gelegen in de kadastrale 

gemeente Noordwolde, sectie H ten behoeve van de aanleg van een weg van 

Boyl naar Doldersum volgens onderstaande staat van eveneens onderstaande 

personen, 1914. 1 stuk. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Luchien Martens Akkerman  no. 1463; 

  Egbert Mulder    no. 1464; 

  Anne Siegers Dorpsrechter  no. 1465, 1467, 1645-1647, 1488, 1489, 1491; 

  Antje Harder en Albert Wessel van 

  Riesen     no. 1466, 1485, 1474 en 1473; 

Hendrik en Anna Harmen Nolles no. 1652, 1675, 2370, 2371, 2362, 1644 en 

1653; 

Hendrik Hendriks Oosterkamp en   

Jan Wessels no. 1656 en 1655; 

Antje Jacobs Keepkat en Klaas  

Tortel Hartsuiker no. 1683, 1659 en 1660; 

Diaconie Hervormde Gemeente Boyl no. 2531 en 1469; 

Johannes Sjoerds Hofstee no. 1684 en 2639; 

Hendrik Harmen Jonkers en Klaas 

Hendrik Beekman no. 2575, 1664-1667; 

Roelof Koenderts Duursma en 

Hendrik Jan Jonkers no. 1692; 

Roelof Hendriks van de Boer no. 2073, 1673 en 1674; 

Jan Jacobs Groen no. 1921, 1635, 1633, 1631 en 1634; 

Anne Jans Korf no. 1669-1671; 

Johannes Hofstee Johzn. no. 1662 en 1640; 

Reinder Jans Kuil no. 2282 en 1657; 

Meine Lenzes Slot no. 1478 en 1477. 

 

73.  Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond van de Pastorievoogden 

te Vinkenga, ten behoeve van de aanleg van een weg van Vinkenga naar 

Vinkenga-boven, met retro-acta d.d. 1911, 1914-1915. 1 omslag. 
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74. Akte van aankoop van gedeelten percelen grond (straatweg) te Slijkenburg, 

deeluitmakende van sectie C der kadastrale gemeente Oldetrijne volgens 

onderstaande staat van eveneens onderstaande personen, 1915. 1 stuk. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Teunis Alberts, Cornelis Teunis,  

Martje Teunis en Albert Teunis  

van der Linde    no. 5090; 

Rudolf Tettes van der Linde  no. 1140, 5129, 5128 en 5251; 

Tetsje Heines van der Linde weduwe 

Van Koop Bartelds Lageweg  no. 5566 en 5567; 

Meine van Ens    no. 6463; 

Hessel Willems Postma voor zich en  

als vader en voogd over Willem  

Hessels Postma     no. 6419; 

Tette Alberts van der Linde  no. 6772; 

Schoolbestuur Slijkenburg  no. 1130; 

Diaconie der Hervormde Gemeente 

Slijkenburg    no. 1137 en 1143. 

 

75.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond te Vinkega, kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 2060, 2061, 719-723, 2062 en 913 van de 

“Pastorie der Hervormde Gemeente van Steggerda en Vinkega”, ten behoeve 

van de aanleg van een weg van de straatweg van Blesse naar Noorwolde naar 

de dwarsmenning te Vinkega boven, 1915. 1 stuk. 

 

76. Akte van afstand om niet van gedeelten percelen grond (straat) te Slijkenburg, 

kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie C no. 115 en 1145 door Grietje 

Brugge, weduwe van Geert Fledderus, Paulus Fledderus en Klaas Fledderus ten 

behoeve van het bestuur van de gemeente Weststellingwerf, 1915. 1 stuk. 

 

77.  Stukken betreffende de aankoop van een woning op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2688 ten behoeve van de 

huisvesting van de gemeentearts, alsmede stukken betreffende het bestek van 

aanbesteding van het verbouwen van deze woning, 1916. 1 omslag. 

  N.B. Akte niet aanwezig. 

 

78.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van percelen grond gelegen 

tussen de Haulerweg en de Scheene en genaamd Schipslootbosch, kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 120, 123, 124, 125 en 126 van 

Vrouwe Alida Cornelia Henriëtte Sickenga en de heer Enno ten Cate Fennema 

beiden te Velp, ten behoeve van het verbreden van de Schipsloot, 1916.  

 1 omslag. 

 

79. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen aan de Haulerweg te 

Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 583 van Cornelis 

Groen, veehouder te Wolvega, ten behoeve van het bouwen van woningen, 

1916. 1 stuk. 
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80. Akte van aankoop van een huis met schuur en erf te Oldelamer, kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 2447 en 2448 van Wijbe Harmens 

van der Wouden voor zich en als vader en voogd over Detje Wijbes van der 

Woude, beiden te Oldelamer, ten behoeve van de stichting van een school 

aldaar, 1917. 1 omslag. 

 

81. Akte van aankoop van enige overhoeken van de nieuwe aangelegde weg op de 

Meenthe te Noordwolde, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 

2465, alsmede van verkoop van een gedeelte vervallen schoolpad, kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2464 van en aan Geert Holbers de 

Vries te Noordwolde, 1917. 1 stuk. 

 

82. Akte van aankoop van een hoekje grond gelegen op de Meenthe te 

Noordwolde, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2779, 

alsmede van verkoop van een strook grond gelegen langs de weg van 

Oldeberkoop naar Noordwolde, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie F no. 2778 van en aan Arent Jannes Slot, veehouder te Noordwolde, 

1917. 1 stuk. 

 

83. Akte van aankoop van een gedeelte perceel weiland gelegen bij de Nieuwen 

Aanleg, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1012 van Hendrik 

Jacobs Jager voor zich en als lasthebber van Thomas Verbeek gehuwd met 

Trijntje Sipkes van der Woude, Anne Holtrop gehuwd met Eefje Hendriks 

Jager, Hermannus Hendriks Jager en Harm Hendriks de Vries gehuwd met 

Trijntje Jans Jager, laatstgenoemde voor zich en als voogdes over uit haar 

eerder huwelijk met wijlen Jacob Hendriks Jager geboren minderjarige 

kinderen Jacobje, Jan, Hendrik Jan en Trijntje Jacobs Jager, ten behoeve van de 

uitbreiding van de algemene begraafplaats te Wolvega, met akte van aankomst 

de dato 1908, 1918. 1 omslag. 

 

84. Akte van aankoop van een perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2383 van Marcus van Heloma te Amersfoort ten 

behoeve van de uitbreiding van de algemene begraafplaats te Wolvega, 1918. 

 1 stuk. 

 

85. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen ten zuiden van de 

Kerkweg te Munnekeburen, kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie     C 

no. 7432 van het College van Kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde 

Gemeente van Munnekeburen ten behoeve van de stichting van een school 

aldaar, 1918. 1 stuk. 

 

86. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie H no. 2909 van Jacob Pape te Noordwolde, ten behoeve 

van het bouwen van woningen, 1918. 1 stuk. 

 

87. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen aan het voetpad te 

Munnekeburen, kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 2076 van 

het College van Kerkvoogden van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te 

Munnekeburen, ten behoeve van het bouwen van woningen, 1918. 1 stuk. 
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88.  Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen langs de straatweg 

naar Oldeholtpade te Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie   

D no. 2269 van het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Wolvega, ten 

behoeve van het bouwen van woningen, 1918. 1 stuk. 

 

89. Akte van overdracht van een gedeelte publieke weg “met bezwaarde reed” 

gelegen tussen zijn eigendom en die van de gemeente bij de Rijksweg te 

Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2245 door  

 Gerrit Kornelis Mulder te Wolvega, 1919. 1 stuk. 

 

90. Akte van aankoop van een huis met erf te Munnekeburen, kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7376 van Roelof Wiegers de Ruiter te 

Oldelamer, ten behoeve van het bouwen van woningen, 1919. 1 stuk. 

 

91. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen ten zuiden van de 

Straatweg te Steggerda, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 

1769 van Aloisius Wiegbertus Louis Fortuin, landbouwer te Steggerda, ten 

behoeve van het bouwen van woningen, 1919. 1 stuk. 

 

92. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie H no. 2909 van Jacob Pape te Noordwolde, ten 

behoeve van het bouwen van woningen, 1919. 1 stuk. 

 

93. Akte en stuk betreffende de akte van aankoop van een gedeelte perceel grond 

gelegen ten zuidoosten van de tramlijn te Boyl, kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie H no. 3031 van het College van Kerkvoogden der 

Nederlands Hervormde Gemeente van Boyl, 1919-1920. 1 omslag. 

 

94. Akte van aankoop (door de gemeentelijke woningstichting) van een 

bouwterrein gelegen aan de grindweg te Munnekeburen, kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7373 van Sieger Sietzes van der Laan, 

koopman te Munnekeburen, ten behoeve van het bouwen van woningen, 1920. 

1 stuk. 

 

95.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een huis, schuur, erf en 

tuin met bomen gelegen aan de Schipsloot en Haulerweg tegenover de 

gasfabriek te Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 

2186 van de erven A. van der Woude, alsmede stukken betreffende de verhuur 

van deze woning aan Adrianus Bergman, gemeenteveldwachter te Wolvega, 

1920-1921. 1 omslag.  

 

96.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een gedeelte perceel 

grond gelegen ten noorden van de Straatweg te Steggerda, kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie K no. 1740 van het college van Kerkvoogden der 

Nederduitsch Hervormde Gemeente van Nijeholtpade, ten behoeve van het 

stichten van een school aldaar, 1921. 1 omslag. 
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97.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een gedeelte perceel 

grond gelegen ten noordoosten van de Rijksstraatweg te Blesse, kadastraal 

bekend gemeente Blesdijke, sectie B no. 1623 van Lukas Hendriks Dedden, 

veehouder te Peperga, ten behoeve van het stichten van een school aldaar, 

1921. 1 omslag. 

 

98.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een gedeelte perceel 

grond gelegen aan de straatweg te Vinkega, kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie K no. 1737 van Femmigje Hermanus van Wijland, weduwe 

van Sander Martens Akkerman te Vinkega, ten behoeve van het stichten van 

een school aldaar, 1921. 1 omslag. 

 

99.  Akte van aankoop van een perceel weg voor de publieke dienst bestemd te 

Noordwolde, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2923 van 

Jan Gerrit Meijer, 1921. 1 stuk. 

 

100.  Akte en stuk betreffende de akte van aankoop van een gedeelte perceel weiland 

gelegen ten noorden van de straatweg naar Boyl, kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 1334 ten behoeve van de te stichten school voor ULO 

te Noordwolde, 1922. 1 omslag. 

 

101.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, alles sectie D volgens onderstaande staat van eveneens onderstaande 

personen, ten behoeve van de verbreding van een weg aan de Nieuwbuien te 

Wolvega, 1922. 1 stuk.  
 Naam:     kadastrale percelen: 

 Geert Frederik de Boer   no. 2363; 

 Pieter Wapstra    no. 615; 

 Sietze Jelsma    no. 1844 

 Adriaantje van der Tuin, weduwe van 

 Rijkele Heida, Antje Heida, Jan Heida,  

Hinke Heida, Roelof Heida, Hendrik  

Heida en IJke Heida   no. 1559; 

Douwe Edinga    no. 1431.  

 

102. Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen in het tuindorp te 

Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1515 van het 

bestuur van de Woningstichting in de gemeente Weststellingwerf, ten behoeve 

van het stichten van een lagere school met onderwijzerswoning, 1922. 1 stuk. 

 

103. Akte van aankoop van gedeelten percelen grond te Nijeholtpade volgens 

onderstaande staat van eveneens onderstaande personen ten behoeve van de 

weg van Nijeholtpade naar Oldeberkoop, 1923. 1 stuk. 
 Naam:     kadastrale percelen: 

 Riekert Steunebrink   Wolvega, sectie F no. 1277; 

Albert van Dalen   Wolvega, sectie F no. 676; 

Abel Wiebes Korstra   Wolvega, sectie F no. 1267; 

Jeep Pieters van der Veen  Wolvega, sectie F no. 1268. 
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104. Akte van aankoop van gedeelten percelen grond deel uitmakende van de 

Zandweg vanaf de straatweg Oldeberkoop naar Noordwolde nabij de school te 

Zandhuizen naar de Hoeve, alles gelegen te Noordwolde volgens onderstaande 

staat van eveneens onderstaande personen, met akte van rectificatie, 1923, 

1924. 1 omslag. 
  Naam:     kadastrale percelen: 
  Hendrik Alberts Menger  K no. 1379 en 4; 

  Atze Elzinga    K no. 1496, 1264 en 12; 

  Anne de Groot    K no. 23; 

  Dirk Lubberts Wijksma   K no. 1124 en 80; 

  Pieter Alberts Menger   K no. 1567, 1495 en 1523; 

  Kerkvoogdij Nederlands Hervormde  

Gemeente Noordwolde   K no. 89, 1654 en 87, F no. 2879, 237 en 234; 

Jelle Lammerts van der Laan  K no. 1045 en 1044; 

Jacob Pieters Riezenbrij   K no. 111; 

Johannes Reints van Wijland  K no. 1593; 

Jannes Nieuwenhuis   K no. 1591; 

Wilhelm Johan Vorage   F no. 126 en 149; 

Jan Martens Akkerman   F no. 124 en 123; 

Anne Oostra    F no. 116, 115 en 113; 

Aaldert van Dam   F no. 119; 

Willem Roders    F no. 2118; 

Wiebe Jacobs Venema   F no. 2388 en 101; 

Arie van Nieuwenhoven  F no. 2486; 

Marten Klanes ten Wolde  F no. 100 en 2900; 

Hendrik Marinus Veld   F no. 97 en 96; 

Meine Dirks Bosma   F no. 2009; 

Sent Bosma    F no. 2932; 

Jacob Roelofs Bakker   F no. 72 en 68; 

Luitzen van der Laan   F no. 2116, 2269, 2422 en 2421; 

Jan Durks Bosma   F no. 51, 2064, 2725, 38, 35 en 36; 

Roelof Gerrtis Schulting  F no. 507 en 2713; 

Albert Zwier    F no. 1658 en 163; 

Albertus Sijbrandus Lelsz  F no. 155; 

Jan Louwerens Mulder   F no. 642; 

Jan Edes de Vries   F no. 611 en 2375; 

Geert Wolters de Vries   F no. 2503, 2861 en 1897; 

Berend Klazen Dalfsma   F no. 2897; 

Jan Gieses Bijl    F no. 2803; 

Dirk Gieses Bijl   F no. 2469; 

Geert Hendrikje de Vries  F no. 537; 

Fokje van der Meer, weduwe  

Johannes Meines Eits   F no. 191 en 527; 

Pieter Jacobs van Veen   F no. 2762 en 173; 

Jacob de Vogel    F no. 2264; 

Jan Hillebrands Diever   F no. 519, 512, 2537; 

Jan Karsten de Vries   F no. 2410 en 1886; 

Jetze Hanses Das   F no. 2224; 

Berend Egberts Menger   F no. 735; 

Broer Jans Stuurman   F no. 2002; 

Eize Karsten de Vries   F no. 2434, 2432 en 2430; 

Jan Geerts Bakker   F no. 712; 

Hendrik Jans Veld   F no. 2016; 

Andries Kiers Slot en Roelofje  
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Kiers Slot    F no. 2556 en 691; 

Frans Alberts Hinkema   F no. 1944; 

Theunis Menger   F no. 2011 en 1970; 

Geert Jans Zuil    F no. 2553; 

Gijs Bijl    F no. 2862 en 2326; 

Jochem Jans Klaverboer  F no. 1255; 

Willem Andries Menger  F no. 253 en 250; 

Jan Hendriks Donker en Petrus  

Lambertus Willinge Prins  F no. 2580; 

Barteld Willems Nijholt   F no. 2934; 

Kerkvoogdij Nederlands Hervormde  

Gemeente Steggerda    F no. 1768 en 1648; 

Klaas Otten    F no. 122, 2420 en 2232. 
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105. Akte van aankoop van gedeelten percelen grond alles gelegen in de gemeente 

Wolvega, sectie F volgens onderstaande staat en van eveneens onderstaande 

personen ten behoeve van de aanleg van de Bovenweg, de Binnenweg te 

Nijeholtpade, met akte van rectificatie, 1923, 1925. 1 omslag. 
 Naam:     kadastrale percelen: 

Lammert Nijholt   no. 1275; 

Egbert Johannes Hoekstra  no. 574, 573, 703, 570 en 585; 

Harm Jans Houtman   no. 1093, 1259 en 1264; 

Jan Jans Houtman   no. 1094, 1097, 1207 en 1249; 

Sjoukje Bakker, weduwe van  

Pieter Alberts Krol,    no. 1303 en 1099; 

Anna en Aaltje van der Sloot  no. 1100 en 1304; 

Roelof Sents Oosterhof   no. 1101, 1305, 746 en 639; 

Sibbe Ids Bruinewoud, Grietje Ids  

Bruinewoud weduwe van  Geert  

Siegersma, Sipke Geerts Siegersma no. 562-568, 1098, 794-796, 586 en 1096;  

Andries Tijmens Dijkstra  no. 1102 en 699; 

Bart Veenstra    no. 1206; 

Jan Idzes Smit    no. 1208; 

Johannes Hankel   no. 1209, 1258 en 1257; 

Harm Hendriks Adema   no. 705-710; 

Homme Bartelds Staphorst  no. 718; 

Cornelis Geerts Oosterdijk  no. 1049; 

Jan Pieters Eits    no. 728-730; 

Jacob Gerrits Hof   no. 590 en 1228; 

Tiemen van der Sloot   no. 1210 en 1247; 

Albert van Dalen   no. 1256, 625 en 627; 

Sipke Jans van Huizen   no. 743, 1143, 1260, 1261, 1265 en 618; 

Jan Reinders Dekker   no. 619, 621, 1262 en 1263; 

IJske Sanders van der Meer  no. 744 en 745; 

Jan Hendriks de Vries   no. 1284, 1217 en 642; 

Jan van Dalen    no. 1330; 

Pieter Hendriks de Vries  no. 764 en 763; 

Lubbert Houtman   no. 765, 766 en 773; 

Gerrit Pieters Wisman   no. 662-667 en 1269; 

Johannes Pieters Zijlstra  no. 1148, 669, 786, 785 en 784; 

Abel Wiebes Kortstra   no. 1268; 

Sipke Sakes Siegersma   no. 1273; 

Jan Dirks Waldus   no. 683; 

Hendrik Martens de Vries  no. 1040; 

Kerkvoogden NH kerk Nijeholtpade no. 488, 486, 541-543, 918 en 919; 

Pastorie Nederlandsch Hervormde  no. 688, 550, 690, 693, 545, 546, 554, 1301, 

Gemeente Nijeholtpade   555, 556, 548, 557, 1154, 731, 601-606, 1266; 

Jantje Schreur weduwe van Gerben  

Andries Lenstra, Antje Gerbens  

Lenstra, Andries Gerbens Lenstra,  

Berend Gerbens Lenstra, Mettinus  

Gerbens Lenstra    no. 716; 

Johannes Gerhardus van Schoot,  

Nicolaas Egbertus van Schoot en  

Christina Arnolda van Schoot  no. 1312, 632, 633, 634 en 635; 

Agatha Johanna Dornseiffen weduwe  

van Roelof Dijkstra   no. 648-653; 

Maarten Roelofs Hulzinga  no. 1272 en 791.  
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106.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond te Boyl, kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie H no. 2998, 1023, 1027, 1031 en 1032 van het 

college van Kerkvoogden der Nederlandsch Hervormde Gemeente van Boyl, 

ten behoeve van het aanleggen van een zandweg, met akte van rectificatie, 

1924, 1925. 1 omslag. 

 

107.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een gedeelte perceel 

grond te Slijkenburg, kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie C no. 

5952 en 7607 van Roelof Tettes van der Lende te Slijkenburg, ten behoeve van 

de bouw van een schuurtje bij de onderwijzerswoning aldaar, 1925. 1 omslag. 

 

108.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond volgens onderstaande staat 

van eveneens onderstaande personen, ten behoeve van de verbetering van de 

Schipsloot, 1925. 1 stuk. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Jkvr. Alida Vegelin van Claerbergen,  

gehuwd met Gerhardus Gerrit Jacob  

Bleeker, predikant te Abcoude  Oldetrijne sectie D no. 3064; 

Johannes Tijmen de Boer, Tijmen de  

Boer, Jan de Boer, Frederik de Boer,  

Luite de Boer, Johan de Boer voor  

zich en als voogd over Wijpkjen  

de Boer     Wolvega, sectie D no. 2958; 

Trijntje de Haan, weduwe van  

Jan Kraak    Oldetrijne, sectie D no.3074; 

Sjoerdje van der Veen, weduwe van  

Wiebren Jan Koopmans   Oldetrijne, sectie D no. 3066 en 3068; 

Egbert Oppersma   Wolvega, sectie D no. 2960; 

Tjitske Meester, weduwe van Fokke  

Oppersma, Jan Paulides gehuwd met  

Tjitske Oppersma   Wolvega, sectie D no. 2956; 

Thee Stroop    Oldetrijne, sectie D no. 3078; 

Willem Frederik Schokker  Oldetrijne, sectie D no. 3072; 

Joost Roelof van Dijk   Oldetrijne, sectie D no. 3070; 

Hans Hendriks Hoogkamp  Oldetrijne, sectie D no. 3054; 

Albert Jans van Dijk   Oldetrijne, sectie D no. 3060; 

Jan Holtrop Bernardus Broerszoon Oldetrijne, sectie D no. 3089; 

Nicolaas Hendriks de Boer  Oldetrijne, sectie D no. 3083; 

Ale Sakes Bosma   Oldetrijne, sectie D no. 3093 en 3094; 

Sake Martens Bosma en Albertinus Oldetrijne, sectie D no. 3056, 3058,  

 de Ruiter    3081-3083 en 3048; 

Geert Sierts Oosterhof   Oldetrijne, sectie D no. 3076 en 3096; 

Klaasje Keizer, weduwe van Herman  

Bosma en Jeltje Bosma;   Oldetrijne, sectie D no. 3098; 

Kornelis Johannes Mulder  Oldetrijne, sectie D no. 3062; 

Cornelis Nannes Broersma  Oldetrijne, sectie D no. 3050; 

Iemke Cornelis Kooijman  Wolvega, sectie D no. 2954; 

Geuvert Egbert Dijkstra   Oldetrijne, sectie D no. 3091; 

Bestuur R.K. Armbestuur Wolvega Wolvega, sectie D no. 2949. 
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109.  Akte van aankoop van de Steggerdavaart vanaf de rivier De Linde tot de 

Kolonieweg met bruggen en de kunstweg vanaf de Friese Brug tot de grens van 

de gemeente Steenwijkerwold, de zandweg vanaf de Turfhoek naar de 

Steggerdavaart en twee uitwegen van het bestuur van de Vereniging 

“Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord, met akten van rectificatie,  

1925, 1926, 1928. 1 omslag. 

 

110.  Akte van aankoop van een perceel grond te Wolvega, kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2952 van Janse Jeltema, weduwe van Wieger 

Zwolle, Gerben Bergsma te Leeuwarden, gehuwd met Geesje Zwolle en 

Willem Bouwman te Toeren bij Malang (oost-Java) gehuwd met Anna Zwolle, 

ten behoeve van de verbetering van de Schipsloot, 1926. 1 stuk. 

 

111.  Akte van verklaring van gratis overdracht van stroken grond door de 

aanliggende eigenaren ten behoeve van de verbreding van een schoolpad te 

Boyl, 1926. 1 stuk. 

 

112.  Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen te Noordwolde, 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2928 van Hendrik 

Geerts de Vries, 1926. 1 stuk. 

 

113.  Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond, kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2947 van Christina Arnolda Maria van Schoot te Zwolle, 

ten behoeve van de verbetering van de Schipsloot, 1926. 1 stuk. 

 

114.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond te Noordwolde, kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 3172, 3173 en 3174 van het bestuur 

van het Burgerlijk Armbestuur der gemeente Weststellingwerf, ten behoeve 

van het maken van een opslagplaats, 1927. 1 stuk. 

 

115.  Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen in de hoek van de 

straatweg van Olderberkoop naar Zandhuizen, kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 2441 en 2442 van Albert Hillebrands Diever te 

Zandhuizen, 1929. 1 stuk. 

 

116.  Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond gelegen bij de hoek van de 

Hoeveweg en Ykenvallaat te Steggerda, kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie K no. 1812, van Jannes Nieuwenhuis te Steggerda-Hoeve, 

1930. 1 stuk. 

 

117.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond gelegen in de kadastrale 

gemeente Noordwolde, sectie K volgens onderstaande staat van eveneens 

onderstaande personen, 1930. 1 stuk. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Johannes Westerkamp   no. 1699; 

  Wicher Fortuin    no. 1700; 

  Klaas Henderik Kuperus  no. 942, 1028 en 1154; 

  Johannes Bernardus Froklage  no. 1031; 

  Bestuur Roomsch Katholiek  

Armvoogdij te Steggerda  no. 650. 
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118.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond gelegen aan de Haulerweg 

volgens onderstaande staat van eveneens onderstaande personen, alles gelegen 

in de kadastrale gemeente Wolvega, sectie D no. 3196 uit de inmiddels 

opgesomde vervallen nummers, in het belang van de Volkshuisvesting, 1930. 

 1 stuk.  
  Naam:     vervallen nummers: 

  Bestuur Dorp Wolvega   3147; 

  Klaas Johannes Jonkers   133 en 1580; 

  Albert Jans Bosscha   132 en 1579; 

  Antoon Enzing    1346 en 1347; 

  Klaas en Gerhard Kornelis Mulder 144 en 145; 

  Sake Punter    2789; 

Lammert Heida    2788; 

Pieter Kornelis Bakker   2790; 

Jan Jans Smit    3111 

Christina Arnolda Maria van Schoot 585; 

Salomon David de Leeuw  587; 

IJsbrand Haven    2865; 

Berend van der Velde   3036; 

Pieter Jonker    3122; 

Johannes van Veen voor zich en  

namens Jan Bas    3124 en 3123; 

Bestuur Woningstichting gemeente  

Weststellingwerf   583, 2289 en 2417; 

Gerben Eelkes de Boer voor zich en  

namens Akke Hettes Hijlkema,  

weduwe van Eelke Gerbens de Boer  

en namens Hetto de Boer  151; 

Klaas Harma Otter   589. 

 

119.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond gelegen aan de noordzijde van 

Keiweg te Wolvega, alles behorende tot de gemeente Wolvega, sectie D. 

volgens onderstaande staat van eveneens onderstaande personen, 1930. 1 stuk. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Jan Alberts Oosten   no. 2346; 

  Andries Douwes Mulder  no. 96 

  Bestuur Roomsch Katholieke  

Armvoogdij Wolvega   no. 94; 

Kornelis Johannes Mulder, Anthonia  

Johanna Mulder en Joseph Leonardus  

Mulder     no. 92; 

Jan Klaas Jonkers   no. 91; 

Jan Hanzes Dijkstra   no. 90; 

Jan Siegers Bijkerk   no. 2000; 

Durk Popkes Pruiksma   no. 2499; 

Leentje Bijlsma weduwe van Sander  

Stolker, Gerrit Floris Stolker  no. 87 en 3150. 

 

120.  Akte van aankoop van de kunstweg vanaf de Friesche Brug door de 

Oostvierdeparten tot de scheiding tussen de gemeente Vledder, en de brug in de 

straatweg over de vaart in het dorp Noordwolde van de Maatschappij van 

Weldadigheid te Frederiksoord, met akte van rectificatie, 1931, 1934.  

 1 omslag. 
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121.  Akte van aankoop van gedeelten percelen aangelegde weg van Oldeholtwolde 

naar Mildam, alles deel uitmakende van de kadastrale gemeente Wolvega, 

sectie G, volgens onderstaande staat van eveneens onderstaande personen c.q. 

instellingen, met retro-acta 1931, 1931. 1 omslag. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente  

Oldeholtwolde    no. 1245, 1244 en 420; 

Bestuur van de Veenpolder onder Ter  

Idzardt en Oldeholtwolde  no. 576, 575, 540, 443, 441 en 340; 

Klaas Reinder Neef   no. 857 en 859; 

Folkert Gerrits Heida   no. 440; 

Grietje van der Meer, weduwe van  

Menzo Jans Koopman en Reinder  

Scheenstra     no. 418; 

Johanna Maria Bult, weduwe van  

Johannes Kingma   no. 416, 414 en 411; 

Roelof Fokkes Bruinenberg  no. 413 en 412; 

Pieter Siezes Brouwer   no. 391 en 390; 

Jelle Warners Bakker   no. 392; 

Waterschap “Mildam-Oudeschoot” no. 1590 en 1571; 

Klaas Harms Otter   no. 441, 1260, 1259, 404 en 403. 

 

122.  Akte van aankoop van gedeelte percelen weg gelegen langs de Steggerdavaart 

te Steggerda, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I volgens 

onderstaande staat van eveneens onderstaande personen, 1931. 1 stuk.   
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Bestuur Vereniging Dorpsbelang no. 1839; 

  Bestuur IJsvereniging Vooruitgang no. 1795 

  Bestuur Woningstichting  no. 3156 en 1342; 

  Reinder de Boer   no. 3152; 

  Klaas Bosma    no. 3153; 

  Klaas Martinus Bakker   no. 3154. 

 

123.  Akte van aankoop van de nieuw aangelegde weg met halve sloot ter 

weerszijden onder Oldeholtwolde, Nijeholtwolde en Nijelamer, van de 

Rijksstraatweg te Oldeholtwolde tot de Schipsloot te Nijlelamer en de nieuw 

aangelegde weg onder Nijelamer vanaf de Schipsloot langs het gemaal tot de 

straatweg bij de brug te Nijelamer waarvan de percelen zijn gelegen deels in de 

gemeente Wolvega, sectie H en de gemeente Oldetrijne sectie D van het 

bestuur van het waterschap “De Ontginning”, 1932. 1 stuk. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1230. 
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124.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond, deel uitmakende van de  

vernieuwde en verlegde weg van de Oldelaamsterbrug naar de grens met de 

gemeente Ooststellingwerf volgens onderstaande staat van eveneens 

onderstaande personen, met akten van rectificatie, 1932, 1933. 1 omslag. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Eise Roelof Schulting te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 720; 

  Johannes Douma te Glimmen  Wolvega, sectie F no. 1466; 

  Roelof Harms de Vries Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 609 en 607; 

Jan Lubertus Nijland Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 573; 

Hielke Wierda te Heerenveen, Sipke  

van Huizen en Annigje Wierda te  

Nijeholtpade, Anne Siegersma en  

Maria Wierda te Amstelveen, Jan  

Wierda te Lippenhuizen, Hendrik  

Wierda te Munnekeburen, Sietse  

Wierda te Nieuwer-Amstel, Albert  

Jacobs Hoekstra en Berendje Wierda te  

Nijeholtpade, Koop Zwier en Antje  

Wierda te Noordwolde, Koop  

Brandsma en Janke Wierda te  

Ouderkerk aan den Amstel en Gerrit  

Kruis en Rinsche Wierda te  

Loosduinen    Wolvega, sectie F no. 976; 

  Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 

  “De Volharding”    Oldetrijne, sectie D no. 2035; 

  Frederik s’Jacob voor zich en als  

voogd van Frederik Bernard  

s’Jacobs te Rotterdam en Catharina  

s’Jacob te Utrecht   Wolvega, sectie D no. 967 en 968; 

Jantje Dekker, weduwe van   

Lubbertus Visser voor zich en als   

voogdes van Thijs, Willem en  

Trijntje Visser te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 1325; 

Tijmen Rameijer en Siebrigje van  

der Meer te Warga, Roelof Andries  

Hoogkamp en Aaltje van der Meer  

te Nijelamer, Roelof Pander en  

Trijntje van der Meer te Noordwolde,  

Pieter Vochteloo en Lutske Bakker  

te Steggerda, Kornelis Siegersma  

en Ynskje van der Meer te Ter  

Idzardt, Alie Franke Scheenstra en  

Renske van der Meer en Gerrit IJske  

van der Meer Ter Idzardt  Wolvega, sectie F no. 377 en 379; 

Foekje van der Woude, weduwe  

van Berend Geerts Oosterdijk te  

Wolvega, Geert Oosterdijk te  

Scherpenzeel, Meine Booij als  

voogd over Abelina en Berendina  

Booij te Wolvega, Alle de Jong en  

Anna Booij, en Hendrik Hardonk  

gehuwd met Foekje Margaretha  
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Booij te Deventer   Wolvega, sectie D no. 75; 

Luitzen Kuipers te Franeker, Hiltje  

Kuipers, weduwe van Folkert  

Spaanstra en Hans Kuipers te  

Wolvega    Wolvega, sectie D no. 2282 
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125.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond, deel uitmakende van de  

vernieuwde en verlegde weg van de Oldelaamsterbrug naar de grens met de 

gemeente Ooststellingwerf volgens onderstaande staat van eveneens 

onderstaande personen, met akte van rectificatie, 1932, 1935. 1 omslag. 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Jan Thoma te Sonnega Jan Lieferts  

Nijenhuis en Femmigje Thomas te  

Steggerda en Harm Koopman en  

Jannigje Thomas te Sonnega  Oldetrijne, sectie A no. 458, 459 en 3582; 

Jan van den Akker te Wolvega  Wolvega, sectie D no. 943; 

Antje de Vries te Oldelamer  Oldetrijne, sectie D no. 2263; 

IJske van der Meer te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 1338 en 1546 en sectie 

F no. 1074; 

Sies Lolkema te Oldeholtpade  Wolvega, sectie F no. 349; 

Jeep Pieters Heida te Wolvega  Wolvega, sectie D no. 2177 en 3259; 

Baeke Westerhof te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 707; 

Cornelis Feenstra te Wolvega  Wolvega, sectie D no. 3283; 

Geert van der Hoef te Wolvega  Wolvega, sectie D no. 287; 

Pieter Hendriks Westerhof te   Wolvega, sectie F no. 405; 

Nijeholtpade   

Lourens Herrema te Wolvega  Wolvega, sectie F no. 439; 

Hendrik Lolkema te Oldeholtpade Wolvega, sectie F no. 1488; 

Marcus Dubling te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 1192; 

Klaas Dijkstra te Oldelamer  Oldetrijne, sectie D no. 2879; 

Roelof Pijlman te Oldeholtpade  Wolvega, sectie E no. 1290; 

Jan Jellema te Oldeholtpade  Wolvega, sectie F no. 372; 

Aaltje Jellema te Oldeholtpade  Wolvega, sectie E no. 638; 

Jannes de Vries te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 362 en 1523; 

Fedde Feenstra te Wolvega  Wolvega, sectie D no. 3284; 

Andriesje Oosterhof, weduwe van  

Egbert Dekker, Feije Siegersma en  

Hendrikje Dekker, Luitje Dekker en  

Grietje Dekker te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 1376; 

Aukje Stroop weduwe van Lubbertus   

Lammerts van der Woude, Jan van  

der Woude te Oldelamer en Theodorus  

Haven en Jantje van der Woude te  

Munnekeburen    Oldetrijne, sectie D no. 2939 en 2864; 

Hendrik Dekker te Nijeholtpade,  

Reinder Dekker te Oldeholtpade,  

Hendrik de Vries, Femmigje Dekker  

te Elsloo, Jan Dekker te Oldeholtpade 

en Wessel Dekker te Nijeholtpade Wolvega, sectie F no. 433; 

Jan Pieters van Huizen, Jacob Hof  

en Sipkje van Huizen, Sipke van  

Huizen te Nijeholtpade, Jacobus  

Veurman en Elisabeth van Huizen te  

Boyl en Pieter van Huizen te  

Nijeholtpade    Wolvega, sectie F no. 473; 

Mathijs Dirks de Vries te Nijeholtpade Wolvega, sectie F no. 1309; 

Anne Molenbuur te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 708; 

Jan Alberts Nijholt te Oldelamer Oldetrijne, sectie D no. 2557; 

Sjoerd Pieters Hofstee te Oldeholtpade Wolvega, sectie F no. 376 en E no. 803; 

Folkert Sipkes Heida te Nijeholtpade Wolvega, sectie F no. 1500; 
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Wijbe Harmens van der Woude  Oldetrijne, sectie D no. 237 en 2122; 

Grietje Arends Heida, weduwe van  Wolvega, sectie E no. 1260; 

Ebele Johannes Bosma te Oldeholtpade 

Jan Aukes Schotanus, Auke Schotanus, 

Jacobus Schotanus en Anna Aleida  

Schotanus te Oldeberkoop  Wolvega, sectie F no. 1075; 

Pietertje Hofstee weduwe van Titus  

van Essen, Jan van Essen en Bate van  

Essen te Oldelamer   Oldetrijne, sectie D no. 2159; 

Roelof Andries Hoogkamp te Nijelamer Oldetrijne sectie D no. 2099; 

Johannes Jellema te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 687, 688, 689 en 691; 

Yske Jans van der Meer   Wolvega, sectie E no. 717 en 1423; 

Arnoldus Stegeman te Oldeholtpade Wolvega, sectie F no. 371; 

Trijntje Nijholt weduwe van Sipke  

Jans van der Meer, Jan van der Meer en 

Sjoukje van der Meer te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 1481; 

Jeannette Aleida Sickenga te Wolvega Wolvega, sectie E no. 363; 

Vrouwe Aleida Vegelin van  

Claerbergen en Gerrit Jacob Bleeker  

te Abcoude en Gerhardus Gerrit Jacob  

Bleeker     Wolvega, sectie E no. 1522 en 358; 

Stijntje van der Veen te Oldemarkt Oldetrijne, sectie D no. 2158; 

Gradus Ekhardt te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 1516; 

Hendrik Lantinga te Oldeholtpade Wolvega, sectie E no. 1440; 

Pieter Gorte te Oldeholtpade  Wolvega, sectie F no. 348; 

Egbert Stroop te Scherpenzeel  Oldetrijne, sectie D no. 2450 

Ykje Buitendorp weduwe van  

Marten Lourens te Oldeholtpade 

Johannes Lourens te Sneek 

Jan Lourens en Luite Lourens te  

Oldeholtpade    Wolvega, sectie E no. 1500; 

Kerkvoogden NH Gemeente  

Nijelamer    Oldetrijne, sectie D no. 569; 

Kerkvoogden NH Gemeente  

Oldeholtpade    Wolvega, sectie E no. 395, 661 en 733; 

Kerkvoogden NH Gemeente  

Nijeholtpade    Wolvega, sectie F no. 490; 

Woningstichting Weststellingwerf Wolvega, sectie D no. 1517 en 2763; 

Kerkvoogden NH Gemeente Oldelamer Oldetrijne, sectie D no. 2130 

Pietje Miedema weduwe van  Baeke  

Jellema, Aaltje Jellema te Oldeholtpade 

Reint Jellema te Heerenveen, Theunis  

Zijlstra en Joukje Jellema te Wolvega, 

Roelof Schlecht en Jantje Jellema te  

Blesse, Jan Johannes Jellema,  

Johannes Jellema te Oldeholtpade en  

Marten Jellema te Heerenveen  Wolvega, sectie F no. 331 en 332; 

Pieter Hendriks Westerhof te  

Oldeholtpade, Wiebe Hendriks  

Westerhof te Heerenveen 

Mettinus Lenstra te Coevorden  Wolvega, sectie F no. 420; 

Koendert de Boer, Tiemen Groen en  

Margje de Boer te Oldelamer en  

Hendrik Jan Meuser en Margje de  

Boer te Amsterdam   Oldetrijne, sectie D no. 2130; 
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Hendrik Korststra te Wolvega  Wolvega, sectie D no. 328; 

Rinze Heida te Oldeholtpade  Wolvega, sectie E no. 549. 

 

126.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een strookje grond 

gelegen langs de Oosterdwarsvaart, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie H no. 2808 van Gerrit Hof te Noordwolde, alsmede akte van rectificatie, 

1933-1934, 1940. 1 omslag. 

 

127.  Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond, kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 317 van het bestuur van de provincie Friesland, ten 

behoeve van het omleggen van de weg van Oldeberkoop naar Noordwolde, met 

akte van rectificatie, 1933, 1934. 1 omslag. 

 

128.  Akte van aankoop van een gedeelte perceel grond, kadastraal bekend gemeente 

Oldetrijne, sectie C no. 8194 van Siemen Kornelis van der Lende te 

Munnekeburen, ten behoeve van de aanleg van de verbindingsweg van 

Oldelamer naar de Tjonger, 1935. 1 stuk 

 

129.  Akte van aankoop van gedeelten percelen grond volgens onderstaande staat 

van eveneens onderstaande personen, ten behoeve van de aanleg van de 

verbindingsweg van Oldelamer naar de Tjonger, met akte van rectificatie, 

1935, 1941. 1 omslag 
  Naam:     kadastrale percelen: 

  Klaas Kaper    Oldetrijne, sectie C no. 7501; 

  Tjeerd Rommert’s Dijkstra  Oldetrijne, sectie C no. 3582; 

  Tjeerde de Vries   Oldetrijne, sectie C no. 3579, 4802 en 4037; 

  Kerkvoogdij NH Gemeente Oldelamer Oldetrijne, sectie C no. 3572, 4042 en 3576; 

  Jan Wind    Oldetrijne, sectie C no. 6928; 

  Jkvr Alida Vegelin van Claerbergen en  

Dominicus Jacob Bleeker te Abcoude Oldetrijne, sectie C no. 4459 en 5520; 

Hans Poepjes    Oldetrijne, sectie C no. 4039; 

Rommert Jan’s Dijkstra   Oldetrijne, sectie C no. 4038 en 4980. 

 

 

  Verkoop 

 

 N.B. Zie ook inventarisno. 81, 82, 1199, 1200 en 1231. 

 

130.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen langs de 

Rijksstraatweg (Oude Koemarkt), kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 1863 aan Johannes Epens Winkler, waagmeester te Wolvega, 1912. 

 1 stuk. 

 

131.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2076 aan Jan 

Nicolaas de Witte te Wolvega, 1912. 1 stuk. 

 

132.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen langs de 

Rijksstraatweg (Oude Koemarkt), kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 1863 aan Egbert Sijtzes van der Laan te Wolvega, 1912. 1 stuk. 
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133. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen langs de 

Rijksstraatweg (Oude Koemarkt), kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 1863 aan Louw Lenstra te Wolvega, 1913. 1 stuk 

 

134. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen langs de 

Rijksstraatweg (Oude Koemarkt), kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 1863 aan Geert Frederik de Boer, voor zich en voor een gedeelte van het 

perceel als lastgever van Egbert Sytzes van der Laan, beiden te Wolvega, 1913. 

1 stuk. 

 

135.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2076 aan Hendrik 

Westerhof te Wolvega, 1913. 1 stuk. 

 

136.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2076 aan Pieter 

Viersen, bierbottelaar te Wolvega, 1913. 1 stuk. 

 

137. Akte van verkoop van een perceel weiland te Noordwolde, kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 2469 aan het bestuur van de 

Woningstichting in de gemeente Weststellingwerf, 1913. 1 stuk 

 

138. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen aan de 

Rijksstraatweg (Oude Koemarkt), kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 2110 aan Gabe Jacobs Dijkstra te Wolvega, 1913. 1 stuk. 

 

139. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2076 aan N.V. 

 “M. Lezer Azoon’s Veehandel” te Assen, 1913. 1 stuk. 

 

140. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen aan de 

Rijksstraatweg (Oude Koemarkt), kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 2110 aan Rijkele Sjirps de Vries te Wolvega, 1913. 1 stuk. 

 

141. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2076 aan mevrouw 

Murkje Gatsonides te Dokkum, 1913. 1 stuk. 

 

142.  Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van de vroegere 

onderwijzerswoning met erf en weiland te Slijkenburg, kadastraal bekend 

gemeente Oudetrijne, sectie C no. 3945 en 3946 aan Albert Tettes van der 

Lende te Slijkenburg, 1913. 1 omslag. 

 

143.  Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een perceel grond, 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2127 en gelegen naast het 

postkantoor te Wolvega aan de Staat der Nederlanden, 1913-1915. 1 omslag. 

 

144.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel bouwterrein gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2076 aan het 

bestuur van de Woningstichting in de gemeente Weststellingwerf, 1914. 1 stuk. 
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145.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2165 aan Willem 

Meijeringh te Den Burg (Texel), 1915. 1 stuk.   

 

146.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond met het daarop staande 

houtgewas en gelegen tegenover het station, kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2212 aan Wijtse Hoekstra, gemeentearchitect te 

Wolvega, 1915. 1 stuk. 

 

147.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2256 aan Kornelis 

Makkinga, keurmeester te Wolvega, 1915. 1 stuk. 

 

148.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2256 aan Gosse 

Everts de Boer, botermaker te Wolvega, 1915. 1 stuk. 

 

149. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond met het daarop staande 

houtgewas en gelegen tegenover het station, kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2256 aan Jan de Boer te Wolvega, 1916. 1 stuk. 

 

150.  Akten van verkoop van gedeelten percelen grond gelegen tegenover het station, 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2256 aan Jan Gerrits 

Kingma, veehouder te Nieuweschoot, 1916. 1 omslag. 

 

151.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen tegenover het 

station, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2256 aan Grietje en 

Jacoba Jonkers, beiden te Wolvega, 1916. 1 stuk. 

 

152. Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een strook grond te 

Munnekeburen, kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie C no. 7560 aan 

het bestuur van de Coöperatieve Vereniging “Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 

De Volharding”, 1919-1922. 1 omslag. 

 

153. Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een perceel grond te 

Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 125 aan het 

bestuur van N.V. Eerste Friesche Lijm- en Vleeschmeelfabriek te Wolvega, 

1920. 1 omslag. 

 

154. Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van gedeelten percelen grond 

gelegen aan de Oude Koemarkt te Wolvega, kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2192 aan Lijkele de Vries en Foppe Gouma, beiden te 

Wolvega, 1921. 1 omslag. 

 

155. Akte van verkoop van gedeelten percelen grond gelegen aan het Achterover te 

Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2107 aan resp. 

Jan Bouma, gemeenteveldwachter te Wolvega en Geert Frederik de Boer, 

aannemer te Wolvega, 1921. 1 stuk. 
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156. Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van de blote eigendom van 

een gedeelte perceel grond gelegen aan de Rijksstraatweg te Wolvega, 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2642 aan Dr. Theodoor 

Johannes Daniël Lütge, arts te Wolvega, 1923. 1 omslag. 

 

157. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond, kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 2869 aan het bestuur van de provincie Friesland, ten 

behoeve van de bouw van een transformatorstation, 1923. 1 stuk. 

 

158. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen te Langelille, 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7729 aan Jan van Dijk te 

Munnekeburen, 1923. 1 omslag. 

 

159. Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een huis met schuur, erf 

en tuin, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2688 aan 

Hendrik Kornelis Bouwman, arts te Noordwolde, 1923-1924. 1 omslag. 

 

160. Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een huis met schuur en 

erf, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 2720 aan Albert 

Wuite, gemeenteveldwachter te Noordwolde, 1924. 1 omslag. 

 

161. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen achter het 

gemeentehuis te Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 

2713 aan het bestuur van de provincie Friesland, ten behoeve van het bouwen 

van een transformatorstation, met akte van rectificatie, 1924, 1925. 1 omslag. 

 

162. Akte van verkoop van een gedeelte perceel grond gelegen langs de berm van de 

weg Oldeholtpade naar Idzard, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E 

no. 560 aan het bestuur van de provincie Friesland ten behoeve van het bouwen 

van een transformatorstation, 1925. 1 stuk. 

 

163.  Akte  van verkoop van een perceel bouwgrond gelegen bij de Schipsloot, 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2186 aan Jan Oppenhuizen, 

gemeenteveldwachter te Wolvega, alsmede stukken betreffende de wijziging 

van de voorwaarden, 1926, 1928. 1 omslag. 

 

164.  Akte van verkoop van gedeelten percelen water, deel uitmakende van de 

zogenaamde Scheene, kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 

2840 en 4442 aan het bestuur van het waterschap De Grooten Veenpolder te 

Weststellingwerf, 1927. 1 stuk. 

 

165.  Akte en stuk betreffende de akte van verkoop van een stukje bouwgrond 

gelegen aan de Haulerweg te Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 123 aan Pieter Sijtsema en Lambertus Middendorp, beide te 

Wolvega, 1927-1928. 1 omslag. 

 

166.  Akte en stuk betreffende de akte van verkoop van een gedeelte perceel grond 

gelegen aan de Haulerweg te Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 123 aan Geertje Duizendstraal, weduwe van Jan van der Lende te 

Wolvega, 1928. 1 omslag. 
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167. Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een woning met 

ondergrond staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 2572 aan Wouter Lenstra, aannemer te Wolvega, 1928. 1 omslag. 

 

168.  Akte en stuk betreffende de akte van verkoop van een gedeelte perceel rietland 

en water gelegen tussen de Lindedijk en de openbare lagere school te 

Slijkenburg, kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 5953 aan 

Heine Rudolfs van der Lende te Spanga, 1928. 1 omslag. 

 

169.  Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een gedeelte bouwterrein 

gelegen aan de Haulerweg, deel uitmakende van het zogenaamde Brinkje, 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2572 aan Lambertus 

Middendorp, timmerman te Wolvega, 1928. 1 omslag. 

 

170.  Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een perceel weiland, 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 3186 no. 3186 aan Geert 

Frederiks de Boer, aannemer te Wolvega, 1928. 1 stuk. 

 

171.  Akte van verkoop van een perceel bouwgrond gelegen aan de Haulerweg te 

Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 3187 aan Meine 

Booy te Wolvega, 1928. 1 stuk. 

 

172.  Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van de Zandweg in het 

Blesdijkerveld te Blesdijk, kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 

3310 en 3357 aan het bestuur van het waterschap “De Stroomkant” te 

Weststellingwerf, 1929. 1 omslag. 

 

173.  Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een gedeelte perceel 

berm van de weg van Oldelamer naar Nijelamer, kadastraal bekend gemeente 

Oudetrijne, sectie D no. 2803 aan het bestuur van de provincie Friesland ten 

behoeve van het plaatsen van een transformatorstation, 1930. 1 omslag. 

 

174.  Akte van verkoop van een gedeelte van de Scheene vanaf de Schipsloot tot de 

Heereweg en vanaf de Heereweg tot aan de Helomavaart, kadastraal bekend 

gemeente 3102, 667b, 667a, 305a en 3111 aan het bestuur van het waterschap 

“De Twee Gedeelten” in de gemeente Weststellingwerf, 1930. 1 stuk. 

 

175.  Akte en stuk betreffende de akte van verkoop van een gedeelte berm van de 

weg van Wolvega naar Oldelamer, kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, 

sectie A no. 464 aan het bestuur van de provincie Friesland ten behoeve van het 

plaatsen van een transformatorstation, 1930-1931. 1 omslag. 

 

176.  Stukken betreffende de verkoop van een houten schoollokaal voor afbraak en 

staande aan de Van Schootslaan te Wolvega aan C. Leenis, 1931. 1 omslag. 

 

177.  Akte van verkoop van een gedeelte perceel grasland te Nijeholtpade, kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie F no. 1334 aan Gerrit van der Meulen te 

Nijeholtpade, 1932. 1 stuk. 
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178.  Akte en stukken betreffende de akte van verkoop van een strook land gelegen 

langs de Nieuweweg te Scherpenzeel, kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, 

sectie C no. 2992, 2991 en 4505 van Eize Rudolphus Fleer te Spanga,  

 1934-1935. 1 omslag. 

 

179.  Akte van verkoop van een gedeelte perceelgrond (sloot) gelegen ten 

zuidwesten van het terrein van de openbare lagere school te Steggerda, 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie K no. 1740, aan Bertus Bos te 

Steggerda, 1935. 1 stuk. 

 

 

  Uitgifte in erfpacht 

 

180.  Akte van uitgifte in erfpacht van een gedeelte perceel grond, kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2192 aan Dr. Maurits Pieter Margarethus 

Moesman, arts te Wolvega voor de duur van vijf en zeventig jaren, 1921.  

 1 stuk. 

 

 

  Schenkingen en legaten 

 

181.  Stukken betreffende het aanvaarden van een legaat door het bestuur van het 

Diaconessenfonds der Ned. Herv. Gemeente Wolvega van wijlen F.H.L.J.J. 

van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolottie Rijnders te Nijmegen, in 

leven voorzitter van de Grooten Veenpolder in Weststellingwerf, 1917.  

 1 omslag. 

 

182.  Stukken betreffende het aanvaarden van een legaat door de kerkeraad van de 

Gereformeerde Kerk te Wolvega van wijlen Franke Johannes Visser, 1918. 

 1 omslag. 

 

183.  Stukken betreffende de aanvaarding van een schenking door het bestuur van de 

gemeente, van de met publieke weg bezwaarde reed regelen bij de 

Rijksstraatweg te Wolvega, van Gerrit Klazes Mulder te Wolvega, 1920.  

 1 omslag. 

 

184.  Stukken betreffende het aanvaarden van een legaat door het R.K. Parochiaal 

Kerkbestuur van de Heilige Fredericus te Steggerda van wijlen mej. M.C.B. 

Bouma te Steggerda, 1923. 1 omslag. 
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  FINANCIEN 

 

 

  Begrotingen 

 

185-208.  Begrotingen met begrotingswijzigingen, alsmede stukken betreffende de 

vaststelling en goedkeuring, 1913-1936. 24 omslagen.  

  185. 1913; 

186. 1914*;  

  187. 1915; 

  188. 1916; 

  189. 1917; 

  190. 1918; 

  191. 1919; 

  192. 1920; 

  193. 1921; 

  194. 1922; 

  195. 1923; 

  196. 1924; 

  197. 1925; 

198. 1926; 

  199. 1927; 

  200. 1928*; 

  201. 1929; 

  202. 1930; 

  203. 1931; 

  204. 1932; 

  205. 1933; 

  206. 1934; 

  207. 1935; 

  208. 1936*. 

  N.B. Bij de met een* gekenmerkte jaartallen ontbreekt de begroting. 

   Zie voor de begroting genoemd onder inventarisno. 208,   

   inventarisno. 364 periode 1936-1969. 
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  Rekeningen 

 

209-232.  Jaarrekeningen en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

jaarrekeningen, 1912-1935. 24 omslagen.  

209. 1912*;  

210. 1913; 

  211. 1914; 

212. 1915; 

213. 1916; 

  214. 1917; 

  215. 1918; 

  216. 1919; 

  217. 1920; 

  218. 1921; 

219. 1922; 

220. 1923; 

  221. 1924; 

  222. 1925; 

  223. 1926; 

  224. 1927; 

  225. 1928; 

  226. 1929*; 

  227. 1930*; 

  228. 1931; 

  229. 1932; 

230. 1933; 

231. 1934; 

232. 1935. 

N.B. De met een * gewaarmerkte jaartallen alleen de stukken betreffende de 

vaststelling en goedkeuring. De rekeningen zijn niet aangetroffen. 

 

 

  Rijksuitkering en rijkssteun 

 

233.  Stukken betreffende de uitkering uit de Rijkskas volgens de uitkeringswet van 

1897, 1915. 1 omslag. 

 

234.  Stukken betreffende het verzoek om en toekenning van rijkssteun, 1932.  

  1 omslag.  

 

235-238.  Stukken betreffende de opgaven betreffende de financiële toestand van de 

gemeente voor aanvang van het begrotingsjaar, verstrekt aan de minister van 

Binnenlandse Zaken, 1933-1936. 4 omslagen. 

  235. 1933; 

  236. 1934; 

  237. 1935; 

  238. 1936; 
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239.  Stukken betreffende het toezicht van gedeputeerde staten van Friesland op de 

financiën van de gemeente, alsmede stukken betreffende de steun van het rijk 

bij het saneren van de onderstand, 1933-1936. 1 omslag. 

 

 

  Zekerheidsstelling financieel beheer 

 

240.  Stukken betreffende de borgstelling van het beheer van W. Hoogland als 

ontvanger van de gemeente, 1919-1920. 1 omslag. 

 

241.  Stukken betreffende de verlaging van de hoogte van de borgstelling van het 

beheer van W. Hoogland als ontvanger van de gemeente, 1933. 1 omslag. 

 

 

  Oorlogswinstbelasting 

 

242.  Stukken betreffende de aan de gemeente verstrekte uitkering van een deel van 

de Oorlogswinstbelasting, 1920-1921. 1 omslag. 

 

243.  Rekest aan de minister van Binnenlandse Zaken, houdende verzoek om een 

extra bijdrage van ƒ 73.468,-- zijnde 14% van de werkloosheidslasten en een 

toekenning van een belastingbijdrage ten bedrage van ƒ 41.182,--, 1935.  

 1 omslag. 

 

 

  Garantstelling 

 

244.  Stukken betreffende het besluit tot garantstelling ten hoogte van ƒ 7500,-- ten 

behoeve van een door B. Schaap te Munnekeburen te stichten 

ontginningsboerderij, 1928-1929. 1 omslag. 

 

 

  Geldleningen 

 

245.  Besluit en stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 23.000,-- ten behoeve van de 

financiering van de kosten van het opnieuw bestraten van de Hoofdstraat te 

Wolvega, 1913. 1 omslag. 

 

246.  Besluit en stuk betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 2450,--, ten behoeve van de 

financiering van de kosten van het leggen van een klinkerbestrating te 

Slijkenburg en het stichten van een nieuwe brugwachterswoning te Wolvega, 

1913. 1 omslag. 

 

247.  Besluit  van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 15.000,-- ten behoeve van de financiering van de kosten van de 

het aankopen van een perceel grond ten behoeve van het aanleggen van de weg 

van Vinkega naar Vinkegaboven en van de kosten van het aanleggen van deze 

weg door werklozen, 1914. 1 stuk. 



30 

 

248.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 1900,--, ten behoeve van de financiering van de stichting van 

een veldwachterswoning te Munnekeburen, 1914. 1 stuk. 

 

249.  Besluiten en stukken betreffende de besluiten van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 22.500,--, ten behoeve van de 

financiering van de kosten van de uitbreiding van en treffen van voorzieningen 

in de gasfabriek, 1914. 1 omslag. 

 

250.  Besluit en stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 8700,--, ter financiering van de 

kosten van het verharden van een gedeelte  van de weg van Noordwolde naar 

de Meenthe, alsmede van het aankopen en verbeteren van een woning te 

Noordwolde, 1916. 1 omslag. 

 

251.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 27.500,-- ten behoeve van de financiering van de kosten van de 

aankoop van grond voor het stichten van een school te Munnekeburen, de 

aankoop van het zogenaamde Schipslootbosch met brink, de aankoop van 

grond voor het stichten van een school te Oldelamer en het uitbreiden van de 

Algemene Begraafplaats te Wolvega, 1918. 1 stuk. 

 

252.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 21.800,--, ten behoeve van de financiering van de kosten van het 

verbouwen van scholen en onderwijzerswoningen alsmede van het stichten en 

bouwen van schoollokalen, onderwijzerswoningen en het aanschaffen van 

schoolmeubilair, 1918. 1 stuk. 

 

253.  Besluit en stuk betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 27.500,--, ten behoeve van de 

financiering van de kosten van het aanleggen van 11820 meter paardenpad in 

de diverse grindwegen, 1919. 1 omslag. 

 

254.  Besluit en stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 128.000,-- bij de Algemene 

Friesche Levensverzekering Maatschappij te Leeuwarden, ten behoeve van de 

financiering van het aanleggen van een zandweg vanaf de Hoeve tot de 

straatweg van Noordwolde naar Oldeberkoop, van Steggerda naar de zandweg 

te Vinkega en van Vinkega naar de straatweg van Noordwolde naar 

Frederiksoord met een zijtak naar de Kolonieweg, van Noordwolde naar de 

grens van de provincie Drente met een zijtak naar de straatweg van 

Noordwolde naar Boyl, het in cultuur brengen van de zogenaamde 

Schipslootbosch, het wekelijks uitkeren van de in te zetten werkloze 

stoelenmatters, het bouwen van scholen met gymnastieklokalen te Blesse, 

Oldelamer, Steggerda aan de Straatweg en Vinkega, het verbouwen van de 

onderwijzerswoningen te Oldelamer en Boyl en van de aankoop van gronden 

en het bouwen van een school met gymnastieklokaal met inrichting voor de 

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Wolvega, 1921. 1 omslag. 
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255.  Besluiten en stukken betreffende de besluiten van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 203.000,--, respectievelijk          

ƒ 100.000,--, ten behoeve van de financiering van de kosten van het aanleggen 

van een aardebaan met verharding vanaf de grindweg te Munnekeburen tot de 

straatweg te Nijetrijne, het openbreken van de straatweg van de Langelille naar 

Munnekeburen en het daar aanleggen van een aardebaan met verharding, het 

aanschaffen van een motorspuit te Wolvega, het maken van twee nortonputten 

te Wolvega, het bijbouwen van schoollokalen te Nijeholtpade en Noordwolde, 

het stichten van een nieuwe school met woning te Wolvega in Tuindorp, het 

stichten van een ULO school met onderwijzerswoning te Noordwolde met 

interieur en benodigdheden en het bouwen van een noodslachtplaats en het 

bouwen van een daarbij behorende woning, 1923, 1924. 1 omslag. 

 

256.  Besluit en stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

aangaan van een geldlening ten bedrage van ƒ 70.000,--, ten behoeve van het 

gasbedrijf, 1924. 1 omslag. 

 

257.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 90.000,-- ter financiering van de kosten van  het verbreden en 

verdiepen van de Schipsloot, 1925. 1 stuk. 

 

258.  Besluit en stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

aflossen van diverse geldleningen en het aangaan van een nieuwe ten bedrage 

van ƒ 301.500,-- met de Maatschappij voor Gemeentekrediet te Amsterdam, 

1925-1926. 1 omslag. 

 

259.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 54.500,--, ten behoeve van de financiering van de kosten van de 

aanschaf van een autobrandspuit, de verharding van de Jokweg en het maken 

van twee nieuwe bruggen, waarvan één in de Jokweg te Steggerda en de 

Hellingbrug te Noordwolde, 1926. 1 stuk. 

 

260.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

behoeve van de conversie van twee eerder afgesloten geldleningen ten bedrage 

van ƒ 54.100,--, 1927. 1 stuk. 

 

261.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 78.000,--, ten behoeve van deelname in het maatschappelijk 

kapitaal der N.V. Ontginningsmaatschappij “De Drie Provinciën” 1927. 1 stuk. 

 

262.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 40.000,--, ten behoeve van de financiering van de kosten van 

enige buitengewone werken, 1928. 1 stuk. 

 

263.  Besluit van de raad der gemeente tot het aangaan van een geldlening ten 

bedrage van ƒ 90.000,-- ter financiering van de kosten van het bouwen van drie 

arbeiderswoningen en een te verstrekken subsidie aan de afdeling Steggerda 

van de Aartsdiocesamen R.K. Boeren- en Tuindersbond voor een aldaar te 

stichten lagere landbouwschool, 1930. 1  stuk. 
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  Verrekening couponbelasting 

 

264.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het verrekenen van de 

couponbelasting met de rechthebbende, 1934. 1 omslag. 

 

 

  Controle op het financieel beheer 

 

265.  Stukken betreffende de invulling van de functie van controleur der 

gemeentefinanciën, alsmede ontwerp-instructie, 1917. 1 omslag. 

 

266.  Rapporten van het college van gedeputeerde staten van Friesland inzake de 

bevindingen tijdens controles van de kas en boeken van de ontvanger van de 

gemeente, 1931, 1934, 1935. 1 omslag. 

 

267.  Stukken betreffende de aansluiting bij het centraal bureau voor verificatie en 

financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ten behoeve 

van de periodieke controle van de kas en boeken van de ontvanger der 

gemeente, de kas en boeken van de gemeente gasfabriek en de kas en boeken 

van het Burgerlijk Armbestuur, 1934. 1 omslag. 

 

 

  ZETEL BESTUUR EN ORGANISATIE 

 

268.  Bestek en stukken met tekening betreffende het bestek van openbare 

aanbesteding van het vergroten van het bestaande gemeentehuis te Wolvega en 

het bouwen van een conciërgewoning, met bijbehorende werken, 1912.  

 1 omslag. 

 

269.  Stukken met betreffende het voornemen tot het verbouwen van de Oude 

Boterwaag tot kantoorruimte voor gemeentewerken, 1929. 1 omslag.  

  N.B. Met tekeningen. 

 

 

  VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN 

 

 

  Organisatie verkiezingen 

 

270.  Stukken betreffende de vaststelling van de indeling van de gemeente in 

stemdistricten, 1918. 1 omslag. 

 

271.  Stukken betreffende de vaststelling van de indeling van de gemeente in 

stemdistricten in verband met de invoering van het vrouwenkiesrecht,  

 1919-1920. 1 omslag. 

 

272.  Stukken betreffende de vaststelling van de indeling van de gemeente in 

stemdistricten in verband met de wens van de bevolking van Noordwolde, 

alsmede stukken betreffende de regeling tot het toekennen van presentiegelden 

aan de leden van de stembureaus, 1928. 1 omslag. 
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  Kiesgerechtigdheid en opkomstplicht 

 

273.  Staten van personen die als spaarbankkiezers op de kiezerslijst der gemeente 

voorkomen, 1913-1915. 1 omslag. 

  N.B. Bewaard vanuit de “museumgedachte”. 

 

274.  Lijsten van personen, die voor plaatsing op de kiezerslijst in aanmerking 

komen en niet voorkomen op de van kracht zijnde kiezerslijst over 1912 of op 

de lijst, vermeldende de namen van hen die voor plaatsing op de kiezerslijst in 

aanmerking kwamen, doch wegens het genieten van onderstand van een 

instelling van Weldadigheid of van een Gemeentebestuur, niet op de lijst 

voorkomen, 1913-1917. 1 omslag. 

  N.B. Bewaard vanuit de “museumgedachte”. 

 

275.  Stukken betreffende de strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen de 

overtreders van artikel 72 van de Kieswet ter gelegenheid van de gehouden 

verkiezing van leden van de Tweede Kamer, 1925. 1 omslag. 

  N.B. Bewaard vanuit de “museumgedachte”. 

 

 

  2
e
 kamer der Staten-Generaal 

 

276.  Processen-verbaal van het hoofdstembureau van de gehouden stemmingen ter 

gelegenheid van de verkiezing van de leden van de 2
e
 kamer der Staten-

Generaal, 1913, 1917. 1 omslag. 

 

 

  Gemeenteraad 

 

 

    Verkiezingen 

 

277. Proces-verbaal en stukken betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

gelegenheid van de verkiezing van H. Th. Woudstra tot lid van de 

gemeenteraad voor het kiesdistrict I Wolvega, 1913. 1 omslag. 

 

278.  Proces-verbaal en stukken betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

gelegenheid van de verkiezing van A. van der Veen tot lid van de 

gemeenteraad voor het kiesdistrict I Wolvega, 1913. 1 omslag. 

 

279.  Processen-verbaal en stukken betreffende de processen-verbaal van stemming 

ter gelegenheid van de verkiezing van N.A.F. van Duyfhuis Beynen tot lid van 

de gemeenteraad voor het kiesdistrict II Noordwolde, 1913. 1 omslag. 

 

280.  Proces-verbaal en stukken betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

gelegenheid van de verkiezing van H.T. Dijkstra en P. van der Veen tot leden 

van de gemeenteraad voor het kiesdistrict II Noordwolde, 1913. 1 omslag. 
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281.  Proces-verbaal en stukken betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

gelegenheid van de verkiezing van E.J. Dijk tot lid van de gemeenteraad voor 

het kiesdistrict III Scherpenzeel, 1913. 1 omslag. 

 

282.  Proces-verbaal en stukken betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

gelegenheid van de verkiezing van IJ.H. van der Veen tot lid van de 

gemeenteraad voor het kiesdistrict III Scherpenzeel, 1913. 1 omslag. 

 

283.  Rooster van aftreden van de onder inventarisno. 277-282 gekozen en 

benoemde personen, 1913. 1 stuk. 

 

284.  Processen-verbaal en stuk betreffende de processen-verbaal van stemming ter 

gelegenheid van een gehouden verkiezing van C. Schuil tot lid van de 

gemeenteraad voor het kiesdistrict I Wolvega in de vacature van de tussentijds 

afgetreden A. van der Zee, 1914. 1 omslag. 

 

285. Stukken betreffende het ontslag van C. Schuil als lid van de gemeenteraad voor 

het kiesdistrict I Wolvega, wegens zijn bedanken als lid van de Sociaal 

Democratische Arbeiders Partij, 1915. 1 stuk. 

 

286.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van J.T.J. Hamers tot lid van de gemeenteraad voor het kiesdistrict I 

Wolvega, 1915. 1 omslag. 

 

287.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van J.W. Wagter tot lid van de gemeenteraad voor het kiesdistrict I 

Wolvega, 1915. 1 omslag. 

 

288.  Proces-verbaal van stemming ter verkiezing van A.H. Veenbaas tot lid van de 

gemeenteraad voor het kiesdistrict I Wolvega, 1915. 1 stuk. 

 

289.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van Th.J. Menger tot lid van de gemeenteraad voor het kiesdistrict 

II Noordwolde, 1915. 1 omslag. 

 

290.  Proces-verbaal van stemming ter verkiezing van A. van Engen tot lid van de 

gemeenteraad voor het kiesdistrict II Noordwolde, 1915. 1 stuk. 

 

291.  Processen-verbaal en stuk betreffende de processen-verbaal van stemming ter 

gelegenheid van de verkiezing van J.Th. Kemme en W.A. Schaap voor het 

kiesdistrict III Scherpenzeel, 1915. 1 omslag. 

 

292.  Rooster van aftreden van de onder inventarisno. 285-291 gekozen en 

benoemde personen, 1915. 1 stuk.  

 

293.  Processen-verbaal en stukken betreffende de processen-verbaal van 

stemmingen ter verkiezing van J. Aukema tot lid van de gemeenteraad voor het 

kiesdistrict I Wolvega in de vacature van wijlen H.Th. Woudstra, 1917.  

 1 omslag. 
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294.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van J.T.J. Hamers en W. Posthumus tot leden van de gemeenteraad 

voor het kiesdistrict I Wolvega, 1917. 1 omslag. 

 

295.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van J.J. den Boer en H.B. Krol tot leden van de gemeenteraad voor 

het kiesdistrict II Noordwolde, 1917. 1 omslag. 

 

296.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van A.J. de Ruiter tot lid van de gemeenteraad voor het kiesdistrict 

III Scherpenzeel, 1917. 1 omslag. 

 

297.  Stukken betreffende het ontslag van J. Aukema als lid van de gemeenteraad 

voor het kiesdistrict I Wolvega, wegens het aanvaarden van de functie van 

controleur der gemeentebelastingen van de gemeente, 1918. 1 omslag. 

 

298.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van A. Veenstra tot lid van de gemeenteraad voor het kiesdistrict I 

Wolvega, 1917. 1 omslag. 

 

299.  Proces-verbaal en stuk betreffende het proces-verbaal van stemming ter 

verkiezing van J. Zweers tot lid van de gemeenteraad voor het kiesdistrict I 

Wolvega, 1917. 1 omslag. 

 

300.  Stuk betreffende het bedanken van A.J. de Ruiter als lid van de gemeenteraad, 

1919. 1 stuk. 

 

301-305.  Processen-verbaal en stukken betreffende de processen-verbaal van de 

gehouden stemmingen ter gelegenheid van het verkiezen van  de leden van de 

gemeenteraad, 1919-1935. 5 omslagen. 

  301. 1919; 

  302. 1923; 

  303. 1927; 

  304. 1931; 

  305. 1935. 

 

306.  Stuk betreffende de tussentijdse benoeming van H.B. Krol te Noordwolde tot 

lid van de gemeenteraad, 1920. 1 stuk. 

 

307.  Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van  K. Brouwer tot lid van de 

gemeenteraad wegens het bedanken als zodanig door L. Oosterhoff te 

Munnekeburen, 1922. 1 omslag. 

 

308.  Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van S.J. Visser in de vacature 

van J. Wagter wegens diens bedanken als zodanig, 1922. 1 omslag. 

 

309.  Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van W. Post tot lid van de 

gemeenteraad in de vacature van A.J. Wijbenga wegens diens bedanken als 

zodanig, 1925. 1 omslag. 
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310.  Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van W. Dassen tot lid van de 

gemeenteraad in de vacature van wijlen H. Kuperus, 1926. 1 omslag. 

 

311.  Verkiezingspamfletten van de diverse politieke groeperingen, 1927, 1931. 

  1 omslag. 

  N.B. Bewaard vanuit de “museumgedachte”. 

 

312.  Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van J. Heida tot lid van de 

gemeenteraad in de vacature van H. Groen wegens diens bedanken als zodanig, 

1928. 1 omslag. 

 

313.  Stuk betreffende de aanneming van de functie van wethouder door P. van der 

Veen en W. Muurling, 1931. 1 stuk. 

 

314.  Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van E. Douma tot lid van de 

gemeenteraad in de vacature van K. Kerkstra, wegens diens bedanken als 

zodanig in verband met vertrek uit de gemeente, 1933. 1 omslag. 

 

315.  Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van W.H. Kruiper in de 

vacature van E.J. van der Vegt, wegens diens bedanken als zodanig, 1934. 

 1 omslag. 

 

 

    Reglement van orde 

 

316.  Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente 

Weststellingwerf, alsmede stukken betreffende de goedkeuring, 1914.  

 1 omslag. 

 

 

    Presentiegelden 

 

317.  Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de presentiegelden van 

de leden van de raad, 1913-1923. 1 omslag. 

 

 

    Delegatie 

 

318.  Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden door de raad aan het 

college van burgemeester en wethouders, 1927. 1 omslag. 

 

 

  Burgemeester 

 

  N.B. Zie voor de bezoldiging inventarisno. 322.   

 

319  Stukken betreffende de herbenoemingen van mr. C. van Nijmegen 

Schonegevel als burgemeester der gemeente, 1913, 1919, 1925, 1931.  

 1 omslag. 
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320.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan mr. C. van Nijmegen 

Schonegevel als burgemeester der gemeente, 1934. 1 omslag. 

 

321.  Stukken betreffende de benoeming van mr. E.N.W. Maas tot burgemeester der 

gemeente per 15 mei 1934, 1934. 1 omslag. 

 

 

  Wethouders 

 

322.  Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging c.q. 

jaarwedden van de burgemeester, wethouders, secretaris en ontvanger  

 1916-1929. 1 omslag. 

 

323.  Verordening en stukken betreffende de verordening regelende de pensionering 

van wethouders, concept, 1933. 1 omslag. 

 

324.  Stukken betreffende een motie van wantrouwen aangenomen door de raad 

tegen wethouder W.J. Muurling in verband met het optreden van hem in de 

zaak “Wardenier”, 1934. 1 omslag. 

N.B. Tevens krantenartikelen anno 1974 en copieën van notulen de dato 

1934 toegevoegd.   

 

 

  College van burgemeester en wethouders 

 

325.  Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders 

der gemeente Weststellingwerf, 1914. 1 stuk. 

 

 

  Commissies 

 

326.  Stukken betreffende de instelling van een commissie van voorbereiding van 

openbare werken, 1923-1926. 1 omslag. 

 

 

  DIENSTEN EN BEDRIJVEN 

 

 

  Algemeen 

 

 

327.  Verordening en stukken betreffende de verordening regelende het financieel 

beheer van de bedrijven der gemeente, 1926. 1 omslag. 

 

328.  Stukken betreffende het bericht aan de hoofden van dienst dat gemeentebreed 

de spelling “Marchant”wordt ingevoerd, 1934. 1 omslag. 
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  Gascommissie c.q Gasbedrijf 

 

N.B. Het raadsbesluit van 22 juni 1908 legt het beheer van de gasfabriek bij  

het college van burgemeester en wethouders, bijgestaan door een vaste 

raadscommissie genaamd “Commissie voor de gemeentelijke gasfabriek”.   

Zie hiervoor de jaarstukken 1909, inventarisno. 20).  

  Zie voor aanwijzing als tak van dienst inventarisno. 357. 

 

329.  Instructie voor de boekhouder van de gemeentelijke gasfabriek, met wijziging, 

1908, 1916. 1 omslag. 

 

330.  Stukken betreffende de benoeming en borgstelling van Melle Kleisma tot en 

als boekhouder van de gasfabriek, 1914. 1 omslag. 

 

331.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Rikke Mulder als 1
e
 stoker 

aan de gasfabriek, 1914. 1 omslag. 

 

332.  Stukken betreffende de benoeming van Fokke Laskewitz tot 1
e
 stoker aan de 

gasfabriek, 1914. 1 omslag. 

 

333.  Stukken betreffende het ontslag verleend aan Cobus Waterlander als 2
e
 stoker 

aan de gasfabriek, 1915. 1 omslag.  

 

334.  Stukken betreffende de benoeming van Abe Buisman tot 2
e
 stoker aan de 

gasfabriek, 1915. 1 omslag 

 

335.  Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de gasprijs, 1915-1933. 

1 omslag. 

 

336.  Stukken betreffende de (her)benoeming van de leden van de gascommissie, 

1915-1922, 1925-1926, 1930, 1932-1935. 1 omslag. 

 

337.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Melle Kleisma als 

boekhouder van het gasbedrijf, 1916. 1 omslag. 

 

338.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Okke van der Wal als 

stoker 1
e
 klas bij de gasfabriek, 1917. 1 omslag. 

 

339.  Stukken betreffende de benoeming van Roelf Keizer tot stoker van de 

gasfabriek, 1917. 1 omslag. 

 

340.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan G. Hofman als boekhouder 

van de gasfabriek, 1918. 1 omslag. 

 

341.  Stukken betreffende de benoeming van Johannes van Veen tot boekhouder van 

de gasfabriek, 1918. 1 omslag. 

 

342.  Stuk betreffende de benoeming van Jan Bosma tot fitter-stoker van de 

gasfabriek, 1919. 1 stuk. 
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343.  Besluiten en stukken betreffende de besluiten van de gemeenteraad tot 

vaststelling van de afschrijvingspercentages op de bezittingen van de 

gasfabriek, 1919, 1928-1929, 1934-1935. 1 omslag. 

 

344.  Stukken betreffende de benoeming van J. Boender tot gasfitter van de 

gasfabriek, 1921. 1 omslag. 

 

345.  Stuk betreffende de benoeming van K. Bijl tot stoker van de gasfabriek, 1921. 

1 stuk. 

 

346.  Stukken betreffende de wijziging op de verordening op het beheer der 

gemeentelijke gasfabriek te Wolvega, vastgesteld bij besluit d.d. 27 oktober 

1911, 1921-1922. 1 omslag. 

 

347.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend door de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht, tot het leggen, 

hebben en onderhouden van gasbuizen in de overwegen van de spoorweg van 

Meppel naar Leeuwarden, 1923. 1 omslag. 

 

438.  Stukken betreffende een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het aftappen 

van gas buiten de gasmeter om, 1923-1924. 1 omslag. 

 

349.  Stukken betreffende de onderhandse aanbesteding aan de Industrieele 

Maatschappij “Mabeg” te Utrecht tot het leveren en monteren van een 

gashouder ten behoeve van het gemeente-gasbedrijf te Wolvega voor  

 ƒ 17.450,--, 1924. 1 omslag. 

 

350.  Stukken betreffende de onderhandse aanbesteding van het bouwen van een 

 8 tetortsoven door H. Völker te Arnhem voor de som van ƒ 8400,--, 1926. 

 1 omslag. 

 

351.  Stukken betreffende de opdrachtverlening aan N.V. Zwolsche IJzergieterij en 

Machinefabriek “De Nijverheid”v/h Fa. G.J. Wispelweij en Co. te Zwolle tot 

het uitbreiden van de zuiverhuisinstallatie voor de som van ƒ 6085,--, 1927. 1 

omslag.  

 

352.  Stukken betreffende het onderzoek naar corruptieve handelingen van de 

directeur van de gasfabriek, alsmede stuk houdende afkeuring van het handelen 

van dezelve, 1927. 1 omslag. 

 

353.  Besluit tot aanstelling in vaste dienst van Abe Bosma tot fitter van de 

gasfabriek, 1929. 1 stuk. 

 

354.  Rapporten van het bureau voor verificatie en financiële adviezen der 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, betreffende de controle van de 

boekhouding van de gasfabriek, 1930. 1 omslag. 

N.B. Met ingang van 1930 is de gasfabriek aan deze controle onderhevig 

gesteld. 
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355.  Stukken betreffende de benoeming van Gerrit Blokzijl tot stoker van de 

gasfabriek in de vacature van wijlen Roelof Keizer, 1930. 1 omslag. 

 

356.  Stukken betreffende de benoeming van Hendrik Snijder tot stoker van de 

gasfabriek in de vacature van wijlen Abe Buisman, 1930. 1 omslag. 

 

357.  Besluit en stuk betreffende het besluit tot aanwijzing van het gasbedrijf per 

 15 april 1931 als tak van dienst als bedoeld in artikel 252 van de gemeentewet, 

1931. 1 omslag. 

 

358.  Stukken betreffende de benoeming van Fedde Feenstra tot meteropnemer van 

de gasfabriek in vaste dienst, 1932. 1 omslag. 

 

359.  Stukken betreffende de beëindiging van het als emolument gratis verstrekken 

van cokes en gas aan het personeel van de gasfabriek, 1934. 1 omslag. 

 

 

  Politie 

 

360.  Stukken betreffende de samenstelling van de bezoldigde politie in de gemeente 

Weststellingwerf, 1913-1930, 1932, 1933. 1 omslag. 

 

361.  Stukken betreffende de benoeming van Lubertus Visser, wegwerker te 

Wolvega tot onbezoldigd gemeenteveldwachter, 1915. 1 omslag. 

 

362.  Stukken betreffende de benoeming van Jacob van der Meulen, tuinman te 

Wolvega, tot onbezoldigd veldwachter, 1918. 1 omslag. 

 

363.  Stukken betreffende de benoeming van Klaas Taeke, keurmeester 

noodslachting, tot onbezoldigd gemeenteveldwachter, 1919. 1 omslag. 

 

364.  Stukken betreffende de benoeming en ontslag van Roelof Bakker tot en als 

onbezoldigd gemeenteveldwachter belast met het politietoezicht in een deel 

van de Grooten Veenpolder in Weststellingwerf, 1919, 1920. 1 omslag. 

 

365.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan H. Vrind als 

gemeenteveldwachter, 1920. 1 omslag. 

 

366.  Stukken betreffende de benoeming van Adrianus Bergman te Leimuiden tot 

gemeenteveldwachter, 1920. 1 omslag. 

 

367.  Stuk betreffende de benoeming van Egbert Hoekstra tot onbezoldigd 

gemeenteveldwachter te Nijelamer, 1920. 1 stuk. 

 

368.  Stuk betreffende de benoeming van Rein van der Sluis, wegwerker te 

Noordwolde, tot onbezoldigd gemeenteveldwachter, 1920. 1 stuk. 

 

369.  Stuk betreffende de benoeming van Jacob van der Weij, gemeentewegwerker 

te Noordwolde, tot onbezoldigd gemeenteveldwachter, 1920. 1 stuk. 
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370.  Stukken betreffende de benoeming van Jan Oppenhuizen te Coevorden tot 

gemeenteveldwater in de vacature van wijlen Adrianus Bergman, 1921-1922. 

 1 omslag. 

 

371.  Stukken betreffende de benoeming van Klaas van der Weij tot onbezoldigd 

gemeenteveldwachter, standplaats Nijeholtwolde, 1923. 1 omslag. 

 

372.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Roelof Walda als 

gemeenteveldwachter te Oldeholtpade, 1923. 1 omslag. 

 

373.  Stukken betreffende de benoeming van Gerrit Frens Vos tot 

gemeenteveldwachter te Oldeholtpade, 1923-1924. 1 omslag. 

 

374.  Stuk betreffende de benoeming van Foppe Sleiffer te Noordwolde tot 

onbezoldigd gemeenteveldwachter, 1924. 1 stuk. 

 

375.  Stuk betreffende de benoeming van onderstaande personen, allen 

gemeentewegwerkers tot onbezoldigd gemeenteveldwachter binnen de 

gemeente, 1924. 1 stuk. 
  Naam:    woon- en standplaats: 

  Vlugt, Geert van der  Wolvega; 

  Bos, Koop   Nijetrijne; 

  Veen, Tjabel van der  Scherpenzeel; 

  Smit, Roelof   Idzard; 

  Hoekstra, Jan   Nijelamer; 

  Maat, Albert   Noordwolde; 

  Lenstra, Sijger   Steggerda. 

 

376.  Stukken betreffende het ontslag van de onbezoldigd gemeenteveldwachter te 

Oldetrijne wegens diefstal van pampels, 1924. 1 omslag. 

 

377.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Reijer de Gier als 

gemeenteveldwachter met als standplaats Munnekeburen, 1924. 1 omslag. 

 

378.  Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van Abel Beun tot en als 

gemeenteveldwachter met als standplaats Munnekeburen, 1924-1925, 1931. 

 1 omslag. 

 

379.  Stukken betreffende de benoeming van Hielke Hielkema en Hendrik Seinstra, 

jachtopzieners te Ooststellingwerf, tot onbezoldigde gemeenteveldwachters, 

1925. 1 omslag. 

 

380.  Stukken betreffende de benoeming van Jelle Bloem, kooihouder te 

Nijeholtpade, tot onbezoldigde gemeenteveldwachter, 1925. 1 omslag. 

 

381.  Stukken betreffende de intrekking door de minister van Justitie van de diverse 

benoemingen tot onbezoldigd gemeenteveldwachter in verband met de 

inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering , 1925.  

 1 omslag. 
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382.  Stukken betreffende de samenstelling, benoeming en ontslag van de 

onbezoldigde gemeenteveldwachters, 1925-1935. 1 omslag. 

 

383.  Instructies voor de bezoldigde gemeenteveldwachters in de provincie 

Friesland, 1926, 1933. 1 omslag. 

 

384.  Instructies voor de onbezoldigde gemeenteveldwachters in de provincie 

Friesland, 1914, 1926, 1933. 1 omslag. 

 

385.  Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van Hendrik Jan Koekkoek 

tot en als gemeenteveldwachter te Munnekeburen, 1931, 1933. 1 omslag. 

 

386.  Verordening en stukken betreffende de verordening regelende de eisen van 

benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters der gemeente 

Weststellingwerf, 1932. 1 omslag. 

 

387.  Tekening van het arrestantenlokaal te Noordwolde, z.j. (ca. 1933). 1 stuk. 

 

388.  Stuk betreffende het eervol ontslag van Matthijs Koopmans als 

gemeenteveldwachter met als standplaats Blesse, 1934. 1 stuk. 

 

389.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de 

hoogte van de bezoldiging van de gemeenteveldwachters en de chef 

gemeenteveldwachter, 1934-1935. 1 omslag. 

 

 

  Timmerbedrijf 

 

390.  Stukken betreffende de benoeming van M.G. Landman tot 

gemeentetimmerman, 1917. 1 omslag. 

 

391.  Stukken betreffende de benoeming van J. de Boer tot gemeentetimmerman, 

1921. 1 omslag. 

 

392.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling van de verordening 

regelende het financieel beheer van de bedrijven der gemeente 

Weststellingwerf, in casu het elektriciteitsbedrijf, het gasbedrijf en het 

timmerbedrijf, 1923-1924. 1 omslag. 

 

393.  Verslag en rekening van het gemeentelijk timmerbedrijf over het dienstjaar 

1924, z.j. (opgemaakt 1925). 1 omslag. 

 

394.  Besluit tot ontslag van Marten Landman en Jan de Boer als 

gemeentetimmerman wegens het inkrimpen van het gemeentelijk 

timmerbedrijf, 1925. 1 stuk. 

 

395.  Stukken betreffende het besluit van de raad tot het inkrimpen van het 

gemeentelijk timmerbedrijf, alsmede betreffende het verzoek van de raadsleden 

Veenstra en Posthumus aan gedeputeerde staten dit besluit bij de Kroon voor te 

dragen voor vernietiging, 1925-1926. 1 omslag. 
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396.  Stukken betreffende het voorstel van het raadslid Veenstra, overgenomen door 

het college van burgemeester en wethouders met uitzondering van wethouder 

Muurling, de per 1926 ontslagen gemeentetimmermannen weer in dienst te 

nemen in verband met langdurige wachtgeldverplichting jegens hen, 1928, 

1929.  1 omslag. 

 

397.  Stukken betreffende het al of niet in tijdelijke dienst nemen van M. Landman 

als op wachtgeld gestelde gemeentetimmerman, 1932, 1934. 1 omslag. 

 

 

  Elektriciteitsbedrijf 

 

  N.B. Zie ook inventarisno. 392.  

 

398.  Verslag en rekening van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf over het 

dienstjaar 1924, met nota van op en aanmerkingen, 1925. 1 omslag. 

 

399.  Overeenkomsten tussen het bestuur van de gemeente en die van de provincie 

Friesland inzake de overdracht van het elektriciteitsbedrijf met alle bezittingen 

en schulden, lusten en lasten per 1 januari 1926 aan het bestuur van de 

provincie Friesland, alsmede tot stroomlevering per datum, 1926. 1 omslag.  

 

 

  Tuinbouwbedrijf 

 

400.  Stuk betreffende een voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

tot het benoemen van een commissie uit de raad inzake het gemeentelijk 

tuinbouwbedrijf, 1920. 1 stuk. 

 

 

  PERSONEEL 

 

 

  Verordeningen en reglement 

 

401.  Stukken betreffende de verordening regelende het getal, de rang en de 

bezoldiging van de ambtenaren ter secretarie van de gemeente, 1925. 1 omslag. 

 

402.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling van de verordening tot 

regeling van de jaarwedden enz. der onderwijzers in de gemeente, 1919.  

 1 omslag. 

 

403.  Reglement en stukken betreffende de vaststelling van het ambtenarenreglement 

voor het personeel van de gemeente, 1931. 1 omslag. 

 

404.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling van de verordening 

regelende het horen van verenigingen van ambtenaren in de gemeente, 1931. 

 1 omslag. 
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  Huisvesting van het personeel 

 

405.  Stukken betreffende de gunning van het bouwen van een nieuwe 

brugwachterswoning te Wolvega voor ƒ 778,-- aan L.M. van der Hoef en Zn., 

aannemers te Wolvega, 1913. 1 omslag. 

 

406.  Stukken betreffende de gunning van het bouwen van dubbele woning bij de 

gasfabriek te Wolvega voor ƒ 2175,-- aan Jan en Albert Scheper, aannemers te 

Bovenknijpe, 1915. 1 omslag.  

 

----.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een huis, schuur, erf en 

tuin met bomen gelegen aan de Schipsloot en Haulerweg tegenover de 

gasfabriek te Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 

2186 van de erven A. van der Woude, alsmede stukken betreffende de verhuur 

van deze woning aan Adrianus Bergman, gemeenteveldwachter te Wolvega, 

1920-1921. 1 omslag.  

  N.B. Zie in inventarisno. 95.  

 

----.  Akte en stukken betreffende de akte van aankoop van een gedeelte perceel 

grond te Slijkenburg, kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie C no. 

5952 en 7607 van Roelof Tettes van der Lende te Slijkenburg, ten behoeve van 

de bouw van een schuurtje bij de onderwijzerswoning aldaar, 1925. 1 omslag. 

  N.B. Zie in inventarisno. 107. 

  

 

  Functionarissen 

 

407.  Stuk betreffende de aanstelling van W.  Hoogland tot gemeente-ontvanger, 

1919. 1 stuk. 

 

408.  Stuk betreffende het eervol ontslag verleend aan Jacob Post als 

gemeentesecretaris, 1922. 1 stuk. 

 

409.  Stukken betreffende de benoeming van A. Rameijer te Ooststellingwerf tot 

gemeentesecretaris, 1922-1923. 1 omslag. 

 

410.  Stukken betreffende de benoeming van H.T. van der Zee tot deurwaarder van 

de gemeente, 1924. 1 omslag. 

 

411.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan J.E. Winkler als 

waagmeester van de gemeente, 1924. 1 omslag. 

 

412.  Stukken betreffende de benoeming van J.J. Winkler tot waagmeester van de 

gemeente, 1925. 1 omslag. 

 

413.  Stukken betreffende “de kwestie” gemeente-architect Hoekstra versus 

wethouder Muurling en/of college van B en W, 1926. 1 omslag. 

  N.B. Voorzien van een gedrukt vlugschrift. 
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414.  Stukken betreffende het eervol ontslag van Machiel Peereboom te Wolvega als 

uitvoerder van het onderhoud van “de nieuwe aanleg” alsmede als grafgraver 

op de algemene begraafplaats te Wolvega, 1926. 1 omslag. 

 

415.  Stukken betreffende de benoeming van Franke Mulder tot grafgraver op de 

algemene begraafplaats te Wolvega, 1926. 1 omslag. 

 

416.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Walle Kolk als 

marktmeester te Wolvega, 1934. 1 omslag. 

 

 

Instructies 

 

417.  Instructie en stukken betreffende de wijziging van de instructie voor de  

  gemeente-ontvanger, 1919-1923. 1 omslag. 

 

418.  Stukken betreffende de wijziging van de instructie voor de gemeentesecretaris, 

1922. 1 omslag. 

 

419.  Instructie voor de concierge van het het gemeentehuis, 1923. 1 stuk. 

 

420.  Stukken betreffende de wijziging van de instructie voor de grafgraver van de 

algemene begraafplaats te Wolvega, z.j. (ca. 1926). 1 omslag. 

 

421.  Instructie en stukken betreffende de instructie voor het personeel van de 

gemeente ter bestrijding van corruptie, 1928. 1 omslag. 

  N.B. Voorzien van getekende lijsten door het personeel. 

 

422.  Instructie voor de ambtenaren ter secretarie der gemeente, 1929. 1 stuk. 

 

 

  Bezoldiging 

 

423.  Stukken betreffende het voorstel van de burgemeester aan de commissaris van 

de Koningin in Friesland, het besluit van de raad tot vaststelling (verlaging met 

50%) van de hoogte van het salaris van de veekeuringarts, tevens hoofd van 

dienst, niet goed te keuren, 1923-1924. 1 omslag. 

 

424.  Besluit tot instelling van een raadscommissie inzake de salariëring van het 

personeel van de gemeente, alsmede rapport en stukken betreffende het rapport 

van de bevindingen van deze raadscommissie, 1924. 1 omslag. 

 

425.  Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging van H.H. 

ten Have veekeuringsarts, tevens hoofd van dienst, 1930. 1 omslag. 

 

426.  Staat houdende overzicht van de in 1931 uitbetaalde lonen, 1931. 1 stuk 
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427.  Stukken betreffende de besluiten tot vaststelling van de hoogte van de korting 

op de salarissen van de ambtenaren van de gemeente en op de salarissen van 

het onderwijskundig personeel en dat van de gemeenteveldwachters, 1932. 

 1 omslag. 

 

 

  Wachtgeld 

 

428.  Stukken betreffende de vaststelling van de wachtgeldverordening voor het 

personeel van de gemeente, 1922-1923. 1 omslag. 

N.B. De oorspronkelijke verordening gericht op één persoon is door de 

burgemeester voor vernietiging voorgedragen.  

 

 

  Pensioenen 

 

429.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

pensioenverordening voor het personeel van de gemeente Weststellingwerf, 

1913-1914. 1 omslag.  

N.B. Uiteindelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit na vernietiging van het 

besluit tot onthouding van de goedkeuring door gedeputeerde staten van 

Friesland. 

 

430.  Staat houdende overzicht van het per 1 juli 1922 in dienst der gemeente zijnde 

personeel onder vermelding van de hoogte van de pensioengrondslagen. , 1922. 

1 stuk. 

 

431.  Stukken betreffende de wijziging van de pensioenverordening als gevolg van 

de wijziging van de pensioenwet 1922 waarbij niet pensioengerechtigden nog 

eenmaal in de gelegenheid zijn gesteld pensioen in te kopen, 1925. 1 omslag. 

 

432.  Stukken betreffende het pogen de eervol ontslagen grafgraver Machiel 

Peereboom alsnog voor pensioen in aanmerking te laten komen, dan wel hem 

in de plaats hiervan een uitkering toe te kennen, 1926. 1 omslag. 

 

 

  ARCHIEF 

 

433.  Stukken betreffende de overdracht van de oude registers van de burgerlijke 

stand en de doop-, trouw- en begraafboeken van de kerkelijke instellingen 

binnen de gemeente, alsmede van een exemplaar van de naamregisters aan de 

Rijksarchivaris in Friesland, 1925. 1 omslag. 

 

434.  Stuk betreffende de overname van de processtukken van het Nedergerecht, 

1742, 1756, 1784, 1788 door de rijksarchivaris in Friesland conform het 

gestelde in het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1883, 1928. 1 omslag. 
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  UITVOERING VAN DE TAAK 

 

 

  Openbare werken 

 

435.  Opgaven gezonden aan de Commissaris der Koningin van de uitgevoerde 

openbare werken, 1925, 1926, 1928-1931, 1934, 1935. 1 omslag.  

 

 

  Belastingen 

 

 

    Gemeentelijke belastingen en rechten 

 

 

     -algemeen 

 

436.  Stukken betreffende een opgave aan gedeputeerde staten van de opbrengst van 

de plaatselijke belastingen over het dienstjaar 1914, 1915, 1936. 1 omslag. 

 

437.  Stukken betreffende de herziening van het gemeentelijk belastingstelsel in 

verband met de nieuwe financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten, 

1930-1931. 1 omslag. 

 

438.  Stukken betreffende de verstrekte overzichten van de belastingdruk aan de 

minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw , 1930/31, 1932/33, 1934/35, 

1935/36. 1 omslag. 

 

 

     -hoofdelijke omslag 

 

439.  Verordening en stukken betreffende de wijziging van de verordening regelende 

de heffing van een hoofdelijke omslag, alsmede verordening en stukken 

betreffende de wijziging van de verordening regelende de invordering van de 

hoofdelijke omslag, 1913-1921. 1 omslag. 

 

440-443.  Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1915, 1916, 1919, 1920. 4 omslagen. 

  440. 1915; 

  441. 1916; 

  442. 1919; 

  443. 1920. 

 

 

     -plaatselijke inkomstenbelasting 

 

444.  Verordening en stukken betreffende de goedkeuring van de verordening 

regelende de heffing van een plaatselijke inkomstenbelasting in de gemeente, 

almede de verordening regelende de invordering van deze belasting, met 

wijzigingen, 1921-1931. 1 omslag. 
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445.  Brief van deurwaarder J.D. Jongsma te Heerenveen houdende een klacht 

betreffende beloften van de raadsleden Mooi en Muurling aan diverse 

belastingplichtigen, in strijd met de daartoe geldende verordening, 1921.  

 1 stuk. 

 

 

     -slik en turfgelden 

 

446-448. Grondregisters van de slik- en turfgelden, 1915-1945. 3 delen. 

  446. 1916-1925; 

  447. 1926-1935; 

  448. 1936-1945. 

 

 

     -hondenbelasting 

 

449.  Verordening en stukken betreffende de verordening tot het heffen van een 

hondenbelasting, alsmede verordening tot het invorderen van deze belasting, 

met wijzigingen, 1920, 1926. 1 omslag. 

 

 

     -vermakelijkheidsbelasting, marktgeld 

 

450.  Verordening en stukken betreffende de verordening op de heffing en 

invordering van marktgeld, alsmede wegens het houden van openbare 

vermakelijkheden, 1917. 1 omslag. 

 

451.  Verordening en stukken betreffende de verordening tot het heffen van een 

belasting op openbare vermakelijkheden, alsmede verordening tot het 

invorderen van deze belasting, met wijzigingen, 1920, 1924, 1935. 1 omslag. 

 

452.  Stukken betreffende de vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting verleend aan 

Lôge Samen Een 122 te Wolvega der International Order of Good Templars, 

bij het houden van bijeenkomsten, 1934. 1 omslag. 

  N.B. Bewaard vanuit de “museumgedachte”. 

 

 

     -vergunningsrecht verkoop alcoholische drank 

 

453.  Stukken betreffende de wijziging van de verordening regelende het heffen van 

vergunningsrecht voor verkoop van sterke drank in het klein in de gemeente, 

met lijsten van de vergunninghouders, 1935-1936. 1 omslag. 

 

 

     -legesverordening 

 

454.  Verordening en stukken betreffende de legesverordening alsmede de 

verordening tot invordering van de leges met wijzigingen, 1920, 1922, 1924, 

1925. 1 omslag. 
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     -opcenten grondbelasting 

 

455.  Verordening en stukken betreffende de verordening tot heffing van opcenten 

op de hoofdsom der grondbelasting, 1920-1921. 1 omslag. 

 

 

     -opcenten vermogensbelasting 

 

456.  Verordening en stukken betreffende de verordening op de heffing van opcenten 

op de hoofdsom der Vermogensbelasting, alsmede verordening tot het 

invorderen van deze belasting, 1921. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 468.  

 

 

     -opcenten personele belasting 

 

  N.B. Zie ook inventarisno. 486.  

 

457.  Verordening en stukken betreffende de verordening tot het heffen van opcenten 

op de personele belasting, 1932. 1 omslag. 

 

 

     -opcenten gemeentefondsbelasting 

 

458.  Verordening en stukken betreffende de verordening op de heffing van opcenten 

op de gemeentefondsbelasting, met wijzigingen, 1930-1935. 1 omslag. 

 

 

     -keurlonen en slachthuisrechten 

 

459.  Verordening tot heffing van rechten voor het gebruik van het slachthuis der 

gemeente Weststellingwerf, staande te Wolvega, alsmede verordening tot 

invordering van deze rechten, 1924. 1 stuk. 

 

460.  Verordening en stukken betreffende de verordening tot het heffen van 

keurlonen, alsmede verordening tot het invorderen van de heffing, met 

wijzigingen, 1924, 1927, 1931-1934, 1935. 1 omslag. 

 

461.  Stuk betreffende de aanwijzing van H.T. van der Zee, ambtenaar van de 

burgerlijke stand te Noordwolde, belast met de financiële administratie van de 

vleeskeuringsdienst, 1925. 1 omslag. 

 

462.  Minuut van een brief aan gedeputeerde staten van Friesland houdende opgave 

van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de keurlonen en 

slachthuisrechten over 1928-1930, 1931. 1 stuk. 
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     -forensenbelasting 

 

463.  Kohieren van de aangeslagen forensen binnen de gemeente, 1924/25, 1928/29, 

1929/30. 1 omslag. 

 

 

     -vaart-, draai-, lig- en opslaggelden Schipsloot 

 

464.  Verordening en stukken betreffende de verordening op de heffing van vaart-, 

draai-, lig- en opslaggelden op de Schipsloot, alsmede verordening tot het 

invorderen van deze gelden, met wijzigingen, 1924, 1927, 1932. 1 omslag. 

 

465.  Stuk betreffende de interpretatie van de verordening op de heffing van 

vaartrechten ten aanzien van schepen waarvan de lading geheel of 

 gedeeltelijk bestemd is voor de gasfabriek, 1926. 1 stuk. 

 

 

     -invordering 

 

  N.B. Zie ook inventarisno. 444, 449, 450, 451 en 454. 

 

466.  Stukken betreffende de benoeming van J.E. Winkler tot ambtenaar belast met 

het betekenen van stukken en het invorderen van belastinggelden, in de 

vacature van Th. Burbach, 1914. 1 omslag. 

 

467.  Stukken betreffende de benoeming van B.J. Wiekmeijer tot ambtenaar belast 

met het betekenen van stukken en het invorderen van belastinggelden, in de 

vacature van J.E. Winkler, 1915. 1 omslag.  

 

468.  Stukken betreffende de inning en invordering van de opcenten op de 

hoofdsommen van de vermogensbelasting en het heffen van een progressieve 

inkomstenbelasting door de Inspecteur der Directe Belastingen en Accijnzen te 

Heerenveen, 1921. 1 omslag. 

 

 

    Rijksbelastingen 

 

 

     -college van Zetters der directe belastingen  

 

469.  Presentielijsten van de vergaderingen van Zetters ingezonden aan de 

Commissaris der Koningin, 1912-1923, afschriften. 1 omslag. 

 

470.  Stukken betreffende de voordrachten opgemaakt door de raad van de gemeente 

Weststellingwerf aan de Commissaris der Koningin ter benoeming van de 

leden van het college van zetters, 1916-1926. 1 omslag. 

 

471.  Brief van S.J. Lenstra houdende mededeling zich niet meer herkiesbaar te 

stellen als lid van het college van zetters, 1918. 1 stuk. 
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472.  Stukken betreffende het niet herbenoemen door de Commissaris der Koningin 

van Roelof Hofman als lid van het college van zetters in verband met diens 

hoge leeftijd, 1920. 1 omslag. 

 

473.  Stuk betreffende de benoeming van J.H. de Groot tot lid van het college van 

zetters, 1920. 1 stuk. 

 

474.  Stuk betreffende de benoeming van K. Brouwer tot lid van het college van 

zetters, 1920. 1 stuk. 

 

475.  Stukken betreffende de benoeming van K. Neef tot lid van het college van 

zetters in de vacature van wijlen K.L. Buitendorp, 1921. 1 omslag. 

 

476.  Stukken betreffende de benoeming van T. de Boer tot lid van het college van 

zetters in de vacature van wijlen J.I. de Groot, 1922. 1 omslag. 

 

477.  Stukken betreffende de benoeming van H. de Boer tot lid van het college van 

zetters in de vacature van J. Pape, 1922. 1 omslag. 

 

478.  Stukken betreffende de benoeming van C. Pape tot lid van het college van 

zetters in de vacature van J. Pape, 1922. 1 omslag. 

 

479.  Stukken betreffende de herbenoeming van W. Lenstra en K. Neef tot lid van 

het college van zetters, 1922. 1 omslag. 

 

480.  Stukken betreffende de herbenoeming van T. de Boer, A. Keizer en  

  K. Brouwer tot leden van het college van zetters, 1924. 1 omslag. 

 

481.  Stukken betreffende het niet herbenoemen door de Commissaris der Koningin 

van K Neef als lid van het college van zetters in verband met diens hoge 

leeftijd, 1926. 1 omslag. 

 

482.  Stukken betreffende de benoeming van IJ. van der Veen tot lid van het college 

van zetters in de vacature van K. Neef, 1926. 1 omslag. 

 

483.  Stukken betreffende de herbenoeming van C. Pape en W. Lenstra tot leden van 

het college van zetters, 1926. 1 omslag. 

 

 

     -inkomstenbelasting 

 

484.  Stukken betreffende de benoeming van de leden van de schattingscommissie 

rijksinkomstenbelasting door de raad van de gemeente krachtens de wet van 

 19 december 1914 (Stbl. No. 563), 1915-1935. 1 omslag. 
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     -personele belasting 

 

485.  Stukken betreffende de indeling van de gemeente Weststellingwerf voor wat 

Wolvega betreft in de 7e klasse en het overige gedeelte van de gemeente in de 

8
e
 klasse door de inspecteur der directe belastingen te Heerenveen, 1928.  

 1 omslag.  

 

486.  Verordening en stukken betreffende de verordening betreffende de classificatie 

van de gemeente Weststellingwerf voor de heffing der personele belasting, 

1933. 1 omslag. 

N.B. In verband met de slechte financiële toestand van de gemeente werd zij 

verplicht een minimum aan opcenten te innen en het vervolgonderwijs 

niet meer ten laste van de gemeente te brengen op straffe van geen 

toekenning van rijksonderstand, 1933. 1 omslag. 

 

 

     -omzetbelasting 

 

487.  Besluit en stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het 

machtigen van het college van burgemeester en wethouders bij het opgelegd 

krijgen van een omzetbelastingaanslag voor het Gasbedrijf, hiertegen in beroep 

te gaan, 1934. 1 omslag. 

 

 

     -goederen in de Doode Hand  

 

488.  Stukken betreffende de opgave aan de gelijknamige commissie van de 

goederen in de doode hand in de gemeente Weststellingwerf, afschriften.1933. 

1 omslag. 

 

 

  Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting 

 

 

    Ruimtelijke ordening 

 

489.  Bestek en stukken betreffende het bestek van aanbesteding door H. Veenstra en 

anderen te Wolvega van het maken van straten en trottoirs op een terrein aan de 

Hoofdstraat te Wolvega, alsmede stukken betreffende een besluit van de raad 

van de gemeente tot het opleggen van een bouwverbod op enkele percelen 

gelegen langs de aan te leggen straten, 1925. 1 omslag. 

 

490.  Stukken betreffende het ontwerpen van het uitbreidingsplan voor het dorp 

Wolvega, 1932-1935. 1 omslag. 

N.B. Zie voor de vaststelling en realisering inventarisno. 808 van het archief 

van de gemeente over de periode 1936-1969. 

 

491.  Stukken betreffende de vaststelling van een uitbreidingsplan voor de weg van 

Schoterzijl via Langelille naar de Tjongerbrug, 1935. 1 omslag. 
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492.  Stukken betreffende de vaststelling van de voorgevelrooilijn ten behoeve van 

het uitbreidingsplan van de weg Oldelaamsterbrug naar Tjonger, 1934.  

 1 omslag. 

 

 

    Volkshuisvesting 

 

493. Stukken betreffende het onbewoonbaar verklaren van woningen, alsmede de 

ontruiming van deze woningen, 1913-1915, 1919, 1921, 1925-1935. 1 omslag. 

 

494-501. Stukken betreffende het verlenen van voorschotten uit ‘s-Rijks kas ten behoeve 

van het bouwen van woningen in de gemeente, 1913-1926. 8. omslagen. 

N.B. Zie ook inventarisno. 502. 

494. 10 woningen te Wolvega op perceel Wolvega, sectie D no. 2040, hoek 

Rijksstraatweg-Stationsweg, 1913-1915; 

495. 20 woningen te Noordwolde nabij de Rietvlechtschool en 4 te 

Munnekeburen naast het evangelisatielokaal, 1914-1915; 

  496. 14 woningen te Wolvega aan de Haulerweg, 1915-1919; 

497. 10 woningen te Wolvega aan de Haulerweg, 14 aan de Straatweg naar 

Oldeberkoop, 4 te Munnekeburen en 8 te Noordwolde, met tekeningen,  

1917-1921; 

498. 8 woningen te Noordwolde, 6 te Steggerda, 4 te Munnekeburen aan de 

Langelille en 4 te Munnekeburen bij de kerk, met tekeningen,    

1918-1920; 

499. 22 woningen te Noordwolde, 3 dubbele te Steggerda en 1 dubbele en 

een enkele te Noordwolde aan de Trambaan, met tekeningen,         

1919-1922; 

500. 42 woningen te Wolvega op de percelen kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 1515, 1516 en 2270 (tuindorp), 1920-1926; 

 N.B. Zie ook inventarisno. 516. 

501. 8 woningen te Munnekeburen, 6 te Blesse en 12 te Noordwolde, met 

tekeningen, 1920-1923. 

 

502.  Stukken betreffende de vaststelling van de annuïteit en de hoogte van de 

bijdragen bij voorschot verleend uit ’s-Rijks kas, 1915-1935. 1 omslag. 

 

503.  Verslagen van de activiteiten verricht ten behoeve van de verbetering van de 

volkshuisvesting in de gemeente, 1912-1915, 1917, 1919-1933. 1 omslag. 

 

504. Stukken betreffende de benoeming door de raad van de gemeente van een lid in 

het bestuur van de woningstichting, 1917, 1918, 1924, 1930, 1934. 1 omslag. 

 

505.  Stukken betreffende de instelling, samenstelling en opheffing van de 

huurcommissie, 1918-1923. 1 omslag. 

 

506-507. Notulen van de vergaderingen en zittingen van de huursommissie, 1918-1923. 

2 delen. 

 506. 1918-1919 (12 mei); 

  507. 1919 (26 mei)-1923. 

 



54 

 

508.  Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de huurcommissie, 1918-1920, 1923. 

1 omslag. 

 

509.  Stukken betreffende de het toekennen van subsidie aan de ”Vereeniging tot 

bevordering van de Verkrijging van Onroerend Goed door Landarbeiders” 

“Eigen Erf” te Noordwolde in relatie tot de Landarbeiderswet, 1918-1924, 

1929. 1 omslag.  

 

510.  Stukken betreffende de aanschaf van een loods van de Minister van Oorlog ten 

behoeve van het onderdak verschaffen van tijdelijke dakloze gezinnen, 1919. 

 1 omslag. 

 

511.  Stukken betreffende de vaststelling van de huur van huurwoningen door de 

Minister van Arbeid, 1919. 1 omslag. 

 

512.  Stukken betreffende de wijziging van de Bouw- en Woonverordening van de 

gemeente, 1919, 1931, 1933, 1934. 1 omslag. 

 

513.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan A. de Jong tot 

het plaatsen van 3 lichtkozijnen in zijn pand Hoofdstraat 132, kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1644, 1920. 1 omslag. 

 

514. Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de huurcommissie, 1920, 1923. 

 1 omslag 

 

515. Stukken betreffende de benoeming door de raad van A. Rameijer, 

gemeentesecretaris van Weststellingwerf tot lid van het bestuur van de 

Woningstichting, 1923. 1 omslag. 

 

516. Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte bouwterrein gelegen in 

Tuindorp aan particulieren ten behoeve van het bouwen van woningen en 

winkels wegens te weinig belangstelling voor eventueel te bouwen 

huurwoningen, 1924. 1 omslag. 

 

517. Stukken betreffende het verlenen van een voorschot uit ’s-Rijks kas ten 

behoeve van het binnenverfwerk van 38 met Rijks voorschot gebouwde 

woningen, 1924-1926. 1 omslag. 

 

518.  Stukken betreffende het besluit van het bestuur van de gemeente tot het 

opnemen van een welstandsbepaling in de bouw- en woonverordening, 1925. 

 1 omslag. 

 

519.  Stukken betreffende de afbraak van oude woningen, 1925, 1927-1932.  

 1 omslag. 

 

520.  Stukken betreffende de adviezen van de burgemeester aan de Commissaris der 

Koningin in Friesland inzake het verlenen van vergunningen en het intrekken 

daarvan, voor het innemen van stand- of ligplaatsen met woonwagens of 

woonschepen, 1927-1935. 1 omslag. 
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521.  Stukken betreffende de instelling van een Commissie van advies tot opruiming 

van in slechte staat verkerende woningen, 1928. 1 omslag. 

 

522.  Stukken betreffende het besluit van de raad van de gemeente tot het opleggen 

van een bouwverbod op de percelen kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 2588, 2621 en 2884, in verband met het deze gronden in de naaste 

toekomst willen bestemmen tot straat, 1928. 1 omslag. 

 

523.  Stukken betreffende het bouwen van arbeiderswoningen ter vervanging van de 

krotwoningen, onder toekenning van subsidie van de minister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid, 1929. 1 omslag. 

 

524.  Stukken betreffende het aan Bertus Bruinenberg te Munnekeburen toestaan tot 

het in afwijking van de bouwvergunning bouwen van een woning op sociaal en 

maatschappelijke gronden, 1929. 1 omslag 

 

525.  Stukken betreffende het besluit tot aansluiting bij de Provinciale Friesche 

Adviescommissie ter wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land, 

1929, 1932. 1 omslag. 

 

526.  Stukken betreffende de maandelijkse opgaven aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek inzake de bouwactiviteiten in de gemeente, 1929-1935. 1 omslag. 

 

527. Stukken betreffende het voornemen van het bestuur van de gemeente tot het 

inrichten van een standplaats voor woonwagens op een gedeelte van de 

opslagplaats bij de Blessebrug in de rijksweg van Leeuwarden naar de 

Overijsselse grens voor woonwagens, 1930. 1 omslag. 

N.B. Heeft geen doorgang gevonden wegens het niet aanvaarden van de 

vergunningvoorwaarden gesteld door de Staat der Nederlanden als 

eigenaar van de grond. 

 

528.  Stukken betreffende de benoeming van de leden van de Opbouwcommissie, 

1933. 1 omslag. 

 

529.  Stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het verlagen van 

de huurprijzen, 1933-1934. 1 omslag. 

 

530.  Stukken betreffende de goedkeuring van gedeputeerde staten van Friesland tot 

het verlenen van een bouwvergunning aan Lucas Mulder te Wolvega voor het 

bouwen van een woonhuis aan de 1
e
 Haulerdwarsweg te Wolvega, 1934.  

 1 omslag. 

 

531.  Stukken betreffende een verzoek van het bestuur van de gemeente aan de 

Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te Oldeholtwolde, tot verkoop van een 

perceel grond gelegen op de oude begraafplaats nabij “de Ooievaar”, kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie H no. 384 en 385 ten behoeve van de 

inrichting van een woonwagenkamp, 1935. 1 omslag. 

N.B. Heeft geen doorgang gevonden wegens het niet willen verkopen van de 

eigenaar. 
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  Openbare orde 

 

 

    Regelgeving en handhaving 

 

532.  Stukken betreffende het uitvaardigen en intrekken van een verordening op 

samenscholingen te Noordwolde, in verband met ongeregeldheden aldaar, 

1914-1916. 1 omslag. 

 

533.  Stukken betreffende de vestiging van een brigade van de Marechaussee te 

Noordwolde, ten behoeve van de handhaving van de openbare orde,  

 1914-1916. 1 omslag. 

 

534.  Stukken betreffende de wijziging van de verordening regelende de vordering, 

de aard en duur van persoonlijke diensten in de gemeente Weststellingwerf, 

1916. 1 omslag. 

 

535.  Verordeningen en stukken betreffende de verordeningen tot wijziging van de 

algemene politieverordening, 1914-1935. 1 omslag. 

 

536.  Verordening en stukken betreffende de verordening houdende verbod van ’t 

verlichten van winkels, logementen, herbergen, apotheken, woningen, gangen, 

portalen, kantoren, werkplaatsen, zuivelfabrieken en exportslagerijen, 1917. 

 1 omslag. 

 

537.  Stukken betreffende de te treffen voorzieningen ten behoeve van de 

bescherming van de pakhuizen te Noordwolde dienende voor opslag van 

regeringsgoederen, 1918. 1 omslag. 

 

538.  Stukken betreffende het uitvaardigen en intrekken van een algemeen 

voorschrift van politie tegen samenscholingen van meer dan twee personen in 

de dorpen Noordwolde, Boijl en Vinkega in verband met ongeregeldheden 

aldaar, 1921. 1 omslag 

 

539.  Stukken betreffende het uitvaardigen en intrekken van algemene voorschriften 

van politie tegen samenscholingen van meer dan vijf personen, het zich met, op 

of in een rijwiel of motorrijtuig op de openbare wegen of bermen daarvan voort 

te bewegen of te bevinden op een afstand van 200 meter uit de kruispunten en 

samentreffingen of uit bruggen, sluizen, overwegen of andere daarin liggende 

werken, in verband met ongeregeldheden als gevolg van stakingen, 1925. 

 1 omslag. 

 

540.  Besluit van de burgemeester tot het verlenen van een vergunning om de 

benedenzaal van het hotel “De Dolfijn”te Noordwolde open te houden voor de 

leden van de in dit gevestigde sociëteit staan ingeschreven en voor hun 

introducés, 1930. 1 stuk 
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541.  Stukken betreffende de getroffen voorzorgsmaatregelen ter gelegenheid van het 

houden van een rede door het 2
e
 kamerlid Sneevliet van de Revolutionaire 

Partij in café Marktzicht te Noordwolde, wegens de grote werkloosheid, 1932. 

1 omslag. 

 

542.  Stukken betreffende voorschriften en toepassing van de voorschriften tot het 

verlenen van vergunningen in het kader van de provinciale 

Reclameverordening, 1933-1934. 1 omslag. 

 

543.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G.R. Dragt te 

Wolvega tot het geven van bioscoopvoorstellingen in het openbaar in het pand 

plaatselijk bekend Hoofdstraat Oosteinde 64, 1934-1935. 1 omslag. 

 

 

    Recht van verenigingen 

 

544.  Stuk houdende een positief advies van de burgemeester aan de officier van 

Justitie te Heerenveen, betreffende de vereniging “Plaatselijk Belang” en haar 

bestuurders en activiteiten, 1915. 1 stuk. 

 

 

    Woonwagens en woonschepen 

 

545.  Stukken betreffende de opgave aan de Commissaris der Koning in Friesland 

van de aantallen woonwagens en woonschepen in de gemeente, 1918.  

 1 omslag. 

 

546.  Sommatie aan R. Lankman zijn tot woonwagen ingerichte keet bij de 

afgesneden bocht door het Tuindorp te verwijderen, 1932. 1 stuk. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 547 en in inventarisno. 550.  

 

547.  Stukken betreffende de sommatie aan R. Lankman tot het verplaatsen van zijn 

als woning ingerichte bouwkeet staande op de hoek van de Bovenweg en de 

bitumenweg naar Oldeholtpade, wegens verkoop van deze te bebouwen grond 

door J.J. van den Akker aan J.G. Dragt te Wolvega, 1934. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 546. 

 

 

    Plaatsen brievenbus 

 

548.  Stukken betreffende de toestemming verleend aan de directeur van het Post- en 

Telegraafkantoor te Wolvega, tot het bevestigen van een brievenbus aan de 

school te Nijetrijne 

 

 

    Plaatsen zitbank 

 

549.  Stukken betreffende het plaatsen van een zitbank in het door de gemeente aan 

te leggen plantsoen in het Tuindorp door het bestuur van “Plaatselijk Belang” 

Wolvega, 1932, 1934. 1 omslag. 
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    Plaatsen muziektent 

 

550.  Stukken betreffende de toestemming verleend aan de Commissie voor de bouw 

van een muziektent, tot het bouwen van een muziektent over de Gracht bij de 

Markt, alsmede betreffende de overname van het beheer en onderhoud door het 

bestuur van de gemeente, 1934-1935. 1 omslag. 

 

 

  Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingen 

 

 

    Burgerlijke stand 

 

 N.B. Zie ook inventarisno. 433. 

 

551. Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Franke Johannes Visser te 

Wolvega als ambtenaar van de burgerlijke stand, 1913. 1 omslag. 

 

552.  Stukken betreffende de benoeming van J. Wagter tot ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1913. 1 omslag. 

 

553-575. Registers van de burgerlijke stand, bestaande uit akten van geboorten, huwelijk 

en echtscheidingen en overlijden, 1913-1935. 23 banden. 

  553. 1913; 

  554. 1914; 

  555. 1915; 

  556. 1916; 

  557. 1917; 

  558. 1918; 

  559. 1919; 

  560. 1920; 

  561. 1921; 

  562. 1922; 

  563. 1923; 

  564. 1924; 

  565. 1925; 

  566. 1926; 

  567. 1927; 

  568. 1928; 

  569. 1929; 

  570. 1930; 

  571. 1931; 

  572. 1932; 

  573. 1933; 

  574. 1934; 

  575. 1935. 

 

576.  Verordening en stuk betreffende de verordening bepalende de uren waarop de 

bureaus van de burgerlijke stand dagelijks voor het publiek geopend zullen 

zijn, met wijzigingen, 1914, 1925, 1927, 1929. 1 omslag.  
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577.  Stukken betreffende de benoeming van Thijs Menger tot (2
e
) ambtenaar van de 

burgerlijke stand te Noordwolde, 1918. 1 omslag. 

 

578.  Stukken betreffende de benoeming van Jan Eits, ambtenaar ter secretaris, tot 

hulp van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1919. 1 stuk. 

 

579.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Evert Timmerman als 

ambtenaar van de burgerlijke stand te Wolvega, 1922. 1 omslag. 

 

580.  Stuk betreffende de benoeming van J.W. Rubertus tot ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1923. 1 stuk. 

 

581.  Stukken betreffende de benoeming van A. Rameijer tot ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1923. 1 omslag. 

 

582.  Stukken betreffende de vestiging van het bureau van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand te Noordwolde in het pand van de ambtenaar P. van der Veen, 

1924. 1 omslag. 

 

583.  Stukken betreffende de benoeming van Huite Tjeerds van der Zee tot 

ambtenaar der burgerlijke stand te Noordwolde in de vacature van wijlen  

 P. van der Veen, 1925. 1 omslag. 

 

584.  Staten opgemaakt ten behoeve van de Voogdijraad door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand betreffende de erkenning van natuurlijke kinderen, 1925, 

1929, 1930. 1 omslag. 

 

585.  Stukken betreffende de beëindiging van de huur van het bureau van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand te Noordwolde van J.P. Lemstra te aldaar, 

1928. 1 omslag. 

 

586.  Stukken betreffende een door de burgemeester uitgebracht advies aan de 

Officier van Justitie te Leeuwarden inzake een rekest tot naamsverandering, 

1929. 1 omslag. 

 

587.  Besluit van het college van burgemeester en wethouders de schoonmaakkosten 

ten bedrage van ƒ 1.50 per week van het bureau van de burgerlijke stand te 

Noordwolde voor de helft ten laste te brengen aan de kosten verbonden aan de 

burgerlijke stand en voor de helft toe te rekenen aan hoofdstuk VIII van de 

begroting vanwege het ook in die ruimte verstrekken van schoolvoeding, 1929. 

1 omslag.  

 

588.  Stukken betreffende de opmerkingen van de Officier van Justitie te 

Leeuwarden op het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand,  

 1929-1936. 1 omslag. 

 

589.  Stukken betreffende de benoeming van Jacob Pape tot ambtenaar van de 

burgerlijke stand te Noordwolde in de vacature van wijlen Thijs Jans Menger, 

1930. 1 omslag. 
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590.  Stukken betreffende het eervol ontslag van mr. C. van Nijmegen Schonegevel 

als ambtenaar van de burgerlijke stand, 1934. 1 omslag. 

 

591.  Stuk betreffende de benoeming van mr. E.N.W. Maas tot ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1934. 1 stuk. 

   

 

  Bevolking 

 

592.  Staten van verhuizingen naar andere landen, 1911, 1913-1915, 1918. 1 omslag. 

 

593.  Stukken betreffende de loop der bevolking, 1912-1935. 1 omslag. 

 

594-616. Registers van ingekomen personen, 1913-1925. 23 delen. 

  594. 1913; 

  595. 1914; 

  596. 1915; 

  597. 1916; 

  598. 1917; 

  599. 1918; 

  600. 1919; 

  601. 1920; 

  602. 1921; 

  603. 1922; 

  604. 1923; 

  605. 1924; 

  606. 1925; 

  607. 1926; 

  608. 1927; 

  609. 1928; 

  610. 1929; 

  611. 1930; 

  612. 1931; 

  613. 1932; 

  614. 1933; 

  615. 1934; 

  616. 1935. 
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617-639. Registers van vertrokken personen, 1913-1925. 23 delen. 

  617. 1913; 

  618. 1914; 

  619. 1915; 

  620. 1916; 

  621. 1917; 

  622. 1918; 

  623. 1919; 

  624. 1920; 

  625. 1921; 

  626. 1922; 

  627. 1923; 

  628. 1924; 

  629. 1925; 

  630. 1926; 

  631. 1927; 

  632. 1928; 

  633. 1929; 

  634. 1930; 

  635. 1931; 

  636. 1932; 

  637. 1933; 

  638. 1934; 

  639. 1935. 

 

640.  Stukken betreffende de uitkomsten van de 10
e
 volkstelling, 1922. 1 omslag. 

 

641.  Stukken betreffende de organisatie en uitkomsten van de 11
e
 volkstelling, 

1930-1931. 1 omslag. 

 

 

  Openbare zedelijkheid 

 

 

    Drankwet 

 

642.  Lijsten en stukken betreffende de lijst van personen aan wie vergunning is 

verleend tot verkoop van sterke drank in het klein, 1913/14, 1925/26-1928/29, 

1930/31, 1932/33-1934/35. 1 omslag. 

 

643.  Stukken betreffende de rekesten aan H.M. de Koningin tot het verlagen van het 

maximale aantal te verlenen vergunningen resp. van 59 naar 57, van 57 naar 45 

en van 45 naar 30 en vervolgens op 20, 1915, 1920, 1925, 1935. 1 omslag. 

 

644.  Besluit en stukken betreffende het raadsbesluit tot intrekking van het heersend 

tapverbod, 1924. 1 omslag. 
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645.  Stukken betreffende een afwijzende beschikking op het verzoek van het 

Drankweer-Comité in Weststellingwerf, een verordening vast te stellen 

betreffende de lokaliteiten voor verkoop van alcoholhoudende en andere 

dranken, andere dan sterke drank, 1925. 1 omslag. 

 

646-656.  Stukken betreffende het verlenen, wijzigen en intrekken van verloven tot 

verkoop van alcoholvrij en alcoholhoudende dranken, 1925-1935.  

 11 omslagen. 

  646. 1925;  

  647. 1926; 

  648. 1927; 

  649. 1928; 

  650. 1929; 

  651. 1930; 

  652. 1931; 

  653. 1932; 

  654. 1933; 

  655. 1934; 

  656. 1935. 

 

657.  Stukken betreffende het door de burgemeester plaatsen van personen op  

 “de zwarte lijst” houdende verbod tot het bezoeken van een café, 1931-1935. 

 1 omslag. 

 

658.  Verordeningen en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

verordeningen regelende het heffen van vergunningrecht voor de verkoop van 

sterke drank in het klein, van zwak alcoholische drank in het klein en op de 

invordering van het vergunningsrecht voor deze categorieën drank, 1932. 

 1 omslag. 

 

659.  Staten betreffende de opgave aan gedeputeerde staten ten aanzien van 

inrichtingen met een hotelvergunning en inrichtingen met een verlof A 

vergunning, 1933-1935. 1 omslag. 

 

 

    Dierenbescherming 

 

660. Stukken voortvloeiende uit de (gemeentelijke) activiteiten met betrekking tot 

de Trekhondenwet, alsmede correspondentie van en gevoerd met de anti-

trekhonden-bond, 1926-1934. 1 omslag. 

 

661.  Register van houders van trekhondenkarren, onder vermelding van de datum 

van de gehouden keuringen, 1928-1951. 1 deel.  

  N.B. Bewaard vanuit de “museumgedachte”. 
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  Openbare gezondheid. Milieu 

 

 

    Organisatie van de gezondheidszorg 

 

 

-gezondheidscommissie gevestigd te Schoterland 

 

N.B. De gezondheidscommissie gevestigd te Schoterland is een 

samenwerking tussen de gemeenten Weststellingwerf, Engwirda en 

Schoterland. 

 

662.  Verslagen der bevindingen en handelingen van de gezondheidscommissie 

gevestigd in de gemeente Schoterland, 1912-1918, 1920, 1923, 1924,  

 1928-1932. 1 omslag. 

 

663.  Stukken betreffende het al of niet goedkeuren van de rekeningen en de 

begrotingen van de gezondheidscommissie gevestigd in de gemeente 

Schoterzijl, 1913-1934. 1 omslag. 

 

664.  Stukken betreffende de benoeming van de leden van de gezondheidscommissie 

gevestigd te Schoterland, 1914-1934. 1 omslag. 

 

 

     -gemeentelijke geneesheren, vroedvrouwen 

 

665.  Stukken betreffende de benoeming van mej. A. Knol tot gemeente-vroedvrouw 

te Noordwolde in de vacature van mej. F.N. Sweris, 1913. 1 omslag. 

 

666. Aanschrijving van het bestuur van de gemeente aan Dr. E.F. Meijeringh inzake 

ingekomen klachten betreffende de zorg voor arme patiënten, 1913. 1 stuk. 

 

667.  Stukken betreffende de opgaven aan de Hoofdinspecteur der Volksgezondheid 

van de in de gemeente gevestigde geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, 

drogisten en vroedvrouwen, 1913-1923, 1925-1934. 1 omslag. 

 

668.  Jaarverslagen van de gemeentelijke geneeskundigen en vroedvrouwen,  

 1913-1916, 1918, 1920, 1923-1934. 1 omslag. 

 

669.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan G. Bruins als 

gemeentegeneesheer te Noordwolde, 1914. 1 omslag. 

 

670.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan A. Knol als 

gemeentevroedvrouw te Noordwolde, 1914. 1 omslag. 

 

671.  Stukken betreffende het dienstverband van Trijntje Koning als 

gemeentevroedvrouw te Noordwolde, 1914-1915. 1 omslag. 

 

672.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan G. Hoekstra als tijdelijk 

gemeentevroedvrouw te Noordwolde, 1915. 1 omslag. 
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673.  Stuk betreffende de benoeming van D.H. Keijzer te Amsterdam tot tijdelijke 

gemeentevroedvrouw te Noordwolde, 1915. 1 stuk. 

 

674.  Stukken betreffende de benoeming van Hendrik Kornelis Bouwman tot 

gemeentegeneesheer te Boyl en Noordwolde gedeeltelijk, 1915. 1 omslag. 

 

675.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan E.F.J.W. Meijeringh als 

gemeentegeneesheer te Wolvega, 1915. 1 omslag. 

 

676.  Stukken betreffende de benoeming van J.P.W. Geill tot gemeentegeneesheer te 

Wolvega in de vacature van E.F.J.W. Meijeringh, 1916. 1 omslag. 

 

677.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan mej. D.H. Keijnen als 

gemeentevroedvrouw te Noordwolde, 1916. 1 omslag. 

 

678.  Stukken betreffende de benoeming van mej. D. Meinsma tot 

gemeentevroedvrouw te Noordwolde, 1916. 1 omslag. 

 

679.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan J.P.W. Geill als 

gemeentearts te Wolvega, 1917. 1 omslag. 

 

680.  Stukken betreffende de benoeming van Ph. Italie tot gemeentearts te Wolvega, 

1917. 1 omslag. 

 

681.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het verlenen van een toeslag voor 

de meerdere kosten van medicijnen door de geneesheren te leveren, 1918. 

 1 omslag. 

 

682.  Stukken betreffende de benoeming van M.P.M. Moesman tot 

gemeentegeneesheer in de vacature van Ph. Italie, 1920. 1 omslag. 

 

683.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan M.P.M. Moesman als 

gemeentegeneesheer te Wolvega, 1922. 1 omslag. 

 

684.  Stukken betreffende de benoeming van Th.J.D. Lutge tot gemeentegeneesheer 

te Wolvega, 1922. 1 omslag. 

 

685.  Stuk betreffende de wijziging van de instructie voor de 

gemeentevroedvrouwen, 1922-1923. 1 omslag. 

 

686.  Stukken betreffende klachten door verpleegden in het armenhuis geuit tegen de 

gemeentegeneesheer Dr. Lutge, 1923. 1 omslag. 

 

687.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Th.J.D. Lutge als 

gemeentegeneesheer, 1927. 1 omslag. 

 

688. Stukken betreffende de benoeming van P.H. en G. Baarda Brons tot 

gemeentegeneesheren, 1927. 1 omslag. 
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689.  Besluit en stuk betreffende het besluit tot vaststelling van een instructie voor de 

gemeentegeneesheren belast met de armenpraktijk, de vaccinatie en de 

doodschouw in de gemeente, 1927. 1 omslag.  

 

690.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan J.J. Mulder als 

gemeentegeneesheer te Noordwolde, 1929. 1 omslag. 

 

691.  Stukken betreffende de benoeming van A.M. Semplonius tot tijdelijk 

gemeentegeneesheer te Noordwolde, 1929. 1 omslag. 

 

692.  Stukken betreffende de benoeming van Th.H. Verdenius tot 

gemeentegeneesheer te Noordwolde in de vacature van J.J. Mulder, 1929. 

 1 omslag. 

 

693.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan J.J. van der Sande als 

gemeentegeneesheer, 1931. 1 omslag. 

 

694.  Stukken betreffende de regeling van de verzorging van de gemeenkundige 

armenpraktijk voor Wolvega en omgeving, 1931. 1 omslag. 

 

695.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan J. Bakker als 

gemeentegeneesheer te Scherpenzeel, 1932. 1 omslag. 

 

696.  Stukken betreffende de benoeming van H. Zondag tot gemeentegeneesheer te 

Scherpenzeel, 1932. 1 omslag. 

 

697.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan H.K. Bouwman als 

gemeentegeneesheer te Noordwolde, 1932. 1 omslag. 

 

698.  Stukken betreffende de benoeming van Dr. J.A. Hoeksema tot 

gemeentegeneesheer te Wolvega, 1932. 1 omslag. 

 

699.  Stukken betreffende een overeenkomst gesloten ca. 1896 tussen de diaconie 

der N.H. Kerk te Scherpenzeel en het bestuur van de gemeente 

Weststellingwerf, inzake het meebetalen aan de kosten verbonden aan een arts 

te Scherpenzeel, welke de diaconie bij de verkoop van de praktijk door de arts 

J.J. Mulder wenst te beëindigen, 1932. 1 omslag.  

 

 

     -verplegingsruimten, ziekenhuizen 

 

700.  Stukken betreffende de aanvullingslijst van gebouwen of lokalen bestemd tot 

ziekenverpleging, 1913. 1 omslag. 

 

701.  Stukken betreffende de ingebruikname van het diaconessen ziekenhuisje te 

Wolvega, 1914. 1 omslag.  
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702.  Stukken betreffende het besluit van het bestuur van de gemeente tot het 

toekennen van een subsidie ten bedrage van ƒ 200,-- per jaar aan het bestuur 

der vereniging tot instandhouding en exploitatie van het ziekenhuis te 

Heerenveen, 1920. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 707. 

 

703.  Stukken betreffende het besluit van het bestuur van de gemeente tot het 

toekennen van een subsidie ten bedrage van ƒ 250,-- aan het hoofdbestuur van 

het Friesch Volkssanatorium “Herema-State” te Joure, 1920-1921. 1 omslag. 

 

704.  Stukken betreffende de benoeming van mr. C. van Nijmegen Schonegevel tot 

lid van de commissie bedoeld in artikel 14 van de staten van de Vereniging tot 

Exploitatie van het ziekenhuis te Heerenveen, 1927. 1 omslag. 

 

705.  Stukken betreffende de te verlenen subsidie aan de afdelingen Wolvega, 

Peperga-Blesdijke, Scherpenzeel en Noordwolde van het Centraal Genootschap 

voor Kinderherstellingsoorden en Vakantiekolonies ten bedrage van ƒ 260,-- 

totaal per jaar, 1927-1928. 1 omslag. 

 

706.  Akte en stuk betreffende de akte van overeenkomst tussen het bestuur van de 

Vereniging tot Exploitatie van het ziekenhuis te Heerenveen en o.a. het bestuur 

van de gemeente inzake het gebruik van de barak staande op het terrein van het 

ziekenhuis voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, 1931. 

 1 omslag.  

 

707.  Stukken betreffende het toekennen van een voorschot aan de Vereniging tot 

Exploitatie van het ziekenhuis te Heerenveen, ten behoeve van de bouw van 

een nieuw ziekenhuis, alsmede stukken betreffende de beëindiging van de 

reguliere en in inventarisno. 702 genoemde subsidie en stukken betreffende een 

nieuw genomen besluit tot het wederom verlenen van een subsidie ten bedrage 

van ƒ 200,--, 1931-1932. 1 omslag. 

 

708.  Stukken betreffende de besluiten tot het aan de Vereniging tot Exploitatie van 

het ziekenhuis te Heerenveen toe te kennen toeslag van ƒ 0,25 per verpleegdag 

derde klasse van de patiënten uit de gemeente en deze subsidie niet toe te 

kennen aan het Diaconessenhuis te Leeuwarden, 1932-1933. 1 omslag. 

 

 

     -Groene Kruis 

 

709.  Stukken betreffende de verlening van subsidie over 1929 en 1930 en 

betreffende de afwijzing van een dergelijk verzoek over 1931, 1928, 1930. 

 1 omslag. 
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    Voedsel en drinkwatervoorziening 

 

 

   -keuring van vee en vlees en waren 

 

710.  Verslagen van de keuringsveearts over de noodslachtingen, 1914, 1918.  

  1 omslag. 

 

711.  Stukken betreffende de aansluiting van de gemeente bij de door de provincie 

op te richten keuringsdienst voor levensmiddelen voor de duur van 10 jaren, 

1915. 1 omslag. 

 

712.  Stuk betreffende het ontslag verleend aan A.H. Veenbaas als gemeente 

keuringsveearts van uit nood geslacht vee, 1915. 1 stuk. 

 

713.  Stuk betreffende de benoeming van H. Wobben, J. de Bruin, W. van der 

Linden, D. Everaarts, A. Bezemer en A. van der Velde tot onbezoldigde 

gemeentelijke keurmeesters van levensmiddelen en andere waren, 1916. 1 stuk. 

 

714.  Register houdende aantekening van goedgekeurde bestellingen van 

levensmiddelen door kleinhandelaren in de gemeente, 1916-1917. 1 deel. 

 

715.  Stuk betreffende de benoeming door de raad van de gemeente van J. Dijk tot 

adjunct-keurmeester bij de provinciale keuringsdienst, 1918. 1 stuk. 

 

716.  Stuk betreffende het eervol ontslag verleend aan W.H. van der Laan als 

ambtenaar aan het levensmiddelenbureau te Wolvega, 1918. 1 stuk. 

 

717.  Stuk betreffende het eervol ontslag van Johannes Vos als pakhuismeester in 

verband met de opheffing van de distributiemaatregelen, 1920. 1 stuk. 

 

718.  Verordening en stukken betreffende de verordening op het gewicht en de 

samenstelling van brood, 1920. 1 stuk. 

 

719.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

verordening tot heffing van keurloon in de gemeente Weststellingwerf, 

alsmede verordening en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van 

de verordening op de invordering van keurlonen in de gemeente 

Weststellingwerf, met wijzigingen, 1922. 1 omslag. 

 

720.  Stukken betreffende de benoeming van H.H. ten Have tot hoofd van de 

Keuringsdienst van vee en vlees, 1922. 1 omslag. 

 

721.  Stukken betreffende de benoeming van G.H. Wierdsma tot hulpkeurmeester 

van vee en vlees, 1922. 1 omslag. 
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722.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

verordening op de Keuringsdienst van Vee en Vlees in de gemeente 

Weststellingwerf, met wijzigingen, 1922, 1923, 1926, 1928, 1932. 1 omslag. 

N.B. Aan die van 1928 heeft gedeputeerde staten haar goedkeuring 

onthouden. 

 

723.  Instructies en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

instructies voor de keuringsveearts, alsmede van die voor de hulpkeurmeester 

van vee en vlees, met wijzigingen, 1922, 1932, 1935, 1936. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 727 en 740. 

 

724.  Stukken betreffende de aanwijzing van noodslachtplaatsen in de gemeente, 

1923. 1 omslag. 

 

725.  Stukken betreffende de reorganisatie van de vleeskeuringsdienst voor vee en 

vlees in de gemeente, 1923. 1 omslag. 

 

726.  Stukken betreffende de benoeming van A. de Boer, veearts te Noordwolde tot 

keuringsveearts (niet zijnde hoofd van dienst) voor het keuringsgebied gelegen 

ten zuiden van de Linde en ten oosten van de Steggerdasloot, 1923. 1 omslag. 

 

727.  Instructie en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

instructie voor de keuringsveearts (niet zijnde hoofd van dienst), 1923.  

 1 omslag. 

 

728.  Stukken betreffende het inrichten en exploiteren van het nieuw gebouwde 

openbaar slachthuis te Wolvega, 1924. 1 omslag.  

 

729.  Stukken betreffende de toetreding van het bestuur van de gemeente tot een 

gemeenschappelijke regeling inzake de verwerking van kadavers in de door de 

N.V. Nederlandsche Thermo Chemische fabrieken te Amsterdam op te richten 

destructor, 1925. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 732.  

 

730.  Exploitatierekening van de gemeentelijke vleeskeuringsdienst, 1925. 1 stuk. 

 

731. Stukken betreffende de uitvoering van het Melkbesluit, 1925, 1929-1931. 

 1 omslag. 

 

732.  Stukken betreffende de in gebruikstelling van Thermo Chemisch fabriek te 

Bergum, 1926. 1 omslag. 

 

733.  Staten van de keuringsdienst voor vee en vlees ingezonden aan de Inspecteur 

der Volksgezondheid belast met het toezicht op de naleving van de 

Vleeskeuringswet, 1926-1935. 1 omslag. 

 

734.  Jaarverslagen van de vleeskeuringsdienst, 1926, 1928-1935. 1 omslag. 
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735. Verordening en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

verordening op de keuren van waren in de gemeente Weststellingwerf, met 

wijzigingen, 1928-1929. 1 omslag. 

 

736.  Stukken betreffende de reorganisatie van de Vleeskeuringsdienst der gemeente, 

beperkende tot het aanstellen van een tweede hulpkeurmeester, 1929-1930. 

 1 omslag. 

 

737.  Stukken betreffende de benoeming van J.C. Klok te Ridderkerk tot  

hulpkeurmeester in de vacature van G.J. Wierdsma, 1929. 1 omslag. 

 

738.  Stukken betreffende de benoeming van H. Horstkamp tot hulpkeurmeester, 

1930. 1 omslag. 

 

739.  Stuk betreffende de aanwijzing van A. Marcus, veearts te Wolvega tot 

keuringsveearts belast met herkeuringen, 1932. 1 stuk. 

 

740.  Koninklijk Besluit en stukken betreffende het besluit gedateerd 2 december 

1932 no. 13 houdende vernietiging van het besluit van de raad der gemeente tot 

wijziging van de instructie voor het personeel van de vleeskeuringsdienst, 

inzake het verlagen van hun salaris, 1932. 1 omslag. 

 

741.  Stukken betreffende de aanstelling in vaste dienst van H.H. ten Have als 

keuringsveearts, tevens hoofd van dienst en van A. de Boer tot keuringsveearts, 

1932. 1 omslag. 

 

742.  Rapport en stukken betreffende het rapport van onderzoek door een daartoe 

door de raad ingestelde commissie naar de administratie van het hoofd van de 

vleeskeuringsdienst, 1933. 1 omslag. 

 

743.  Stuk betreffende de aanwijzing van S. Ferwerda tot keuringsveearts belast met 

herkeuringen, 1933. 1 stuk. 

 

744.  Stukken betreffende het bezwaar tegen overname van de keuringen van 

nuchtere kalveren door de Nederlandsche Rundveecentrale, 1934. 1 omslag. 

 

745.  Stukken betreffende de wenselijkheid tot het oprichten van bewaarplaatsen 

voor kadavers, 1934-1935. 1 omslag. 

 

 

     -drinkwatervoorziening 

 

746.  Stukken betreffende de betrouwbaarheid van het water uit bron no. 1 als 

drinkwater, 1913. 1 omslag. 

 

747.  Stuk betreffende het aanbrengen van een welwaterpomp bij de 

brugwachterwoning aan de Schipsloot, 1916. 1 stuk. 
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748.  Stukken betreffende een inventarisatie inzake het beschikken over een 

welwaterput ten behoeve van de drinkwatervoorziening op het platteland, 1919. 

1 omslag. 

 

749.  Stukken betreffende het plaatsen van een filter tussen de regenafvoer en de 

waterput bij de openbare lagere school te Noordwolde wegens een slechte 

kwaliteit van het drinkwater, 1926-1927. 1 omslag. 

 

750.  Rapport en stukken betreffende het rapport van onderzoek door het 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening tot het maken van een keuze door het 

bestuur van de gemeente tot aansluiting bij de drinkwatervoorziening van 

Heerenveen dan wel die van de N.V. Intercommunale Waterleiding te 

Leeuwarden, 1929-1931. 1 omslag.  

 

 

    Bestrijding besmettelijke ziekten 

 

751. Stukken betreffende de tijdelijke sluiting van de openbare school te Oldelamer 

als gevolg van een heersende keelziekte, 1913. 1 omslag. 

 

752. Staten van de gehouden vaccinaties op de scholen, 1912, 1928-1934. 1 omslag. 

 

753. Stukken betreffende de toekenning van een subsidie ten bedrage van ƒ 5,-- aan 

de Algemeene Nederlandsche Vereeniging “Het Groene Kruis” ter financiering 

van de kosten van het ontsmetten van schoolboeken, 1915. 1 omslag. 

 

754. Stukken betreffende de tijdelijke sluiting van de openbare school te Steggerda 

als gevolg van een heersende diphtheritus, 1918. 1 stuk. 

 

755. Stuk betreffende de tijdelijke sluiting van de openbare school te Noordwolde 

als gevolg van een heersende roodvonk, 1918. 1 stuk. 

 

756. Stukken betreffende het verbranden van beddengoed van een patiënt lijdende 

aan Diphtheritis, 1927. 1 omslag. 

 

757.  Stukken betreffende de bereidheid van het bestuur van de gemeente met het 

bestuur van de gemeente Engwirden een gemeenschappelijke regeling aan te 

gaan inzake het ter beschikking hebben van één of meer gelegenheden voor 

vervoer, afzondering, waarneming, reiniging, ontsmetting en verpleging van 

personen en voor vervoer, reiniging en ontsmetting van goederen, 1929.  

 1 omslag. 

 

758. Stukken betreffende de bij het rijk ingediende declaraties wegens de gemaakte 

kosten voor het ontsmetten en reinigen van ruimten, alsmede betreffende het 

vernietigen van eigendommen van derden, 1929-1931. 1 omslag. 

 

759. Staten betreffende de verrichte vaccinaties verdeeld over de verschillende 

leeftijdscategorieën, 1929-1935. 1 omslag. 
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760. Besluit en stukken betreffende het besluit van de burgemeester der gemeente 

tot het aan gemeentegeneesheer J. Bakker opdragen van een onderzoek bij het 

personeel en kinderen verbonden aan de openbare lagere scholen te Nijetrijne, 

Slijkenburg, Scherpenzeel, Munnekeburen en Langehille en van de bijzondere 

lagere school te Munnekeburen in verband met het veelvuldig voorkomen van 

roodvonk in de Westhoek der gemeente, 1930. 1 omslag. 

 

761. Stukken betreffende de in ernstige mate in de gemeente voorkomende ziekte 

kinderverlamming, 1930. 1 stuk. 

 

762. Stukken betreffende een besluit van het bestuur van de gemeente evenredig bij 

te dragen in de kosten van het maken van een barak voor besmettelijke zieken, 

1930-1931. 1 omslag. 

 

763.  Verordening en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

verordening, met wijzigingen, 1930, 1935. 1 omslag. 

 

 

    Begraafplaatsen, grafrechten, doodsschouw 

 

764.  Stukken betreffende de aanwijzing van Dr. E.F.J.W. Meijeringh en J.J. van der 

Sande te Wolvega, J. Bakker te Scherpenzeel, J.J. Mulder en H.K. Bouwman te 

Noordwolde tot doodschouwers in de gemeente, 1913, 1915. 1 omslag. 

 

765. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders van het jaarlijks 

aanwijzing van  doodschouwers, 1914, 1920-1935. 1 omslag. 

 

766. Stukken betreffende de overdracht van het uitsluitende recht van begraven voor 

onbepaalde tijd in de grafruimten genummerd no. 29 en 30 afdeling I regel no. 

7 van de algemene begraafplaats te Wolvega van Hielke Mulder, Gerrit Mulder 

en Bouke Mulder, voor zich en als curatoren over hun mindergestelde broer 

Hendrik Mulder en Jacob Broersma gehuwd met Tetje Mulder, op naam aan 

voornoemde Broersma ten behoeve van het onderhoud aan de graven door hem 

te verrichten, 1915. 1 omslag. 

 

767.  Stukken betreffende de toestemming verleend aan W.H. Postumus tot het 

plaatsen van grafzerken en een ijzeren stek om de graven genummerd no. 5 en 

6 afdeling VI regel 5 van de algemene begraafplaats te Wolvega, 1916.  

 1 omslag. 

 

768.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot aankoop van gedeelten percelen 

grond, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1012 en sectie D no. 

1452, respectievelijk eigendom van familie Jager en van M. van Heloma te 

Amersfoort, ten behoeve van de uitbreiding van de algemene begraafplaats te 

Wolvega, 1917. 1 omslag. 

 

769. Stukken betreffende de toestemming verleend aan de Kerkvoogdij van de 

Nederland Hervormde Kerk te Scherpenzeel, tot uitbreiding van de bij de kerk 

behorende bijzondere begraafplaats, 1918. 1 omslag. 
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770. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Steggerda en 

Vinkega, tot het aanleggen van een bijzondere begraafplaats te Steggerda-

Hoeve op de percelen kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie K no. 

1049, 1647 en 1649, 1920. 1 omslag. 

 

771. Verlof en stukken betreffende het verlof verleend aan de Kerkvoogdij van de 

Nederlands Hervormde Gemeente te Sonnega, tot het wegens plaatsgebrek op 

de huidige, een nieuwe bijzondere begraafplaats aan te leggen op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie A no. 328, 1921. 1 omslag. 

 N.B. Perceel is vernummerd tot sectie A no. 3397. 

 

772. Besluit en stukken betreffende het besluit tot het verlenen van machtiging aan 

het Kerkbestuur van de Rooms Katholieke Kerk te Steggerda, tot het maken 

van een nieuwe bijzondere begraafplaats op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie K no. 1098, 1922. 1 omslag. 

 

773. Besluit en stukken betreffende het besluit tot het verlenen van machtiging aan 

de  Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente te Oldeholtpade tot 

het aanleggen van een bijzondere begraafplaats op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 763, 1922-1923. 1 omslag. 

 

774. Stukken betreffende een bericht van de Kerkvoogdij van de Nederlands 

Hervormde Gemeente te Sonnega, inzake de sluiting van de begraafplaats 

gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie A no. 

2161 per 1 mei 1923, alsmede het per datum in gebruik nemen van de nieuwe 

begraafplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie A 

no. 3397, 1923. 1 omslag. 

 

775. Besluit van de burgemeester van de gemeente tot inwilliging van het verzoek 

van Th. van Hoogmoed te Peperga om het lijk van zijn vader J.P. van 

Hoogmoed, op te graven en over te brengen van de oude Rooms Katholieke 

begraafplaats te Steggerda naar de nieuwe begraafplaats aldaar, 1925. 1 stuk.   

 

776.  Stukken betreffende de (vrijwillige) overdracht van een inlaattoestel door de 

begrafenisvereniging “Wolvega” aan het bestuur van de gemeente 

Weststellingwerf, 1926. 1 omslag. 

 

777. Stukken betreffende de overname van het onderhoud van zes graven behorende 

tot de erven S. van Heloma door en vanwege de gemeente, tegen een 

afkoopsom van ƒ 1000,--, 1928. 1 omslag. 

 

778. Besluit van de burgemeester van de gemeente tot inwilliging van het verzoek 

van G. van der Linde te Sneek om het lijk van zijn vrouw op te graven teneinde 

van het graf een betonnen grafkelder te maken, 1928. 1 stuk. 

 

779. Stukken betreffende het overbrengen van het klokkenhuis van de oude 

begraafplaats naar de nieuwe begraafplaats te Sonnega, 1929. 1 omslag. 
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780.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Kerkvoogdij van de Nederland Hervormde Kerk te Nijholtpade tot het 

vergroten van de bestaande bijzondere begraafplaats, 1930. 1 omslag. 

 

781. Stukken betreffende het indienen van een declaratie ten bedrage van ƒ 2,-- door 

Dr. Th. Verdenius bij het verrichten van de doodsschouw op het lijk van een 

kind van Cornelis Jacobs te Steggerda Boven, 1930. 1 omslag. 

 

782.  Stuk betreffende de aanwijzing van P.A. Brons en G. Baarda te Wolvega, 

 T.H. Verdenius en H.K. Bouwman te Noordwolde en J. Bakker te 

Scherpenzeel als doodschouwers van de gemeente, 1931. 1 stuk. 

 

783. Stukken betreffende de uitbreiding van de algemene begraafplaats te Wolvega, 

uitgevoerd in het kader van de Werkverschaffing, 1933-1935. 1 omslag. 

 

784.  Rapport van hertaxatie opgemaakt door de architect van de gemeente van de 

monumenten, grafstenen, hekwerken etc. op de algemene begraafplaatsen van 

de gemeente, 1935. 1 stuk 

 

785.  Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de te betalen 

onderhoudskosten van de graven op de graven van de algemene 

begraafplaatsen binnen de gemeente volgens de nieuwe verordening.alsmede 

stukken betreffende de bezwaren daartegen en de afdoening daarvan,  

 1935-1936. 1 omslag.. 

 

 

    Milieuhygiëne, hinderwet 

 

786.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan de naamloze vennootschap “M. Lezer  

Azns Veehandel te Assen” te Wolvega voor het gebruik van een stoomketel in 

de exportslachterij, 1913. 1 omslag. 

 

787.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van

  Landbouw, Nijverheid en Handel aan IJ. Haven voor het gebruik van een 

stoomketel in een wasserij, 1913. 1 omslag. 

 

788.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend aan Roelof 

Kluitenberg te Oldeholtpade tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 692, 1913. 1 omslag. 

 

789.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de naamloze 

vennootschap M. Lezer Azns Veehandel te Assen tot het gebruiken van een 

waterpomp en vangtoestel door middel van stoom in zijn exportslachterij op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1623, 1913. 

 1 omslag. 
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790.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Bouwe Dirks 

de Vries te Scherpenzeel tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 1888 gedeeltelijk, 1913. 

 1 omslag. 

 

791.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Rein Sinnema 

te Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 566, 1913. 1 omslag. 

 

792.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Durk Meinsma 

te Noordwolde tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2645, 1913. 1 omslag. 

 

793.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan   

 H. Boterkooper directeur van de stoomzuivelfabriek te Nijeholtpade tot het 

uitbreiden van de fabriek op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie F no. 954, 1913. 1 omslag. 

 

794.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Lomme 

Oosterhof te Noordwolde tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 748, 1913. 1 omslag. 

 

795.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sytse Jelsma te 

Oldeholtpade tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 687, 1913. 1 omslag. 

 

796.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Rykele de 

Vries te Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2110, 1913. 1 omslag. 

 

797. Stukken betreffende de jaarlijkse opgave aan de Commissaris der Koningin van 

de aanwezige stoomwerktuigen in de gemeente, 1913-1921. 1 omslag. 

 

798.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan J.Th. Kemme te Wolvega voor het 

gebruik van een vervoerbare stoomketel, 1914. 1 omslag. 

 

799.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan H. Boterkooper, directeur van de 

zuivelfabriek te Nijeholtpade tot het plaatsen van een stoomketel, 1914.  

 1 omslag. 

 

800.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Barteld 

Hoekstra te Oldeholtpade tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 883, 1914. 1 omslag. 

 

801.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “de Toekomst” te Steggerda tot het 

bijplaatsen van een stoomketel in de fabriek op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 2880, 1914. 1 omslag. 
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802.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Wolvega” te Wolvega tot het oprichten 

van een stoomzuivelfabriek op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 1513 en het daarin plaatsen van een stoommachine, 

1914. 1 omslag. 

 

803.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend van bakker Jan van 

der Heide te Noordwolde tot het in werking brengen van een meng- en 

kneedmachine  met een benzinemotor als drijfkracht in het pad op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 798, 1914. 1 omslag. 

 

804.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend door gedeputeerde 

staten van Friesland aan het bestuur van de gemeente Weststellingwerf tot het 

uitbreiden van de gasfabriek en het inrichten hiervan met machines, 1914. 

 1 omslag. 

 

805.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Cornelis 

Westerbeek, stoelenfabrikant, tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2129, 1914. 1 omslag. 

 

806.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Pieter 

Hettema, zuivelfabrikant te Noordwolde, tot het uitbreiden van de bestaande 

boterfabriek met een kaasmakerij en het plaatsen van een stoomketel in de 

fabriek op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 

2078, 1914. 1 omslag. 

 

807.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan het bestuur van de Coöperatieve 

Stoomzuivelfabriek te Steggerda tot het gebruiken van een stoomketel, 1915. 

 1 omslag. 

 

808.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan het bestuur van de Coöperatieve 

Zuivelfabriek “Wolvega” te Wolvega tot het gebruiken van twee gelijke 

stoomketels, 1915. 1 omslag. 

 

809.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan P. Hettema, zuivelfabrikant te 

Noordwolde tot het gebruiken van een stoomketel, 1915. 1 omslag. 

 

810.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend door de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel aan IJ. Haven te Wolvega tot het plaatsen en 

gebruiken van een stoomvat in de wasserij, 1915. 1 omslag. 

 

811.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Fredrik Prins 

te Noordwolde tot het oprichten van een koperslagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 1543, 1915. 1 omslag. 
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812.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Pieter Otter te 

Noordwolde tot oprichting van een inrichten voor fabricage van acetyleengas 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 1532, 

1915. 1 omslag. 

 

813.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Gosem Boers, 

bakker te Noordwolde tot het in werking brengen van een benzinemotor op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2762, 1915. 

 1 omslag. 

 

814.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sipke van der 

Meer te Oldeholtpade tot het in werking brengen van een machinale 

korenmalerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 

1426, 1915. 1 omslag. 

 

815.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Munnekeburen tot het uitbreiden van de 

fabriek staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C 

no. 7353, 1915-1916. 1 omslag. 

 

816.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacobus 

Hermanus Veen te Wolvega tot het oprichten van een werkplaats voor het 

maken, repareren en moffelen van rijwielen op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1689, 1915-1916. 1 omslag. 

 

817.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Piet van 

Zanten, slager te Blesdijke tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 3073, 1915-1916.  

 1 omslag. 

 

818.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Hans van der 

Woude, korenmolenaar te Wolvega tot het in werking brengen van een 

zuiggasmotor op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D 

no. 2020, 1916. 1 omslag. 

 

819.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan P. Hettema, 

zuivelfabrikant te Noordwolde tot het uitbreiden van zijn stoomzuivelfabriek 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2738, 

1916. 1 omslag. 

 

820.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Machiel van 

der Horst, koopman te Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1650., 1916.  

 1 omslag. 

 

821.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Hermanus van 

Vaals, wagenmaker te Blesse tot het in werking stellen van een 

petroleummotor op het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijk, sectie B 

no. 1436, 1916. 1 omslag. 
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822.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de N.V. de 

Wolvegaster Exportslagerij tot het uitbreiden van de slachterij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1748, 1916. 1 omslag. 

 

823.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacob S. 

Oosterhof, bakker te Nijeholtwolde tot het oprichten van een brood, koek en 

beschuitbakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie H 

no. 686, 1916. 1 omslag. 

 

824.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Gerhardus M. 

Peereboom, bakker te Wolvega tot het plaatsen van een gasmotor ter 

aandrijving van een deegkneedmachine op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1718, 1916. 1 omslag. 

 

825.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Mina 

Davidson, weduwe van Abraham Mendels, winkelierster te Wolvega tot het 

oprichten van een bewaarplaats voor buskruit op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2229, 1916. 1 omslag. 

 

826.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Aankoopvereniging en graanmalerij “De Hoop” te Boyl tot 

het oprichten van een graanmalerij met stoommachine op het perceel kadastraal 

bekend gemeente, Noordwolde, sectie G no. 1203, 1916. 1 omslag. 

 

827.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “De Toekomst” te Steggerda tot het 

uitbreiden van de betreffende fabriek met een weistelling en bijgebouw op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2880, 1916. 

 1 omslag. 

 

828.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Evert Wierda, 

slager te Noordwolde tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 2827, 1916-1917.  

 1 omslag. 

 

829.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Roelof T. van 

der Lende, veehouder te Slijkenburg tot het oprichten van een slachterij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7460, 1917.  

 1 omslag. 

 

830.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.T. Dijkstra, 

slager te Steggerda tot het oprichten van een slachterij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 1289, 1917. 1 omslag. 

 

831.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan C. van Fleeren, 

koopman te Wolvega tot het oprichten van een slachterij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 446, 1917. 1 omslag. 
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832.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Wollem de 

Vries te Blesdijke, tot het oprichten van een slachterij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 3083, 1917. 1 omslag. 

 

833.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas de Vries 

te Steggerda tot het oprichten van een slachterij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2767, 1917. 1 omslag. 

 

834.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Tjibbe Tolman 

te Noordwolde tot het oprichten van een slachterij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 2815, 1917. 1 omslag. 

 

835.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Geesje 

Hoekstra, echtgenote van Klaas Elzinga te Noordwolde tot het oprichten van 

slachterij op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 

2613, 1917. 1 omslag. 

 

836.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Douwe Bosma 

te Oldeholtpade tot het oprichten van een slachterij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 573, 1917. 1 omslag.; 

 

837.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Andries 

Gerhardus Vuist te Steggerda tot het oprichten van een slachterij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2649, 1917. 1 omslag. 

 

838.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Tjeerd Tjebbes 

Veldhuizen, slager te Noordwolde tot het oprichten van een slagerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 2826, 1917. 

 1 omslag. 

 

839.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Thijs Alberts 

Menger, slager te Steggerda Hoeve tot het oprichten van een slagerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie K no. 1490, 1917. 

 1 omslag. 

 

840.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Karel Mulder, 

slager te Steggerda tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 3045, 1917. 1 omslag. 

 

841.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Alberts 

Slootstra te Noordwolde tot het oprichten van een slachterij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 729, 1917. 1 omslag. 

 

842.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sjouke 

Willems Veldhuizen te Noordwolde tot het oprichten van een slachterij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 2709, 1917. 

 1 omslag. 
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843.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacob 

Zwarteveen te Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 468, 1917. 1 omslag. 

 

844.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Martinus van 

Nieuwenhoven te Noordwolde tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 701, 1917. 1 omslag. 

 

845.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Nijk te 

Hengelo namens het bestuur van de polder Blesdijke tot het plaatsen van een 

zuiggasmotor met centrifugaalpomp op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Blesdijke, sectie A no. 3111, 1918. 1 omslag. 

 

846.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sieger Sietzes 

van der Laan te Munnekeburen tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7373, 1918. 1 omslag. 

 

847.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. Harms 

Brouwer te Vinkega tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2728, 1918. 1 omslag. 

 

848.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sietze Cloo te 

Nijeholtpade tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie F no. 1239, 1918. 1 omslag. 

 

849.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas Jonkers 

te Boyl tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie G no. 870, 1918. 1 omslag. 

 

850.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Sipke de 

Lang te Wolvega, tot het oprichten van een slagerij in een schuur op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2379, 1918. 1 omslag. 

 

851.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Durk P. 

Pruiksma te Sonnega tot het oprichten van een slagerij voor het slachten van 

allerlei soorten vee op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, 

sectie A no. 3290, 1918. 1 omslag. 

 

852.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Reinder 

Kielstra te Oldeholtpade tot het oprichten van een slagerij voor het slachten van 

alle soorten vee op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E 

no. 414, 1918. 1 omslag. 

 

853.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend door gedeputeerde 

staten van Friesland aan het bestuur van het waterschap Mildam-Oudeschoot 

tot het oprichten van een watergemaal gedreven door een ruw-oliemotor op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie G no. 93, 1918. 1 omslag.  
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854. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Fa. T.J. Douma 

en Zonen te Wolvega tot het uitbreiden van een bestaande exportslagerij met 

een vriesinrichting op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 2305, 1918. 1 omslag. 

 

855.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan L. Heeg e.a. te 

Wolvega tot het oprichten van een fabriek voor het maken van vleesmeel, 

beendermeel, lijm en technisch vet op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 1811, 1919. 1 omslag. 

 

856.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G.M. 

Peereboom, bakker te Wolvega tot het binnen zijn woning verplaatsen van de 

brood, koek en beschuitbakkerij staande op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1718, 1919. 1 omslag.  

 

857.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Sietzes van 

der Laan te Wolvega tot het oprichten van een slagerij voor het slachten van 

alle soorten vee op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D 

no. 492, 1919. 1 omslag. 

 

858.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan IJpo Veenstra 

te Noordwolde tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2690, 1919. 1 omslag. 

 

859.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Eduard R.C. 

Kruiper te Wolvega tot het plaatsen van een gasmotor op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2429, 1919. 1 omslag. 

 

860.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan F.P. Cuperus te 

Bozum tot het oprichten van een steenhouwerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 307, 1919. 1 omslag. 

 

861.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Gosem Boers, 

bakker te Noordwolde tot het plaatsen van een heteluchtoven in zijn bakkerij 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2762, 

1919. 1 omslag. 

 

862.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan E. van der 

Woude te Gorredijk tot het oprichten van een rijwiel reparatie inrichting met 

een koperslagerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie H no. 2762, 1919. 1 omslag. 

 

863.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacob T. 

Dijkstra te Steggerda tot het oprichten van een rookinrichting voor vlees op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 1289, 1919. 

 1 omslag. 

 

864.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Georg L. Krol 

te Noordwolde tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 1956, 1919. 1 omslag. 
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865. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas Harms 

Pen te Munnekeburen tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7428, 1919. 1 omslag. 

 

866.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan  Johan 

Schotanus te Nijetrijne tot het oprichten van een bakkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie B no. 1983. 1919. 1 omslag. 

 

867.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Pieter Hagen te 

Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1432, 1919. 1 omslag. 

 

868.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Geert Lute 

Veen, bakker te Wolvega tot het plaatsen en inrichten van een heteluchtoven in 

zijn bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 

1894, 1919. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 917. 

 

869.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. Drukkerij 

en Boekhandel v/h G. Taconis te Wolvega tot het uitbreiden van de drukkerij 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1495, 1919. 

1 omslag. 

 

870.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. Eerste 

Friesche Lijm en Vleeschmeelfabriek te Wolvega tot het plaatsen en bouwen 

van een lijm drooginrichting op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 1716, 1919. 1 omslag. 

 

871.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Gerrit van der 

Laan te Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2345, 1919. 1 omslag. 

 

872.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Weduwe K.D. 

Huizinga te Noordwolde tot het oprichten van een bewaarplaats voor petroleum 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2757, 

1919. 1 omslag. 

 

873.  Stukken betreffende de inrichting van een bergplaats voor faecaliën door en 

vanwege het bestuur van de gemeente op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 124, 1919. 1 omslag.  

 

874.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. Evers Czn. 

te Noordwolde tot het inrichten en plaatsen van een benzinemotor in het pand 

staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 

2560, 1920. 1 omslag. 

 

875.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de R.K. 

Boerenbond te Steggerda tot het plaatsen van een ruwe oliemotor op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijk, sectie A no. 2965, 1920.  

 1 omslag. 
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876.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sent de Vries 

te Oldeholtpade tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 1480, 1920. 1 omslag. 

 

877.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Willem 

Holtrop te Noordwolde, tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 154, 1920. 1 omslag. 

 

878.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Albert Bakker 

te Blesse tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Blesdijk, sectie B no. 1329, 1920. 1 omslag. 

 

879.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Age de Weger 

te Noordwolde tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 1805, 1920. 1 omslag. 

 

880.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Pieter 

Oosterhof te Nijeholtpade tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie F no. 1119, 1920. 1 omslag. 

 

881.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.H. van der 

Vegt te Steggerda tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijk, sectie A no. 2319, 1920. 1 omslag. 

 

882.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan W.L. 

Peereboom te Blesse tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijk, sectie A no. 2381, 1920. 1 omslag. 

 

883.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. Eerste 

Friesche Lijm- en Vleeschmeelfabriek te Wolvega tot het uitbreiden van de 

fabriek op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1716, 

1920. 1 omslag. 

 

884.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Philippus 

Hoekstra te Scherpenzeel tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7436, 1920. 1 omslag. 

 

885.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. Timmerman 

te Noordwolde tot het plaatsen van een petroleummotor op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 1767, 1920-1921.  

 1 omslag. 

 

886. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “de Volharding” te Munnekeburen tot het 

plaatsen van een dieselmotor in de bestaande machinekamer in de fabriek op 

het perceel kadastraal bekend gemeente C no. 7353, 1920-1921. 1 omslag. 

 

887.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan D.P. Pruiksma 

te Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2447, 1920-1921. 1 omslag. 



83 

 

888.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G. Peereboom, 

bakker te Wolvega tot het oprichten van een heteluchtoven in het pand staande 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1718, 1921. 

1 omslag. 

 

889.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G.H. Ponne te 

Wolvega tot het plaatsen van een petroleummotor in zijn drukkerij staande op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2333, 1921. 

 1 omslag. 

 

890.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Taeke W. de 

Boer te Steggerda Hoeve tot het oprichten van een bakkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie K no. 1597 en 1609, 1921. 

 1 omslag. 

 

891.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Folkert 

Siemonsma te Scharren bij Joure tot het oprichten van een slagerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 3135, 1921.  

 1 omslag. 

 

892.  Vergunning en tukken betreffende de vergunning verleend aan Sieger S. van 

der Laan te Munnekeburen tot het oprichten van een slagerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie F no. 1145, 1921. 1 omslag. 

 

893.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Geert L. Veen, 

bakker te Wolvega tot het plaatsen van een gasmotor in het pand op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1894. 1921. 1 omslag. 

 

894.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan   

 W.L. Peereboom, bakker te Blesdijk tot het verplaatsen van een bestaande oven 

in het pand staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie 

A no. 2381, 1921. 1 omslag. 

 

895.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Zuivelfabriek te Wolvega tot het inrichten van een 

melkpoederlokaal op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 1513, 1921. 1 omslag.  

 

896.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Wolvegaster Exportslagerij te Wolvega tot het oprichten van een stoomketel op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1748, 1921. 

 1 omslag. 

 

897.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H.C. Nijdam, 

bakker te Wolvega tot het plaatsen van een heteluchtoven in het pand staande 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1418, 1921. 

1 omslag. 
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898.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan IJ. Haven te 

Wolvega tot het oprichten van een machine herstelwerkplaats met gasmotor op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2114, 1921. 

 1 omslag. 

 

899.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan K. Trompetter, 

bakker te Boyl tot het plaatsen van een benzinemotor met een kneedmachine in 

het pand staande op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie H. no. 3033, 1921. 1 omslag. 

 

900.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas Bakker, 

bakker te Munnekeburen tot het plaatsen van een benzinemotor met een 

kneedmachine in het pand staande op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Oldetrijne, sectie C no. 7630 (voorheen no. 7521), 1921. 1 omslag. 

 

901.  Stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. Drukkerij en 

Boekhandel v/h G. Taconis te Wolvega tot het plaatsen van een gasmotor op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1495, 1921. 

 1 omslag. 

 

902.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “de Automaat” te Rotterdam tot 

het oprichten van een benzinebergplaats op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie P. no. 2825, 1921. 1 omslag. 

 

903.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan J. de Vries 

te Vinkega tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie K no. 1159. 1922. 1 omslag. 

 

904.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Pieter 

Oosterhof te Nijeholtpade tot het plaatsen van een ruwe oliemotor in zijn 

timmerwerkplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

F no. 1119, 1922. 1 omslag. 

 

905.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan H. Punter, 

bakker te Steggerda tot het plaatsen van een benzinemotor in zijn bakkerij op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie K no. 1529, 1922. 

1 omslag. 

 

906.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Pieter Otten te 

Noordwolde tot het oprichten van een grof- en hoefsmederij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 3026, 1922. 1 omslag. 

 

907.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Lenstra te 

Blesdijke tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Blesdijke, sectie A no. 2952. 1922. 1 omslag. 

 

908.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Ale Nijholt, 

rijwielhersteller te Blesse tot het oprichten van een smederij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 3145, 1922. 1 omslag. 
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909.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.Th. van 

Veen, bakker te Steggerda tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2363, 1922. 1 omslag. 

 

910.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan firma 

Middendorp en de Boer tot het plaatsen van een benzinemotor in hun 

timmerwinkel op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D 

no. 2203, 1922. 1 omslag. 

 

911.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan A. Groenink te 

Steenwijk tot het oprichten van een meubelmakerswerkplaats met 

petroleummotor op het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A 

no. 3147, 1922. 1 omslag. 

 

912.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Albert Bakker 

te Boyl tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie G no. 1369, 1922. 1 omslag. 

 

913.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Verbruiksvereniging “Excelsior” gevestigd te Leeuwarden tot 

het oprichten van een bakkerij en plaatsing van een dubbele heteluchtoven en 

benzinemotor op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D 

no. 2372. 1 omslag. 

 

914.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan A. Nijk te 

Steggerda tot het oprichten van een smederij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie K no. 1312, 1922. 1 omslag. 

 

915.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Romke de 

Jong, bakker te Wolvega tot het plaatsen van een benzinemotor op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 1227, 1922. 1 omslag.  

 

916.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend door gedeputeerde 

staten van Friesland aan het bestuur van de gemeente Weststellingwerf tot het 

oprichten van een slachtplaats voor noodslachtingen op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 23, 1922-1923. 1 omslag.   

 

917.  Besluit tot het verbinden van de voorwaarde tot het stoken van cokes of magere 

kolen aan de vergunning verleend aan bakker G.L. Veen te Wolvega tot het 

oprichten van een heteluchtoven in zijn bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1894, 1923. 1 omslag.  

  N.B.  Zie inventarisno. 868. 

 

918.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Berend Aukes 

Oosten te Scherpenzeel tot oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 6342, 1923. 1 omslag. 
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919.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Verbruiksvereniging “Excelsior” te Leeuwarden tot het 

vervangen van een dubbele heteluchtoven door een heetwater oven en tot het 

plaatsen van een gasmotor op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2372, 1923. 1 omslag. 

 

920.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Geert 

Oosterdijk te Scherpenzeel tot het plaatsen van een benzinemotor in zijn 

wagenmakerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C 

no. 7142, 1923. 1 omslag. 

 

921.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

“Acetylena” te Rotterdam, kantoor Leeuwarden tot het in werking stellen van 

een automatische werkende benzinepomp verbonden aan een ondergrondse 

ijzeren benzinereservoir op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie H no. 1825, 1923. 1 omslag. 

 

922.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Dominicus 

Müller te Steggerda tot het oprichten van een grof- en hoefsmederij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 1864, 1923. 

 1 omslag.  

 

923.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan P. Oosterhof te 

Nijeholtpade tot het weder oprichten van een werkplaats voor machinale 

houtbewerking met plaatsing van een ruwe oliemotor op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie F no. 1119, 1923. 1 omslag. 

 

924.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan A. Bakker te 

Blesse tot het plaatsen van een heetwater oven in zijn bakkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie B no. 1329, 1923. 1 omslag. 

 

925.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Errit van der 

Veer te Boven-Knijpe tot het oprichten van een smederij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 864, 1923. 1 omslag. 

 

926.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “De Automaat” te Rotterdam, 

tot het inrichten van een ondergrondse voor berging van petroleum en een kluis 

tot berging van benzine op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 2956, 1924. 1 omslag. 

 

927.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

“Acetylena” te ’s-Gravenhage, kantoor Leeuwarden tot het plaatsen en in 

werking stellen van een automatisch werkende benzinepomp op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2083, 1924. 1 omslag. 

 

928.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Zuivelfabriek “de Toekomst” te Steggerda, tot het uitbreiden 

en verbouwen van de fabriek op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie I no. 3090, 1924. 1 omslag.  



87 

 

929.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. Bergsma te 

Noordwolde tot het oprichten van een bakkerij met elektromotor op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 2716. 1924. 1 omslag. 

 

930.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend aan Hendrik Staalsmid 

te Scherpenzeel tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 6817, 1924. 1 omslag. 

 

931.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.J. Fleer te 

Spanga tot het plaatsen van een petroleummotor met centrifugaalpomp op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 6162, 1924.  

 1 omslag. 

 

932.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Geert Kuperus 

te Steggerda tot het oprichten van een brood-, koek- en beschuitbakkerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 3091. 1924. 

 1 omslag. 

 

933.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan   

 J. Broekhuizen, bakker te Noordwolde tot het plaatsen van een elektromotor in 

zijn pand op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 

2639, 1924. 1 omslag. 

 

934.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacob Hofman, 

bakker te Noordwolde tot het plaatsen van een elektromotor met een 

kneedmachine in het pand op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie H no. 3267, 1924. 1 omslag. 

 

935.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan van der 

Heide, bakker te Noordwolde tot het plaatsen van een elektromotor met 

kneedmachine in het pand op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie H no. 2971, 1924. 1 omslag. 

 

936.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan mevrouw 

 A.E. Stoop, weduwe van K.J. van der Veen te Oldetrijne tot het plaatsen van 

een petroleummotor met centrifugaalpomp op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie A no. 826, 1924. 1 omslag. 

 

937.  Vonnissen van de Raad van State tot respectievelijk vernietiging van het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Weststellingwerf en niet ontvankelijk verklaren wegens het niet voldaan 

hebben aan de voorgeschreven procedure inzake het voorschrift uitsluitend 

cokes voor te schrijven als brandstof voor ovens etc., 1924. 1 omslag. 

 

938.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.G. van 

Roeden, wagenmaker te Wolvega, tot het plaatsen van een gasmotor met 

machines voor houtbewerking op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2116, 1924. 1 omslag. 
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939.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan firma R. 

Eijgelaar en Zoon tot het oprichten van een steenhouwerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2764, 1924. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1030 en 1073.  

 

940.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend door gedeputeerde 

staten van Friesland aan het bestuur van de gemeente Weststellingwerf tot het 

oprichten van een steenkolengasfabriek op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2004, 1924. 1 omslag. 

 

941.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “de Automaat” te   

 ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een ondergrondse benzinebewaarplaats met 

aftapinrichting in en op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie F no. 2774, 1924. 1 omslag. 

 

942.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.T.J. Hamers 

te Idzard tot het plaatsen van een elektromotor voor het aandrijven van een 

centrifugaalpomp ten behoeve van de watervoorziening van zijn stal op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 1453, 1924.  

 1 omslag. 

 

943. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “de Volharding” te Munnekeburen tot het 

vergroten van het ketelhuis van de fabtriek op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7675, 1925. 1 omslag. 

 

944.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan S. de Jong, 

bakker te Wolvega tot het plaatsen van een elektromotor met toebehoren in zijn 

bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 

1400, 1925. 1 omslag. 

 

945.  Vergunning en stukken betreffende vergunning verleend aan Geert Kuperus te 

Steggerda tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie K no. 817, 1925. 1 omslag. 

 

946.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Johannes van 

Veen te Steggerda tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2263, 1925. 1 omslag. 

 

947.  Stukken betreffende de handhaving op de naleving van de voorwaarden gesteld 

bij de verleende hinderwetvergunningen aan de exportslagerijen, 1925.  

 1 omslag. 

 

948.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas O. 

Wijnia te Wolvega tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2021, 1925. 1 omslag. 
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949.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Productie en Verbruiksvereniging “Excelsior”  tot het plaatsen 

van elektromotoren in het pand staande op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2622, 1925. 1 omslag. 

 

950.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan S. van der Bijl 

te Wolvega tot het oprichten van een visrokerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2103, 1925. 1 omslag. 

 

951.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Hento te 

Wolvega tot het oprichten van een bewaarplaats voor buskruit en kogels op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2754, 1925.  

 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 981. 

 

952.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas van der 

Muur te Noordwolde tot het oprichten van een bakkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2780, 1925. 1 omslag. 

 

953.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacob 

Voerman te Blesdijke tot het oprichten van een smederij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 745, 1925. 1 omslag. 

 

954.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G. en J. Klein 

te Noordwolde tot het oprichten van een grof- en hoefsmederij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 2804, 1925. 1 omslag. 

 

955.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan R.K. Neef, 

veehouder te Oldeholtwolde tot het plaatsen van een benzinemotor in zijn 

bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie G no. 1428, 

1925. 1 omslag 

 

956.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Wolvega tot het uitbreiden van de 

fabriek door het bouwen van een pakhuis voor kaas en droge melkpoeder op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2475, 1925. 

 1 omslag. 

 

957.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan firma 

Middendorp & de Boer te Wolvega tot het plaatsen van een elektromotor met 

cirkelzaagmachine op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 2203, 1926. 1 omslag. 

 

958.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan T.A. de Boer 

te Oldeholtpade tot het plaatsen van kneedmachines met een elektromotor op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 1337, 1926. 

 1 omslag. 
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959.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan P. Heida, 

wagenmaker te Wolvega tot het plaatsen van elektromotoren in zijn bedrijf op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2431, 1926. 

 1 omslag. 

 

960.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sake Krol te 

Noordwolde tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 78, 1926. 1 omslag. 

 

961.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Tietema, 

bakker te Boyl tot het plaatsen van een elektromotor met kneedmachine in zijn 

bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie G no. 

1430, 1926. 1 omslag. 

 

962.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Gebr. Kemme 

te Wolvega, tot het oprichten van een veevoederfabriek op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2498, 1926. 1 omslag. 

 

963.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jannes 

Molenbuur, bakker te Oldeholtpade tot het plaatsen van een elektromotor met 

kneedmachine in zijn bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie E no. 585, 1926. 1 omslag. 

 

964.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sieger van der 

Laan te Idzard tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie F no. 972, 1926. 1 omslag. 

 

965.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Continental 

Petroleum Compagnie te Rotterdam tot het plaatsen van een ondergronds 

benzinereservoir op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D 

no. 2125, 1926. 1 omslag. 

 

966.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Bataafsche 

Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een ondergronds 

benzinereservoir verbonden aan de bestaande pompinstallatie bij fa. Vreeling 

en Troost op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 

2083, 1926. 1 omslag. 

 

967.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Bataafsche 

Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een benzinepomp 

met reservoir bij het pand van H. Punter te Scherpenzeel op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7410, 1926. 1 omslag. 

 

968.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan E.R.C. Kruiper 

te Wolvega tot het plaatsen van een heteluchtoven in zijn bakkerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2429, 1926.  

 1 omslag. 

 

 

 



91 

 

969.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “de Automaat” te   

 ’s-Gravenhage tot het oprichten van een ondergrondse benzinebewaarplaats op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2956, 1926. 

1 omslag. 

 

970.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan R. van der 

Laan te Wolvega tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2859, 1926. 1 omslag. 

 

971.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Continental 

Petroleum Compagny te Rotterdam tot het oprichten van een 

benzinepompinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, 

sectie C no. 5702, 1926. 1 omslag. 

 

972.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan S. de Jong te 

Wolvega tot het plaatsen van een heetwateroven in de bakkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1400, 1926. 1 omslag. 

 

973.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleen aan American 

Petroleum Compagny gevestigd te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een 

benzinepomp met ondergronds reservoir op en in het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2858, 1926. 1 omslag. 

 

974.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Gerrit Rones 

Bouma te Oldeholtpade tot het plaatsen van een elektromotor met een 

houtzaagmachine op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

 E no. 1185, 1926. 1 omslag. 

 

975.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Y. Veenstra 

bakker te Noordwolde, tot het plaatsen van een kneedmachine met 

elektromotor op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie 

 I no. 3110, 1926. 1 omslag. 

 

976.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Maatschappij tot Detailverkoop van petroleum “de Automaat” te ’s-

Gravenhage tot het plaatsen van een ondergrondse benzine en 

petroleumbewaarplaats met aftapinrichting op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1862, 1926. 1 omslag. 

 

977.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. Eijgelaar te 

Wolvega tot het stichten van een werkplaats voor een steenhouwerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2826, 1926-1927. 

 1 omslag. 

 

978.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. S. de Lange 

tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2272, 1926-1927. 1 omslag. 
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979.   Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan K. van der 

Wal, koperslager te Leeuwarden tot het oprichten van een koperslagerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2328, 1927.  

 1 omslag. 

 

980.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Bataafsche 

Import Maatschappij gevestigd te ’s-Gravenhage tot het vervangen van een 

bestaande benzinepomp op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 1824 ten behoeve van P.G. Schulting te Noordwolde, 

1927. 1 omslag. 

 

981.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan Hento tot 

het oprichten van een bewaarplaats voor munitie op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2751, 1927. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 951. 

 

982.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G. Toren tot 

het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 144, 1927. 1 omslag. 

 

983.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Th. Snijder te 

Steggerda op het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijk, sectie B no. 

1580, 1927. 1 omslag. 

 

984.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. van der 

Veen, fouragehandelaar te Wolvega, tot het plaatsen van een benzinetank op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2867, 1927. 

 1 omslag. 

 

985.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. van de Boer 

te Wolvega, tot het verbouwen van een smederij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2617m 1927. 1 omslag. 

 

986.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Johannes 

Wapstra tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie F no. 2129, 1927. 1 omslag. 

 

987.  Vergunningen en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Stoomzuivelfabriek “de Toekomst” te Steggerda, tot het uitbreiden van de 

fabriek en elektrische installatie, 1927. 1 omslag.  

 

988.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacob en Pieter 

Hagen tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1874, 1927. 1 omslag. 

 

989.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan B. Hoekstra te 

Oldeholtpade tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 1457, 1927. 1 omslag.  
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990.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan C. Lukkes te 

Arum tot het oprichten van een koperslagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1421, 1927. 1 omslag. 

 

991.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een ondergrondse 

benzinebewaarplaats met aftapinrichting te Munnekeburen op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7685 ten behoeve van 

 H. Boender te Munnekeburen, 1927. 1 omslag. 

 

992.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een ondergrondse 

benzinebewaarplaats met aftapinrichting te Wolvega op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2695 ten behoeve van J.F. Brak te 

Wolvega, 1927. 1 omslag. 

 

993.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Maatschappij tot Detailverkoop van petroleum “de Automaat” te   

 ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een ondergrondse benzine en 

petroleumbewaarplaats met aftapinrichting op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Blesdijke, sectie A no. 3145, 1927. 1 omslag. 

 

994. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Bataafsche 

Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een 

benzinepompinstallatie op het terrein van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 

“de Volharding” te Munnekeburen, kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, 

sectie C no. 7675, 1927. 1 omslag. 

 

995.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.T. Dijkstra te 

Steggerda tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 1289, 1927-1928. 1 omslag. 

 

996.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de 

Maatschappij tot Detailverkoop van petroleum “de Automaat” te   

 ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een ondergrondse benzine en 

petroleumbewaarplaats met aftapinrichting op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7746, ten behoeve van firma K. Oosten en 

 R, Koopmans te Scherpenzeel, 1927-1928. 1 omslag. 

 

997.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan De Boer & 

Stoker, timmerlieden te Steggerda tot het plaatsen van een elektromotor op het 

perceel Noordwolde, sectie K no. 1032, 1927-1928. 1 omslag. 

 

998.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Bataafsche 

Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een benzine 

installatie bij de gebr. Dragt te Wolvega, kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 1799 (later 2836), 1928. 1 omslag. 
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999.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan T.W. de Boer, 

bakker te Steggerda tot het plaatsen van een kneedmachine met benzinemotor 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie K no. 1743, 

1928. 1 omslag. 

 

1000.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan T.G. IJedema, 

smid te Wolvega tot het plaatsen van een elektromotor in het pand op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1639, 1928.  

 1 omslag. 

 

1001.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een ondergrondse 

benzinebewaarplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie F no. 2575 ten behoeve van A. Hofstra, 1928. 1 omslag. 

 

1002.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. Meijer tot 

het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie H no. 3122, 1928. 1 omslag. 

 

1003.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Continental 

Petroleum Compagny te Rotterdam tot het plaatsen van een benzinepomp met 

ondergrondse opslagtank op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 2774 ten behoeve van J. Bollen, 1928. 1 omslag. 

 

1004.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Teije Veenstra 

te Rhenen tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 3044, 1928. 1 omslag. 

 

1005.  Vergunning en stuk betreffende de vergunning verleend aan J. Dekker te 

Oldeholtpade tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie E no. 1582, 1928. 1 omslag. 

 

1006.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan K. Jonker te 

Boyl tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie G no. 866, 1928. 1 omslag. 

 

1007. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Cornelis 

Feenstra te Wolvega, tot het plaatsen van een gasmotor in zijn 

wagenmakersbedrijf staande op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2792. 1 omslag. 

 

1008. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. Fennema, 

bakker te Spanga tot het plaatsen van een kneedmachine met benzinemotor op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7867, 1928.     

1 omslag. 

 

1009.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas de Vries 

te Steggerda tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 1095, 1928. 1 omslag. 
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1010.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de R.K. Boerenbond te Steggerda tot het uitbreiden van een graanpakhuis op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijk, sectie A no. 2965, 1928. 

 1 omslag. 

 

1011.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jan van der 

Woude tot het oprichten van een koperslagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 3554, 1928. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1041. 

 

1012.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Zuivelfabriek te Wolvega tot het uitbreiden het ketellokaal en 

verbouwen van het oproomlokaal van de fabriek op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2475, 1928. 1 omslag. 

 

1013.  Vergunning verleend aan de American Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage 

tot het plaatsen van een ondergrondse benzinebewaarplaats ten behoeve van A. 

Nijholt te Blesse op het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijk, sectie A 

no. 3145 en 2372, 1929. 1 omslag. 

 

1014.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de N.V. 

Vereenigde Zuivelfabrieken te Leeuwarden, tot het uitbreiden van de 

zuivelfabriek te Nijeholtpade, op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie F no. 954, 1929. 1 omslag. 

 

1015.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan The Texas 

Compagny te ’s-Gravenhage tot het oprichten en in bedrijfstellen van een 

benzinepompinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie I no. 3554, 1929. 1 omslag; 

 

1016.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Grooten Veenpolder in Weststellingwerf tot het plaatsen van een dubbele 

centrifugaalpomp met elektromotoren op de percelen kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie C no. 5849, 5850 en 5851, 1929. 1 omslag. 

 

1017.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de N.V. 

Bataafsche Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een 

benzinepompinstallatie met ondergronds reservoir en bovengrondse 

aftapinrichting op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie 

H no. 3087 ten behoeve van de Coöperatieve Zuivelfabriek “De Drie 

Gemeenten” te Elsloo, 1929. 1 omslag. 

 

1018.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan The American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een benzinepomp 

installatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 

7685 ten behoeve van H. Boender te Munnekeburen, 1929. 1 omslag. 
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1019.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan The American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het inrichten van een ondergrondse 

benzinebewaarplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 3188 ten behoeve van L. Landman 

 

1020.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “ De Automaat” te  

 ’s-Gravenhage tot het uitbreiden van een benzinebewaarplaats op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2956, 1929. 1 omslag. 

 

1021.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

het waterschap De Ontginning in de gemeente Weststellingwerf tot het plaatsen 

van een bemalingsinstallatie in Oldeholtpade op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie D no. 2812, 1929. 1 omslag. 

 

1022.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een 

benzinebewaarplaats in het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 2475 ten behoeve van de Coöperatieve Zuivelfabriek Wolvega, 

1929. 1 omslag. 

 

1023.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H.T. 

Kleinsmit, bakker te Blesdijke tot het oprichten van een bakkerij te Steggerda 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 3522, 

1929. 1 omslag. 

 

1024.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. de Vos tot 

het oprichten van een bakkerij te Noordwolde op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 94, 1929. 1 omslag. 

 

1025.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage van een ondergrondse 

benzineopslagplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 2367 ten behoeve van G. Gouma te Wolvega, 1929. 1 omslag. 

 

1026.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een ondergrondse 

benzineopslagplaats te Blesse op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Blesdijke, sectie A no. 3145 ten behoeve van A. Nijholt, 1929. 1 omslag 

 

1027.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een ondergrondse 

benzineopslagplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie F no. 2498 ten behoeve van W.A. Slager, 1929. 1 omslag. 

 

1028.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan E.H. Westra, 

zuivelfabrikant te Noordwolde tot het oprichten van een gebouwtje voor 

kaasbereiding op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie 

 F no. 2738, alsmede stukken betreffende de plaatsbepaling van de daarbij 

inbegrepen elektromotor, 1929, 1931. 1 omslag. 
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1029.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de Bataafsche 

Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een ondergrond 

reservoir en een bovengrondse aftapinrichting op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1748, ten behoeve van de N.V. Wolvegaster 

Exportslachterij v/h Mendels & Slager, alsmede stukken betreffende de te 

treffen maatregelen tegen stankoverlast, 1929-1931, 1934.  1 omslag. 

 

1030.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. Eijgelaar tot 

het uitbreiden van een steenhouwerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 3091. 1930. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 939 en 1073. 

 

1031.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “De Automaat” te   

 ’s-Gravenhage tot het uitbreiden van een ondergrondse opslagplaats voor 

benzine op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 

2956, 1930. 1 omslag. 

 

1032.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan de N.V. 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “De Automaat” tot het 

oprichten van een bewaarplaats voor petroleum te Boyl op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie G no. 1566, 1930. 1 omslag. 

 

1033.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Bataafsche Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een 

ondergronds reservoir voor opslag van benzine met een bovengrondse 

aftapinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

 D no. 3145 ten behoeve van gebr. Kemme, 1930. 1 omslag. 

 

1034.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Lolke Visser 

tot het plaatsen van een elektromotor in zijn timmerwerkplaats te Scherpenzeel 

op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7895. 1930. 

1 omslag. 

 

1035.  Stukken betreffende het besluit tot intrekking van de bij besluit van 6 oktober 

1924 verleende vergunning aan Paulus Fledderus en Jan Visser tot het plaatsen 

van een benzinetank op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 806, met retro-acta d.d. 1924, 1930. 1 omslag. 

 

1036.  Stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van de 

Coöperatieve Aankoopvereniging Oldeberkoop tot het plaatsen van 

elektromotoren in de korenmolen “Windlust”, kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 2020, 1930. 1 omslag. 

 

1037.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

het waterschap “Oldelamer” in Weststellingerwerf tot het plaatsen van drie 

elektrische bemalingsinstallaties op de percelen kadastraal bekend gemeente 

Oldetrijne, sectie D no. 2529, 3069 en 3120, 1930. 1 omslag. 
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1038.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Bataafsche Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een 

benzinepompinstallatie te Langelille op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7430 ten behoeve van W. Lap, 1930.  

 1 omslag. 

 

1039.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “De Automaat” te   

 ’s-Gravenhage tot het maken van een benzineopslagplaats te Spanga op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 4931, 1930.  

 1 omslag. 

 

1040.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G. en L. Klein, 

tot het plaatsen van een benzinemotor in hun smederij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 3323, 1930. 1 omslag. 

 

1041.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. van der

 Woude tot het oprichten van een koperslagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 3554, 1930. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1011.  

 

1042.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. Kuipers tot 

het oprichten van een koperslagerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 1602, 1930. 1 omslag. 

 

1043.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan The Texas 

Compagny te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een benzinepompinstallatie te 

Blesse op het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 3429, 

1931. 1 omslag. 

 

1044.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H.J. Punter te 

Steggerda tot het oprichten van een bakkerij te Vinkega Hoeve op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2764, 1931. 1 omslag. 

 

1045.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. Drukkerij 

& Boekhandel v/h G. Taconis tot het uitbreiden van de drukkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 3034, 1931. 1 omslag. 

 

1046.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan W.L. 

Peereboom te Blesse tot het oprichten van een bakkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 3299, 1931. 1 omslag. 

 

1047.  Stukken betreffende de klachten over veroorzaakte hinder door de 

zuivelfabriek v/h Visser te Wolvega (Oppers) als gevolg van het stoken van 

fijne kool (zogenaamde bries), 1931. 1 omslag. 
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1048.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een ondergrondse 

benzineopslagplaats op de percelen kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie F no. 3363 en 3364 ten behoeve van firma De Nekker & Krediet, 1931. 

 1 omslag. 

1049.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Klaas Menger 

tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie I no. 2973, 1931. 1 omslag. 

 

1050.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan R. Posthumus 

te Sonnega tot het oprichten van een steenhouwerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 377, 1931. 1 omslag. 

 

1051.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

het waterschap “De Twee Gedeelten” in Weststellingwerf tot het oprichten van 

een elektrisch watergemaal op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Oldetrijne, sectie A no. 3513, 1931. 1 omslag. 

 

1052.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan   

 H.D. Boterkooper te Nijeholtpade tot het uitbreiden van een bakkerij op de 

percelen kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie F no. 1033 en 1034, 

1931-1932. 1 omslag. 

 

1053. Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Zuivelfabriek “de Volharding” te Munnekeburen staande op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7675, 1932. 

 1 omslag. 

 

1054.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Albert Menger 

te Rotsterhaule tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 3056, 1932. 1 omslag. 

 

1055.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan D. van Goinga 

te Zandhuizen tot het uitbreiden van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 3215, 1932. 1 omslag. 

 

1056.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Geert Kuperus 

te Steggerda tot het uitbreiden van zijn bakkerij met elektromotoren met  een 

mengmachine in zijn bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie K no. 1837, 1932. 1 omslag. 

 

1057.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Bataafsche Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het uitbreiden van een 

benzineopslagplaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 3172 ten behoeve van de firma Vrieling & Troost, 1932. 1 omslag. 

 

1058.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan R. Boes te 

Nijetrijne tot het plaatsen van een motor in zijn bakkerij op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie B no. 1983, 1932. 1 omslag. 
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1059.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jelle Oosten te 

Scherpenzeel tot het uitbreiden van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 6836, 1932. 1 omslag. 

 

1060.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Th. Bakker te 

Witmarsum tot het oprichten van een slagerij te Boyl op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 3031, 1932. 1 omslag. 

 

1061.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan K. Wijnia tot 

het plaatsen van een elektromotor in zijn bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2021, 1932. 1 omslag. 

 

1062.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan E.J. Stroop te 

Scherpenzeel tot het oprichten van een smederij te Oldelamer no. 70, kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 2450, 1932. 1 omslag. 

 

1063.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan F. Hof te 

Nijeholtpade tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie F no. 1021, 1932. 1 omslag. 

 

1064.  Vergunning  en stukken betreffende de vergunning verleend aan A. Visser te 

Scherpenzeel tot het plaatsen van een elektromotor en kneedmachine in zijn 

bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 

7094, 1932. 1 omslag. 

 

1065.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. Gorter te 

Nieuw-Amsterdam tot het oprichten van een bemalingsinstallatie op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 1246, 1932. 1 omslag. 

 

1066.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan G. Koopmans 

tot het uitbreiden van zijn bakkerij door het bijplaatsen van een elektromotor 

met mengketel op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D 

no. 378, 1932. 1 omslag.  

 

1067.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan K. Lageweg te 

Scherpenzeel tot het plaatsen van een elektromotor in zijn timmerwerkplaats op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7735, 1932. 

 1 omslag. 

 

1068.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan E.H. Westra 

tot het oprichten van een benzinepompinstallatie op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2739, 1932. 1 omslag 

 

1069.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Hijlke Jan de 

Lange te Steggerda tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 1617, 1932. 1 omslag. 

 

1070.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Th. Menger te 

Steggerda Hoeve tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2307, 1933. 1 omslag. 
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1071.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Zuivelfabriek “De Toekomst” te Steggerda tot het oprichten 

van een inrichting voor de fabricage van roomijs op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 3090, 1933. 1 omslag. 

 

1072.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “De Automaat” te   

 ’s-Gravenhage tot het oprichten van een benzineopslagplaats op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 1010, 1933. 1 omslag.  

 

1073.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. Eijgelaar tot 

het uitbreiden van een steenhouwerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 3269, 1933. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 939 en 1030. 

 

1074.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

het Veefonds “De Eendracht” in de Grooten Veenpolder in Weststellingwerf 

tot het bouwen van een noodslachtplaats op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7566 te Spanga, 1933. 1 omslag. 

 

1075.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan K. Menger tot 

het plaatsen van een elektromotor in zijn bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie I no. 3661, 1933. 1 omslag. 

 

1076.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Hendrik Jan 

Hensen tot het oprichten van een slagerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie I no. 3661, 1933. 1 omslag. 

 

1077.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Eise Willem 

Wijngaard, brandstoffenhandelaar, tot het tot het oprichten van een 

houtskoolbranderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

D no. 3185, 1933-1934. 1 omslag. 

 

1078.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan A. Schaap te 

Rotsterhaule tot het oprichten van een bakkerij te Munnekeburen op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7815, 1934. 1 omslag.  

 

1079.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan R. Posthumus 

tot het oprichten van een steenhouwerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 1650, 1934. 1 omslag. 

 

1080.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “De Toekomst” te Steggerda tot het 

uitbreiden van de fabriek met een installatie voor het fabriceren van 

melkpoeder en ruw ijs op het perceel kadastraal bekend gemeente Noordwolde, 

sectie I no. 3090, 1934. 1 omslag. 

 

1081.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sietze 

Oosterhof tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie H no. 2450, 1934. 1 omslag. 
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1082.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Bataafsche Import Maatschappij tot het oprichten van een 

benzinepompinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 1689 ten behoeve van J.H. Veen, 1934. 1 omslag. 

 

1083.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J.A. ten Berge 

te Steenwijkerwold tot het oprichten van een bakkerij te op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 943, 1934. 1 omslag. 

 

1084.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan J. Oosten te 

Scherpenzeel tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 6836, 1935. 1 omslag. 

 

1085.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een ondergrondse 

benzineopslagplaats met aftapinstallatie op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie K no. 1830 ten behoeve van J. Prakken te 

Vinkega, 1935. 1 omslag. 

 

1086.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Sinclair 

Petroleum Compagny S.A. te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een 

ondergrondse petroleumopslagplaats op de percelen kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2413 en 3139 ten behoeve van de 

woningstichting Weststellingwerf te Wolvega, 1935. 1 omslag 

 

1087.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan A. Menger tot 

het uitbreiden van zijn bakkerij met een kneedmachine op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 3366, 1935. 1 omslag. 

 

1088.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan H. de Heij te 

Scherpenzeel tot het oprichten van een machinale klompenmakerij op het 

perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 7939, 1935.  

 1 omslag. 

 

1089.  Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan  

 W. Geertsma te Oldelamer tot het oprichten en uitbreiden van een bakkerij op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 2932, 1935. 

 1 omslag. 

 

1090.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Jacob de Jong 

tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend gemeente 

Noordwolde, sectie F no. 1006, 1935. 1 omslag. 

 

1091.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan The Texas 

Compagny te ’s-Gravenhage tot het oprichten van een benzinepompinstallatie 

aan de Rijksweg no. 4 te Peperga kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie 

B no. 1325, 1935. 1 omslag. 
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1092.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. American 

Petroleum Compagny te ’s-Gravenhage tot het uitbreiden van een 

ondergrondse benzineopslagplaats op de percelen kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie D no. 3040 en 2367 ten behoeve van Tj. Gouma, 1935.  

 1 omslag. 

 

1093.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan N.V. 

Bataafsche Import Maatschappij te ’s-Gravenhage tot het plaatsen van een 

benzinepompinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, 

sectie D no. 1689 ten behoeve van J.H. Veen, 1935. 1 omslag. 

 

 

    Bestrijding verontreiniging bodem, lucht en water 

 

1094.  Stukken betreffende het inzamelen en afvoeren van fecaliën te Wolvega en 

Noordwolde, 1913, 1918. 1 omslag. 

 

1095.  Stukken betreffende de toekenning van financiële en materiële steun aan de 

reinigingsdienst geëxploiteerd door J. Kolk en P. Kuipers, 1925, 1927.  

 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1202.  

 

1096.  Stukken betreffende de toekenning van financiële steun aan het bestuur van de 

Vereniging voor Dorpsbelangen “De Eendracht” te Noordwolde voor het 

exploiteren van de plaatselijke reinigingsdienst, 1930. 1 omslag. 

 

1097.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Marten Slager 

tot het maken van een waterlossing naar de Hoofdstraat door het trottoir vanaf 

het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2592, 1930. 

 1 omslag. 

 

1098.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Pieter de Jong 

tot het aansluiten van de huisriolering op de straatput in de Helomastraat ten 

behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 

2857, 1930. 1 omslag. 

 

1099.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan Gerrit van 

Hierden tot het afvoeren van spoelwater vanaf het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wolvega, sectie D no. 2230 naar de straatgoot, 1931. 1 omslag. 

 

1100.  Stukken betreffende de raming van de kosten van het verwijderen van vuil en 

afval uit de waterlossing vanaf de Rijksstraatweg tot het café “Centraal” te 

Wolvega, 1933. 1 omslag. 

 

1101.  Stukken betreffende de opgave aan gedeputeerde staten van Friesland van de 

organisatie van de gemeentelijke reinigingsdiensten, 1935. 1 omslag. 
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  Openbare Veiligheid 

 

 

    Overstromingen 

 

1102.  Stukken betreffende de vaststelling van de schade aan eigendommen van 

particulieren alsmede stukken betreffende de uitkering van het schadefonds als 

gevolg van de stormvloed op 13/14 januari 1916. 1 omslag. 

 

1103.  Stukken betreffende de schade ontslaan als gevolg van de dijkdoorbraak van 

een dijk gelegen om de polder van Sake Bosma e.a. te Nijelamer op 30 

december 1925, alsmede stukken betreffende de uitkeringen uit het 

schadefonds, 1926. 1 omslag. 

 

 

    Brandbestrijding 

 

1104.  Rapporten van de brandmeesters te Scherpenzeel en Wolvega betreffende hun 

bevindingen naar aanleiding van een brandspuitoefening op 23 augustus 1913, 

1913. 1 omslag. 

 

1105.  Stukken betreffende het ontslag verleend aan J.M.J. van Lis, notaris te 

Wolvega, als lid van het brandpiket wegens het ingeval van nood zijn 

werkzaamheden te kunnen verrichten als zorgdrager en beheerder van zijn 

notarieel archief, 1913. 1 omslag. 

 

1106.  Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van het brandweerpersoneel, 

1914-1934. 1 omslag. 

 

1107.  Stukken betreffende het inroepen van de brandspuit te Peperga bij een 

beginnende brand te Steggerda, 1917. 1 omslag. 

 

1108.  Stukken betreffende het besluit van de gemeenteraad tot het maken van 

nortonputten onder meer te Noordwolde, 1918-1919. 1 omslag. 

 

1109.  Inventaris van de bij de autobrandspuit behorende goederen en materialen, 

1925. 1 stuk. 

 

1110.  Stukken betreffende de aan de Vereniging Dorpsbelang te Steggerda 

toegekende tegemoetkoming in de kosten van het stichten van een 

brandspuithuisje, 1925. 1 omslag. 

 

1111.  Rapport van de gemeente-architect betreffende de toestand van de brandspuiten 

met toebehoren, 1926. 1 stuk. 

 

1112.  Stukken betreffende de richtlijnen inzake het op verzoek optreden van de 

brandweer bij hooibroei, 1927. 1 omslag. 
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1113.  Stukken betreffende de het verzoek van het bestuur van de gemeente aan de 

directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie tot het treffende van 

voorzieningen in de hulppostkantoren binnen de gemeente ten behoeve van 

bereikbaarheid van de autobrandspuit te Wolvega vanuit de diverse dorpen 

behorende tot de gemeente Weststellingwerf, 1927. 1 omslag. 

 

1114.  Stukken betreffende de verplichting van J. Kolk en P. Kuipers, exploitanten 

van een door de gemeente gesubsidieerde reinigingsdienst, de sproeiwagen te 

bedienen, 1929. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1095. 

 

1115.  Stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente vooralsnog tot 

afwijzing het verzoek van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang te Boyl 

tot het plaatsen van een brandweerspuit en het instellen van een sneeuwploeg, 

1929. 1 omslag. 

 

1116.  Staten en stukken betreffende de plaatsgehad hebbende branden, 1927, 1928, 

1930-1932, 1934, 1935. 1 omslag. 

 

1117.  Stuk betreffende het besluit tot het uitrukken van de autobrandspuit te Wolvega 

naar de buitendorpen, uitsluitend op last en gezag van de brandmeesters of 

gemeenteveldwachters, 1934. 1 stuk. 

 

1118.  Stukken betreffende de toetreding van de gemeente bij de Friesche Provinciale 

Brandweerbond, 1934. 1 omslag. 

 

1119.  Stukken betreffende de aanschaf van een nieuwe autobrandspuit, 1935-1936. 

  1 omslag. 

 

1120.  Stukken betreffende de hulpverleningsovereenkomsten gesloten met de 

besturen van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Haskerland, en 

Lemsterland als uitvloeisel van de aansluiting bij de Friesche Provinciale 

Brandweerbond, 1935-1936. 1 omslag. 

 

   

Waterstaat 

 

 

    Waterschappen 

 

1121.  Stukken betreffende de instemming met het voornemen van gedeputeerde 

staten van Friesland tot oprichting van het waterschap De Linde en met het 

plan tot het verbeteren van de rivier De Linde, 1915. 1 omslag.  

 

1122.  Stukken betreffende de instemming met het voornemen van gedeputeerde 

staten van Friesland tot oprichting van de waterschappen Oldelamer en  

 De Ontginning, 1915. 1 omslag. 
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1123.  Stuk betreffende de instemming met het voornemen van gedeputeerde staten 

van Friesland tot oprichting van het waterschap “De Nieuwe Aanleg”, 1925. 

 1 omslag. 

 

1124.  Stukken betreffende de instemming met het voornemen van gedeputeerde 

staten van Friesland tot oprichting van een waterschap te Nijeholtpade, 1928. 

 1 omslag. 

 

1125.  Stuk betreffende de instemming met het voornemen van gedeputeerde staten 

van Friesland tot oprichting van het waterschap”de Merriemaden”, 1930.  

 1 stuk. 

 

1126.  Stuk betreffende de instemming met het voornemen van gedeputeerde staten 

van Friesland tot oprichting van een waterschap “de Scheene”, 1933. 1 stuk. 

 

1127.  Stukken betreffende het bezwaar ingediend tegen het ontwerp van de 

politieverordening voor het waterschap “De Weeren” in de gemeente 

Weststellingwerf, 1934-1936. 1 omslag. 

 

1128.  Stukken betreffende het bezwaar ingediend tegen het classificatiebesluit inzake 

de toegekende klasse aan de weg vanaf de Schipsloot te Nijelamer tot de 

Oldelamerbrug door het bestuur van het waterschap Oldelamer, 1935-1936. 

 1 omslag. 

 

 

Waterstaatkundige werken ten behoeve van de 

doorstroming en afvoer 

 

1129.  Wijziging van de legger van de in eigendom, beheer en onderhoud zijnde 

waterstaatswerken wegens het vervangen van de zogenaamde Friesche brug in 

de straatweg Noordwolde – Frederiksoord door een duiker, 1913. 1 omslag. 

 

1130.  Stukken betreffende de correspondentie met gedeputeerde staten van Friesland 

inzake noodzaak tot het verbeteren van de afvoer van het water van de Linde, 

1913-1914. 1 omslag. 

 

1131.  Stukken betreffende het besluit van de raad der gemeente tot het voor ƒ 60,-- 

bijdragen in de kosten van het maken en leggen van een duiker door de 

Statendijk te Slijkenburg door L. Brugge en anderen, ten behoeve van de 

verbetering van de ontwatering aldaar, 1915. 1 omslag. 

 

1132.  Stukken betreffende het besluit van gedeputeerde staten van Friesland tot het 

afwijzen van een verzoek van de Maatschappij van Weldadigheid te 

Frederiksoord tot het vervangen van ophaalbruggen door vaste bruggen over de 

Splittinge of Kolonievaart en de Noordwoldervaart , 1915-1916. 1 omslag. 
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    Vervening 

 

1133.  Stukken betreffende de inzending van de jaarlijkse rekening van de 

verenigingen in de lage venen buiten de gereglementeerde Veenpolders aan 

gedeputeerde staten van Friesland, 1913-1935. 1 omslag. 

 

1134.  Stukken betreffende de jaarlijkse opgaven van de vervaardigde turf uit de lage 

venen buiten de gereglementeerde Veenpolders aan gedeputeerde staten van 

Friesland, 1913-1935. 1 omslag. 

 

1135.  Stukken houdende adviezen aan gedeputeerde staten van Friesland op de 

verzoeken van de verveners buiten de veenpolders om teruggave van de 

betaalde slikgelden voor het vervenen en wederom in cultuur brengen van de 

afgegraven gronden, 1925, 1928-1936. 1 omslag. 

 

1136.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan Sietse van der Honing te Mildam tot 

het vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

 G no. 1579, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap 

 Mildam-Oudeschoot, 1926. 1 omslag.  

 

1137.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan G. Kraak te Oldemarkt tot het 

vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie A no. 

106, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap “De Stroomkant”, 

1926. 1 omslag. 

 

1138.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het opnieuw verlenen van een vergunning aan K.J. Haanstra te Oudeschoot 

tot het vervenen van de percelen kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie 

G no. 1504 en 1504, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap 

Mildam-Oudeschoot, 1926. 1 omslag. 

 

1139.  Stukken betreffende het opzetten en bijhouden van het grondregister en de 

kohieren van slikgelden door de ontvanger van de gemeente ten behoeve van 

gedeputeerde staten van Friesland, 1926-1935. 1 omslag. 

 

1140. Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan T.J. Oosting te Oldelamer tot het 

vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie D no. 

161, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap Oldelamer, 1927. 

 1 omslag. 

 

1141.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan Firma Kemme & Co. te Wolvega tot 

het vervenen van de percelen kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie 

 D no. 1895 en 1896, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap 

Oldelamer, 1928. 1 omslag. 
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1142.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan B.A. Vledder te Nijetrijne tot het 

vervenen van de percelen kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 

3142 geheel en sectie D no. 3000 gedeeltelijk, gelegen binnen het 

beheersgebied van het waterschap Oldelamer, 1930. 1 omslag. 

 

1143.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan Jan Harms Doeven te Steenwijk tot het 

vervenen van de percelen kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 

1351, 1352, 1741, 1862, 1863 en 2202, gelegen binnen het beheersgebied van 

het waterschap Oldelamer, 1930. 1 omslag. 

 

1144.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan IJ. Heeringa te St. Johannesga tot het 

vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 

1271, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap Oldelamer, 1931. 

 1 omslag. 

 

1145.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan H.J. en H. P. Slump te Echten (Fr) tot 

het vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D 

no. 2533 gedeeltelijk, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap 

Oldelamer, 1931-1932. 1 omslag. 

 

1146.  Vergunning verleend door gedeputeerde staten van Friesland aan J.H. Ruiter te 

Wolvega tot het vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Oldetrijne, sectie D no. 3014 met vrijstelling van betaling van slikgeld, 1932. 

 1 stuk. 

 

1147.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan firma Kemme & Co. tot het vervenen 

van de percelen kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 2652, 

2653, 1683, 1596, 1595, 1689, 1465, 1682, 1690, 1681, 1599, 1597, 2115 en 

1598, alles gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap Oldelamer, 

1932. 1 omslag. 

 

1148.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan het Burgerlijk Armbestuur van 

Schoterland tot het vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wolvega, sectie H no. 30, gelegen binnen het beheersgebied van het 

waterschap “De Ontginning”, 1932. 1 omslag. 

 

1149.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan Jan Harms Doeven te Steenwijk tot het 

vervenen van de percelen kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 

3141, 1348 en 3143, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap 

Oldelamer, 1932. 1 omslag. 
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1150.  Stukken betreffende het positief advies aan gedeputeerde staten van Friesland 

tot het verlenen van een vergunning aan IJ. Heeringa te St. Johannesga tot het 

vervenen van het perceel kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 

1269, gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap Oldelamer, 

alsmede stukken betreffende de overgang van deze vergunning naar A. Vledder 

te Nijetrijne als nieuwe eigenaar van het perceel, 1933, 1936. 1 omslag. 

 

 

    Wegenbeheer, verkeer en vervoer 

 

1151.  Stukken betreffende het vernieuwen en verbeteren van de Hoofdstraat te 

Wolvega, 1913. 1 omslag. 

 

1152.  Stukken betreffende de verharding met keibestrating van de weg van 

Oldeholtpade naar Hoeve, 1913. 1 omslag. 

 

1153.  Stukken betreffende het aanbrengen van een klinkerbestrating op de in 

eigendom aan de gemeente geschonken Dorpsweg te Slijkenburg, waarin door 

de schenker, het Schoolfonds Slijkenburg, voor de helft wordt bijgedragen, 

1913. 1 omslag. 

 

1154. Vergunning verleend door het bestuur van de provincie Friesland tot het maken 

van twee uitwegen over de noordoostelijke berm van de rijksweg van 

Leeuwarden naar de Overijsselsche grens langs de percelen kadastraal bekend 

gemeente Blesdijke, sectie A no. 2529 en 2530, 1913. 1 stuk. 

 

1155. Besluit en stukken betreffende het besluit tot vaststelling van de hoogte van de 

bijdrage aan de Commissie voor het leggen van een voet- en rijwielpad langs 

de Scheeneweg van Ter Idzard naar Wolvega, 1913-1914. 1 omslag 

 

1156. Stukken betreffende de aanleg van een klinkerstraatweg vanaf de grens van de 

provincie Drenthe tot aan de straatweg van Boyl naar Elsloo door de 

“Vereeniging tot het verkrijgen van een verharden weg met klinkers te 

Vledder”, alsmede stukken betreffende de overname van de aangelegde weg in 

beheer en onderhoud, 1913-1915. 1 omslag. 

 

1157.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het in onderhoud nemen en 

verharden van het weggedeelte vanaf de Hellingbrug tot de Wetering, tot het 

als zandweg gereed maken van het gedeelte van de Wetering tot de landerijen 

van de erven Albert Mulder en van deze eveneens het onderhoud voor rekening 

van de gemeente te nemen en het overnemen van het eigendom en onderhoud 

van de Hellingbrug, alles te Noordwolde, 1913-1916. 1 omslag.    

 

1158.  Opgaven vertrekt aan de Commissaris der Koning in Friesland van de 

onderhoudskosten van de op de provinciale wegenlijst voorkomende wegen 

over de jaren 1913, 1915, 1918, 1921, 1922-1929, 1931-1934. 1 omslag. 
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1159-1181.  Vergunningen verleend tot het hebben van werken, voorwerpen en/of het doen 

van handelingen ten aanzien van in, op of aan de wegen, 1913-1935.  

 23 omslagen. 

 N.B. Zie voor het leggen van kabels door nutsbedrijven inventarisno.  

1239 en 1250. 

 1159. 1913; 

 1160. 1914; 

  1161. 1915; 

 1162. 1916; 

 1163. 1917; 

 1164. 1918; 

 1165. 1919; 

 1166. 1920; 

 1167. 1921; 

  1168. 1922; 

 1169. 1923; 

 1170. 1924; 

 1171. 1925; 

 1172. 1926; 

 1173. 1927; 

 1174. 1928; 

 1175. 1929; 

 1176. 1930; 

 1177. 1931; 

 1178. 1932; 

 1179. 1933; 

 1180. 1934; 

 1181. 1935. 

 

1182.  Bestekken en stukken betreffende de bestekken van openbare aanbesteding van 

het leveren en vervoeren van 330m basaltslag ten behoeve van het onderhoud 

aan de gemeentewegen, 1914. 1 omslag. 

 

1183.  Stukken betreffende de overname van het pootrecht op de bermen van de weg 

van Frederiksoord naar Noordwolde van de Maatschappij van Weldadigheid te 

Frederiksoord, 1914-1915. 1 omslag. 

 

1184.  Stukken betreffende de aanleg van een weg van Munnekeburen naar Nijetrijne 

vanaf de grindweg naar Wolvega tot aan de Straatweg naar Wolvega, met 

retro-acta d.d. 1891 en 1905, 1914-1923. 1 omslag. 

 

1185.  Stukken betreffende de rapportage van de provinciale waterstaat in Friesland 

aangaande de onderhoudstoestand van de grindwegen in de gemeente, 1915. 

 1 omslag. 

 

1186.  Bestek en stuk betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

vervoeren van basaltslag en leem ten behoeve van de verbetering van 3 

percelen wegen te Oldelamer en Nijelamer, 1915. 1 omslag. 
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1187.  Stukken betreffende het aanbrengen van straatverlichtingen in de diverse 

woonkernen, buurtschappen en dorpen der gemeente, 1915-1935. 1 omslag. 

 

1188.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de Coöperatieve Vereniging voor Aankoop van Landbouwbenodigdheden te 

Boyl en omstreken, tot het leggen, hebben en onderhouden van rails in de 

kunstweg van Elslo naar Boyl, 1916. 1 omslag. 

 

1189.  Stukken betreffende de concessie verleend aan de Maatschappij van 

Weldadigheid te Frederiksoord tot tolheffing op de weg van Willemsoord naar 

Vledderveen, voor de duur van drie achtereenvolgende jaren, alsmede stukken 

betreffende het beëindigen van de concessie in verband met de overdracht van 

de weg aan de gemeente, 1916-1917, 1925. 1 omslag. 

 

1190.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het toekennen van een subsidie ter 

hoogte van maximaal ƒ 250,-- ter dekking van de kosten van het voorbereiden 

van de aanleg van een verharde weg van Noordwolde naar Vledder,  

 1917-1918. 1 omslag. 

 

1191.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het aanleggen van een paardenpad 

in de wegen van Nijeholtpade naar Olderbekoop en van Sonnega naar 

Scherpenzeel, alsmede stukken betreffende de onthouding van de goedkeuring 

aan het besluit door gedeputeerde staten van Friesland en het in hoger beroep 

door de Raad van State vernietigde besluit van gedeputeerde staten van 

Friesland, houdende goedkeuring van de ten behoeve van deze aanleg 

afgesloten geldlening, 1917-1919. 1 omslag. 

 

1192.  Opgave en stukken betreffende de opgave aan de commandant van de afdeling 

vrijwillig L.S. Korps Motor-, Vaar- en Voerwegen, inzake de het aantal 

automobiel en motorberijders in de gemeente, 1919. 1 omslasg. 

 

1193.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot overname in eigendom, beheer en 

onderhoud van de weg in Tuindorp te Wolvega  en de Nieuwstraat te 

Noordwolde van het bestuur van de Woningstichting “Weststellingwerf”, 

1922-1923. 1 omslag. 

 

1194.  Stukken betreffende de overname van de Steggerdavaart en enige wegen met 

de daarin gelegen kunstwerken voor zover gelegen in de gemeente van de 

Maatschappij van Weldadigheid, wegens verkoop van de aangelegen landerijen 

door voornoemde maatschappij, 1922-1925. 1 omslag. 

 

1195.  Stukken betreffende de aanwijzing van straatlantaarnopstekers, 1923.  

  1 omslag. 

 

1196.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van 

de gemeente door De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen tot 

het leggen van een dam in de sloot gelegen langs de toegangsweg naar het 

station Wolvega ter hoogte van km. 127.050 van de spoorweg Meppel – 

Leeuwarden, 1923. 1 omslag. 
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1197.  Stukken betreffende de aanleg van een zandweg vanaf het Oosterse Veld naar 

de Straatweg door de Oostvierdeparten op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Noordwolde, sectie H no. 3560 door de Maatschappij van 

Weldadigheid te Frederiksoord voor rekening van de gemeente, alsmede 

stukken betreffende de overdracht van de onderliggende gronden aan het 

bestuur van de gemeente, 1923-1924, 1938-1939. 1 omslag. 

 

1198. Akte van overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de 

basaltslagweg met trottoir gelegen in het Tuindorp te Wolvega, kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2667 en de zogenaamde Nieuwestraat 

te Noordwolde, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie H no. 2919, 

3186 en 3243 van het bestuur van de Woningstichting in de gemeente 

Weststellingwerf, 1924. 1 stuk. 

 

1199. Akte van overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de straat met 

uitlopers, trottoirs en opgaande boompjes, benevens middenplein, stenen 

walmuren op het noordeinde en de rioleringen vanaf de Hoofdstraat te 

Wolvega tot het eigendom van de gemeente aan de Spoorsingel, kadastraal 

bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 2892 van Jacobus Marinus Johannes 

van Lis, notaris te Wolvega, Hendrik Everts Veenstra te Wolvega, Albert de 

Ruiter, grondeigenaar te Munnekeburen en Albertinus de Ruiter, vervener te 

Wolvega, 1925. 1 stuk. 

 

1200. Akte van overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de 

basaltslagweg met bermen en gedeelten bermsloot te Nijetrijne en te 

Munnekeburen, kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie B no. 2178, 

2176, 2174, 2173, 595b, 2044 geheel en 595a, 595 en 2712 deels en sectie 

 C no. 5327, 6186, 6188, 6189, 5326, 5330 en 2055, alsmede de zogenaamde 

Kerkweg vanaf de Grindweg te Munnekeburen tot de Langelille, kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 5978, 6006, 3278, 5834, 5622, 5977, 

5323 en 5846 van de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te Munnekeburen, 

1925. 1 stuk. 

 

1201.  Stukken betreffende de verharding van de zandweg van de Rijksstraatweg te 

Blesse naar de Spoorwegovergang met puin, 1925. 1 omslag. 

 

1202.  Regeling en stukken betreffende de regeling inzake de inzet en exploitatie van 

een door het bestuur van de gemeente aangeschafte sproeiwagen ten behoeve 

van het besproeien van de wegen bij droogte, 1925. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1095. 

 

1203.  Stukken betreffende de verbetering van de weg van Blesdijke naar Oldemarkt 

voor zover gelegen binnen de grenzen van de gemeente, 1925. 1 omslag. 

 

1204.  Stukken betreffende de aanleg van een zandweg langs het Schoolpad te Boyl, 

onder directie van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, uitgevoerd 

in het kader van de werkverschaffing, 1925-1927. 1 omslag. 
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1205.  Bestek en stukken betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

verharden van bestaande zandweg, genaamd de Jokweg, in een basaltslagweg, 

vanaf de hoek van de Rudolphus op de Hoeve oostwaarts tot en in de 

aansluiting met de bestaande straatweg naar de Meenthe te Noordwolde, 

alsmede van het maken van een aarden baan met klinkerbestrating vanaf de 

brug over de Noordwoldervaart bij G. de Vries tot de aansluiting bij de straat 

voorlangs het Armhuis te Noordwolde, 1925-1928. 1 omslag. 

 

1206. Stukken betreffende het omleggen van een gedeelte weg te Noordwolde, ten 

behoeve van het leggen van een brug over de Linde in de weg tussen 

Noordwolde en Oldeberkoop door en vanwege het bestuur van de gemeente 

Oosterwolde, 1926. 1 omslag. 

 

1207.  Stukken betreffende het verbeteren van de kerkstraat te Wolvega, alsmede het 

maken van een klinkerbestrating vanaf de hoek van de Kerkstraat tot aan de 

nieuwe opslagplaats, het verwerken van de uit de kerkstraat komende keien in 

de nieuwe opslagplaats en het aanbrengen van de klinkerbestrating op de 

Haulerweg te Wolvega, 1926-1927. 1 omslag 

 

1208.  Stukken betreffende de aanleg van trottoirs aan weerszijden van de 

Rijksstraatweg in de kom van Wolvega, 1926-1928. 1 omslag. 

 

1209.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend door de 

Commissaris der Koning in Friesland tot het maken van een uitweg over de 

westelijke berm van de rijksweg van Leeuwarden naar de Overijsselse grens, 

ten behoeve van de aansluiting van de Haulerweg op deze rijksweg op de 

percelen kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 151 en 3037, 

1926-1930. 1 omslag. 

 

1210.  Stukken betreffende de organisatie van een boomplantdag te Noordwolde ten 

behoeve van het aanbrengen van een beplanting langs de oorlogsweg, 1927. 

 1 omslag. 

 

1211.  Stukken betreffende de vergunningen verleend door gedeputeerde staten van 

Friesland tot het in werking brengen van busdiensten door verschillende 

personen en/of bedrijven op verschillende trajecten door de gemeente, 1927. 

 1 omslag. 

 

1212.  Stukken betreffende het maken van een straatweg vanaf de nieuwe Hellingbrug 

tot aan de Hoofdstraat en betreffende het maken van een stenen walbeschoeiing 

vanaf de Hellingbrug tot de brug in de Hoofdstraat en het maken van een 

nieuwe bestrating langs de westkant van de vaart vanaf de nieuwe 

verbindingsweg tot de Hoofdstraat, het maken van trottoirs en het verbreden en 

verdiepen van de vaart tussen de beide reeds genoemde bruggen, alles te 

Noordwolde, 1927-1928. 1 omslag.  

 

1213.  Stukken betreffende de het plan voor het aanleggen van een aarden baan vanaf 

de Straatweg van Oldemarkt naar Blesse tot de door het waterschap aangelegde 

weg, uit te voeren in het kader van de werkverschaffing, 1927-1928. 1 omslag. 
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1214.  Kostenberekening en stukken betreffende de kostenberekening van het 

verbreden van de Hoofdstraat vanaf café Krol langs het marktterrein tot de 

Stationsweg, alsmede van het dempen van de gracht tussen het trottoir en de 

markt, het veranderen en verplaatsen van de bestaande koemarkt, het afbreken 

van een bestaande woning en het inrichten van het terrein achter het eigendom 

van weduwe Roberti tot het plein en de markt, 1927-1928. 1 omslag. 

 

1215.  Bestek en stukken betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

vervoeren van de benodigde straatstenen en het bestraten en afwerken van de 

zandwegen vanaf Bekhofstille over Zandhuizen, Boekelte, Rieseberkamp tot 

aan de straatweg van Boyl naar Elsloo en die vanaf de hoek bij Lapstra te 

Nijeholtpade langs de kerk en vervolgens de Bovenweg tot de grens tussen 

Ooststellingwerf en Weststellingwerf, 1927-1934. 1 omslag. 

 

1216.  Stukken betreffende het aanleggen van een zandweg vanaf de hoek van de 

Jokweg bij de Boschstede te Noordwolde, oostwaarts langs het Jodenkerkhof 

en dan zuidwaarts aansluitende op de straatweg van Noordwolde naar 

Oldeberkoop, uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing, 1928.  

 1 omslag. 

 

1217.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het jaarlijks verlenen van een 

bijdrage in het onderhoud van de Sintelweg te Oldelamer aan de Kerkvoogdij 

der Nederlands Hervormde Kerk te Oldelamer, 1928. 1 omslag. 

 

1218.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot overname in eigendom, beheer en 

onderhoud van de zandweg in het Blesdijkerveld, kadastraal bekend gemeente 

Blesdijke, sectie A no. 3310 en 3357 van het bestuur van het waterschap  

 “De Stroomkant”, 1928-1929. 1 omslag. 

 

1219.  Stukken betreffende de veranderen van een gedeelte straatweg van Oldetrijne 

naar Spanga in een basaltslagweg, 1928-1929. 1 omslag. 

 

1220.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot overname in eigendom, beheer en 

onderhoud van de door en voor rekening van de Veenpolder onder Ter Idzardt 

en Oldeholtwolde en het waterschap Mildam-Oudeschoot nieuw aangelegde 

weg lopende vanaf de school te Oldeholtpade door de gemelde Veenpolder en 

door het gemeld waterschap, 1928-1930. 1 omslag. 

 

1221.  Stukken betreffende de verharding van de zandweg vanaf de school te Vinkega 

tot aan de straatweg naar Frederiksoord, 1928-1931. 1 omslag. 

 

1222.  Bestek en stukken betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

maken van een vaste brug van gewapend beton over de Splittinge in het dorp 

Noordwolde, 1928-1932. 1 omslag. 

 

1223.  Stukken betreffende de aanleg van een weg langs de Veendijk vanaf de 

Oldelaamsterbrug noordwaarts tot ten westen van de Pier Christiaansloot en 

aansluitende aan de weg westwaarts naar de Langelille en vervolgens richting 

Lemmer, uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing, 1928-1935.  

 1 omslag. 
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1224.  Stukken betreffende de verbetering van de Bovenweg van Wolvega naar 

Nijeholtpade, uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing, 1928-1936. 

 1 omslag. 

 

1225.  Stukken betreffende de verleende toestemming aan het bestuur van de Groote 

Veenpolder in Weststellingwerf tot het maken en plaatsen van een vaste 

nieuwe brug over de Gracht in de Nieuwe Weg, 1929. 1 omslag. 

 

1226.  Stukken betreffende het verbeteren van een gevaarlijke bocht in de straatweg 

van Zandhuizen naar Oldeberkoop, 1929-1930. 1 omslag. 

 

1227.  Stukken betreffende het besluit tot aanleg van een gedeelte fietspad langs de 

straatweg van Noordwolde naar Elsloo bij wijze van proef, 1929-1930.  

 1 omslag. 

 

1228.  Stukken betreffende het verbeteren van de Keiweg in een bitumenweg, 

alsmede stukken betreffende de tenaamstelling van de aan deze weg gelegen 

bermen, sloten en gronden, 1929-1930. 1 omslag. 

 

1229.  Stukken betreffende het verbeteren van de zandweg van Steggerda naar de 

Kolonieweg in het kader van de werkverschaffing, 1929-1931. 1 omslag. 

 

1230.  Stukken betreffende het toekennen van een subsidie in de kosten van het nieuw 

aanleggen van een weg vanaf de Rijksweg naar de Schipsloot met een 

verbindingsweg naar Nijelamer door en vanwege het bestuur van het 

waterschap De Ontginning, alsmede besluit en stukken betreffende het besluit 

tot overname van de genoemde wegen van het genoemd waterschap in 

eigendom, beheer en onderhoud, 1929-1932. 1 omslag. 

 N.B. Zie voor de akte van overname inventarisno. 123. 

 

1231.  Akte en stukken betreffende de akte van overeenkomst met Hendrik Roelof 

Wallinga te Blesdijke tot ruiling van een gedeelte oude weg te Peperga tegen 

een aan Wallinga toebehorende landweg deel uitmakende van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Blesdijke, sectie B no. 1450, 1930. 1 omslag. 

 

1232.  Stukken betreffende de overname in eigendom, beheer en onderhoud van de 

weg vanaf de Friesche Brug door de Oostvierdeparten tot aan de scheiding van 

de gemeente Weststellingwerf en Vledder, alsmede van de brug te Noordwolde 

gelegen in de straatweg van Blesse naar Noordwolde van de Maatschappij van 

Weldadigheid te Frederiksoord, 1930. 1 omslag. 

 

1233.  Stukken betreffende de toekenning van een subsidie in de kosten van de aanleg 

van  twee verbindingswegen door de besturen van het waterschap Mildam-

Oudeschoot en de Veenpolder onder Ter Idzardt en Oldeholtwolde, 1930. 

 1 omslag. 

 

1234.  Stukken betreffende de vergunning verleend aan het bestuur van de Groote 

Veenpolder in Weststellingwerf tot het maken en plaatsen van een nieuwe brug 

over “De Gracht” in de kerkweg te Munnekeburen, 1930. 1 omslag. 
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1235.  Stukken betreffende de onderhandse aanbesteding van het verbreden en 

verbeteren van de steenslagweg van de Oldelaamsterbrug via Munnekeburen 

tot de hoek in Scherpenzeel aan de Nederlandsche Wegenbouwmaatschappij 

“Newema” te Leeuwarden voor ƒ 25.000,--, 1930-1932. 1 omslag. 

 

1236.  Bestek en stukken betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

verbreden en verbeteren van de kunstweg vanaf de Oldelaamsterbrug over 

Oldelamer, Sonnega, Wolvega, Oldeholtpade en Nijeholtpade tot de grens van 

de gemeente Ooststellingwerf, 1930-1936. 1 omslag. 

  N.B. Hierin tevens stukken betreffende een geschil met de aannemer. 

 

1237.  Stukken betreffende de toekenning van een jaarlijkse subsidie ten bedrage van 

ƒ 50,--, aan de buurtvereniging “De Scheene” te Munnekeburen ten behoeve 

van het verharden en onderhouden van het pad lopende langs de Scheene, van 

de Scheenesluis tot de woning van H. de Boer en het Molenpad tot de woning 

van S. de Ruiter, 1931. 1 omslag.  

 

1238.  Stukken betreffende de verbetering van de zandweg gelegen op de Meenthe te 

Noordwolde in het kader van de werkloosheidbestrijding, 1931-1932.  

 1 omslag. 

 

1239. Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan het 

Staatsbedrijf der PTT tot het leggen van telefoonkabels langs of in de wegen 

gelegen in de gemeente, 1932-1933. 1 omslag. 

 

1240.  Stukken betreffende de verbetering van de zandweg van Boyl naar Zandhuizen 

en Boekelte in het kader van de werkverschaffing, 1932-1933. 1 omslag. 

 

1241.  Stukken betreffende de aanleg van een rijwielpad langs de Kolonieweg vanaf 

de Turfhoek naar Steggerda in het kader van de werkverschaffing, 1932-1934. 

1 omslag. 

N.B. De in het kader van de werkverschaffing toegekende subsidie door de 

minister van Sociale Zaken is als gevolg van het wijzigen van de 

werkzaamheden zonder het rijk hiervan in kennis te stellen ingetrokken. 

 

1242.  Stukken betreffende het verharden met puin van de zandweg van Blesdijke 

naar de Rijksstraatweg, 1933. 1 omslag. 

 

1243.  Stukken betreffende het verharden met puin van de Scheeneweg te Ter Idzard, 

1933. 1 omslag. 

 

1244.  Extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde staten der 

provincie Friesland tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen 

der gemeenten, gelet op de bepalingen van de Wegenwet, 1934. 1 stuk. 

 

1245.  Stukken betreffende het verharden met puin van de Zandweg op de Meenthe te 

Noordwolde, 1934. 1 omslag. 
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1246.  Vergunning verleend door het bestuur der Domeinen, directie Leeuwarden tot 

het leggen en onderhouden van een brug over de rivier de Tjonger, kadastraal 

bekend gemeente Oldetrijne, sectie C no. 8185 en Sint Johannesga, sectie D no. 

2097, 1935. 1 stuk. 

 

1247.  Overeenkomst tussen het bestuur van de gemeente en de directeur van N.V. 

Nederlandsche Wegenbouwmij “Newema” te Leeuwarden tot het uitvoeren 

van grondwerken ten behoeve van de aanleg van de aardebaan van de 

kunstweg van Lemmer naar Wolvega, voor zover gelegen in de gemeente 

Weststellingwerf, 1935. 1 stuk. 

 

1248.  Stukken betreffende het aanbrengen van beplanting langs de diverse wegen in 

de gemeente in het kader van de werkverschaffing, 1935-1936. 1 omslag. 

 

1249.  Stukken betreffende het graven van een scheidingssloot langs de Kerkweg te 

Munnekeburen in het kader van de werkverschaffing, 1935-1936. 1 omslag. 

 

1250.  Stukken betreffende een advies van de gemeentearchitect inzake het opbreken 

van wegen door nutsbedrijven ten behoeve van het leggen van kabels en 

leidingen, 1935-1936. 1 omslag. 

 

1251.  Stukken betreffende het verbeteren van diverse zandwegen gelegen in de 

dorpen Vinkega-Hoeve, Noordwolde,m Boyl, Vinkega, Steggerda, Blesdijke,  

Oldeholtpade en Nijeholtpade in het kader van de werkverschaffing,  

 1935-1936. 1 omslag. 

 

1252.  Stukken betreffende het maken van een nieuwe zandweg vanaf de 

 Ooster-Bovendwarsvaart tot de Kolonieweg ten westen van de Boylerverlaat 

 in het Oosterse Veld te Noordwolde in het kader van de werkverschaffing, 

1935-1937. 1 omslag. 

 

1253.  Stukken betreffende het maken van een nieuwe zandweg vanaf de weg door het 

Westerse Veld naar het zuiden tot de Kolonieweg in het Westerse Veld te 

Noordwolde in het kader van de werkverschaffing, 1935-1937. 1 omslag. 

 

 

    Vaarwegen en scheepvaart 

 

1254.  Stukken betreffende de opgave aan de provinciale waterstaat in Friesland van 

het aantal scheepvaartbewegingen in de vaarwegen gelegen in de gemeente, 

 1912-1934. 1 omslag. 

 

1255.  Stukken betreffende de verbetering van de Schipsloot als vaarweg, 1917-1926. 

1 omslag. 

 

1256.  Stukken betreffende de opgave aan de provinciale waterstaat in Friesland van 

de (stoom)bootdiensten gevestigd in de gemeente, 1917-1927. 1 omslag. 

 

1257. Stukken betreffende de verleende vergunning tot het bevaren van de in de 

gemeente gelegen wateren, 1920, 1928. 1 omslag. 
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1258. Stukken betreffende het verdiepen en verbeteren van de Nieuwewegsvaart door 

het bestuur van de gemeente, waarin door het bestuur van de Grooten 

Veenpolder wordt bijgedragen, 1923, 1925. 1 omslag. 

 

1259.  Bestek en stukken betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

verdiepen en verbreden van de Noordwoldervaart, met bijkomende werken, 

1923-1926. 1 omslag. 

 

1260. Stukken betreffende de verbetering van de bevaarbaarheid van de 

Steggerdavaart, 1925-1930. 1 omslag. 

 

1261. Stukken betreffende de wenselijkheid tot het aanleggen van een zijkanaal  van 

de scheepvaartverbinding Steenwijk – Frederiksoord – Drenthe langs de  

Oosterbovendwarsvaart naar Noordwolde, 1927. 1 omslag.  

 

1262.  Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging en ontslag van brugwachters, 

1928. 1 omslag. 

 

1263.  Stukken betreffende het baggeren van de Schipsloot en het gebruiken van de 

uitkomende specie voor het maken van een dijk langs deze vaart door de 

besturen van de waterschappen “Oldelamer” en “De Ontginning”, 1929. 1 

omslag. 

 

1264.  Stukken betreffende de overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van 

de Steggerdavaart aan het bestuur van het waterschap “De Linde”, 1929-1937. 

1 omslag. 

 

1265.  Stukken betreffende de overdracht van een gedeelte van De Scheene aan het 

bestuur van het waterschap “De Twee Gedeelten”, 1930. 1 omslag. 

 

1266.  Stukken betreffende de uitvoering van het verdiepen van de Noordwoldervaart 

in het kader van de werkverschaffing, 1932. 1 omslag. 

 

 

    Kunstwerken in wegen en vaarwegen   
  

1267.  Stukken betreffende de verbetering van het brugje over de Splitting te 

Noordwolde, ten behoeve van de schoolgaande kinderen uit het Oostersche 

Veld, 1916. 1 omslag. 

 

1268.  Stukken betreffende het verbeteren van het zuiderhoofd door en vanwege het 

bestuur van de gemeente en van het noorderhoofd en de draai over de Scheene 

alsmede het onderhoud hiervan door en vanwege de kerkvoogden van de 

Nederlandse Hervormde Gemeente te Nijelamer, 1927. 1 omslag.  

 

1269.  Stukken betreffende de onderhoudsverplichting en het eigendom van de draai 

over de Scheene nabij Munnekeburen, 1927. 1 omslag. 
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1270.  Stukken betreffende de bouw van een nieuwe brug in de kom van het dorp 

Noordwolde in de verkeersweg van Olderberkoop – Noordwolde – 

Frederiksoord, 1928-1931. 1 omslag. 

 

1271.  Stukken betreffende het vervangen van een brug over de Wetering te 

Steggerda-Hoeve door twee betonnen duikers, 1931. 1 omslag. 

 

1272.  Stukken betreffende een voorstel van het bestuur van de gemeente 

Ooststellingwerf het onderhoud van de burg over de Bekhofstille gelegen op de 

grens van beider gemeenten voor een derde deel en later gewijzigd in voor de 

helft voor rekening van de gemeente te nemen, 1933-1934. 1 omslag. 

 

1273.  Stukken betreffende de overdracht in eigendom van een gedeelte perceel 

grond, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 317, zijnde de 

ondergrond van een in 1926 verlegde brug over De Linde in de weg van 

Oldeberkoop naar Noordwolde, van het bestuur van de provincie Friesland, 

1933-1934. 1 omslag.  

 

 

    Openbaar vervoer 

 

1274.  Stukken betreffende de bemoeienis met de dienstregelingen van de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, dienstlijn Meppel – 

Heerenveen – Leeuwarden visa versa, 1913. 1 omslag. 

 

1275.  Stukken betreffende de feestelijke ingebruikname van de tramlijn Steenwijk – 

Frederiksoord – Noordwolde – Oosterwolde, 1914. 1 omslag.  

 

1276.  Stukken betreffende de vaststelling van de dienstregeling en tariefstelling van 

de tramlijn Steenwijk – Oosterwolde, 1914-1915. 1 omslag. 

 

1277.  Stukken betreffende het afsluiten van openbare overgangen van de spoorlijn 

van Meppel naar Heerenveen, 1915. 1 omslag. 

 

1278.  Stukken betreffende een door het bestuur van de gemeente te verlenen bijdrage 

in de kosten van onderzoek naar de haalbaarheid van het aanleggen van een 

tramlijn van Makkinga naar Wolvega, 1916. 1 omslag. 

 

1279.  Stukken betreffende de bijdrage door het bestuur van de gemeente verleend aan 

het Tramweg Comité Steenwijk – Lemmer met o.a. zijtak van Scherpenzeel 

naar Wolvega en Noordwolde naar Wolvega, ten behoeve van de bestrijding 

van de kosten van voorbereiding, 1916-1919. 1 omslag. 

 

1280.  Stukken betreffende de oprichting van een omnibusdienst op vrijdagmorgen 

van Wolvega naar Heerenveen door stalhouder H. Oosten, 1917. 1 omslag. 

 

1281.  Opgaven en stukken betreffende de opgaven aan gedeputeerde staten van 

Friesland van de in de gemeente bestaande autobusdiensten, 1925-1926.  

 1 omslag. 
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1282.  Vergunningen verleend door gedeputeerde staten van Friesland aan de diverse 

in de gemeente gevestigde autobusdiensten, 1928-1932. 1 omslag. 

 

1283.  Stukken betreffende de adhesiebetuigingen aan een adres van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Drenthe te Meppel, inzake de invoering van 

motortractie bij treinverkeer, 1930. 1 omslag. 

 

1284.  Stukken betreffende bemoeienissen met het behoud van de Drents-Friese lijnen 

van de N.V. Nederlandse Tramweg Maatschappij, 1930-1931. 1 omslag. 

 

1285.  Vergunningen verleend door het bestuur van de gemeente aan de diverse in de 

gemeente gevestigde autobusdiensten, 1932-1935. 1 omslag. 

 

 

    Verkeersveiligheid op:  

 

 

-wegen 

 

1286.  Verordening en stukken betreffende de goedkeuring van de verordening tot 

regeling van het verkeer op wegen en voetpaden binnen de gemeente 

Weststellingwerf, in verband met het gebruik van motorrijtuigen en 

motorrijwielen, met aanvullingen en wijzigingen,1919-1928. 1 omslag. 

 

1287.  Stukken betreffende het treffen van verkeersbeperkende maatregelen ten 

aanzien van wegen in de gemeente en het plaatsen van waarschuwingsborden, 

1925-1935. 1 omslag.  

 

1288.  Stukken betreffende de verleende vergunningen voor het aanbrengen van een 

wegbewijzering, 1934. 1 omslag. 

 

1289.  Stukken betreffende het verbeteren van de scherpe bocht in de weg in de 

driesprong der wegen Olderberkoop – Noordwolde en Noordwolde – Boyl, uit 

een oogpunt van verkeersveiligheid, 1935. 1 omslag. 

 

1290.  Koninklijk besluit en stukken betreffende het koninklijk besluit de dato 22 

augustus 1936 no. 44, houdende vernietiging van een besluit van de raad van 

de gemeente Weststellingwerf tot het gesloten verklaren van de Schoolstraat en 

de Raadhuisstraat voor het verkeer met motorrijtuigen en andere voertuigen in 

de richting van de Kerkstraat naar de Heerenveenseweg, 1935-1936. 1 omslag. 

 

 

     -vaarwegen 

 

1291.  Stukken betreffende de snelheidsbeperking op het vaarwater de Schipsloot te 

Wolvega, 1926. 1 omslag. 
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    Radioverkeer 

 

1292.  Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan Steven 

Brandsma te Wolvega tot het boven de openbare weg in de gemeente 

Weststellingwerf draden te spannen, te hebben en te onderhouden ten behoeve 

van het distribueren van radio uitzendingen tussen de centrale radio 

ontvanginrichting en de diverse aangesloten panden, 1929-1935. 1 omslag. 

 

1293.  Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend aan Pieter 

Gerrit Schulting te Noordwolde tot het boven de openbare weg in de gemeente 

Weststellingwerf draden te spannen, te hebben en te onderhouden ten behoeve 

van het distribueren van radio uitzendingen tussen de centrale radio 

ontvanginrichting en de diverse aangesloten panden, 1931-1935. 1 omslag. 

 

1294.  Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend aan S. Heringa en 

H. Kuiper te Ooststellingwerf tot het boven de openbare weg in de gemeente 

Ooststellingwerf draden te spannen etc. en deze uit te breiden met een gedeelte 

gemeente Weststellingwerf tussen de oostgrens van de gemeente en 

Nijeholtpade, 1936. 1 omslag. 

 

 

    Post, telegrafisch en telefoonverkeer 

 

1295.  Stukken betreffende de vestiging van een hulptelefoonkantoor te  

Scherpenzeel- Munnekeburen, 1913-1916. 1 omslag. 

 

1296.  Stukken betreffende de vestiging van een hulptelegraafkantoor te Steggerda, 

1914-1915. 1 omslag.  

 

1297.  Stukken betreffende een toekenning van een gratificatie aan H.F. Dammers, 

telegrambesteller te Noordwolde wegens gemaakte uren als gevolg van de 

mobilisatie, 1915. 1 omslag. 

 

1298.  Stukken betreffende de opvolging van H.F. Dammers als telegrambesteller te 

Noordwolde, door zijn zuster Roelofina Akida Dammers, 1915. 1 omslag. 

 

1299.  Stukken betreffende de opheffing van het hulptelegraaf en telefoonkantoor en 

deze te verenigen in het ter plaatse bestaande postkantoor, 1915. 1 omslag. 

 

1300.  Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de 

telefoonkantoorhouder te Steggerda, 1916-1918. 1 omslag. 

 

1301. Stukken betreffende het advies van het bestuur van de gemeente, naar 

aanleiding van het bestuur van de Vereniging “Nut en Genoegen” te Blesse tot 

het aldaar oprichten van een hulptelefoon en telegraafkantoor, 1918. 1 omslag. 

 

1302.  Stukken betreffende de benoeming van A. Flokstra tot plaatsvervangend 

kantoorhouder te Steggerda, ter vervanging van zijn vader J.A. Flokstra, zulks 

buiten bezwaar van de gemeentekas, 1918-1919. 1 omslag. 
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1303.  Stukken betreffende het plaatsen van palen en het leggen van kabels ten 

behoeve van de telefoon en telegraafvoorzieningen, 1918, 1929-1930.  

 1 omslag. 

 

1304.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot benoeming van Marijtje Oosten 

tot plaatsvervangend telefoonkantoorhouder te Scherpenzeel-Munnekeburen in 

de vacature van haar moeder A. Oosten-Kok, 1919. 1 omslag. 

 

1305.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot ontslag van Auke Oosten als 

hulptelegraaf en telefoonhouder te Scherpenzeel-Munnekeburen, Marijtge 

Oosten als plaatsvervangend hulptelegraaf en telefoonkantoorhoudster te 

Scherpenzeel-Munnekeburen, Reinder de Boer als hulptelegraaf en 

telefoonkantoorhouder te Steggerda en A. Flokstra als plaatsvervangend 

hulptelefoon en telegraafkantoorhouder te Steggerda als gevolg van de 

overgang tot een algemene rijksexploitatie der hulptelegraaf en 

telefoonkantoren met ingang van 1 januari 1920, 1919. 1 omslag. 

 

1306.  Stukken betreffende de plaatsing van brievenbussen in de gemeente, 1930. 

  1 omslag, 

 

1307.  Stukken betreffende de oprichting van een telefoonstation te Nijeholtpade, 

1934-1936. 1 omslag. 

 

 

  Economische aangelegenheden 

 

 

    Geldwezen 

 

1308.  Verordening en stukken betreffende de verordening op de geldschietbanken in 

de gemeente Weststellingwerf,  1933. 1 omslag. 

 

 

    Dieren, dierenteelt en dierenproducten 

 

1309.  Opgaven verstrekt aan de Commissaris der Koningin in Friesland van de 

binnen de gemeente gevestigde zuivelfabrieken, 1912-1920. 1 omslag. 

 

1310.  Opgaven verstrekt aan de Commissaris der Koningin in Friesland van de 

omvang van de veestapel en de uitgestrektheid naar aard van de grond en het 

gebruik daarvan binnen de gemeente, 1912-1920. 1 omslag. 

 

1311.  Jaarverslagen van de gemeenteveearts betreffende de gezondheidstoestand van 

de veestapels in de gemeente, 1912-1921, 1925, 1926. 1 omslag. 

 

1312. Stukken betreffende de vaststelling van de aanwezige kaas in de gemeente in 

verband met de voedselschaarste, 1914. 1 omslag. 
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1313. Stukken betreffende de door de burgemeester verleende toestemming tot het 

houden van een wekelijkse visafslag te Noordwolde en te Wolvega,  

 1914-1915. 1 omslag. 

 

1314.  Stukken betreffende het in de gemeente beschikbaar stellen van goedkoop 

varkensvlees, 1915. 1 omslag.  

 

1315. Stukken betreffende het verzoek van de burgemeester aan de minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel tot het vaststellen van een maximale prijs 

voor melk en boter wegens sterk oplopende prijzen, 1915. 1 omslag.  

 

1316.  Verordening en stukken betreffende de verordening houdende verbod van het 

voederen van vee en paarden met rogge, 1917. 1 omslag. 

 

1317.  Stukken betreffende de instelling van een centrale keuken te exploiteren  door 

het bestuur van de afdeling Wolvega der Maatschappij tot het Nut van het 

Algemeen, 1917. 1 omslag. 

 

1318. Akte van overeenkomst tussen het bestuur van de gemeente en de Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van Dieren, gevestigd te ’s-Gravenhage, 

betreffende het leveren van hondenbrood, 1917. 1 stuk. 

 

1319.  Stukken betreffende de telling van vee, paarden en gronden aan de 

regeringscommissaris belast met de rijksgraanverzameling ten behoeve van de 

uitvoering van de distributiewet, 1917, 1918, 1921. 1 omslag. 

 

1320. Verordening en stukken betreffende de verordening ter voorkoming en werking 

van Hondsdolheid in de gemeente Weststellingwerf, 1921. 1 omslag. 

 

1321.  Stukken betreffende de aanwijzing van de omgeving van het waaggebouw voor 

inlevering van rundvee ten behoeve van de Crisis Rundveecentrale, 1933. 1 

omslag. 

 

1322.  Opgaven vertrekt aan de Commissaris der Koningin in Friesland van de 

verleende vergunningen in het kader van de Vogelwet, 1925. 1 omslag. 

 

1323.  Stukken betreffende het verlenen van een subsidie aan de commissie ter 

bevordering van de pluimveeteelt in de gemeente, ten bedrage van ƒ 1000,--, 

ten behoeve van de aanschaf en het opfokken van 250 henkuikens, 1930.  

 1 omslag. 

 

1324.  Stukken betreffende de uitkomsten van de landbouwtelling 1930, 1930.  

  1 omslag. 

 

1325.  Jaarverslag van de commissie tot bevordering van de pluimveeteelt, 1931. 

  1 stuk. 

 

1326.  Stukken betreffende de uitvoering van de Crisis Zuivelwet ‘32, 1932-1933. 

  1 omslag. 
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1327.  Stukken betreffende de uitvoering van de Crisis Runderwet, 1933-1934.  

  1 omslag. 

 

1328.  Stukken betreffende de verstrekking van kaas aan werklozen door de crisis 

zuivelcentrale, 1934-1935. 1 omslag. 

 

1329.  Stukken betreffende de uitvoering van de Crisis Varkenswet ‘32 en het crisis  

varkensbesluit, 1934-1935. 1 omslag. 

 

1330.  Stukken betreffende de distributie van onvermengde margarine door de crisis 

zuivelcentrale, 1934-1936. 1 omslag. 

 

1331.  Stukken betreffende de verstrekking van Noordzee (pekel)haring door de 

Nederlandse Visserijcentrale, 1935. 1 omslag. 

 

1332.  Stukken betreffende de verstrekking van vlees in blik door de Nederlandse 

Slagersvakbond op gezag van de Nederlandse Veehouderij Centrale, 1935. 

 1 omslag. 

 

 

    Bodem, bodemteelt en bodemproducten 

 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1310, 1319 en 1324. 

 

1333.  Stukken betreffende de opgave van de voorraad meel in de gemeente aan de 

Commissaris der Koningin in Friesland, 1914-1915. 1 omslag. 

 

1334. Stukken betreffende de distributie van Regeringsmais, 1915. 1 omslag. 

 

1335. Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het verkrijgbaar 

stellen van ongebuild tarwebrood en ongebuild tarwemeel, 1915. 1 stuk. 

 

1336.  Stukken betreffende de opgave verstrekt aan het ministerie van Landbouw 

betreffende de oppervlakte van de met diverse gewassen beteelde gronden, 

1917, 1928, 1930-1935. 1 omslag. 

 

1337.  Stukken betreffende de toekenning van een subsidie ten bedrage van ƒ 450,-- 

aan het bestuur van de Tuinbouwvereniging te Wolvega ten behoeve van de 

bevordering van de verbouw van tuinbouwproducten binnen de gemeente, 

1930. 1 omslag. 

 

1338.  Stukken betreffende de opgave aan het Regeringsbureau voor de uitvoering van 

de Tarwewet van de in de gemeente gevestigde maalderijen, 1930. 1 omslag. 

 

1339.  Stukken betreffende de uitvoering van het saneringsplan van de Bloem- en 

Boomkwekerij door het ministerie van Economische Zaken, directie van den 

Landbouw, 1934-1935. 1 omslag. 

 

1340.  Stukken betreffende de verstrekking van goedkope verse groeten aan 

werklozen door de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1935. 1 omslag. 
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    Grondbewerking en verbetering 

 

1341. Stukken betreffende het plan van onderzoek naar de haalbaarheid van 

ontginning van de gronden kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie 

 K no. 677, 234, 237, 233, 232, 236 en 231 in eigendom toebehorende aan de 

Gereformeerde kerk te Noordwolde, 1915. 1 omslag. 

 

1342.  Stukken betreffende een onderzoek naar de haalbaarheid tot het in cultuur 

brengen van het Schipslootbos, 1920-1921. 1 omslag. 

 

1343.  Stukken betreffende de particuliere ontginningen met rijks- en gemeentesteun, 

1923-1928. 1 omslag.  

 

1344.  Stukken betreffende de ontginning van percelen woeste grond, kadastraal 

bekend gemeente Noordwolde, sectie F no. 2748, 2853 en 2855 totaal ter 

grootte van 9.31.00 ha., alsmede stukken betreffende het hierop bouwen van 

een boerderij door Berend Boer te Vinkega Hoeve, 1926-1928. 1 omslag. 

 

1345.  Stukken betreffende de vaststelling van het plan voor de ruilverkaveling van de 

Merriemaden onder Oldetrijne, stukken betreffende de samenstelling van de 

plaatselijke commissie, en stukken betreffende vaststelling van het plan van 

wegen en waterlopen, 1928-1931. 1 omslag. 

 

1346.  Stukken betreffende de ontginning van gronden gelegen in de kadastrale 

gemeente Noordwolde en Oldetrijne door N.V. Ontginningsmaatschappij 

 “De Drie Provinciën” te Drachten, 1928-1930. 1 omslag. 

 

 

    Landbouwtentoonstellingen 

 

1347.  Stukken betreffende de toekenning van een subsidie ten bedrage van ƒ 500,-- 

aan het tentoonstellingscomité van de Coöperatieve Landbouwersbank en 

Handelsvereniging te Steenwijkerwold voor een te houden 

landbouwtentoonstelling, 1926. 1 omslag. 

 

1348.  Stukken betreffende de toekenning van een subsidie ten bedrage van ƒ 500,-- 

aan het bestuur van de afdeling Weststellingwerf der Friesche Mij. Van 

Landbouw ter gelegenheid van het organiseren van festiviteiten vanwege hun 

vijftig jarig bestaan, 1930. 1 omslag. 

 

 

    Industrieën 

 

1349.  Stukken betreffende de opgaven aan het Rijkstoezicht op fabrieken en 

werkplaatsen van de sluiting van bedrijven met de daarmee gepaard gaande 

aantallen werklozen als gevolg van de mobilisatie, 1914. 1 omslag 

 

1350.  Stukken betreffende de instandhouding c.q. de bevordering van de 

rietvlechtindustrie te Noordwolde, 1932-1934. 1 omslag. 
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Energie 

 

1351-1352.  Stukken betreffende de realisering van de elektriciteitsvoorziening binnen de 

gemeente, 1922-1926. 2 omslagen. 

1351. 1922-1926; 

1352. 1927-1935. 

 

1353.  Verordening houdende voorwaarden voor de levering van elektrische stroom 

door het elektriciteitsbedrijf in Weststellingwerf, 1924. 1 stuk. 

 

 

Handel 

 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1309. 

 

 

     -markten 

 

1354.  Stuk betreffende het aantal stuks vee aangevoerd op de diverse markten in de 

gemeente, 1912. 1 stuk. 

 

1355.  Stukken betreffende de dienstverbanden van het personeel werkzaam bij de  

gemeentewaag en ander marktpersoneel, 1913-1933. 1 omslag. 

 

1356.  Verordening en stukken betreffende de verordening op de heffing en 

invordering van marktgeld, met aanvullingen en wijzigingen, 1919-1923. 

 1 omslag. 

 

1357.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot afschaffing van de jaarmarkten te 

Blesse, Scherpenzeel en Steggerda, 1922. 1 omslag. 

 

1358.  Verordening en stukken betreffende de verordening op het houden van 

veemarkten in de gemeente Weststellingwerf, met aanvullingen en wijzigingen, 

1922-1926. 1 omslag. 

 

1359.  Stukken betreffende de plaatsbepaling voor de te houden veemarkt in 

Noordwolde, 1925. 1 omslag. 

 

1360.  Stukken betreffende de aan de Friese Maatschappij van Landbouw verstrekte 

opgave inzake de aantallen aangevoerd vee in 1925 op de diverse veemarkten 

in de gemeente, 1926. 1 omslag.  

 

1361.  Besluit en stukken betreffende een besluit op het verzoek van weduwe Roberti 

tot het oprichten van een eierenmarkt te Wolvega afwijzend te beschikken, 

1931-1932. 1 omslag. 

 

1362.  Stukken betreffende de onthouding van de goedkeuring door gedeputeerde 

staten van Friesland en door de Kroon van het besluit van de gemeenteraad tot 

het instellen van een weekmarkt op maandag te Wolvega, 1932. 1 omslag. 
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1363.  Stukken betreffende het belang van de varkensmarkt voor de varkensteelt in de 

omgeving, 1935. 1 omslag. 

 

 

     -winkelsluiting 

 

1364.  Verordening en stukken betreffende de wijziging van de verordening op de 

winkelsluiting in Weststellingwerf, 1917-1934. 1 omslag. 

 

 

     -waag, ijking en herijking 

 

1365.  Stuk houdende een verklaring van Wytze Hoekstra, gemeente-architect en 

onbezoldigd rijksveldwachter en Jan Bouwma, veldwachter van de gemeente 

Weststellingwerf inzake een onderzoek naar de juiste weging van de bascule 

welke wordt gebruikt voor het wegen van regeringskoeien, 1935. 1 stuk. 

 

 

  Arbeid en werkgelegenheid 

 

1366.  Besluit tot wijziging van de regeling tot van vaststelling van minimumloon en 

maximum arbeidsduur op te nemen in bestekken en voorwaarden van 

aanbesteding van werken door en vanwege het bestuur van de gemeente, 1914. 

1 stuk. 

 

1367.  Stukken betreffende het inroepen en verkrijgen van financiële hulp bij en van 

het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914, ter ondersteuning van de 

werklozen in de teenindustrie te Noordwolde, 1914-1915. 1 omslag. 

 

1368.  Stukken betreffende een door het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 

georganiseerde cursus mandenmaken in samenwerking met N.V. “Trio” voor 

werklozen te Noordwolde, 1915. 1 omslag. 

 

1369.  Stukken betreffende het besluit tot toetreding van de door de minister van 

Financiën ontworpen werkeloosheidsverzekering, 1916. 1 omslag. 

 

1370.  Stukken betreffende de toekenning van een jaarlijkse subsidie aan de Districts 

Arbeidbeurs voor Friesland, 1916-1917. 1 omslag. 

 

1371.  Stukken betreffende de indeling van de gemeente ten behoeve van de 

uitvoering van de Radenwet, 1917. 1 omslag. 

  N.B. Met tekening. 

 

1372.  Stukken betreffende de instelling van een commissie werkverschaffing alsmede 

betreffende de benoeming van de leden van die commissie, 1917-1918.  

 1 omslag. 

 

1373.  Stukken betreffende de benoeming van correspondenten voor de 

arbeidsbemiddeling, 1917, 1923. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1408. 
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1374.  Rapport en stuk betreffende het rapport van de commissie werkverschaffing 

houdende enige aanbevelingen voor het uitvoeren van werken in dit kader, 

1918. 1 omslag. 

 

1375.  Stukken betreffende de toekenning van subsidie door de minister van Arbeid 

voor het in werkverschaffing in cultuur brengen van 11 ha. heideveld gelegen 

onder Noordwolde, en eigendom van de Kerkvoogdij van de Nederlands 

Hervormde Gemeente te Noordwolde, ten behoeve van het daarop bouwen van 

22 arbeiderswoningen door de Woningstichting Weststellingwerf, 1920.  

 1 omslag.  

 

1376-1390. Stukken betreffende de uitvoering van werken in het kader van de 

werkverschaffing, 1920-1935.  15 omslagen. 

N.B. Niet als afzonderlijke projecten te benoemen als gevolg van het vormen 

van zogenaamde “jaarmappen”.   

1376. 1920; 

1377. 1921;  

1378. 1922; 

1379. 1923; 

  1380. 1924; 

  1381. 1925; 

  1382. 1926; 

  1383. 1927-1928; 

  1384. 1929; 

  1385. 1930; 

  1386. 1931; 

  1387. 1932; 

  1388. 1933; 

  1389. 1934; 

  1390. 1935. 

 

1391.  Stukken betreffende de oprichting van een noodvakschool voor metselaars ten 

behoeve van werkloze ambachtslieden, 1921-1922. 1 omslag. 

 

1392. Verordening op het correspondentschap der arbeidsbemiddeling voor 

Noordwolde en omstreken, 1922. 1 stuk. 

 N.B. Zie ook inventarisno. 1404. 

 

1393.  Instructie voor de correspondent der arbeidsbemiddeling, 1922. 1 stuk. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1405. 

 

1394.  Stukken betreffende de bestrijding van de werkloosheid binnen de 

stoelenindustrie te Noordwolde, 1923-1926. 1 omslag. 

 

1395.  Stukken betreffende de deelname van werklozen uit de gemeente in de van 

rijkswege uit te voeren aanleg van het kanaal van Steenwijk naar Giethoorn in 

een werkverschaffing, 1925. 1 omslag. 
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1396.  Besluit en stukken betreffende het besluit van het bestuur van de gemeente tot 

deelname in de N.V. Ontginningsmaatschappij “De Drie Provinciën”, voor 26 

aandelen van ƒ 500,-- het stuk, 1926. 1 omslag. 

 

1397.  Stukken betreffende de deelname van werklozen uit de gemeente in de van 

rijkswege uit te voeren aanleg van een dubbele spoorlijn van Meppel naar 

Heerenveen in een werkverschaffing, 1926. 1 omslag. 

 

1398.  Stukken betreffende de plaatsgevonden werkstakingen in de stoelenindustrie te 

Noordwolde, 1927, 1929. 1 omslag. 

 

1399.  Stukken betreffende een voorstel van Joh. Mooij, raadslid voor de 

Socialistische Partij te Weststellingwerf tot het doen van een onderzoek naar de 

mogelijkheid tot het toepassen van een twijgcultuur, 1928. 1 omslag. 

 

1400.  Stukken betreffende de oprichting, inrichting en aktiviteiten van de plaatselijke 

afdeling van het Nationaal Crisis Comité, 1931-1935. 1 omslag. 

 

1401.  Koninklijk besluit en stukken betreffende het koninklijk besluit tot het verlenen 

van ontheffing aan het bestuur van de gemeente Weststellingwerf van de 

verplichting tot het oprichten en instandhouden van een gemeentelijke 

arbeidsbeurs, 1932-1933. 1 omslag. 

 

1402. Stukken betreffende de deelname van werklozen uit de gemeente in de van 

gemeentewege uit te voeren verbetering van de zandweg lopende van de 

straatweg van Noordwolde naar de Blesse tot de straatweg in het Westersche 

Veld, 1934. 1 omslag. 

 

1403.  Akten van overeenkomst tussen het bestuur van de gemeente en Jan Molenaar 

en Lammert de Koe als autobusondernemers tot het vervoeren van de in 

werkverschaffing geplaatste personen, 1934, 1935. 1 omslag. 

  N.B. Bewaard vanuit de “museumgedachte”. 

 

1404.  Verordening voor het agentschap der arbeidsverdeling in de gemeente 

Weststellingwerf, 1935. 1 stuk. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1392. 

 

1405.  Instructie voor de agent der arbeidsbemiddeling in de gemeente 

Weststellingwerf, 1935. 1 stuk. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1393. 

 

1406.  Huishoudelijk reglement voor de commissie van toezicht belast op het 

agentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente Weststellingwerf, 1935. 

 1 stuk. 

 

1407.  Verslag en stukken betreffende het verslag van de toestand en de verrichtingen 

van het agentschap der arbeidsbemiddeling over het jaar 1934, 1935. 1 omslag. 
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1408.  Stukken betreffende de benoeming van Gerrit Frens Vos te Oldeholtpade tot  

agent der arbeidsbemiddeling in de gemeente Weststellingwerf, 1935-1936. 

 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1373.  

 

1409.  Stukken betreffende de samenstelling van de commissie van toezicht op het 

agentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente Weststellingwerf,  

 1935-1936. 1 omslag. 

 

 

  Maatschappelijke zorg 

 

 

    Invalidenzorg 

 

 

1410.  Stukken betreffende de bemensing van de districtscommissie te Heerenveen 

voor de uitvoering van de Invaliditeitswet, 1913-1914. 1 omslag. 

 

 

    Armenzorg 

 

1411. Jaarverslagen van het algemeen Armbestuur, 1912-1914. 1 omslag. 

 

1412.  Begrotingen en rekeningen van het algemeen Armbestuur en vanaf 1932 van 

het Burgerlijk Armbestuur in de gemeente Weststellingwerf, alsmede stukken 

betreffende de vaststelling en goedkeuring daarvan, 1912-1935. 1 omslag. 

 

1413.  Stukken betreffende de verkoop van een huis met grond te Nijelamer, 

kadastraal bekend gemeente Oldetrijne, sectie D no. 498-500 door het 

algemeen Armbestuur in de gemeente Weststellingwerf, 1913, 1916. 1 omslag. 

 

1414.  Stuk betreffende een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid tot het 

stichten van een “Tehuis” voor oudere behoeftigen, 1913-1924. 1 omslag. 

  N.B. Heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden 

   Zie ook inventarisno. 1446. 
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1415-1429.  Statistieken betreffende de verleende bijstand in het kader van de armenzorg 

door de diverse instellingen van weldadigheid in de gemeente, 1912-1926. 

 15 omslagen. 

  1415. 1912; 

1416. 1913; 

  1417. 1914; 

1418. 1915; 

  1419. 1916; 

  1420. 1917; 

  1421. 1918; 

  1422. 1919; 

  1423. 1920; 

  1424. 1921; 

  1425. 1922; 

1426. 1923 

 1427. 1924; 

 1428. 1925; 

 1429. 1926. 

 

1430.  Reglement op het algemeen Armbestuur, alsmede de instructie voor de 

armmeester, met wijziging, 1913, 1921, 1928, 1931, 1932. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1445. 

 

1431.  Rooster van aftreden van het algemeen Armbestuur in de gemeente 

Weststellingwerf, 1914. 1 stuk. 

 

1432.  Stukken betreffende een opgave aan de minister van Binnenlandse Zaken 

inzake het aantal armlastige minderjarige kinderen, ten laste van de burgerlijke 

armenzorg uitbesteed in huisgezinnen over het jaar 1914, 1915. 1 omslag. 

 

1433.  Stukken betreffende de herbenoemingen van P. Westerhof te Wolvega tot 

armmeester te Wolvega, 1914, 1917. 1 omslag. 

 

1434.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan Klaas de Vries als 

armmeester te Noordwolde, 1915. 1 omslag. 

 

1435.  Stukken betreffende de zekerheidsstelling van het geldelijk beheer van  

  H.J. Das als armmeester te Noordwolde, 1915. 1 omslag. 

 

1436.  Stukken betreffende de publieke verkoop voor afbraak van een gebouw met 

drie armenkamers, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie D no. 347, 

1915. 1 omslag.   

 

1437.  Stukken betreffende de benoeming en herbenoemingen van H.J. Das tot 

armmeester te Noordwolde, 1915, 1918. 1 omslag. 

 

1438.  Stukken betreffende de herbenoemingen van R. Keegstra tot armmeester te 

Oldetrijne, 1916, 1919. 1 omslag. 
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1439.  Stukken betreffende de verkregen goedkeuring tot het opknappen en 

verbouwen van het zogenaamde Armhuis te Noordwolde, 1920. 1 omslag. 

 

1440.  Stukken betreffende de verkoop voor afbraak van het Armhuis met ondergrond 

te Noordwolde, kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie F no.  

 1460-1470, 2228 en 2229 aan het bestuur van de gemeente Weststellingwerf, 

1924. 1 omslag.  

 

1441.  Stukken betreffende de (slechte) samenwerking tussen dr. Th.J.D. Lütke 

gemeentegeneesheer en de armmeester P. Westerhof te Wolvega, 1925.  

 1 omslag. 

 

1442.  Stukken betreffende de machtiging verleend aan het algemeen Armbestuur tot 

het bouwen van drie woonketen ten behoeve van de huisvesting van de 

gezinnen thans wonende in het voor afbraak verkochte armhuis te Noordwolde, 

1925. 1 omslag. 

 

1443.  Stukken betreffende de machtiging verleend aan het algemeen Armbestuur tot 

het kopen van een dubbele woning in plaats van het bouwen van twee 

woonketen zoals bedoeld in inventarisno. 1442, 1925. 1 omslag. 

 

1444.  Stukken betreffende de machtiging verleend aan het algemeen Armbestuur tot 

het kopen van een woning van de erven E.J. de Vries te Noordwolde ten 

behoeve van de huisvesting van het gezin Kuis, 1928. 1 omslag. 

 

1445.  Stukken betreffende de reorganisatie van het algemeen Armbestuur in het 

Burgerlijk Armbestuur, alsmede reglement en stukken betreffende het 

reglement op het Burgerlijk Armbestuur in de gemeente Weststellingwerf 

onder gelijktijdige intrekking van het reglement zoals omschreven in 

inventarisno.1430, 1928-1931. 1 omslag. 

 

1446.  Stukken betreffende een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid tot 

het stichten van een tehuis voor oudere behoeftigen, 1929, 1931. 1 omslag.  

  N.B. Zie ook inventarisno.1414. 

 

1447.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan R. Keegstra als 

armmeester bij het algemeen armbestuur, 1931. 1 omslag. 

 

1448.  Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur van het Burgerlijk 

Armbestuur in de gemeente Weststellingwerf, alsmede rooster van aftreden van 

het bestuur, 1931-1935. 1 omslag. 

 

1449.  Stukken betreffende de zekerheidsstelling van het geldelijk beheer door Jan 

Dijkstra als boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur, 1932. 1 omslag. 

 

1450.  Huishoudelijk reglement, instructie voor de armmeesters en instructie voor de 

secretaris-boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur in de gemeente 

Weststellingwerf, alsmede stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring 

hiervan, 1932. 1 omslag. 
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1451.  Stukken betreffende het eervol ontslag verleend aan J.E. Dijkstra als secretaris 

en boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur in gemeente Weststellingwerf, 

1933-1934. 1 omslag. 

 

1452.  Jaarverslagen van het Burgerlijk Armbestuur, 1933-1935. 1 omslag. 

 

1453.  Stukken betreffende de zekerheidsstelling van het geldelijk beheer van  

 C.R. Dammers als secretaris-boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur, 1934. 

1 omslag. 

 

1454.  Stukken betreffende de machtiging verleend aan het Burgerlijk Armbestuur tot 

het verkopen van een perceeltje land, kadastraal bekend gemeente Blesdijk, 

sectie A no. 3085, alsmede tot aankoop van een woning van de weduwe Meine 

Leerling in het Westerscheveld te Noordwolde, 1935. 1 omslag. 

 

1455.  Stukken betreffende de zekerheidsstelling van het geldelijk beheer van W. de 

Weert als armmeester van het Burgerlijk Armbestuur, 1936. 1 omslag. 

 

 

  Onderwijs 

 

  N.B. Zie ook inventarisno. 1391. 

 

 

    Bewaarschool Wolvega 

 

1456.  Stukken betreffende de inzending door het Departement Wolvega van de 

“Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen”, van de rekeningen, de 

jaarverslagen en de begrotingen, op basis waarvan door het bestuur van de 

gemeente een subsidie wordt toegekend, 1913-1915. 1 omslag. 

 

 

    Lager onderwijs en vervolgonderwijs 

 

 

     -organisatie van het onderwijs 

 

1457.  Verordening en stukken betreffende de verordening op het vervolgonderwijs in 

de gemeente, 1923. 1 omslag. 

 

1458.  Verordening voor de openbare lagere scholen in de gemeente, met wijzigingen, 

1929, 1931. 1 omslag. 

 

1459.  Stukken betreffende de opheffing van het vervolgonderwijs aan de lagere 

scholen in de gemeente, 1933. 1 omslag. 

 

1460.  Besluit van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot 

opheffing per 1 januari 1934 van de rijks openbare lagere school te Steggerda, 

1934. 1 stuk afschrift.  
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     -indeling, begrenzing, ressorten 

 

1461.  Stukken betreffende de aanpassing van de schoolgrenzen en de (ver)plaatsing 

van leerlingen over de scholen Steggerda aan de Straatweg, Vinkega en 

Steggerda aan de Jokweg, 1915. 1 omslag. 

 

1462.  Stukken betreffende de bepaling van de schoolgrenzen Wolvega Tuindorp, 

1923. 1 omslag. 

 

1463.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot vaststelling van de grenzen van de 

schoolressorten te Noordwolde, 1924. 1 omslag. 

 

1464.  Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid tot het herzien van 

enkele schoolressorten ten behoeve van het voorkomen van vermindering van 

het aantal leerkrachten, 1925. 1 omslag. 

 

1465.  Stukken betreffende een overeenkomst met het bestuur van de gemeente 

Schoterland te Heerenveen tot het toelaten van leerlingen wonende in de andere 

gemeente, 1930-1931. 1 omslag. 

 

1466.  Stukken betreffende de opheffing van de openbare lagere scholen te Nijelamer 

en te Slijkenburg, 1933-1935. 1 omslag. 

 

 

     -verslagen, statistieken, leerplannen 

 

1467.  Verslagen van de schoolhoofden van de diverse lagere scholen in de gemeente 

van het herhalingsonderwijs, 1912-1913. 1 omslag. 

 

1468.  Verslagen van het gegeven vervolgonderwijs op de openbare lagere scholen, 

1924-1932. 1 omslag. 

 

1469.  Verslagen van de schoolhoofden van de diverse lagere scholen in de gemeente, 

1913. 1 omslag. 

 

1470. Verslag en stukken betreffende het verslag door het hoofd der school over de 

toestand op de lagere school te Munnekeburen Langelille, 1913-1914.  

 1 omslag. 

 

1471.  Verslagen van de schoolhoofden van de diverse lagere scholen in de gemeente, 

1924. 1 omslag. 
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1472-1482. Verslagen van de openbare lagere scholen in de gemeente, 1925-1935.   

  11 omslagen. 

  1472. 1925; 

  1473. 1926; 

  1474. 1927; 

  1475. 1928; 

  1476. 1929; 

  1477. 1930; 

  1478. 1931; 

  1479. 1932; 

  1480. 1933; 

  1481. 1934; 

  1482. 1935. 

 

1483.  Stukken betreffende de leerplannen met bijbehorende boekenlijsten van de 

lagere scholen in de gemeente, 1913, 1914, 1920, 1921, 1928-1935. 1 omslag. 

 

1484-1486. Statistieken van het openbaar lager onderwijs in de gemeente, 1913-1920, 

1926, 1928-1935. 3 omslagen. 

  1484. 1913-1920; 

 1485. 1926, 1928; 

 1486. 1929-1935. 

 

1487.  Leerplannen en stukken betreffende de leerplannen van het vervolgonderwijs 

op de lagere scholen binnen de gemeente, 1921, 1924, 1926, 1929, 1930, 1932. 

1 omslag. 

 

1488.  Stukken betreffende de opgaven verstrekt aan gedeputeerde staten van 

Friesland betreffende de openbare scholen ex art. 22 1
e
 lid Lager Onderwijswet 

1920, 1924-1935. 1 omslag. 

 

1489.  Stukken betreffende de opgaven aan gedeputeerde staten van Friesland 

betreffende de toestand van het lager onderwijs in de gemeente, 1926, 1928, 

1930. 1 omslag. 

 

 

     -financiering 

 

1490.  Besluiten en stukken betreffende de besluiten tot vaststelling van de 

vergoeding als bedoeld in artikel 101 van de Lager Onderwijswet 1920 aan de 

besturen van de scholen voor Bijzonder Lager Onderwijs in de gemeente, 

 1925-1937. 1 omslag. 

 

 

    -toezicht, medezeggenschap 

 

1491.  Stukken betreffende de samenstelling en werking van de commissies tot wering 

van schoolverzuim, 1913-1935. 1 omslag. 

N.B. De gemeente kende 2 commissies, één ten noorden en één ten zuiden 

van de Linde. 
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1492.  Verslagen van de commissies tot wering van schoolverzuim, 1914-1916, 1918, 

1920-1935. 1 omslag. 

 

1493.  Verordening en stukken betreffende de verordening op de heffing en 

invordering van schoolgeld voor het lager onderwijs in de gemeente, met 

wijzigingen, 1917, 1920-1922, 1935-1936. 1 omslag. 

 

1494.  Besluit en stukken betreffende de vaststelling van de verordening regelende de 

inrichting en samenstelling van de commissies tot plaatselijk toezicht op het 

Lager Onderwijs in de gemeente Weststellingwerf, 1921-1922. 1 omslag. 

 

1495.  Stukken betreffende de samenstelling en werking van de commissies van 

toezicht op het lager onderwijs in de gemeente, 1922-1935. 1 omslag. 

N.B. De gemeente kende 2 commissies, één ten noorden en één ten zuiden 

van de Linde. 

 

1496.  Jaarverslagen van de commissies van toezicht op het lager onderwijs in de 

gemeente, 1922-1932. 1 omslag.  

 

1497.  Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de diverse ouderraden 

en de Centrale Ouderraad in de gemeente Weststellingerwerf, alsmede het 

algemeen reglement van de laatstgenoemde, 1927-1928. 1 omslag. 

 

 

     -leerkrachten 

 

1498. Verordening en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

verordening regelende het bedrag van de jaarwedden enz. der onderwijzers in 

de gemeente Weststellingwerf, met wijzigingen, 1913-1915. 1 omslag. 

 

1499.  Brief aan de schoolopziener in het arrondissement “Wolvega” te Steenwijk 

houdende opgave van het onderwijzend personeel welke wegens de mobilisatie 

voor militaire diensten zijn opgeroepen, 1914. 1 stuk. 

 

1500. Initiatievoorstel en stukken betreffende het voorstel van drie raadsleden 

regelende de mogelijkheid tot ontslag van gehuwde onderwijzeressen, 1928. 

 1 omslag. 

 

 

     -leerlingen 

 

1501.  Jaarverslagen betreffende de aan de leerlingen verstrekte schoolvoeding en 

kleding en voorziening in schoeisel, 1912, 1913, 1915, 1917-1934. 1 omslag.  

 

1502.  Stukken betreffende de instelling, de samenstelling en de verslaglegging van de 

commissie voor lichamelijke opvoeding, 1923-1930. 1 omslag.  

 

1503.  Stukken betreffende de verkregen vrijstellingen van de verplichting tot het 

geven van onderwijs in lichamelijke oefening, 1927-1935. 1 omslag. 
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     -schoolgebouwen en woningen 

 

1504.  Stukken betreffende de vaststelling en toekenning van de buitengewone 

rijkssubsidie voor de bouw van een onderwijzerswoning te Blesse, 1913.  

 1 omslag. 

 

1505.  Stukken betreffende de vaststelling en toekenning van de subsidies ten behoeve 

van de bouw van de scholen te Steggerda aan de Jokweg en te Munnekeburen 

bij de kerk, 1913-1915. 1 omslag. 

 

1506.  Stukken betreffende het stichten van schoolgebouwen in de buurtschap 

Zandhuizen en te Munnekeburen aan de Langelille met onderwijzerswoningen, 

1913-1917. 1 omslag. 

 

1507.  Besluit en stukken betreffende de verkoop voor afbraak van de oude school te 

Steggerda aan de Jokweg, 1914. 1 omslag. 

 

----.  Stukken betreffende het verbouwen van de school te Noordwolde aan de 

straatweg naar Frederiksoord, 1917-1920. 

  N.B. Zie in inventarisno.1524. 

 

1508.  Stukken betreffende de verbouw van de schoolgebouwen te Wolvega, 

Oldetrijne, Nijetrijne, Slijkenburg, Oldeholtwolde, Oldeholtpade en 

Nijeholtpade, 1916-1918. 1 omslag. 

 

1509.  Stukken betreffende het aanbouwen van een vierde lokaal aan de school te 

Boyl, 1918. 1 omslag. 

 N.B. Zie ook in inventarisno. 1524. 

 

1510. Besluit en stukken betreffende het besluit tot het bouwen van nieuwe scholen te 

Vinkega en te Blesse, 1919. 1 omslag. 

 

1511.  Tekening van de te vertimmeren schoolwoning te Munnekeburen bij de kerk, 

1920. 1 stuk. 

 

1512.  Instructie en stukken betreffende de vaststelling van de instructie voor het 

schoonmaken etc. van de schoolgebouwen, 1921. 1 omslag 

 

1513.  Besluit en stukken betreffende het besluit  van het college van burgemeester en 

wethouders tot het beschikbaar stellen van ƒ 88.400,-- aan het bestuur van de 

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Wolvega voor het bouwen 

van een nieuwe school met vier lokalen en een gymnastieklokaal, 1921-1922. 

 1 omslag. 

 

1514.  Stukken betreffende bouwen van twee lokalen aan de school te Noordwolde 

aan de straatweg naar Boyl en een lokaal aan de school te Nijeholtpade,  

 1921-1922. 1 omslag. 

 

1515.  Stukken betreffende het aansluiten van de onderwijzerswoningen op het 

elektriciteitsnet, 1923. 1 omslag. 
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1516.  Staat houdende overzicht van de schoonmakers van de scholen, 1923-1924. 

  1 stuk. 

 

1517.  Bestek en stukken betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

verbouwen van de onderwijzerswoning behorende tot de school te Noordwolde 

dorp, 1924. 1 omslag. 

 

1518.  Stukken betreffende de opgave aan de Inspecteur Lager Onderwijs te 

Heerenveen betreffende de in het tijdvak 1921-1925 nieuwe gebouwde lagere 

en ulo scholen, 1926. 1 omslag.  

 

1519.  Bestek en stukken betreffende het bestek van openbare aanbesteding van het 

bouwen van een woonhuis voor het hoofd van de school te Oldetrijne,  

 1927-1928. 1 omslag. 

 

1520.  Stukken betreffende de aansluiting van de onderwijzerswoningen, thans 

ambtswoningen op het elektriciteitsnet, alsmede stukken betreffende het 

bezwaar van het ministerie tegen de verrekening van de kosten hiervan,  

 1935-1936. 1 omslag. 

 

 

    Voortgezet en middelbaar onderwijs 
 

 

    -organisatie van het onderwijs 

 

1521.  Stukken betreffende de organisatie en invulling van het herhalingsonderwijs, 

1913-1920. 1 omslag. 

 

1522.  Stukken betreffende het overleg gevoerd met de dagelijkse besturen van de 

gemeenten betrokken bij de Rijks Hogere Burgerschool te Heerenveen inzake 

de conversie van der kosten van het verbouwen van deze school, 1914-1915. 

 1 omslag.  

 

1523.  Stuk betreffende de opgave betreffende de openbare scholen voor uitgebreid 

lager onderwijs in de gemeente, 1916. 1 stuk. 

 

1524. Stukken betreffende het besluit tot oprichting van een school voor meer 

uitgebreid lager onderwijs te Noordwolde alsmede stukken betreffende de 

aanbesteding daarvan, 1917-1921. 1 omslag.  

 

1525.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het met ingang van 1 augustus 

1920 geven van onderwijs aan de M.U.L.O. te Wolvega, onder gelijktijdige 

intrekking van  het besluit van 25 juni 1884 tot het geven van onderwijs in één 

of meer vakken vermeld onder de letters l-p van artikel 2 van de wet op het 

lager onderwijs, 1920. 1 omslag. 

 

1526.  Besluit en stukken betreffende het besluit tot het niet deelnemen in de kosten 

van de vorming van een litterair economische afdeling aan de R.H.B.S. te 

Heerenveen, 1925. 1 omslag. 
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1527.  Stukken betreffende de regelingen getroffen met de naburige gemeenten inzake 

het ontvangen van leerlingen voor het volgen van U.L.O. onderwijs uit die 

gemeenten, alsmede stukken betreffende de door die gemeenten bij te dragen 

kosten, 1928, 1929. 1 omslag. 

 

 

     -verslagen en leerplannen 

 

1528.  Stukken betreffende het leerplan van de mulo te Noordwolde, 1913. 1 omslag. 

 

1529.  Stukken betreffende het leerplan van de avondtekenschool voor 

ambachtslieden te Noordwolde en omstreken, 1918/1919. 1 omslag 

 

1530.  Verslagen van de U.L.O. scholen te Noordwolde en te Wolvega, 1925-1935. 

  1 omslag. 

 

 

     -financiering 

 

  N.B. Zie ook inventarisno.1527. 

 

1531.  Stukken betreffende de opgave van kosten van de scholen waaraan uitgebreid 

lager onderwijs wordt gegeven, 1911, 1912. 1 omslag. 

 

1532.  Verordeningen en stukken betreffende de verordeningen op de heffing en op de 

invordering van schoolgeld voor het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs in de 

gemeente, 1920. 1 omslag. 

 

1533.  Extract en stukken betreffende het extract uit de notulen van de raad van de 

gemeente houdende besluit tot afwijzing tot het betalen voor een leerling uit de 

gemeente onderwijs volgend aan de school van de Vereniging voor Middelbaar 

en Voorbereiden Hoger Onderwijs op Gereformeerde grondslag te 

Leeuwarden, 1926. 1 omslag. 

 

 

     -toezicht, medezeggenschap 

 

1534.  Stukken betreffende de wijzigingen van de samenstelling van  de commissie 

van toezicht op het middelbaar onderwijs in de gemeente, 1913-1921.  

 1 omslag. 

 

1535.  Verslag van de in 1914 gegeven cursus m.u.l.o.te Noordwolde, 1915. 1 stuk. 
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    Middelbaar Nijverheids- en Technisch onderwijs 

 

 

     -organisatie van het onderwijs 

 

1536.  Missive van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen houdende 

mededeling van het reorganiseren van de rijksrietvlechtschool in verband met 

de bestaande onzekerheid betreffende het nijverheidsonderwijs in het 

algemeen, voorlopig aan te houden, 1935. 1 stuk. 

 

 

     -toezicht 

 

1537.  Verslagen van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs in de 

gemeente betreffende het Rijksrietvlechtcollege te Noordwolde, 1912-1915, 

1917-1919, 1921. 1 omslag. 

 

 

    Landbouwonderwijs 

 

1538.  Stukken betreffende de organisatie, de goedkeuring en de financiering van 

diverse landbouw en huishoudcursussen in de diverse dorpen en buurtschappen 

binnen de gemeente, 1925-1934. 1 omslag  

 

1539.  Stukken betreffende een besluit van het bestuur van de gemeente tot het 

bijdragen in de kosten van het stichten van een lagere landbouwschool te 

Wolvega, 1929. 1 omslag. 

 

1540.  Stukken betreffende een besluit van het bestuur van de gemeente tot het 

verlenen van een subsidie ten behoeve van de bestrijding van de kosten van het 

stichten van een R.K. langere landbouwschool te Steggerda, 1929. 1 omslag. 

 

 

  Educatie en lichamelijk opvoeding 

 

1541.  Stukken betreffende het besluit tot het verlenen van subsidie aan de Commissie 

voor Spelcursus te Noordwolde, 1915-1916. 1 omslag.  

 

1542.  Stukken betreffende de samenstelling, de verleende subsidie en de verslagen 

van de Commissie van de Lichamelijke Opvoeding in de gemeente, 1927-1934. 

1 omslag. 

 

 

  Kunst en cultuur 

 

1543.  Stukken betreffende de restauratie (vernieuwing) van het interieur van de 

Nederland Hervormde kerk te Wolvega, 1930. 1 omslag. 
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1544.  Stukken betreffende de monumenten voorkomende op de “Lijst der 

Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel IX, de provincie 

Friesland, 1930. 1 omslag. 

 

1545.  Stukken betreffende de toepassing en uitvoering van de 

monumentenverordening voor de gemeente, 1934-1935. 1 omslag. 

 

 

  Sport en recreatie 

 

1546.  Stukken betreffende het inrichten van een sportterrein, aan te leggen in 

werkverschaffingsverband, alsmede stukken betreffende de afwijzing op het 

verzoek van mw. Oosting tot het aanleggen van nog een sportterrein, 1928. 

 1 omslag. 

 

1547.  Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage ineens ten bedrage van 

  ƒ 100,--, aan de commissie voor een kinderspeeltuin te Wolvega, 1930.  

  1 omslag. 

 

1548.  Stukken betreffende de opgave aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen inzake de aanwezigheid binnen de gemeente van 

gymnastieklokalen en sportterreinen, 1933. 1 omslag. 

 

1549.  Verordening en stukken betreffende de verordening ter voorkoming van 

besmetting door de ziekte van Weil in zweminrichtingen en 

zwemgelegenheden in de gemeente, 1933. 1 omslag. 

 

1550.  Vergunningen en stukken betreffende de vergunning verleend tot het hebben 

van voor het publiek toegankelijke zweminrichtingen, 1934. 1 omslag. 

  Naam:    Plaats:    Lokatie: 

  Visser, Paulus   Blesdijke   Oude Lindebocht; 

  Westerhof, Pieter  Nijeholtpade   Linde; 

  Zwembad ’t Centrum  Groote Veenpolder   Scherpenzeel. 

 

 

  Justitie 

 

 

    Geïnterneerden 

 

1551.  Stukken betreffende de binnen de gemeente woonachtige of werkzame 

geïnterneerden, 1918-1919. 1 omslag. 

 

 

    Verleende onderscheidingen 

 

1552.  Stukken betreffende de aan inwoners van de gemeente toegekende Koninklijke 

Onderscheidingen, 1923-1935. 1 omslag. 
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1553.  Stukken betreffende de aan inwoners van de gemeente toegekende 

onderscheidingen door het Carnegie Heldenfonds, alsmede stukken betreffende 

de financiële ondersteuning van het gezin van een gered slachtoffer,  

 1925-1929. 1 omslag.  

 

 

  Landsverdediging 

 

1554.  Lijst van de nummers van de percelen welke in aanmerking komen voor 

inkwartiering, 1913. 1 katern. 

 

1555.  Lijst van personen dienende bij de zeemacht, het leger hier te lande of de 

koloniale troepen, die voor de militie moeten worden ingeschreven, 1913. 

 1 stuk. 

 

1556.  Staat van gedane leveranties ter gelegenheid van de inkwartiering van 

landweerverlofgangers, alsmede van levering van levensmiddelen ten behoeve 

van het leger, op resp. 1, 2 en 4 augustus, 1914. 1 stuk. 

 

1557.  Stukken betreffende de spoed oproepingen vanwege de burgemeester van de 

gemeente van de met verlof zijnde personen van de militie, 1914. 1 omslag. 

 

1558.  Stukken betreffende de oproeping in werkelijke dienst van de tot de Landstorm 

behorende dienstplichtigen, 1914. 1 omslag. 

 

1559.  Stukken betreffende de opvang en verzorging van Belgische vluchtelingen 

binnen de gemeente, 1914-1915. 1 omslag. 

 

1560.  Stukken betreffende de vordering van trekhonden, 1915. 1 omslag. 

 

1561.  Lijsten en stukken betreffende de lijsten van personen ten behoeve van het 

samenstellen van luchtwachtposten, 1916, 1918. 1 omslag. 

 

1562.  Stukken betreffende de opgave aan de Chef van de Generale Staf te  

 ’s-Gravenhage van de binnen de gemeente aanwezige overzetveren, boten, 

plankiers etc., 1932. 1 omslag. 

 

1563.  Stukken betreffende de organisatie van de luchtbeschermingsdienst en het 

instellen van dorpswachters, 1936. 1 omslag. 
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Bijlage 1: 

 

De in 1919 gekozen leden van de gemeenteraad: 

 

 

Naam:     Woonplaats: 

 

Dijkstra, Hendrik   Noordwolde 

Hamers, Jan Titus Jozef  Idzard 

Kerkstra, Klaas   Scherpenzeel 

Mooij, Jan Azn.   Noordwolde 

Mooij, Johannes   Noordwolde 

Muurling, Willem   Wolvega 

Oosterhof-Wagenaar, Martje  Wolvega 

Oosterhoff, Lucas   Munnekeburen 

Posthumus, Willem   Wolvega 

Ruiter, Albert de   Munnekeburen 

Schaap, Beerend   Oldelamer 

Veen, Paulus van der    Noordwolde (wethouder) 

Veenstra, Andries   Wolvega 

Vegt, Eise Johannes van der  Steggerda 

Wagter, Jacob    Wolvega 

Wijbenga, Albert   Noordwolde 

Zweers, Johannes   Wolvega (wethouder) 

 

 

De in 1923 gekozen leden van de gemeenteraad: 

 

 

Naam:     Woonplaats: 

 

Groen, Hendrik   Wolvega (wethouder) 

Muurling, Willem   Wolvega (wethouder) 

Kuperus Hendricus   Blesdijke 

Hamers, Jan Titus Jozef  Idzard 

Posthumus, Willem   Wolvega 

Schaap, Beerend   Oldelamer 

Kuperus, Jan    Steggerda 

Visser, Siebe    Wolvega 

Jong, Jan de     Wolvega 

Mooij, Jan    Noordwolde 

Veen, Paulus van der   Noordwolde 

Kok, Sjoerd    Munnekeburen 

Vegt, Eise Johannes van der  Blesdijke 

Pape, Cornelis    Noordwolde 

Veenstra, Andries   Wolvega 

Wijbenga, Albert   Noordwolde 

Mooij, Johannes   Noorwolde 
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De in 1927 gekozen leden van de gemeenteraad: 

 

 

Naam:     Woonplaats: 

 

Dijk, Engbert    Wolvega 

Groen, Hendrik   Wolvega (wethouder) 

Hamers, Jan Titus Jozef  Idzard 

Kamp, J.    Oldeholtpade 

Kerkstra, Klaas   Scherpenzeel 

Mooij, Jan    Noordwolde 

Mooij, Johannes   Noordwolde 

Muurling, Willem J.   Wolvega (wethouder) 

Nijk, Tj.    Steggerda 

Pape, Cornelis    Noordwolde 

Posthumus, Willem   Wolvega 

Schaap, Beerend   Munnekeburen 

Veen, Paulus van der   Noordwolde 

Veenstra, Andries   Wolvega 

Vegt, Eise Johannes van der  Blesdijke 

Vries, Carel Ferdinand de   Boijl 

Vries, H.S. de    Steggerda 

 

 

De in 1931 gekozen leden van de gemeenteraad: 

 

 

Naam:     Woonplaats: 

 

Veen, Paulus van der   Noordwolde (wethouder) 

Muurling, Willem   Wolvega (wethouder) 

Bekhof, Hilbert   Noordwolde 

Boer, Heine de   Boijl 

Boer, Johan de   Wolvega 

Boersma, Doede   Nijetrijne 

Dijk, Engbert    Wolvega  

Heida, Jeep    Oldelamer 

Kamp, Jan    Oldeholtpade 

Kerkstra, Klaas   Scherpenzeel 

Kok, Sjoerd    Munnekeburen 

Mooij, Johannes   Noordwolde 

Nijk, Tjalling    Steggerda 

Pape, Cornelis    Noordwolde 

Schaap, Beerend   Munnekeburen 

Vegt, Eise Johannes van der  Blesdijke 

Vries, Carel Ferdinand de  Boijl 

 

 

 

 



145 

 

De in 1935 gekozen leden van de gemeenteraad: 

 

 

Naam:     Woonplaats:  politieke vertegenwoordiging: 

 

Bekhof, Hilbert   Noordwolde  R.S.A.P. 

Berge, R.E. ten   Steggerda  Rooms Kath. 

Boer, Johannes de   Wolvega  S.D.A.P. 

Boersma, Doede   Nijetrijne  S.D.A.P. 

Dijk, Engbert    Wolvega  A.R.  (wethouder) 

Heida, Jeep    Oldelamer  gemeentebelang (links) 

Kok, Sjoerd    Munnekeburen Vrijz. Democraten 

Kruiper, W.H.    Wolvega  Rooms Kath. 

Lange, Cornelis de   Blesdijke  Lijst Muurling 

Loon, S. van     Noordwolde  gemeentebelang (links) 

Mooij, Johannes   Noordwolde  R.S.A.P. 

Muurling, Willem J.   Wolvega  Lijst Muurling 

Nijk, Tjalling    Steggerda  Chr. Hist. Unie 

Pape, Cornelis    Noordwolde  Vrijz. Democraten 

Ruiter, Hendrik B. de   Munnekeburen Lijst Muurling 

Veen, Paulus van der    Noordwolde  S.D.A.P. (wethouder) 

Vries, Carel Ferdinand de  Boijl   S.D.A.P. 
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Bijlage 2: 

 

Concordans hinderwetvergunningen 1913-1935. 

 

 

Oud nummer:  Inventarisno. 

 

1913/8    786 en 787 

1913/52   788 

1913/93   789 

1913/111   790 

1913/120   791 

1913/152   792 

1913/162   793 

1913/199   794 

1913/229   795 

1913/263   796 

1914/8    798 en 799 

1914/54   800 

1914/201   801 

1914/221   802 

1914/232   803 

1914/287   804 

1914/315   805 

1914/320   806 

1915/8    807, 808, 809, 810 

1915/139   811 

1915/301   812 

1915/320   813 

1915/331   814 

1915/359   815 

1915/362   816 

1915/383   817 

1916/42   818 

1916/62   819 

1916/69   820 

1916/175   821 

1916/229   822 

1916/262   823 

1916/287   824 

1916/297   825 

1916/338   826 

1916/340   827 

1916/361   828 

1917/180   829 

1917/206   830 

1917/207   831 

1917/268   832 

1917/291   833 

1917/306   834 
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1917/307   835 

1917/324   836 

1917/325   837 

1917/346   838 

1917/355   839 

1917/356   840 

1917/379   841 

1917/380   842 

1917/402   845 

1917/422   843 

1917/423   844 

1918/36   846 

1918/44   847 

1918/96   848 

1918/153   849 

1918/252   850 

1918/253   851 

1918/281   855 

1918/283   852 

1918/292/1   853 

1918/329   854 

1919/121   856 

1919/125   857 

1919/128   858 

1919/146   859 

1919/166   860 

1919/167   861 

1919/171   862 

1919/190   863 

1919/234   864 

1919/235   865 

1919/239   866 

1919/262   867 

1919/275   868 

1919/282   869 

1919/298   870 

1919/299   871 

1919/347   872 

1919/364   873 

1920/22   874 

1920/112   875 

1920/124   876 

1920/150   877 

1920/167   878 

1920/181   879 

1920/217   880 

1920/218   881 

1920/219   882 

1920/253   883 

1920/387   884 
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1920/388   885 

1920/389   886 

1920/390   887 

1921/75   888 

1921/84   889 

1921/110   890 

1921/116   891 

1921/117   892 

1921/157   893 

1921/158   894 

1921/186   895 

1921/194/1   896 

1921/249   897 

1921/250   898 

1921/254   899 

1921/264   900 

1921/285   901 

1921/367   902 

1922/61   903 

1922/156   904 

1922/175   905 

1922/176   906 

1922/184   907 

1922/244   908 

1922/250   909 

1922/268   910 

1922/281   911 

1922/299   912 

1922/347   913 

1922/351   914 

1922/352   915 

1922/363   916 

1923/24   917 

1923/88   918 

1923/91   919 

1923/139   920 

1923/203   921 

1923/244   922 

1923/295   923 

1923/299   924 

1923/371   925 

1924/88a   926 

1924/120   927 

1924/141   928 

1924/145   929 

1924/149   930 

1924/156   931 

1924/157   932 

1924/158   933 

1924/159   934 
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1924/174   935 

1924/183   936 

1924/234   937 

1924/242   938 

1924/256   939 

1924/292   1035 

1924/317   940 

1924/330   941 

1924/395   942 

1925/54   943 

1925/136   944 

1925/171   945 

1925/172   946 

1925/175   947 

1925/225   948 

1925/245   949 

1925/255   950 

1925/335   951 

1925/345   952 

1925/365   953 

1925/373   954 

1925/404   955 

1925/420   956 

1926/25   957 

1926/46   958 

1926/57   959 

1926/73   960 

1926/98   961 

1926/129   962 

1926/207   963 

1926/215   964 

1926/222   965 

1926/239   966 

1926/244   967 

1926/245   968 

1926/254   969 

1926/303   970 

1926/343   971 

1926/351   972 

1926/352   973 

1926/366   974 

1926/367   975 

1926/402   977 

1926/417   976 

1926/425   978 

1927/47   979 

1927/64   980 

1927/70   981 

1927/80   982 

1927/116   983 
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1927/119   984 

1927/152   985 

1927/163   986 

1927/197   987 

1927/201   988 

1927/257   989 

1927/299   990 

1927/328   991 

1927/329   992 

1927/333   993 

1927/338   994 

1927/377   995 

1927/385   996 

1927/406   997 

1928/27   998 

1928/98   999 

1928/149   1000 

1928/167   1001 

1928/183   1002 

1928/234   1003 

1928/242   1004 

1928/275   1005 

1928/295   1006 

1928/324   1007 

1928/339   1008 

1928/351   1009 

1928/355   1010 

1928/425   1011 

1928/429   1012 

1929/57   1028 

1929/81   1013 

1929/87   1014 

1929/88   1015 

1929/126   1029 

1929/180   1016 

1929/182   1017 

1929/200   1018 

1929/234   1019 

1929/266   1020 

1929/269   1021 

1929/286   1022 

1929/295   1023 

1929/296   1024 

1929/330   1025 

1929/331   1026 

1929/359   1027 

1930/60   1030 

1930/154   1031 

1930/242   1032 

1930/246   1033 
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1930/286   1034 

1930/320   1035 

1930/344   1036 

1930/345   1037 

1930/382   1038 

1930/387   1039 

1930/391   1040 

1930/393   1041 

1930/405   1042 

1931/136   1043 

1931/164   1044 

1931/171   1045 

1931/172   1046 

1931/207   1047 

1931/229   1048 

1931/246   1049 

1931/269   1050 

1931/314   1028 

1931/369   1051 

1931/403   1052 

1932/42   1053 

1932/66   1054 

1932/67   1055 

1932/88   1056 

1932/95   1057 

1932/112   1058 

1932/118   1059 

1932/186   1060 

1932/193   1061 

1932/194   1062 

1932/219   1063 

1932/242   1064 

1932/258   1065 

1932/260   1066 

1932/312   1067 

1932/353   1068 

1932/378   1069 

1933/131   1070 

1933/202   1071 

1933/217   1072 

1933/281   1073 

1933/305   1074 

1933/332   1075 

1933/367   1076 

1933/347   1077 

1934/124   1078 

1934/151   1079 

1934/184   1080 

1934/234   1081 

1934/248   1029 
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1934/298   1082 

1934/355   1083 

1935/62   1084 

1935/107   1085 

1935/150   1086 

1935/187   1087 

1935/195   1088 

1935/212   1089 

1935/253   1090 

1935/262   1091 

1935/267   1089 

1935/304   1092 

1935/386   1093 
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Bijlage 3. 

 

Staat van onderwijzend personeel openbare scholen 

 

naam:     school:   van:  tot: 

Akkerman, Johannes   Noordwolde straatweg Fr 01-01-1913 01-06-1918 

Andringa, Cornelis   Nijeholtpade   15-05-1929 

Bakker, Geesje Maria Catharina Nijeholtpade   01-11-1905 

Bakker, Jantje    Blesdijke   01-03-1930 01-04-1931 

Baylé, Georg Frederik  Noordwolde straatweg Boyl 01-12-1913 01-11-1918 

Baylé, Georg Frederik  Noordwolde dorp  01-11-1918 08-08-1919 

Beetsma, F.S.    Noordwolde dorp    01-10-1915 

Beetstra, S.    Vinkega     01-05-1920 

Beun, Wilhelmina   Scherpenzeel   01-09-1929 01-05-1935 

Bikbergen, C.    Steggerda aan de Jokweg   01-04-1914 

Bloemsma, Jan   ULO Noordwolde  01-05-1923 16-09-1930 

Bloemsma, Jan   Hfd ULO Noordwolde 16-09-1930 

Blom, Jitske    Blesdijke     01-02-1914 

Blom, Jitske    Blesse    01-02-1914 01-06-1920 

Boelens, Sjoukje   Scherpenzeel   01-07-1909 01-05-1926 

Boer, Aukje de   Noordwolde straatweg Boyl 01-01-1923 16-10-1932 

Boer, Hiltje de    Munnekeburen Langelille 15-05-1913 16-08-1917 

Boer, Hiltje de   Blesdijke   16-08-1917 01-02-1921 

Boer, Jitske de   Noordwolde straatweg Boyl 20-12-1932 21-12-1932 

Boer, Jitske de   Boyl    21-12-1932 01-01-1933 

Boer, M. de     Zandhuizen   01-09-1919 

Boer, Zwaantje   Steggerda aan de Jokweg 01-11-1917 01-04-1920 

Boerstra, Cornelia   Steggerda aan de straatweg 17-04-1916 16-08-1925 

Boerstra, Jannes   Noordwolde dorp  28-04-1930 

Bos, Henriëtte    Blesdijke   01-01-1923 01-01-1930 

Bosch, B. van der   Oldetrijne     01-05-1922 

Bouman, Akke   Scherpenzeel   01-05-1926 01-07-1929 

Broek, L. van der    Noordwolde straatweg Fr 01-07-1920 15-11-1925 

Brouwer, Jan    Oldetrijne   01-07-1921 08-06-1925 

Brouwer, Jan    Blesse    08-06-1925 01-01-1926 

Brouwer, Jan    Noordwolde straatweg Fr 01-01-1926 01-01-1930 

Brouwer, Jan    Wolvega dorp   01-01-1930 

Brouwer, L.    Steggerda aan de straatweg 15-09-1913 01-05-1918 

Buisman, Antje   Wolvega     16-02-1921 

Dedden, Gerrit   Noordwolde dorp  24-08-1915 01-09-1923 

Dedden, Gerrit   ULO Wolvega  11-05-1924 

Dek, Hubrecht Cornelis  ULO Noordwolde  08-03-1923 15-10-1926 

Dikken, Egberdina   Munnekeburen bij kerk 01-03-1913 01-09-1914 

Duursma, J.    Vinkega     01-03-1916 

Duursman, Rense   ULO Noordwolde  01-01-1934 

Dijk, A. van    Noordwolde straatweg Fr 01-03-1916 

Dijk, J. van    Noordwolde dorp  30-08-1929 01-08-1931 

Dijkstra, Jansje   Slijkenburg   15-02-1916  

Dijkstra, Jentina Margaretha  ULO Wolvega  21-10-1929 

Dijkstra, R.    Noordwolde straatweg Fr 23-08-1915 
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Dijkstra, Tjeerd   Noordwolde dorp  30-08-1929   

Edinga, H.    Oldeholtwolde    01-07-1913 

Edinga, J.E.    Oldelamer     01-04-1913 

Eisden, Hendrika Johanna van Boyl    01-01-1926 01-09-1929 

Eisdan, Hendrika Johanna van Steggerda aan de Straatweg 01-09-1929 

Eisden, Hendrikus Andries van  Zandhuizen   01-11-1918 01-06-1920 

Eisden, Hendrikus Andries van Blesse    01-03-1922 05-05-1924 

Engelen, Johan   Steggerda aan de straatweg 01-03-1931 

Feenstra, Trijntje   Nijetrijne   16-03-1930 01-06-1932 

Feikema, Antje   Blesse      01-12-1913 

Feitsma, Th.    Hoofd MULO Wolvega 1920 

Frankena, A.    Vinkega   18-09-1922 

Gaastra, M.W.    Noordwolde straatweg Fr 01-06-1921 01-01-1923 

Geerts, Albert    Noordwolde straatweg Boyl 01-01-1930 01-03-1933 

Gerritsma, D.    ULO Wolvega  1920  01-11-1923 

Gorter, Sara Johanna   Vinkega   01-10-1926 

Gouma, Kornelis   Nijetrijne   01-04-1894 

Gouma, Kornelis   Munnekeburen Langelille   01-04-1902 

Gouma, Kornelis   Nijetrijne   01-04-1902 

Gouma, Kornelis   Blesse      01-03-1932 

Groen, D.    Steggerda aan de straatweg   15-02-1915 

Groen, Hendrik   Wolvega   01-06-1894 01-01-1923 

Groen, Kornelia   Nijetrijne en Munnekeburen 

    bij de kerk     15-10-1913 

Groen-Pape, J.   Noordwolde dorp    01-09-1913 

Groot, J. de     Oldeholtpade     01-07-1918 

Groot, Reinder de   Steggerda aan de Jokweg 01-04-1914 01-05-1918 

Groot, Reinder de   Steggerda aan de Straatweg 01-05-1918 01-01-1931 

Groot, Reinder de   Noordwolde straatweg Fr 01-01-1931 

Haan. Metje de    Oldeholtpade     01-03-1918 

Hagen, Willemina   Wolvega   01-12-1884 01-10-1922 

Havinga, Jansje Roelfina  Munnekeburen bij de kerk 01-11-1931 01-07-1934 

Heida, Wobbegje   Steggerda aan de straatweg 15-02-1915 01-04-1917 

Hettema, Cornelis   Munnekeburen bij de kerk 01-03-1933 

Hoef, Cornelia Maria van de  Munnekeburen Langelille 16-08-1917 01-11-1919 

Hoek, Pietronella   Steggerda aan de Jokweg 16-10-1922 15-07-1924 

Hof, Jelke    Wolvega dorp   01-11-1912 01-01-1925 

Hof, Jelke    Vinkega   01-01-1925 01-05-1931 

Hof, Jelke    Wolvega tuindorp  01-05-1931 

Hof, Lambert    Nijetrijne   01-01-1932 

Holk, C. van     Munnekeburen bij de kerk 10-02-1919 +7-04-1931  

Hoo, Tietje Ina de   Noordwolde dorp  01-03-1931 01-09-1933 

Hoogterp, Antje   Oldelamer   01-04-1913 01-09-1923 

Hornstra, Klaas   Noordwolde straatweg Fr 18-04-1930 29-04-1932 

Houwer, C.A.    Noordwolde dorp  01-09-1933 01-07-1935 

Jedema, Geertje   Noordwolde straatweg Boyl 23-08-1915 01-10-1916 

Jong, A. de     Slijkenburg   16-02-1914 01-03-1916 

Jong, A. de     Nijelamer     01-01-1918 

Jong, Anna de    Nijelamer   01-01-1920 01-09-1921 

Jong, Alberdina Henderika de Boyl      15-08-1932 
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Jong, Jacob George de  Oldetrijne   01-07-1914 01-01-1921 

Jong, Jacob George de  Wolvega dorp   01-01-1921 15-08-1926 

Jong, Jacob George de  Oldelamer   15-08-1926 01-03-1931 

Jonkers, Jacoba   Blesdijke   01-02-1914 16-05-1917 

Jonkers, Jacoba   Wolvega   16-05-1917 16-10-1920 

Joustra, D.    Noordwolde straatweg Fr 15-05-1923 01-01-1925 

Kalverboer, Fedde   Blesse    01-05-1932 

Kamp, Mindert van der  Munnekeburen Langelille 01-12-1922 01-12-1929 

Keuning, Geertje   ULO Wolvega    01-10-1929 

Kistemaker, N.   Noordwolde straatweg Boyl 01-11-1918 01-12-1919 

Klei, J. van der   Steggerda aan de straatweg   01-08-1913 

Kniphorst, J.    Noordwolde straatweg Fr 01-01-1917 16-12-1922 

Kok, Jan    Blesse    01-01-1930 

Koopman, Anne   Steggerda aan de Jokweg 16-06-1922 01-09-1929 

Koopmans, Harmke   Blesse    01-12-1920 01-01-1923 

Koopmans, S.    Scherpenzaal   08-02-1881 28-08-1922 

Koopmans, Trijntje   Nijetrijne   01-11-1922 01-11-1926 

Koopmans, W.   Blesse    16-08-1920 

Krediet, Hendrikje   Nijelamer   01-05-1909 01-02-1923 

Krediet, Hendrikje   Wolvega   01-02-1923 15-05-1923 

Krediet, Hendrikje   Wolvega Tuindorp  15-05-1923 

Kremer, Bernardus   Steggerda aan de straatweg 27-08-1906 01-01-1925 

Kremer, Egbert   Scherpenzeel   25-08-1919 15-10-1925 

Kroeskop, Egbert   ULO Wolvega  01-09-1921 01-02-1924 

Krol, Fokje    Steggerda aan de straatweg 05-06-1917 01-01-1921 

Krol, Johannes   Noordwolde straatweg Boyl 01-11-1913  

Krol, Johannes   Noordwolde dorp    01-11-1918 

Krol, Johannes   Zandhuizen   01-11-1918 

Kuit, J.     Nijetrijne     01-10-1914 

Kuit, J.     Slijkenburg   01-10-1914 01-07-1930 

Lang, Antje de   Noordwolde straatweg Fr 26-08-1918 1935 

Lang, Antje de    Noordwolde dorp  1935 

Langen, C.S. de   Munnekeburen Langelille 01-09-1923 15-08-1927 

Loopstra, M.M.   Munnekeburen Langelille   15-05-1913 

Maurits, S.    Noordwolde straatweg Fr   15-06-1920 

Mei, Rink van der    Vinkega   01-05-1920 01-01-1925 

Mei, Rink van der   Noordwolde straatweg Fr 01-01-1925 01-10-1930 

Menger, H.F.    Noordwolde dorp  01-11-1915 01-01-1923 

Menger, Wiebigje Froukje  ULO Noordwolde  01-09-1923 15-06-1926 

Mensonides, Frans   Munnekeburen bij de kerk 02-09-1914 01-01-1916 

Methöfer, Johan Hendrik  ULO Noordwolde  01-02-1923 16-09-1930 

Meulen, Bartje van der  Steggerda aan de Jokweg 01-04-1914 16-07-1922 

Meulen, J. van der   Steggerda aan de Jokweg 23-08-1920 01-01-1923 

Meulen, N. van der   Noordwolde straatweg Boyl 01-01-1920 01-09-1921 

Meijer, Hendrik   Zandhuizen   01-06-1920 15-12-1924 

Minnema, Jan    Wolvega dorp   01-01-1930 

Minnen, Tjitze Johan van  ULO Noordwolde  15-11-1930 

Molen, F.S. van der   Wolvega     01-03-1914 

Molen, H. van der   Oldetrijne   07-09-1914 01-04-1919 

Molewijk, Stephanus   Noordwolde dorp  21-05-1877 01-01-1923 
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Neef, Meintje    Boyl    01-01-1930 21-12-1932 

Neef, Meintje    Noordwolde straatweg Boyl 21-12-1932 01-03-1933 

Nekker, H. de    Vinkega   01-07-1918 01-01-1923 

Nekker, Hendrika Magdalena Oldeholtpade   01-06-1904 01-01-1924 

Noordhoff, Catharina Maria  Nijeholtpade   01-01-1923 07-09-1925 

Noordhoff, Catharina Maria  Zandhuizen   07-09-1925 

Oosten, Auke Dirk   Zandhuizen   30-08-1929 

Oosten, Y    Munnekeburen bij de kerk 01-04-1913 01-10-1914 

Oosterhof, Rommert Wijbrandus Noordwolde straatweg Boyl 01-07-1913 16-10-1918 

Oosterhof, Rommert Wijbrandus Steggerda Hoeve  16-10-1918 

Oostrom, N.W.   Nijelamer   01-09-1918 01-11-1919 

Oppenhuizen, Jan   Nijeholtpade   01-04-1932 01-01-1935 

Ozinga, Johannes   Nijeholtpade   01-08-1902 01-12-1928 

Pape, Margriet Geertruida  Noordwolde dorp  25-04-1929 01-03-1931 

Pasma, Lieuwke   Slijkenburg     01-10-1914 

Pasma, Lieuwke   Munnekeburen bij de kerk 01-10-1914 01-12-1918 

Pasma, Lieuwke   Oldeholtpade   01-06-1924 

Paulides, Johannes Paulus  Oldelamer   01-09-1912   

Peereboom, Geertje Klaaske  Noordwolde straatweg Boyl 16-10-1932 

Petter, J.    Munnekeburen Langelille 01-01-1922 01-05-1923 

Planting, Sj.    Nijelamer   01-03-1923 

Ploeg, Gabe van der   ULO Wolvega  01-03-1933 

Ploeg, Jan van der   Wolvega dorp   16-11-1926 01-10-1929 

Plomp, Willem Frederik  Noordwolde straatweg Fr 08-02-1921 16-09-1930 

Plomp, Willem Frederik  ULO Noordwolde  16-09-1930 

Posthuma, B.    Noordwolde dorp  01-09-1923 15-08-1927 

Posthuma, Johannes   Noordwolde dorp    01-11-1913 

Posthumus, Johannes   Noordwolde straatweg Fr 16-11-1930 15-10-1931 

Posthumus, Johannes   Noordwolde dorp  15-10-1931 01-01-1935 

Prakken, W.    Steggerda aan de straatweg 16-02-1921 01-01-1923 

Punter, R.    Vinkega   01-07-1914 01-04-1918 

Putten, J. van     Noordwolde straatweg Boyl 01-09-1921 

Putten, Jacoba Suzanna van  Vinkega   15-05-1917 01-10-1926 

Reidinga, Sijtze   Scherpenzeel   01-01-1931 

Rodenhuis, Hiske Geertruida R. Noordwolde straatweg Fr 01-01-1923 01-03-1924 

Roders, Nicolaas   Boyl    16-11-1930 

Roders, Pieter    Noordwolde straatweg Boyl 01-01-1902 01-12-1924 

Roders, Pieter    Noorwolde dorp  01-12-1924 

Rollingswier, Hijlke   Nijetrijne   15-10-1917 15-07-1931 

Rollingswier, Hijlke   Vinkega   15-07-1931 

Rotgans, Johanna Hendrika  Oldeholtwolde  01-03-1925 

Rouwkema, J.    Munnekeburen bij de kerk 07-09-1914 01-01-1923 

Rusch, Pieter Hans Frederik  Noordwolde straatweg Boyl 01-11-1918 01-05-1926 

Rusch, Pieter Hans Frederik  Wolvega dorp   01-05-1932 

Rusch, Johanna Margaretha  Zandhuizen   01-11-1918 01-08-1924 

Rusch, Johanna Margaretha  Wolvega Kerkstraat  01-08-1924 

Salverda, Anne Pier   Steggerda aan de Jokweg 01-09-1929 01-04-1931 

Salverda, T.    Blesdijke   01-03-1921 01-01-1923 

Schaafsma, Hendrika   Oldetrijne   01-07-1921 01-01-1930 

Schaafsma, Hendrika   Wolvega dorp   01-01-1930 
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Schaap, H.    Steggerda aan de Jokweg   01-09-1913 

Scheepers, Grietje Aukje  Munnekeburen Langelille 30-08-1929 01-09-1934 

Schmitt, R.    Oldelamer   15-09-1923 15-09-1930 

Schnoor, Elisabeth   Boyl    01-03-1921 01-01-1926 

Schnoor, Elisabeth   Noordwolde straatweg Fr 01-01-1926 

Schuitemaker, Hendrik Klaas Noordwolde straatweg Fr 01-05-1932 01-05-1933 

Schulting, A.S.   Oldeholtpade   01-01-1924 01-05-1931 

Schulting, J.    Noordwolde straatweg Fr 01-06-1921 15-10-1925 

Smit, Pieter    Blesse    15-07-1881 +- 04-1925 

Smits, Aleida Margarethe Hendrika Steggerda aan de Jokweg 31-07-1922 01-01-1930 

Smits, Martinus   Slijkenburg   01-10-1930 

Smits, Tekla E.   Munnekeburen bij kerk 01-06-1913 01-10-1918 

Spa, Minke    Oldetrijne     01-04-1914 

Spa, Minke    Wolvega   01-04-1914 01-10-1929 

Spin, Wilhelmina   Boyl    23-08-1932 01-04-1935 

Spraakman, Jantina Anna G.  Blesdijke   01-04-1931 01-05-1935 

Sterringa, Maria Riemskje  Oldeholtpade   01-05-1931 

Stroop, Willem Hendrik  Zandhuizen   01-03-1925 01-01-1929 

Stroop, Willem Hendrik  Oldelamer   01-05-1931 

Terpstra, F.J.    ULO Wolvega  01-01-1921 

Terpstra, J.    Scherpenzeel   27-08-1935 

Terpstra, Trina Abelina  Noordwolde dorp  01-08-1926 01-01-1929 

Torensma, J.    Nijetrijne   01-01-1915 01-10-1917 

Tuinen, Age van   Vinkega   01-03-1916 28-08-1922 

Tuinen, Age van   Scherpenzeel   28-08-1922 01-10-1932 

Veen, A. van der   Blesse    11-09-1916 01-07-1918 

Veen, A. van der   Oldetrijne   01-06-1919 01-07-1921 

Veen, Jan van     Boyl    01-01-1927 01-09-1930 

Veen, Trijntje van   Oldeholtwolde  05-11-1894 25-12-1924 

Veenhouwer, Jantje   Oldelamer   16-09-1930 

Veenstra, Berend Sieger  Noordwolde dorp  01-05-1887 15-06-1924 

Veenstra, Dirkje   Zandhuizen   01-08-1925 01-09-1925 

Velde, S.G. van de   Munnekeburen Langelille 01-09-1917 01-10-1922 

Veldstra, Kerst   Munnekeburen Langelille 17-04-1930 01-03-1933 

Venema, T.    Noordwolde straatweg Fr   16-09-1916 

Vermeer, Gerrit Thomas  Noordwolde dorp  01-05-1923 01-04-1929 

Viersen, Romke   Oldeholtpade   01-10-1918 01-03-1924 

Viersma, Keimpe   Munnekeburen bij de kerk 03-01-1916 01-01-1925 

Viersma, Keimpe   Noordwolde dorp  01-01-1925 01-01-1930 

Visser, Wilhelmina   Noordwolde dorp  01-05-1891 01-05-1926 

Visser, Hendrik   Wolvega dorp     01-05-1932 

Vries, F. de     Oldetrijne     01-07-1921 

Vries, D. de     Munnekeburen Langelille 01-12-1913 01-04-1917 

Vries, D. de    Blesdijke   01-04-1917 

Vries, Martha Maria de  Steggerda aan de Straatweg 07-09-1925 01-09-1929 

Vroome, Lotje de    Steggerda aan de Jokweg 01-01-1930 

Walda, T.    Noordwolde straatweg Fr   01-03-1916 

Walle, J. van der   Noordwolde dorp  13-04-1920 01-01-1925 

Walle, J. van der   Noordwolde straatweg Boyl 01-01-1925 21-02-1935 

Warmolts, M.    Scherpenzeel     01-05-1919 
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Warning, J.H.    Noordwolde straatweg Fr 01-11-1920 01-03-1931 

Weert, Johannes de   Steggerda aan de Jokweg 01-10-1918 16-06-1922 

Welling, Jitske   Nijetrijne   23-08-1932 01-05-1934 

Werff, Nanna van de   Munnekeburen bij de kerk 01-11-1923 01-03-1933 

Werff, Nane van de   Boyl    01-03-1933 

Wester, Jurjen Ulbertus  ULO Wolvega  01-02-1931 

Westerveld, A.   Munnekeburen Langelille 01-12-1919 01-01-1922 

Westra, Tjitse    Scherpenzeel   16-12-1932 

Wielinga, S.    Steggerda aan de Jokweg ?????(uit mil dienst) 

Wierda, Liesbeth   Boyl    01-09-1918 01-01-1921 

Wierda, Liesbeth   Wolvega   01-01-1921 01-05-1924 

Wierda, Y.V.    Blesse      01-09-1916 

Wit, T.J. de    Oldeholtwolde  01-07-1913 

Woudstra, Hate   Noordwolde straatweg Boyl 01-05-1935 

Wijnstra, H.    ULO Wolvega  1920 

Zee, Sikke Gerrit van der  Steggerda aan de Jokweg 01-04-1931 01-01-1936 

Zwaag, Pieter van der   Munnekeburen bij de kerk 15-02-1919 01-07-1923 

Zijlstra, Elisabeth   Nijetrijne   01-11-1926 16-03-1930 

Zijlstra, Elisabeth   Oldetrijne   16-03-1930 

Zijlstra, Wietse   ULO Wolvega  1920  01-11-1930 
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Bijlage 4. 

 

Leerkrachten bijzondere scholen  (artikel 55 Lager Onderwijswet) 

     (m.i.v. 1920 art. 107 Lager Onderwijswet) 

Naam:      School:    jaartal: 

Akker, Aleida Alida Maria van den  RK school Steggerda   1929 

Boelens, Geertruida Wilhelmina Cornelia RK school Steggerda   1932 

Bolkestein, Thoma    Chr. Volksonderwijs Wolvega 1934 

Bruin, Hittje de    Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1929 

Bun, Désiré     RK school Steggerda   1934 

Crone, Henricus Gerardus   RK school Steggerda   1932 

Dam, Geertje     Gereformeerde school Wolvega 1934 

Datema, Pieter Jan    Gereformeerde school Wolvega 1932 

Doodkorte, Johannes Hendrikus  RK school Steggerda   1914 

Enzing, Anthonius    RK school Steggerda   1931 

Erkens, Johanna Maria Elisabeth  Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1930 

Fortuin, Anna Cornelia   RK school Steggerda   1934 

Gerner, Hermina Maria   RK school Steggerda   1935 

Gevers, Johannes Franciscus   RK school Wolvega   1929 

Hagen, Rijkman    Gereformeerde school Wolvega 1913 

Hiemstra, IJke     Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1931 

Hofstra, Aalzen    Chr. Volksonderwijs Wolvega 1932 

Holwerda, Tjalling    Gereformeerde school Wolvega 1932 

Jebbink, H.J.     Chr. Volksonderwijs Wolvega 1928 

Kolenbrander, Hendrika Willemina  Chr. Volksonderwijs Wolvega 1930 

Kroondijk, Jurjen    Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1929 

Kuipers, Jan     Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1932 

Lindeman, Kornelis    RK school Steggerda   1932 

Louwmans, Wijnanda Maria Francisca RK school Wolvega   1930 

Nauta, Sijboltje    Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1933 

Numan, Hendrik    Gereformeerde school Wolvega 1933 

Nijland, Johanna Maria Antonia  RK school Steggerda   1926 

Ploos van Amstel, Cornelis Johannes Chr. Volksonderwijs Wolvega 1930 

Reitsma, Maaike    Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1928 

Rennes, Maria van     Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1931 

Runia, Theunis    Chr. Volksonderwijs Wolvega 1929 

Rutgers, Engeliena Reina   Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1931 

Santen, Henricus Johannes Bernardus van RK school Wolvega   1934 

Schütz, Louise Amalia Christina  Chr. Volksonderwijs Wolvega 1929 

Sloot, Anna Euphemia Catharina  RK school Steggerda   1929 

Smits, Matheus Johannes Franciscus  RK school Wolvega   1913 

Veen, Geerle van der    Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1935 

Veen, J. van der    Gereformeerde school Wolvega 1928 

Westenbroek, Christina Maria  RK school Steggerda   1914 

Woert, Maria Geertruida op de  RK school Steggerda   1930 

Woude, Gaastske van der   Chr. Nat. Onderwijs Munnekeburen 1932 

Woudstra, Thea    Gereformeerde school Wolvega 1926 

Ypma, Geertruida Martina   RK school Steggerda   1934 

Zee, Ida van der    RK school Wolvega    1926 

Zee, Regina Maria van der   RK school Wolvega   1932 


