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 INLEIDING 

  
 
ORGANISATIE. 
 
Ook in Weststellingwerf is in de dertiger jaren sprake van grote werkloosheid. Veel werklozen moeten naar de 
werkverschaffing om heide te ontginnen, bossen aan te leggen, sloten en vaarten te graven en wegen aan te 
leggen. De omstandigheden zijn erg slecht. De raad bepleit dan ook meerdere malen tot verbetering van de 
positie van de arbeiders in de werkverschaffing. 
 
De boerenstand maakt een moeilijke tijd door en de industrie komt slechts met moeite van de grond. Wel komt er 
vooral rond Noordwolde een kleine huisindustrie op gang van mandjes- en mattenvlechten. 
Ook de Stellingwervers worden geconfronteerd met het oprukken van de Duitse troepen. Het gemeentebestuur 
maakt kennis met vele maatregelen en moet zich in alle bochten wringen om goede vaderlanders te blijven.  
Met instemming van het gemeentebestuur, dwars tegen de Duitse instructies in, krijgen vele evacues uit de Betu-

we en Noord-Limburg onderdak in Weststellingwerf∈. 
Na de oorlog verandert er veel in Weststellingwerf. Echte welvaart begint eigenlijk pas in 1958. Mede dankzij de 
ruilverkaveling worden onbegaanbare zand- en modderpaden moderne asfaltwegen, plaggenhutten  verruild voor 
nieuwe gerieflijke huur- en koophuizen. De industrie groeit. De gemeenten Oost- en Weststellingwerf worden 
aangewezen als ontwikkelingsgebieden bij wet van 23 juni 1952. In 1959 komt er een nieuwe industrialisatiepoli-
tiek met stimuleringsregelingen. Dat stimulering nodig is blijkt uit de achterstand van inkomsten van de bevolking 

van de Stellingwerven met de rest van het land.  
Daarnaast komt de recreatie en toerisme op gang. 
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Sinds 1813 is Nederland een zogenaamde gedecentraliseerde eenheidsstaat: een eenheidsstaat, omdat de 
uiteindelijke macht aan de wetgever op rijksniveau toebehoort; gedecentraliseerd, omdat de door de overheid te 
verrichten taken over meerdere bestuurslagen, elk met autonome bevoegdheden, is verdeeld. In Nederland zijn 
er drie territoriale gedecentraliseerde bestuurslagen, namelijk het rijk, de provincie en de gemeente. De gemeen-
te vormt hiervan de laagste bestuurslaag.  
 
De gemeente bestaat uit drie bestuursorganen: 
a. de gemeenteraad. Dit is het hoogste gemeentelijke orgaan. Zij wordt langs democratische weg gekozen 

door de inwoners van de gemeente. Voorzitter is de burgemeester, terwijl de gemeentesecretaris fungeert 
als secretaris. Het aantal beschikbare raadszetels is afhankelijk van het aantal inwoners.  In 1935 heeft de 
gemeente 18.804 inwoners, met als gevolg dat de raad uit 17 leden bestaat. In 1946 worden er  19 raads-
leden benoemd. Dat aantal is tot nu toe nog niet gewijzigd. 

b. het college van burgemeester en wethouders. Dit college wordt door en uit de gemeenteraad gekozen. Zij 
is te beschouwen als het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij bereid door de gemeenteraad te nemen 
besluiten voor en voert deze vervolgens uit. De benoeming van het college vindt in het algemeen plaats in 
de eerste gemeenteraadsvergadering na de verkiezingen. Voorzitter is evenals bij de gemeenteraad de 
burgemeester, terwijl ook hier de gemeentesecretaris, secretaris is. 

 
c. de burgemeester. Deze wordt bij Koninklijk Besluit benoemd. Zijn vervanger is een door het college van 

burgemeester en wethouders benoemde wethouder. De burgemeester kan worden beschouwd als de 
centrale figuur. In de gemeenteraad heeft hij een raadgevende stem en in het college van burgemeester 
en wethouders een stem, die eventueel de doorslag geeft. Alle aan de gemeenteraad of aan het college 
van burgemeester en wethouders gerichte stukken worden door of namens hem geopend, terwijl alle 
uitgaande stukken door hem en de gemeentesecretaris worden ondertekend.  

 
Met uitzondering van de periode 1 september 1941- zomer 1946 heeft de gemeente als zodanig gefunctioneerd. 
Op 1 september 1941 namelijk worden op gezag van de Duitse bezetter de werkzaamheden van de gemeente-

raad en de wethouders geschorst ∠. Wel mag de burgemeester zich door een commissie laten bijstaan, maar 
uitsluitend als adviserend orgaan. Vanaf dat moment tot 18 oktober 1944 neemt burgemeester mr. E.N.W. Maas 
de besluiten.  Burgemeester Maas duikt op aanraden van het verzet, met zijn gezin, onder. Hij werd opgevolgd 

door een boer uit Oppers, Tj. van der Veen∇. Maas is niet in zijn functie hersteld, maar krijgt wel ongevraagd 
eervol ontslag.  
Na de oorlog is op grond van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten van 5 septem-
ber 1944 (staatsblad E 86) een tijdelijke of Noodraad ingesteld die zal blijven functioneren tot de gemeenteraads-
verkiezingen in de zomer van 1946. 
 
Ten dienste van de hiervoor genoemde bestuursorganen staat een ambtelijk apparaat, met aan het hoofd de 
door de gemeenteraad benoemde secretaris. 
De organisatie bestaat in 1936 uit de volgende onderdelen: 
- secretarie; 
- gasbedrijf; 
- Burgerlijk Armbestuur. 
In 1942 wordt besloten om het grondbedrijf aan te wijzen als een tak van dienst. 
In 1952 besluit de raad, ter bescherming van degenen die in geldverlegenheid zijn geraakt tegen hen die de nood 
zullen aangrijpen om zich langs immorele wegen te verrijken, tot stichting van de Gemeentelijke Volkscrediet-
bank. 
In 1955 wordt de rijkspolitie omgezet in gemeentelijke politie, terwijl in 1957 wordt besloten tot een concentratie 
van alle boekhoudingen door het instellen van de tak van dienst Centrale Boekhouding. 
 
In 1958 zijn de volgende takken van dienst aangewezen:  
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- badbedrijf; 
- centrale boekhouding; 
- gasbedrijf; 
- gemeentewerken; 
- grondbedrijf; 
- sociale volkscredietbank. 
Per 1 januari 1958 wordt de centrale boekhouding belast met de boekhouding van: 
- de gemeentelijke instelling van maatschappelijk hulpbetoon; 
- de stichting Onze Werkplaats; 
- de stichting schooltandverzorging in de gemeente Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Lemsterland; 
- de stichting ter bevordering van het bibliotheekwezen; 
- de stichting Cultureel Fonds Weststellingwerf; 
- de stichting Bejaarden centrum en Verpleegtehuis Nieuw-Lindenoord (per 1 januari 1959); 
- de woningstichting Weststellingwerf (nader te bepalen datum). 
In 1964 wordt de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon opgeheven en vervangen door de 
gemeentelijke sociale dienst. 
In 1969 wordt de serviceflat Lenna geopend en wordt de serviceflat beschouwd als dienst. 
 
In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de taak van de gemeente voornamelijk bestaat uit het behartigen 
van de, zeer uiteenlopende belangen van burgers. De taken kunnen worden onderscheiden in autonomie en 
medebewind. Onder autonomie wordt verstaan de bevoegdheid tot regeling en bestuur naar eigen inzicht van de 
eigen aangelegenheden door de organen van de gemeente, bijvoorbeeld het Algemeen Reglement van de 
Politie.  Medebewind kan omschreven worden als het verlenen van medewerking aan de uitvoering van hogere 
regelingen die als bijzondere wetgeving op een bepaalde beleidssector betrekking hebben, bijvoorbeeld de 
armenzorg. Voor de uitvoering van de taken beschikken de gemeenten over een aantal middelen. In de eerste 
plaats het hierboven genoemde ambtelijke apparaat, in de tweede plaats financiële middelen. 
 
 
ARCHIEF. 
 
Tot 1935 is voor de ordening van het archief het zogenaamde rubriekenstelsel toegepast. Met ingang van 1 
januari 1936 is als methode van ordening de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 1935 
gebruikt.  In 1969 is besloten om met ingang van 1 januari 1970 te beginnen met de vorming van een nieuw 
archiefblok. Dit verklaart het begin- en het eindjaar van deze inventaris.  Er is veelal op onderwerp, maar ook op 
zaak geordend. De ingekomen en uitgaande post werd ingeschreven in chronologische registers. Een ordening-
plan is niet gemaakt. 
In de periode 1936-1969 is er niet of nauwelijks vernietigd. Na 1970 is dit echter wel gebeurd op grond van de 
lijst, houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeente archieven van na 
1850, zoals die is vastgesteld door de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen d.d. 6 maart 1948 en 14 maart 1948. Van deze vernietiging zijn verklaringen opgemaakt. 
Als toegang tot het archief is een dossierinventaris aanwezig, die voor administratief gebruik goed bruikbaar was, 
maar voor het verrichten van historisch onderzoek minder. Bovendien is een groot aantal bescheiden, zoals 
bouwvergunningen en de registers van de Burgerlijke stand, hierin niet opgenomen.  
 
Het archief berust vanaf 1980 in de archiefbewaarplaats, die door de gemeenteraad in de vergadering van 21 juni 
1982 als zodanig is aangewezen. Voor 1980 heeft een deel van het archief onder erbarmelijk omstandigheden op 
de zolder van het gemeentehuis aan de Heerenveenseweg gestaan. Daarnaast heeft een groot aantal stukken op 
de afdelingen en in de verschillende gebouwen gestaan. 
In 1944 werd een bijgebouwtje van Lindenoord, waar toen de distributiedienst gevestigd was, aangewezen als 
tijdelijke archiefbewaarplaats. In 1972 is de zolder boven de raadszaal van het gemeentehuis aan de Heeren-
veenseweg aangewezen als archiefbewaarplaats. 
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De materiële toestand van het archief is goed, met uitzondering van de tekeningen behorende bij de uitbreidings-
plannen. De bescheiden zijn ontdaan van ijzerwerk en verpakt in zuurvrij materiaal. 
Het archief in niet helemaal compleet. Zo missen er een aantal jaren notulen van de vergaderingen van het 

college van burgemeester en wethouders en persoonsdossiers van de burgemeesters uit deze periode. Naspeu-
ringen naar de eventuele verblijfplaats ervan, hebben geen resultaat gehad. 
 
De inventaris beschrijft alleen het archief van de secretarie. De archieven van de diensten en de instellingen 
waarvoor de administratie gevoerd is, worden apart beschreven. Er is een aantal gedeponeerde archieven name-
lijk: 
- LHNO Wolvega; 
- Rietvlechtschool Noordwolde; 
- stichting de Oosthoek; 
- Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees 
Ook deze zullen apart worden beschreven. 
 
Het archief is openbaar met uitzondering van de volgende inventarisnummers: registers van de burgerlijk stand, 
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bevattende de akten van geboorten, huwelijken en overlijden inventarisnummer 620  tot en met 653, het AArchief-
register@, register houdende afschriften van persoonskaarten van vertrokken en overleden personen inventaris-
nummer 668 tot en met 746. Het Burgerlijk Wetboek regelt de openbaarheid van registers van geboorten, van 
huwelijken en van overlijden na respectievelijk honderd, vijfenzeventig  en vijftig jaar. De persoonsregisters en  de 
zogenaamde archiefregisters zijn op grond van artikel 136 en 137 van de wet GBA niet openbaar. De registers 
die voor een deel dus openbaar zijn kunnen onder toezicht op de afdeling burgerzaken geraadpleegd worden. 
Inventarisnummers 1 en 84 worden van voor 75 jaar van de openbaarheid uitgesloten, op grond van de Archief-
wet 1995 artikel 15 lid 1. 
 
In 1970 was er sprake van een totale omvang van circa 112 strekkende meter. Na selectie is er 75 strekkende 
meter bewaard gebleven, waarvan 35 strekkende meter series. 
 
 
VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE. 
 
Voor het begin- en eindjaar van dit archiefblok is hierboven  reeds een verklaring gegeven. In dit archiefblok is 
een aantal stukken van voor 1936 en na 1969 aangetroffen.  Deze zijn teruggeplaatst in de betreffende 
archiefblokken. Bij enkele stukken blijkt dit niet mogelijk, omdat zij materieel niet te scheiden zijn.  Deze zijn 
geplaats in het archiefblok 1936-1969. 
 
Zoals gezegd is na 1970 uit het archiefblok 1936-1969 vernietigd. Daarnaast zijn tijdens de bewerking in 
1995/1996 nog een aantal bescheiden aangetroffen die voor vernietiging in aanmerking kwamen. 
De te vernietigen bescheiden zijn getoetst aan de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden 
van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekende van na 1850, vastgesteld bij gemeenschappelijke 
beschikking van de minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur d.d. 24 augustus 1983 en van binnenlandse 
zaken d.d. 7 november 1983. Daarbij was de Leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van 
(inter)gemeentelijke organen van de Stichting Brabantse Archief Selectie Commissie een goed hulpmiddel. 
Er zijn een aantal stukken bewaard gebleven die wel op de lijst ter vernietiging stonden. Met name een aantal 
vergunningen in het kader van de openbare orde en stukken betreffende rijkssteun voor woningbouw. Wat de 
vergunningen betreft is het niet zeker of deze al vervallen zijn,  een reden om ze wel te bewaren. 
De gemeente heeft bijna geen woningbezit. Door het bewaren van de dossiers met betrekking tot de woningbouw 
is het mogelijk toch een beeld te krijgen van de woningbouw na de oorlog. 
Op het gebied van onderwijs zijn verschillende mislukt pogingen tot stichten van scholen bewaard gebleven, 
daarvoor was de telkens oplaaiende strijd voor het behoud van kleine scholen de reden. 
  
Bij het beschrijven van de mappen is uitgegaan van de handeling van de gemeente. Er is gebruikt gemaakt van 
de redactionele vorm AStukken betreffende...@ en ADossier(s) inzake@ indien het gaat om stukken die chronolo-
gisch met betrekking  tot een bepaald onderwerp bij elkaar zijn gevoegd, respectievelijk zaaksgewijs zijn geor-
dend. In een aantal gevallen is hier echter van afgeweken. Het betreft hier specifieke redactionele vormen (of een 
afgeleide hiervan), zoals staan vermeld in de Lexicon van Nederlandse Archieftermen. Een voorbeeld hiervan is 
de term verordening. Om duidelijk te laten uitkomen dat de verordening zelf ook in de map aanwezig is, is geko-
zen voor een beschrijving A Verordening... , met stukken betreffende de vaststelling ervan@. Een voorbeeld van 
een Aafgeleide redactionele vorm@ is uitbreidingsplan. Deze zijn op dezelfde wijze beschreven als bij de verorde-
ningen. 
 
Bij de ordening is uitgegaan van stukken van algemene aard en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 

. Binnen de stukken van afzonderlijke onderwerpen is de ordening vervolgens volgens de code VNG. In een 
aantal gevallen is hiervan echter afgeweken ter vergemakkelijking van het gebruik. Het betreft bijvoorbeeld de 
rubriek belastingen en gemeentelijke rechten.  Gemeentelijke belastingen en rechten die niet naar doel te klasse-
ren zijn, zijn ondergebracht in de rubriek belastingen en gemeentelijke rechten, geheven als hulpmiddel ten 
behoeve van de organisatie. 
De stukken met betrekking tot burgerlijke stand, bevolkingsregister en verkiezingen zijn ondergebracht in een 
aparte rubriek, omdat de onderzoeker ze wellicht niet onder de rubriek openbare orde zal zoeken. 
Tevens zijn de stukken betreffende de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting afgesplitst van de rubriek openba-
re gezondheid en in een nieuw gevormde rubriek ondergebracht. Historisch gezien is de plaatsing van ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting als aspect van de gezondheidszorg natuurlijk heel goed verklaarbaar, maar deze 

opvatting is na 80 jaar voor de doorsnee gebruiker niet meer goed te begrijpen .  
Dat geldt ook voor het buurthuiswerk, dat eens als zedelijke opvoeding werd gezien, maar nu is ondergebracht in 
de rubriek maatschappelijke zorg. Van de eis dat bij de rubrieken van hetzelfde niveau er een eenheid van 
verdelingscriterium moet zijn is voor de duidelijkheid voor de onderzoeker wel eens afgeweken. Bijvoorbeeld de 
rubriek 2.1.6.2. Financiën. 
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De inventarisatie vond plaats naar aanleiding van het bezoek van de provinciale archiefinspectie en de komst van 
de Archiefwet 1995. Om de kennis zoveel mogelijk in huis te houden en toch te komen tot het overbrengen van 
de archiefbescheiden is besloten om mij de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer te laten volgen en de 
tijd en mogelijkheid te geven om deze inventaris te maken en de archiefbescheiden over te brengen. 
 
Bij deze bedank ik het bestuur van de gemeente Weststellingwerf, dat zij mij in de gelegenheid hebben gesteld. 
Ook gaat mijn dank uit naar mijn mentor, de heer J. de Vries, werkzaam bij de provinciale archiefinspectie Frie-
sland, voor zijn hulp. 
 
Geraadpleegde literatuur: 
- Brederveld, mr. Gemeenterecht, Zwolle 1994. 
-  gemeente Weststellingwerf, Opdat wij nooit vergeten... ; het verzet in Wolvega e.o. 1940-1945, april 1994. 

(uitgegeven in samenwerking met de Stichting Stellingwerver Schrieversronte). 
- Nederlands Archievenblad, jaargangen 84 (1980) en 94 (1990). 
- Vries, M.H. de, De historie van Weststellingwerf, oktober 1977. 
- Wielinck, H., Onder de griffioen; de geschiedenis en de strijd van Stellingwerf, ongedateerd. 
- Wybenga, P., Bezettingstijd in Friesland, Drachten, 1970. 
 
Noten: 

∈ De historie van Weststellingwerf, bladzijde 143. 

∉ Onder de griffioen, bladzijde 112. 

∠   Wybenga, deel 1 bladzijde 114. 

∇ Opdat wij nooit vergeten.....; het verzet in Wolvega e.o. 1940-1945, bladzijde 200. 

 Er is niet gebruik gemaakt van de gangbare term Abijzonder@, aangezien Abijzonder@ tegenwoordig vooral de 
gevoelswaarde Aongewoon@ heeft. Zie ook: A.J.M. Den Teuling, Stukken van algemene aard, in: Nederlands 
Archievenblad, 94 (1990), bladzijde 354. 

 Zie ook: A.J.M. Den Teuling, Inventarisatie van archieven, gevormd volgens het dossierstelsel. Werkbespre-
king van docenten ordenen en beschrijven, in: Nederlands Archievenblad 84 (1980), bladzijde 548-566. 
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 Bijlage. 
 
 
 OVERZICHT VAN DE RAADSLEDEN IN DE PERIODE 1936-1969. 
 
Bakker, Pieter, 5 september 1939 - 7 mei 1954. 
Bekhof, Hilbert, 1 september 1931 - 20 augustus 1937. 
Berge ten, Romualdus Eusebius, 3 september 1935 - 12 november 1945, 

2 september 1946 - 1 augustus 1949, 
2 september 1958 - 1 september 1970. 

Bergsma, Sander Gerrit, 2 september 1958 - 25 december 1959. 
Bijl,  Dirk Jan, 12 november 1945 - 2 september 1962. 
Boer de, Jan Harm, 6 september 1966 - 1 september 1970. 
Boer de, Johan, 1 september 1931 - 2 september 1946. 
Boer de, Egbert, 1 augustus 1949 - 6 september 1949. 
Boersma, Doede, 1 september 1931 - 5 september 1939. 
Boezerooy-Weerink, Alexandrina A., 20 augustus 1937 - 12 november 1945. 
Bosma, Sijger, 1 augustus 1949 - 6 september 1949. 
Brouwer, Dirk, 1 september 1953 - 6 september 1966. 
Dammers, Christiaan Joseph, 2 september 1946 - 30 juli 1956. 
Das,  Jan, 6 september 1949 - 3 september 1974. 
Dijk,  Engbert, 6 september 1927 - 12 november 1945. 
Dijkstra, Jacob, 6 september 1966 - 3 september 1971. 
Eijgelaar, Hendrik, 5 september 1939 - 28 april 1952. 
Elsinga, Willem, 2 september 1958 - 3 september 1971, 

2 september 1958 - 5 september 1978. 
Feenstra, Jan Johan, 5 september 1939 - 2 september 1946. 
Haan de, Hendrik, 3 september 1956 - 2 september 1958. 
Heida,  Arend, 12 november 1945 - 6 september 1966. 
Heida,  Jeep, 16 oktober 1928 - 12 november 1945. 
Hoef van der, Pieter, 30 juni 1941 - 12 november 1945. 
Hogeling, Albertus, 4 september 1962 - 3 september 1974. 
Hoop de, Albert, 6 september 1966 - 1 september 1970. 
Hornstra, Jan, 4 september 1962 - 1 september 1970. 
Hornstra, A., 23 oktober 1967 - 1 september 1970. 
Human van-Bos, Christina Theresia Wilhelmina, 6 september 1966 - 1 september 1970. 
Jong de, R., 25 september 1967 - 3 september 1971. 
Kerkstra, Siebolt, 12 november 1945 - 1 september 1970. 
Klein-Dupont, Henriette, 2 september 1946 - 6 september 1949. 
Kok,  Sjoerd, 1 september 1931 - 6 september 1949. 
Kooi,  Anne, 5 september 1939 - 30 juni 1941. 
Koopstra, Theunis, 6 september 1949 - 1 september 1953. 
Kootstra, Jan, 22 februari 1960 - 4 september 1962. 
Kramer, Egbert, 17 januari 1949 - 7 september 1982. 
Krol,  Baarte, 1 september 1949 - 5 september 1978. 
Krop,  Jan, 16 juli 1937 - 5 september 1939. 
Kruiper, Wilhelmus Hyginus, 21 februari 1935 - 7 november 1955. 
Lange de, Cornelis, 3 september 1935 - 5 september 1939. 
Loon van, Steven, 3 september - 2 juli 1939. 
Metselaar, Michiel, 6 september 1966 - 21 augustus 1967. 
Mooy,  Johannes, 6 september 1949 - 2 september 1958, 

4 september 1962 - 1 september 1970. 
Mulder,  Sjoerke, 30 juni 1949 - 6 september 1949. 
Muurling, Willem, 2 september 1919 - 18 juni 1937. 

 



 
 

- 15 - 

Nieuwenhoven van, Lammert, 2 september 1946 - 6 september 1949. 
Nijenhuis, M., 29 september 1969 - 7 september 1982. 
Nijk,  Tjalling, 6 september 1927 - 6 september 1966. 
Pape,  Cornelis, 4 september 1923 - 2 september 1946. 
Pen,  Harm, 30 juni 1949 - 6 september 1949, 

1 september 1953 - 6 september 1966. 
Piek Mr., Wicher, 2 september 1946 - 6 september 1966. 
Reitsema, P., 21 december 1966 - 1 september 1970. 
Ruiter de, Hendrik, 27 mei 1952 - 1 september 1953. 
Ruiter de, Hendrik, 3 september 1935 - 5 september 1939. 
Russchen, Jacob, 12 november 1945 - 17 januari 1949. 
Scheltinga, Hendrikus E., 7 november 1955 - 4 september 1962. 
Schuitmaker, IJpa, 1 september 1953 - 18 augustus 1969. 
Snijder,  Jan Hendrik Jacob, 12 november 1945 - december 1966. 
Tolman, Teuni, 1 september 1953 - 23 oktober 1967. 
Vegt van der, Eise Johannes, 12 november 1945 - 2 september 1946, 

1 augustus 1949 - 2 september 1958. 
Visser,  Sijbolt, 22 juni 1954 - 4 oktober 1954. 
Vos,  Gerrit F., 1 september 1953 - 6 september 1966. 
Vries de, Carel Ferdinand, 6 september 1927 - 6 september 1949. 
Vries de, Anne, 5 september 1939 - 6 september 1949. 
Wallinga, Jan Roelof, 6 september 1966 - 3 september 1971. 
Willebrands, Hans Frederik, 2 september 1946 - 1 september 1953. 
Woudstra, Jelle, 4 oktober 1954 - 1 juni 1976. 
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 Bijlage. 
 
 OVERZICHT VAN WETHOUDERS IN DE PERIODE 1936-1969. 
 
Bakker, Pieter van 12 november 1945 tot 7 mei 1954 (overleden). 
Dijk, Engbert van 3 september 1935 tot 5 september 1939. 
Heida, Jeep van 5 september 1939 tot 1943. 
Heida, Arend  van 1 september 1953 tot 6 september 1966. 
Kramer, Egbert van 23 oktober 1967 tot 3 september 1974. 
Kruipers, Wilhelmus Hyqinus van 12 november 1945 tot 7 november 1955. 
Minnen-Bos van, Christina Theresia Wilhelmina van 6 september 1966 tot 1 september 1970. 
Piek, Wicher  van 22 juni 1954 tot 9 september 1966. 
Tolman, Teunis  van 2 september 1958 tot 23 oktober 1967. 
Veen van der, Paulus  van 1 september 1931 tot 1943. 
Vegt van der, Eise J.  van 7 november 1955 tot 2 september 1958. 
Wallinga, Jan Roelof  van 6 september 1966 tot 3 september 1974. 
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 Bijlage. 
 
 OVERZICHT VAN DE BURGEMEESTERS IN DE PERIODE 1936-1969. 
 
Boelens, mr. Luitzen Gauke 16 juli 1963 tot 16 juni 1982. 
Dedden, Hendrik  15 april 1945 tot 16 februari 1947. 
Huisman, Hendrik  1 februari 1947 tot 1 februari 1963. 
Maas, mr. Eugen Nicolaas Nalle  8 mei 1934 tot 10 oktober 1945. 
Veen van der, Tjeerd  16 februari 1945 tot 15 april 1945. 
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 Bijlage. 
 
 OVERZICHT VAN SECRETARISSEN OVER DE PERIODE 1936-1969. 
 
Rameijer, Adolf  van 26 februari 1923 tot 9 oktober 1949. 
Hofman, Fokke  van 16 maart 1950 tot 31 januari 1966. 
Otto, Otto   van 14 februari 1966 tot 1 juni 1983. 
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  INVENTARIS   

     

     

     

1 
 

 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD   

     
 
1.1 

  
Vergaderstukken. 

  

     
 
1.1.1 

  
Gemeenteraad. 

  

     
1. 
      

 Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad. 
1913, december 31-1955, september 5. 
N.B. Deze stukken zijn op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15 lid 1 pas in 
2030 openbaar. 

  
1 band. 

     
2-3.  Register met voorstellen aan de raad. 

1934-1941, 1945-1947. 
 
2. 1934 - 1939. 
3. 1940-1941, 1945-1947. 

  
2 banden. 

     
4-20.  Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad. 

1936-1941, 1945-1969. 
 
4. 1936. 
5. 1937. 
6. 1938. 
7. 1939. 
8. 1940-1941, augustus 11. 
9. 1945, november 12-1947. 
10. 1948-1949. 
11. 1950-1951. 
12. 1952-1953. 
13. 1954-1955. 
14. 1956-1957. 
15. 1958-1959. 
16. 1960-1961. 
17. 1962-1963. 
18. 1964-1965. 
19. 1966-1968. 
20. 1969. 

  
17 banden. 

     
21.  Besluiten, genomen door de raad. 

1937-1941, augustus 11. 
  

1 band. 
     
22.  Besluiten, genomen door de burgemeester. 

1941, september 15-1943. 
  

1 band. 
     
23.  Besluiten, genomen door achtereenvolgens de burgemeester, de tijdelijke 

raad en de raad. 
1944-1947. 

  
 
1 band. 

     
24. 
 

 Presentielijst voor vergaderingen van de raad. 
1949-1965. 

  
1 band. 

     
25-26.  Agenda's van raadsvergaderingen. 

1950-1969. 
  

2 omslagen. 
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25. 1950-1961. 
26. 1962-1969. 

 

     
27-28.  Ingekomen stukken en mededelingen, als agendapunt van de raadsvergade-

ring. 
1956-1969. 
 
27. 1956-1961. 
28. 1962-1969. 
 

  
 
2 omslagen. 

     
1.1.2  College van burgemeester en wethouders.   

     
29-33.  Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethou-

ders. 
1935-1950. 
 
29. 1935-1939. 
30. 1940-1941. 
31. 1942-1945. 
32. 1946-1947. 
33. 1948-1950. 

  
 
5 banden. 

     
34-35.  Besluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders. 

1936-1939, 1946-1947. 
 
34. 1936-1939. 
35. 1946-1947. 

 2 banden. 

     
36.  Besluiten, genomen door achtereenvolgens het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester. 
1940-1941. 

  
 
1 band. 

     
37.  Besluiten, genomen door de burgemeester. 

1942-1943. 
  

1 band. 
     
38.  Besluiten, genomen door achtereenvolgens de burgemeester, de waarne-

mend burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. 
1944-1945. 

  
 
1 band. 

     
39.  Agenda's en besluiten van het college van burgemeester en wethouders. 

1963-1966. 
  

1 omslag. 
     
 
1.2 

  

Bekendmakingen. 

  

     
40.  Register betreffende bekendmakingen. 

1947. 
  

1 deel. 
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2  STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN   
     
 
2.1 

  
Organisme 

  

     
 
2.1.1 

  

Ontwikkeling. 

  

     
41-43.  Dossiers inzake straatnaamgeving. 

1936-1969; met tekeningen. 
 
41. 1936-1954. 
42. 1955-1963. 
43. 1964-1969. 

  
3 omslagen. 

     
44-46.  Dossiers inzake de vorming van de dorpen. 

1937, 1951, 1963-1964; met tekeningen. 
 
44. De Blesse, 1951. 
45. De Hoeve, 1937. 
46. Langelille, 1963-1964. 

  
3 omslagen. 

     
47.  Dossier inzake de grenswijziging tussen de gemeenten Lemsterland, Gaaster-

land, Haskerland en Weststellingwerf. 
1944-1949; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
48.  Dossier inzake de invoering van straatgewijze huisnummering in Noordwolde 

en de opheffing van de plaatselijke aanduiding Frederiksoord. 
1948-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
49.  Dossier inzake de wijziging van de gemeentegrens tussen Oost- en Weststel-

lingwerf. 
1948-1953; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
50.  Dossiers inzake de wijziging van de spelling van dorpsnamen. 

1959-1969. 
  

1 omslag. 
     
51.  Dossier inzake de vaststelling van de gemeentevlag. 

1961-1963. 
  

1 omslag. 
     
52. 
 

 Stukken betreffende de begrenzing van de dorpen. 
1967-1969; met tekeningen. 
 

  
1 omslag. 

     
2.1.2  Betrekkingen tot andere lichamen.   

     
53.  Dossier inzake de uitkering in het kader van de financiële verhoudingswet. 

1938-1969. 
  

1 omslag. 
     
54.  Dossier inzake rijkssteun voor noodlijdende gemeenten. 

1940-1948,1956. 
  

1 omslag. 
     
55-56.  Dossier inzake de deelneming in de verwaarborgingsregeling van de AFraude-

risico-onderlinge der gemeenten@. 
1941-1967. 
 
55. 1941-1946. 
56. 1950-1967. 

  
 
2 omslagen. 

     
57.  Stukken betreffende vergoedingen van het Rijk voor oorlogsschade in het ka-  
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der van de wederopbouw.1948-1957.  
1 omslag. 

     
58.  Regelen voor het toezicht op de door de gemeentelijke geldelijk gesteunde 

instellingen en verenigingen, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1948. 
N.B. zie voor intrekking inventaris nummer 65. 

  
 
1 omslag. 

     
59.  Dossier inzake de positie van de Stellingwervers in de provincie Friesland. 

1952-1953. 
  

1 omslag. 
     
60-64.  Dossiers inzake verzoeken om verhoging van de algemene uitkering. 

1953-1966. 
 
60. 1953-1956. 
61. 1957. 
62. 1958. 
63. 1959. 
64. 1960-1966. 

  
5 omslagen. 

     
65.  Verordening algemene subsidievoorwaarden, met stukken betreffende de 

vaststelling ervan. 
1954-1955. 
N.B. ingetrokken bij raadsbesluit van 24 oktober 1994. 

  
 
1 omslag. 

     
66.  Stukken betreffende de uitbreiding in deelneming in het kapitaal van de n.v. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten. 
1960-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.1.3 

  

Lichamen, instellingen en functionarissen. 

  

     
 
2.1.3.1 

  

Gemeenteraad. 

  

     
 
67-73 

  
Stukken betreffende de verkiezing, benoeming en ontslag van raadsleden in 
een bepaalde raadsperiode. 
1937-1941, 1946-1969. 
 
67. 1937-1941. 
68. 1946-1949. 
69. 1949-1953. 
70. 1953-1958. 
71. 1958-1962. 
72. 1962-1966. 
73. 1966-1969. 

  
 
 
7 omslagen. 

     
74-80  Processen-verbaal van de stembureaus. 

1939, 1946, 1949, 1953, 1958, 1962, 1966. 
 
74. 1939. 
75. 1946. 
76. 1949. 
77. 1953. 
78. 1958. 
79. 1962. 
80. 1966. 

  
 
7 omslagen. 

     
81.  Stukken betreffende de vorming van een tijdelijke raad. 

1945. 
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1 
omslag.82. 

 Reglement van orde voor vergaderingen van de raad, met stukken 
betreffende de vaststelling ervan. 
1949. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.1.3.2 

  

Wethouders. 

  

     
83.  Verordening regelende de pensionering van wethouders, met stukken betref-

fende de vaststelling ervan. 
1938. 

  
 
1 omslag. 

     
84.  Dossier inzake het ontslag van J.F. Heida als wethouder in verband met zijn 

houding tijdens de Duitse bezetting. 
1945, 1953. 
N.B. De stukken zijn van openbaarheid uitgesloten op grond van de 
Archiefwet 1995 artikel 15, lid 1 tot 2028. 

  
 
1 omslag. 

     
85.  Notulen van raadsvergaderingen met betrekking tot de benoeming van en 

taken van wethouders. 
1946-1955. 

  
 
1 omslag. 

     
86.  Pensioenregeling voor wethouders en van hun weduwen en wezen, met stuk-

ken betreffende de vaststelling ervan. 
1949, 1955-1956. 
N.B. zie voor intrekking van de verordening inventarisnummer 87. 

  
 
1 omslag. 

     
87.  Uitkering- en pensioenverordening wethouders, met stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging ervan. 
1956-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
88.  Wethouderspensioenbeperkingsverordening, met stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging ervan. 
1957, 1963. 

  
 
1 omslag. 

     
89.  Algemene toeslag verordening voor gepensioneerde wethouders, met stukken 

betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1957. 

  
 
1 omslag. 

     
90.  Verordening houdende een tijdelijke regeling in geval van samenloop van een 

weduwen en wezenpensioen ingevolge de Uitkering- en pensioenverordening 
wethouders met een algemeen weduwen en wezen pensioen, met stukken 
betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1959, 1963. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
91.  Uitkering- en pensioenverordening wethouders 1963, 1963 II en III, met stuk-

ken betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1963-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
92.  Regeling tot het verlenen van een uitkering in eens over het jaar 1964 aan 

gewezen wethouders, hun weduwen en wezen, met stukken betreffende de 
vaststelling ervan. 
1964. 

  
 
 
1 omslag. 

     
 
2.1.3.3 

  

Commissies. 

  

     
93.  Notulen van de raadsvergadering waarin door  verschillende fracties geen 

medewerking zal worden verleend aan de benoeming van een lid van de CPN 
in een commissie. 
1948. 
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1 
omslag.94. 

 Verordening regelende de samenstelling en de werking van de commissie van 
bijstand voor de takken van dienst, met stukken betreffende de vaststelling en 
wijziging ervan. 
1957-1967. 
 

  
 
 
1 omslag. 

     
 
2.1.3.4 

  

Diensten en bedrijven. 

  

     
95.  Stukken betreffende de instelling van een gemeentelijke reinigingsdienst voor 

Wolvega, Noordwolde en de Blesse. 
1936-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
96.  Dossier inzake het instellen van een centrale boekhouding voor de takken van 

dienst. 
1957. 

  
 
1 omslag. 

     
97.  Stukken betreffen de aanwijzing van takken van dienst. 

1957-1964. 
  

1 omslag. 
     
 
2.1.4 

  

Bestuur- en beheershandelingen. 

  

     
98.  Stukken betreffende de organisatie van de administratie. 

1956-1969. 
  

1 omslag. 
     
99. 
 

 Algemene beheersverordening, met stukken betreffende de vaststelling en 
wijziging ervan. 
1957-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.1.5 

  

Economische en rechtspositie. 

  

     
 
2.1.5.1 

  

Eigendom en bezit. 

  

     
 
2.1.5.1.1 

  

Verkrijging. 

  

     
100.  Stukken betreffende het aanvaarden van schenkingen. 

1937-1954. 
  

1 omslag. 
     
101.  Dossier inzake de aankoop van de N.V. Vleesexport te Nijkerk van een 

perceel weiland en de correspondentie betreffende een geschil met notaris 
Pijlman inzake de berekende notariskosten. 
1938. 

  
 
 
1 omslag. 

     
102-113.  Dossiers inzake de aankoop en overname van onroerende goederen ten be-

hoeve van het grondbedrijf. 
1944-1969; tekeningen. 
N.B. met alfabetisch ontsluiting. 
 
102. Wolvega 1946-1953. 
103. Wolvega 1953-1956. 
104. Noordwolde 1949-1956. 
105. Noordwolde 1957-1967. 
106. Noordwolde 1967-1969. 
107. De Blesse. 
108. Blesdijke. 
109. Boijl. 

  
 
12 omsla-
gen. 
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110. Munnekeburen.111. Oldeholtpade. 
112. Scherpenzeel. 
113. Steggerda. 

     
114.  Dossiers inzake de onteigening van gronden. 

1952-1967; met tekeningen. 
 

  
1 omslag. 

     
115.  Dossier inzake de aankoop van de Vereniging voor christelijk volksonderwijs 

te Wolvega en omstreken van het schoolgebouw aan de Heerenveenseweg.
1952-1953. 

  
 
1 omslag. 

     
116-118.  Dossiers inzake de aankoop van eigendommen in het uitbreidingsplan Zuid te 

Wolvega. 
1954-1967; met tekeningen. 
N.B. voorblad met alfabetische ontsluiting. 
 
116. 1955-1957. 
117. 1957-1958. 
118. 1958-1967. 

  
 
3 omslagen. 

     
119.  Dossier inzake de aankoop van A.A. v.d. Hoeff te Hengelo van een huis met 

grond aan de Schuinpad 13 te Wolvega. 
1956-1957; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
120.  Dossier inzake de aankoop van mevrouw M. Jonkers c.s. te Wolvega van een 

woning met grond aan de Zilverlaan. 
1957; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
121.  Dossier inzake de aankoop van S.J. Elzinga, S. Geertsma, Tj. Oosting, J.R. 

de Ruiter, J.S. Schreur, S. Verneek, mejuffrouw G. Heida en weduwe K.H. de 
Boer van een strook grond nabij de Grindweg. 
1957-1958; met tekening. 

  
 
 
1 omslag. 

     
122.  Dossier inzake de aankoop van J.H. van Dijk van een perceel grond aan de 

Zilverlaan. 
1957. 

  
 
1 omslag. 

     
123.  Dossier inzake de aankoop van de erven weduwe A. Kuiper geboren Van Hes 

van een woonhuis met schuur en erf nabij de Van Nijmegen Schonegevel-
straat. 
1957-1958. 

  
 
 
1 omslag. 

     
124.  Dossier inzake de aankoop van Jac. Oostra van een huis met erf aan de Pie-

terslaan 6. 
1957-1958; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
125.  Dossier inzake de aankoop van Jan Visser van een huis met erf aan de Zilver-

laan 32. 
1958; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
126.  Dossier inzake de aankoop van H. Kingma van een stuk grasland nabij de 

Zilverlaan. 
1958. 

  
 
1 omslag. 

     
127.  Dossier inzake de aankoop van eigendommen in uitbreidingsplan Oost te 

Wolvega. 
1960-1969; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventaris. 

  
 
1 omslag. 

     
128.  Dossier inzake de aankoop van G. Peereboom van het perceel met opstal aan   
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de Zilverlaan 28. 
1962; met tekening. 

 
1 omslag. 

     
129.  Dossier inzake de aankoop van A. Huisman van een perceel tuingrond aan de 

Keiweg. 
1964; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
130.  Dossier inzake de aankoop van E.F. Veenstra van een perceel grond met op-

stallen nabij de Grindweg. 
1964; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
131.  Dossier inzake de aankoop van R. Ruiter van een woning met schuur en erf 

aan de Pieter Stuyvesantweg 162 te Nijetrijne. 
1964-1965; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
132.  Dossier inzake de aankoop van de NV Tramweg Maatschappij van gronden 

en de voormalige trambaan. 
1964; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
133-134  Dossiers inzake de aankoop van gronden ten behoeve van het 

uitbreidingsplan Wolvega-Meulepolle. 
1965-1969; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventaris. 
 
133. 1965-1968 
134. 1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
135.  Dossiers inzake de aankoop op finale veiling en de verkoop aan H.J. Nijessen 

te Emmeloord van de woning aan de Sleeswijklaan 17 te Wolvega. 
1966; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
136.  Dossier inzake de aankoop van H. v.d. Berg te Steenwijk van een perceel met 

opstallen aan de Pieterslaan 29, 31, en 33. 
1966-1967; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
137.  Dossier inzake de aankoop van M. Bakker, N.A. Oosterhof en H.J. Heida van 

respectievelijk, perceel met opstal aan de Lijsterstraat 18, perceel met opstal 
aan de Lijsterstraat 20a en een perceel met opstal aan de Kerkstraat 31. 
1966-1967; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
138.  Dossier inzake de ruiling met W.J. van Ingen van percelen grond te Noordwol-

de. 
1966-1968; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
139.  Dossier inzake de terugkoop van R. Juffer-Visser van een perceel bouwterrein 

aan de Heerenveenseweg. 
1966-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
140.  Dossier inzake de overname in eigendom van de Vereniging Jeugdzorg te 

Wolvega van het verenigingsgebouw aan de Wilhelminastraat 20 te Wolvega.
1968. 

  
 
1 omslag. 

     
141.  Dossier inzake de aankoop van de heer P. Bosma van een strook grond aan 

de Dr. Mulderstraat te Noordwolde. 
1968-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
142.  Dossier inzake de aankoop van de Coöperatieve Raiffeisenbank van een 

strook grond tussen de Kerkstraat en de Van Harenstraat. 
1968-1969; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
143.  Dossier inzake de aankoop van J. en W. Roelevink van een perceel weiland   
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gelegen ten noorden van de Haulerweg. 
1969; met tekening. 

1 omslag. 

     
144.  Dossier inzake de aankoop van mevrouw M. Buitenga-Bakker van het perceel 

met opstal aan de Lijsterstraat 18a. 
1969; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
145.  Dossier inzake de aankoop van G. Knol van een perceel weiland aan de Hau-

lerweg te Wolvega. 
1969; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
146.  Dossier inzake de aankoop van G. de Lang van een perceel grond met de 

daarop staande woning aan de Hoofdweg 52 te Oldelamer ten behoeve van 
afbraak; met tekening. 
1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
147.  Dossier inzake de aankoop van J. Dedden van een strook grond aan de 

Goudvinkstraat. 
1969; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
148.  Dossier inzake de aankoop van Albert Heijn N.V. van een strook grond gele-

gen tussen de parkeerplaats bij het filiaal van Albert Heijn en de Breunings-
laan. 
1969; met tekening. 

  
 
 
1 omslag. 

     
149.  Dossier inzake de aankoop van W. Elsinga van een perceel met opstal aan de 

Tjerk Hiddesstraat. 
1969; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
     

     

2.1.5.1.2  Verlies. 
 
N.B.  Zie voor de dossiers inzake de verhuur, onderhoud, verbetering en ver-
koop van onderwijzerswoningen inventarisnummers 215 tot en met 241. 

  

     
150-152.  Dossiers inzake de verkoop van eigendommen, niet behorende tot het grond-

bedrijf. 
1938-1955, 1957-1969; met tekeningen. 
 N.B. met alfabetische inventaris. 
 
150. 1938-1955. 
151. 1957-1966. 
152. 1967-1969. 

  
 
3 omslagen. 

     
153-158.  Dossier inzake de verkoop van gronden te Wolvega. 

1941-1958; met tekeningen. 
N.B. met alfabetisch inventaris. 
 
153. 1941-1949. 
154. 1950-1952. 
155. 1953. 
156. 1954. 
157. 1955. 
158. 1956-1958 

  
6 omslagen. 

     
159-170.  Stukken betreffende het vaststellen van verkoopprijzen van bouwterreinen. 

1947-1969; met tekeningen. 
 
159. Uitbreidingsplan Wolvega met uitzondering van Zuid en Oost 
160. Wolvega-Zuid161. Wolvega-Oost 

  
12 omsla-
gen. 
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162. Noordwolde-Zuiderweg. 
163. Noordwolde-dorp. 
164. Noordwolde-Oosterstreek. 
165. De Blesse. 
166. Boijl.  
167. Munnekeburen. 
168. Oldeholtpade 
169. Scherpenzeel. 
170. Steggerda. 

     
171.  Verslagen als bedoeld in artikel 2 der Delegatie verordening vastgesteld d.d. 

21 april 1947 inzake de verkoop van gronden door burgemeester en wethou-
ders. 
1948-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
172.  Dossier inzake de overdracht zonder enige voorwaarde van een aantal perce-

len aan de Nederlandse Spoorwegen. 
1949-1950; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
173-174.  Dossiers inzake de verkoop van eigendommen te Noordwolde. 

1949-1953, 1956-1966; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventaris. 
 
173. 1949-1953. 
174. 1956-1966. 

  
2 omslagen. 

     
175.  Dossiers inzake  de verkoop van gronden te de Blesse. 

1952-1968; met tekeningen. 
N.B. met alfabetisch inventarislijst. 

  
1 omslag. 

     
176.  Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen te De Blesse. 

1953-1955; met tekeningen.. 
  

1 omslag. 
     
177.  Dossiers inzake de verkoop te Steggerda ten behoeve van het grondbedrijf. 

1955-1969; met tekeningen. 
N.B.  met alfabetisch inventarislijst. 

  
1 omslag. 

     
178.  Dossiers inzake de verkoop van gronden te Wolvega, met uitzondering van 

het uitbreidingsplan Zuid. 
1956-1969; met tekeningen. 
N.B. met alfabetisch inventarislijst. 

  
 
1 omslag. 

     
179. 
 

 Dossiers inzake de verkoop van grond te Oldeholtpade. 
1956-1969; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventarislijst. 

  
1 omslag. 

     
180.  Stukken betreffende onteigeningen die niet zijn doorgegaan. 

1957-1967. 
  

1 omslag. 
     
181.  Dossiers inzake de verkoop van eigendommen te Noordwolde-Nieuweweg 

(Pastorie-Lombok). 
1957-1966; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventarislijst. 

  
 
1 omslag. 

     
182.  Dossiers inzake de verkoop van grond te Noordwolde-Oosterstreek. 

1957-1966; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
183.  Dossiers inzake de verkoop van grond in het beheer van het grondbedrijf zijn-

de te Scherpenzeel. 
1958-1964; met tekeningen.N.B. met alfabetische inventarislijst. 

  
 
1 omslag. 
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184-188.  Stukken betreffende de verkoop van gronden te Wolvega, gelegen in het uit-

breidingsplan Zuid. 
1959-1969; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventarislijst. 
 
184. 1959-1960. 
185. 1961-1962. 
186. 1963-1965. 
187. 1966. 
188. 1967-1969. 

  
 
5 omslagen. 

     
189.  Dossier inzake de verkoop aan J.A. Driessens van een perceel grond te 

Noordwolde. 
1963; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
190-191.  Stukken betreffende de vaststelling van verkoopprijzen van de bij het grondbe-

drijf in beheer zijnde gronden. 
1964-1969; met tekeningen. 
 
190. 1964-1966. 
191. 1967-1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
192.  Dossier inzake  de verkoop van eigendommen van het grondbedrijf te Noord-

wolde. 
1967-1969; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventarislijst. 

  
 
1 omslag. 

     
193.  Dossier inzake de verkoop aan J. ter Wee van het voormalige gymnastieklo-

kaal met erf en bergplaats aan de Kerkeweg te Langelille. 
1969. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.1.5.1.3 

  

Beheer van eigendommen. 

  

     
194.  Staat met wijzigingen van hetgeen naar het Burgerlijk Recht eigendom is van 

de gemeente. 
1936-1939, 1941-1944,1946. 

  
 
1 omslag. 

     
195.  Dossier inzake de uitgifte van gronden in erfpacht. 

1936-1967; met tekeningen. 
 N.B. met alfabetische inventaris. 

  
1 omslag. 

     
196-197.  Stukken betreffende de verbouw van het gemeentehuis. 

1936-1940, 1946, 1953-1969; met tekeningen. 
 
196. 1936-1940, 1946. 
197. 1953-1969. 

  
2 omslagen. 

     
198-211.  Dossiers inzake de verhuur, ingebruikgeving, onderhoud, verbetering en ver-

koop van gemeente-eigendommen (niet zijnde onderwijzerswoningen). 
1936-1969; met tekeningen. 
 
198. Wolvega, Hotel AHet Wapen van Weststellingwerf" - Van Haren-

straat 1. 
199. Wolvega - Van Harenstraat 2. 
200. Wolvega - Van Harenstraat 37, Huize Lindenoord. 
201. Wolvega -  Haulerweg 64. 
202. Wolvega -  Haulerweg 66. 
203. Wolvega - Hoofdstraat Oost 52, ambtswoning burgemeester.204
 Wolvega - Schipsloot 2 en 4. 

  
 
14 omsla-
gen. 
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205. Wolvega - Sickengastraat 2 en 4. 
206. Wolvega - Sleeswijklaan 1a en 1b. 
207. Wolvega - Steenwijkerweg 51. 
208. Noordwolde - Mauritsweg 6. 
209. Noordwolde - Rotanstraat 4, autogarage met kantoorruimte en 

woning. 
210. Munnekeburen, Grindweg 62 voormalige veldwachterswoning. 
211. brandspuithuisjes Noordwolde, Scherpenzeel en De Blesse. 

     
212-214.  Akten van grondtransacties. 

1936-1949; met chronologische index. 
 
212. nummers 215-238. 
213. nummers 239-264. 
214. nummers 265-284. 

  
3 omslagen. 

     
215-241.  Dossiers inzake de verhuur, onderhoud, verbetering en verkoop van onderwij-

zerswoningen. 
1936-1969; met tekeningen. 
 
215. Wolvega, Keiweg 2. 
216. Wolvega, Lindenlaan 9. 
217. Wolvega, Schoolstraat 21. 
218. Wolvega, Spoorsingel 33. 
219. Noordwolde, Hoofdstraat West 25 
220. Noordwolde, Oldeberkoperweg 45. 
221. Noordwolde, Oosterstreek 21. 
222. Noordwolde, Oosterstreek 82. 
223. Noordwolde, Nieuweweg 46. 
224 Blesdijke. 
225. Boijl, Boijlerweg 86. 
226. De Blesse, Markeweg 138. 
227. De Blesse, Steenwijkerweg 74. 
228. De Hoeve, Jokweg 16. 
229. Munnekeburen, Grindweg 97. 
230. Munnekeburen, Grindweg 104. 
231. Munnekeburen, Kerkeweg 69. 
232. Nijeholtpade, Hoofdweg 61. 
233. Nijetrijne, Pieter Stuyvesantweg 178. 
234. Oldeholtpade, Hoofdweg 160. 
235. Oldeholtwolde, Slingerweg 7. 
236. Oldelamer, Hoofdweg 59. 
237. Oldetrijne, Sonnegaweg 63. 
238. Scherpenzeel, Grindweg 288. 
239. Slijkenburg 7. 
240. Steggerda, Pepergaweg 117. 
241. Vinkega, Noordwolderweg 27. 

  
 
27 omsla-
gen. 

     
242.  Stukken betreffende de rechten en verplichtingen ten aanzien van aangren-

zende eigendommen. 
1942-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
243.  Besluiten tot het inbrengen van eigendommen in het grondbedrijf. 

1943-1953. 
  

1 omslag. 
     
244.  Stukken betreffende de vijfjaarlijkse hertaxatie van eigendommen van het 

grondbedrijf. 
1947-1963; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
245.  Dossier inzake het bouwen van een garagegebouw met twee bovenwoningen 

aan de Sleeswijklaan. 
  

1 omslag. 
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1950; met tekeningen. 
     
246-247.  Dossiers inzake de ruiling van eigendommen van het grondbedrijf. 

1952-1969; met tekeningen. 
N.B. met alfabetische inventarislijst. 
 
246. 1952-1955. 
247. 1956-1969. 

  
2 omslagen. 

     
248.  Dossier inzake de afkoop van de grondrente ten bate van de Pastorie van de 

Hervormde Gemeente. 
1953-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
249.  Dossier inzake de verbouw van het bureau gemeentewerken. 

1954-1955; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
250.  Dossier inzake de bouw van een nieuwe timmerwerkplaats. 

1956-1959; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
251.  Taxatieverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1957. 
  

1 omslag. 
     
252.  Verordening regelende de overdracht van bestuursbevoegdheid aan burge-

meester en wethouders met betrekking tot verpachten en in gebruik geven, 
met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1959-1960. 

  
 
1 omslag. 

     
253.  Dossier inzake de aankoop en verbouw van het pand de Markt 5 ten behoeve 

van het bureau gemeentewerken.  
1965-1968; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
254.  Dossier inzake het bouwrijp maken van een gedeelte AMeulepolle@ plan. 

1969; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
 
2.1.5.2 

   

Financiën. 

  

     
 
2.1.5.2.1 

  

Begrotingen. 

  

     
255-302.  Begrotingen, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 

1936-1969. 
N.B. Hier bevinden zich alle begrotingen, ook die van de diensten en 
bedrijven. 
 
255. 1936. 
256 1937. 
257. 1938. 
258. 1939. 
259. 1940. 
260. 1941. 
261. 1942. 
262. 1943. 
263. 1944. 
264. 1945. 
265. 1946. 
266. 1947. 
267. 1948. 
268. 1949. 
269. 1950. 
270. 1951. 

  
47 pakken. 
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271. 1952. 
272. 1953. 
273. 1954. 
274. 1955. 
275-276. 1956. 
277-278. 1957. 
280. 1958. 
281. 1959. 
282-283. 1960. 
284-285. 1961. 
286-288. 1962. 
289-290. 1963. 
291-292. 1964. 
293-294. 1965. 
295-296. 1966. 
297-298. 1967. 
299-300. 1968. 
301-302. 1969. 

     
 
2.1.5.2.2 

  

Boekhouding. 

  

     
303-325  Grootboeken  van ontvangsten. 

1937-1953, 1963-1964, 1966-1969. 
N.B. niet volledig. 
 
303. 1937, 1 deel. 
304. 1938, 1 deel. 
305. 1939, 1 deel. 
306. 1940, 1 deel. 
307. 1941, 1 deel. 
308. 1942, 1 deel. 
309. 1943, 1 deel. 
310. 1944, 1 deel. 
311. 1945, 1 deel. 
312. 1946, 1 deel. 
313. 1947, 1 deel. 
314. 1948, 1 deel. 
315. 1949, 1 deel. 
316. 1950, 1 deel. 
317. 1951, 1 deel. 
318. 1952, 1 deel. 
319. 1953, 1 deel. 
320. 1963, 1 pak. 
321. 1964, 1 pak. 
322. 1966, 1 pak. 
323. 1967, 1 pak. 
324. 1968, 1 pak. 
325. 1969, 1 pak. 

 17 delen en 
6 pakken. 

     
326-354  
 

 Grootboeken van uitgaven. 
1937-1954, 1962-1969. 
N.B. niet volledig. 
 
326. 1937, 1 deel. 
327. 1938, 1 deel. 
328. 1939, 1 deel. 
329. 1940, 1 deel. 
330. 1941, 1 deel. 
331. 1942, 1 deel 
332. 1943, 1 deel. 

  
18 delen en 
10 pakken. 
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333. 1944, 1 deel. 
334. 1945, 1 deel. 
335. 1946, 1 deel. 
336. 1947, 1 deel. 
337. 1948, 1 deel. 
338. 1949, 1 deel. 
339. 1950, 1 deel. 
340. 1951, 1 deel. 
341. 1952, 1 deel. 
342. 1953, 1 deel. 
343. 1954, 1 deel. 
344. 1962, 1 pak. 
345. 1963, 1 pak. 
346. 1964, 1 pak. 
347. 1965, 1 pak. 
348. 1966, 1 pak. 
349. 1966, 1 pak. 
350-351. 1967, 2 pakken. 
352. 1968, 1 pak. 
353-354. 1969, 2 pakken. 

     
355-363.  Subgrootboekkaarten. 

1963-1969. 
 
355. 1963. 
356. 1964. 
357. 1965. 
358. 1966. 
359. 1967. 
360-361. 1968. 
362-363. 1969. 

   
9 pakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

2.1.5.2.3  Rekeningen.   

     
364-397.  Jaarrekeningen, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1936-1969. 
 
364. 1936. 
365. 1937. 
366. 1938. 
367. 1939. 
368. 1940. 
369. 1941. 
370. 1942. 
371. 1943. 
372. 1944. 
373. 1945. 
374. 1946. 
375. 1947. 
376. 1948. 
377. 1949. 
378.  1950. 
379. 1951. 
380. 1952. 
381. 1953. 
382. 1954. 
383. 1955. 
384. 1956. 
385. 1957. 
386. 1958. 

  
34 omsla-
gen. 
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387. 1959. 
388. 1960. 
389. 1961. 
390. 1962. 
391. 1963. 
392. 1964. 
393. 1965. 
394. 1966. 
395.              1967. 
396. 1968. 
397. 1969. 

     
 

2.1.5.2.4 

  

Overige financiële aangelegenheden. 

  

     
398.  Dossier inzake het afsluiten van een verzekering van gemeentegelden tegen 

benadeling door plaatselijk ambtenaren en bedienden of door anderen. 
1938-1948. 

  
 
1 omslag. 

     
399.  Dossier inzake de uitbetaling en verhaal van couponbelasting. 

1940-1942. 
  

1 omslag. 
     
400.  Staten met investeringen. 

1951-1959. 
  

1 omslag. 
     
401.  Stukken betreffende de verdeling van de kosten van de gecombineerde boek-

houding. 
1958-1965. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.1.5.3  

  

Belastingen en gemeentelijke rechten. 
N.B. de belastingverordeningen  zijn zoveel mogelijk naar doel geklasseerd. 
Verordeningen waarbij dit niet mogelijk was, zijn in deze rubriek onderge-
bracht. 

  

     
402.  Verordening op de heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting, met 

stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1936-1942. 

  
 
1 omslag. 

     
403-404.  Verordening op de heffing van leges en de verordening tot wijziging op de 

heffing van leges, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan.
1936-1964. 
 
403  1936-1955. 
404. 1956-1964. 
---- 1965-heden.  N.B. zie dossierinventaris periode 1970 - inventaris
 nummer 727.  

  
 
2 omslagen. 

     
405-407.  Verordening tot heffing ener belasting op honden, met stukken betreffende de 

vaststelling, wijziging en intrekking ervan. 
1937-1956, 1958-1967. 
 
405. 1937-1951. 
406. 1952-1956. 
407. 1958-1967. 

  
 
3 omslagen. 

     
408-409.  Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belas-

ting, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1943-1947, 1950-1965. 
 
408.             1943-1947 

  
 
2 omslagen. 
 



 
 

- 38 - 

409. 1950-1965. 
     
410.  Stukken betreffende het opperen van bezwaren aan het ministerie van Finan-

ciën tegen de opheffing van het belastingkantoor te Wolvega. 
1948-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
411-412.  Verordeningen op de heffing en invordering van een straatbelasting, met stuk-

ken betreffende de vaststelling ervan. 
1949-1952, 1957-1968. 
 
411. 1949-1952. 
412. 1957-1968. 

  
 
2 omslagen. 

     
413. 
 

 Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 
met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1950. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.1.6. 

  

Personeel. 
N.B. de persoonsdossiers zijn niet beschreven, omdat zij in principe voor ver-
nietiging in aanmerking komen. Dossiers van personen uit de periode 1936-
1969 die voor de gemeente van betekenis zijn geweest, worden beschreven in 
de inventaris van af 1970-. 
 

  

     
2.1.6.1  Rechtspositie.   

     
414.  Stukken betreffende de wijziging van het  Ambtenarenreglement. 

1936-1942. 
  

1 omslag. 
     
415.  Arbeidscontractverordening, met stukken betreffende de vaststelling en wijzi-

ging ervan. 
1937-1950. 
N.B. zie voor intrekking inventarisnummer 418. 

  
 
1 omslag. 

     
416.  Dossier inzake de instelling van een commissie voor georganiseerd overleg 

voor gemeenteambtenaren. 
1948. 
N.B. zie voor intrekking inventarisnummer 421. 

  
 
1 omslag. 

     
417.  Notulen van de vergaderingen  van de commissie voor georganiseerd overleg.

1948-1969. 
  

1 omslag. 
     
418.  Arbeidsovereenkomstenverordening, met stukken betreffende de vaststelling 

en wijziging ervan. 
1954-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
419-420.  Algemeen Ambtenaren reglement, met stukken betreffende de vaststelling en 

wijziging ervan. 
1954-1969. 
 
419. 1954-1964. 
420. 1965-1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
421.  Overlegverordening, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging er-

van. 
1955-1958. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.1.6.2 

  

Dienstbetrekking. 
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422.  Dossier inzake de invoering van werkclassificatie en prestatiebeloning. 
1953-1968. 

  
1 omslag. 

     
423.  Dossier inzake de delegatie van benoeming en ontslag van personeel aan 

burgemeester en wethouders. 
1954,1967. 

  
 
1 omslag. 

     
424.  Regeling betreffende het toepassen van werkclassificatie en het verlenen van 

prestatiebeloning, met stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrek-
king ervan. 
1961-1964. 

  
 
 
1 omslag. 

     
 
2.1.6.3 

  

Gezag over en plichten van het personeel. 

  

     
425.  Capitulantenverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1936. 
  

1 omslag. 
     
426-430.  Dossiers inzake de vaststelling van instructies voor gemeentepersoneel. 

1939-1957. 
 
426. gemeenteontvanger. 
427. bewakers gebouwen. 
428. badmeester. 
429. dagelijkse leiding distributiedienst. 
430. personeel brandweer. 

  
5 omslagen. 

     
431.  Regelingen met betrekking tot de controle op de met geldelijk beheer en met 

boekhouding belaste ambtenaren, met stukken betreffende de vaststelling en 
wijziging ervan. 
1941-1953. 

  
 
 
1 omslag. 

     
432.  Stukken betreffende de tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland.

1942-1944. 
  

1 omslag. 
     
433.  Dossier inzake de invoering van de vijfdaags werkweek. 

1951-1969. 
  

1 omslag. 
     
 
2.1.6.4  

  

Personeelsformatie. 

  

     
434-435.  Stukken betreffende de personeelsbezetting. 

1937-1951, 1953-1968. 
 
434. 1937-1951. 
435. 1953-1968. 

  
2 omslagen. 

     
 

2.1.6.5 

  

Rechten van het personeel. 

  

     
436.  Kinderbijslagverordening, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging 

ervan. 
1940-1949. 

  
 
1 omslag. 

     
437-441.  Bezoldigingsverordeningen, met stukken betreffende de vaststelling, wijziging 

en intrekking ervan. 
1940-1969. 
 
437. 1940-1948. 
438. 1949-1953. 
439. 1954-1955.440. 1956-1963. 

  
 
5 omslagen. 
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441. 1964-1969. 
     
442.  Toelageverordening 1940, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1941-1942. 
  

1 omslag. 
     
443-462.  Dossiers inzake het treffen van salarismaatregelen. 

1942, 1950-1951, 1953-1957, 1959-1969. 
 
443. 1942. 
444. 1950. 
445. 1951. 
446. 1953. 
447. 1954. 
448. 1955. 
449. 1956. 
450. 1957. 
451. 1959. 
452. 1960. 
453. 1961. 
454. 1962. 
455. 1963. 
456. 1963, 1964, 1965. 
457. 1964. 
458. 1965. 
459. 1966. 
460. 1967. 
461. 1968. 
462. 1969. 

  
20 omsla-
gen. 

     
463.  Verordening tot toekenning van een gratificatie aan personeel van de gemeen-

te, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1947. 

  
 
1 omslag. 

     
464.  Verordening regelende van het verhaal van bijdragen ingevolge artikel 42 en 

42a van de pensioenwet, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1949. 

  
 
1 omslag. 

     
465.  Verplaatsingskostenbesluit, met stukken betreffende de vaststelling en wijzi-

ging ervan. 
1950-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
466.  Interimregeling ziektekosten personeel, met stukken betreffende de vaststel-

ling, wijziging en intrekking ervan. 
1951-1954. 

  
 
1 omslag. 

     
467.  Kindertoelageverordening, met stukken betreffende de vaststelling, wijziging 

en intrekking ervan. 
1951-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
468.  Stukken betreffende het toekennen vakantie-toelage. 

1951-1969. 
  

1  omslag. 
     
469.  Stukken betreffende de geneeskundige controle van gemeentepersoneel. 

1951-1969. 
  

1 omslag. 
     
470.  Verordening tot regeling van een compensatie van het werknemersaandeel in 

de premie voor de wachtgeld- en werkloosheidsuitkering voor enige groepen 
van gemeentepersoneel, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1952. 

  
 
 

     
1  Uitkeringsverordening, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging   
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omslag.47
1. 

ervan. 
1954-1966. 

 
1 omslag. 

     
472.  Studietoelageverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1955-1956, 1959-1960. 
 

  
1 omslag. 

     
473.  Stukken betreffende toelagen in verband met weersomstandigheden. 

1956-1963. 
  

1 omslag. 
     
474.  Bezoldigingsregelingen, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging 

ervan. 
1956-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
475.  Huurcompensatieverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan.

1958, 1962, 1964. 
  

1 omslag. 
     
476.  Regeling inzake het toekennen van gratificatie aan bestuurders van 

motorrijtuigen van de gemeente, met stukken betreffende de vaststelling 
ervan. 
1957-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
477.  Duurtetoeslagverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1958, 1969. 
  

1  omslag. 
     
478.  Uitkeringsverordening uitkering ineens, met stukken betreffende de 

vaststelling ervan. 
1960, 1965. 

  
 
1 omslag. 

     
479.  Spaarverordening, met stukken betreffende de vaststelling, wijziging en intrek-

king ervan. 
1960-1966.  

  
 
1 omslag. 

     
480.  Franje-uitkeringsverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan.

1961-1962. 
  

1 omslag. 
     
481.  Trenduitkeringsverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1963-1965. 
  

1 omslag. 
     
482.  Verordening regelende de toekenning van een tegemoetkoming in bovenmati-

ge ziektekosten aan enkele groepen IZA-deelnemers, met stukken betreffen-
de de vaststelling ervan. 
1963-1968. 

  
 
 
1 omslag. 

     
483.  Verordening bijzondere uitkering, met stukken betreffende de vaststelling er-

van. 
1965-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
484.  Verordening pensioenverhaaluitkering, met stukken betreffende de vaststelling 

ervan. 
1967. 
 

  
 
1 omslag. 

     
2.2  Taakuitvoering   

     
 
2.2.1 

  

Openbare orde. 

  

     
485.  Dossier inzake het eervol ontslag van Jannes Slot als onbezoldigd veldwach-

ter. 
1936. 
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1 
omslag.48
6. 
 

 Verordeningen op de heffing van een belasting op vermakelijkheden en de 
verordening tot wijziging der verordening op de heffing van een belasting op 
vermakelijkheden, met stukken betreffende de vaststelling en uitvoering 
ervan. 
1936-1943. 

  
 
 
1 omslag. 

     
487.  Stukken betreffende de wijziging van het Algemeen Reglement van politie. 

1936-1946. 
  

1 omslag. 
     
488.  Dossiers inzake het verlenen van vergunningen ten behoeve van lichtreclame-

bakken. 
1936-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
489.  Dossiers inzake het verlenen van vergunningen  ten behoeve van markiezen 

en zonneschermen. 
1937-1954. 

  
 
1 omslag. 

     
490.  Dossiers inzake het verlenen van vergunningen  ten behoeve van uithangbor-

den en muurkastjes. 
1937-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
491.  Dossiers inzake het verlenen van vergunningen ten behoeve van benzinepom-

pen. 
1938-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
492.  Dossiers inzake  het verlenen van vergunningen ten behoeve van het plaatsen 

van automaten. 
1938-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
493.  Dossiers inzake het verlenen van vergunningen ten behoeve van reclamebor-

den. 
1939-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
494.  Politionele maandrapporten. 

1943-1945. 
  

1 omslag. 
     
495.  Stukken betreffende de bekendmaking van regels  met betrekking tot de 

openbare orde van de Rijkscommissaris van het bezette Nederlandse gebied 
door de burgemeester.  
1940-1942. 

  
 
 
1 omslag. 

     
496.  Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan collectes en liefdadig-

heid. 
1943-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
497.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor evenementen, 

toneel- en muziekuitvoeringen en bijeenkomsten. 
1943-1946. 

  
1 omslag. 

     
498.  Stukken betreffende de inlevering en afgifte van wapens en wapenvergunning-

en. 
1943-1946. 

  
 
 
1 omslag. 

     
499.  Circulaires van de Gewestelijke Politiepresident. 

1944. 
  

1 omslag. 
     
500.  Recherchelijsten. 

1944. 
  

1 omslag. 
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501.  Stukken betreffende  klachten van burgers. 
1945. 

  

     
1 
omslag.50
2. 

 Stukken betreffende het plaatsen van urinoirs te Wolvega en Noordwolde. 
1946-1965. 

  
1 omslag. 

     
503-504.  Stukken betreffende de aanstelling en ontslag als onbezoldigd ambtenaar van 

de rijks- of gemeentepolitie. 
1946-1956, 1958-1969. 
 
503. 1946-1956. 
504. 1958-1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
505.  Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen en het verlenen van onthef-

fingen ten behoeve van wegwedstrijden en oriënteringsritten.  
1947-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
506.  Algemene Politieverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan.

1948. 
  

1 omslag. 
     
507.  Verordening op de heffing van een vermakelijkheidsbelasting, met stukken 

betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1948-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
508.  Dossiers inzake het verlenen van vergunningen ten behoeve van een stand-

plaats voor de verkoop van vis. 
1948-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
509.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning ten behoeve van rijwielrek-

ken. 
1948,1969. 

  
 
1 omslag. 

     
510.  Dossiers inzake  het verlenen van vergunningen ten behoeve van waarschu-

wingsborden en spandoeken. 
1950-1968; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
511.  Dossier inzake de ontheffing van artikel 53a van de Algemene Plaatselijke 

verordening van het verbod om vee te doen dekken op van de openbare  we-
gen zichtbare plaatsen. 
1954. 

  
 
 
1 omslag. 

     
512.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning voor het hebben en houden 

van een stoep van betontegels. 
1957. 

  
 
1 omslag. 

     
513.  Voorschriften inzake benoeming en bezoldiging reserve-politie. 

1958-1969. 
  

1 omslag. 
     
514.  Stukken betreffende het aangaan van verbandakten reserve-politie. 

1958-1969. 
  

1 omslag. 
     
515.  Dossier inzake de benoeming van de vrijwilligers van de reserve-politie tot 

onbezoldigd ambtenaar van de gemeentepolitie. 
1959-1961. 

  
 
 
1 omslag. 

     
516.  Instructie voor de onbezoldigde ambtenaren van het korps van 

gemeentepolitie, met stukken betreffende de vaststelling, wijziging en verval-
len ervan. 
1960-1966. 

  
 
 
1 omslag. 
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517.  Instructie voor de vrijwilligers van de reserve-politie, onbezoldigd ambtenaar 

van het korps van gemeentepolitie zijnde, met stukken betreffende de 
vaststelling en wijziging ervan. 1961-1966. 

  
 
 
1 omslag. 

     
518. 
 

 Dossier inzake het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van banken 
langs wegen nabij Noordwolde. 
1962. 

  
 
1 omslag. 

     
519.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen ten behoeve van het 

plaatsen van brievenbussen. 
1965-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
520.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning ten behoeve van verwijsbord-

jes van het VVV te Wolvega. 
1968. 

  
 
1 omslag. 

     
521.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning aan M. Slager voor het hou-

den van een minimarkt te Wolvega. 
1968. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.2 

  

Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingen. 

  

     
 
2.2.2.1 

  

Burgerlijke stand. 

  

     
522-523.  Tienjaarlijkse tafels, alfabetische naamindices op de registers van de burgerlij-

ke stand. 
1933-1970. 
 
522. 1933 - 1960. 
523. 1961 - 1970. 

  
 
2 banden. 

     
524-557.  Register van de burgerlijke stand, bevattende de akten van geboorten, 

huwelijken en echtscheidingen en overlijden. 
1936-1969. 
N.B. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn deze stukken na respectievelijk 
honderd, vijfenzeventig en vijftig jaar openbaar. 
 
524. 1936. 
525. 1937. 
526. 1938. 
527. 1939. 
528. 1940. 
529. 1941. 
530. 1942. 
531. 1943. 
532. 1944. 
533. 1945. 
534. 1946. 
535. 1947. 
536. 1948. 
537. 1949. 
538. 1950. 
539. 1951. 
540. 1952. 
541. 1953. 
542. 1954. 
543. 1955. 

  
 
34 banden 
en  
1 omslag. 
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544. 1956. 
545. 1957. 
546. 1958. 
547. 1959.548. 1960. 
549. 1961. 
550. 1962;  + supplement. 
551. 1963. 
552. 1964. 
553. 1965. 
554. 1966. 
555. 1967. 
556. 1968. 
557. 1969. 

 
 
 
 
 

     
558.  Verordening bepalende de uren waarop de bureaus van de burgerlijke stand 

voor het publiek geopend zullen zijn, met stukken betreffende de vaststelling 
en wijziging ervan.  
1937-1961. 

  
 
 
1 omslag. 

     
559.  Verordening regelende de verdeling der werkzaamheden tussen de verschil-

lende ambtenaren van de burgerlijke stand, met stukken betreffende de vast-
stelling en wijziging ervan.  
1937-1961. 

  
 
 
1 omslag. 

     
560.  Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging ambtenaren burgerlijke 

stand. 
1937-1965. 

  
 
1 omslag. 

     
561.  Stukken betreffende de aanschaf van een toga ten behoeve van de ambte-

naar burgerlijk stand. 
1953-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
562.  Stukken betreffende het handhaven en opheffen van het bureau voor de bur-

gerlijke stand te Noordwolde. 
1958-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.2.2 

  

Bevolking. 

  

     
563.  Register met kennisgevingen inzake het Nederlanderschap en het Ingezeten-

schap. 
1901-1961. 

  
 
1 band. 

     
564-565.  Register  van ingekomen personen. 

1936-1938. 
 
564. 1936. 
565. 1937-1938. 

  
2 banden. 

     
566-567.  Register van vertrokken personen. 

1936-1938. 
 
566. 1936. 
567. 1937-1938. 

  
2 banden. 

     
568-571.  Staten met bevolkingsgegeven. 

1936-1969. 
 
568. 1936-1949. 
569. 1950-1958. 
570. 1959-1966. 

  
4 omslagen. 
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571. 1967-1969. 
     
572-650.  AArchiefregister@, register houdende afschriften van persoonskaarten van ver-

trokken en overleden personen. 
1936-1966. 
N.B. Deze inventarisnummers zijn van openbaarheid uitgesloten op grond van 
de Wet Gemeentelijke Basis administratie. 
 
572. A.  
573. Bakker. 
574. Van Balen-Berends. 
575. Berg-Betram. 
576. Bes-Bloem. 
577. Bloemberg-de Boer F. 
578. de Boer G.-de Boer Z. 
579. V.d. Boer-Borst. 
580. Bos-Bosklopper. 
581. Bosma-Bouma. 
582. Bouman-Broers. 
583. Broersema-Bruin. 
584. De Bruin-Bijker. 
585. Bijkerk-Cuperus. 
586. Daalman-Deppe. 
587. Derking-Dragt. 
588. Dragtsma-Dijkman. 
589. Dijkmans-Eissens. 
590. Eits-van Es. 
591. Eshuis-F. 
592. G.-de Graaf. 
593. V.d. Graaf-Gijs. 
594. H.-Hankel. 
595. Hannema-Heida. 
596. Heide-Hettinga. 
597. Heumos-Hoekstra I. 
598. Hoekstra J.-Hofstee. 
599. Hofstra-Hoogeveen. 
600. Hoogh-Huiskes. 
601.   Huisman-Janken. 
602. Jans-de Jong B. 
603. De Jong C.-de Jong W. 
604. De Jong Y.-Kanon. 
605. Kansen-Klein. 
606. De Klein-Koksma. 
607. Kooldijk-Koopmans H. 
608. Koopmans I.-Krekt. 
609. Kremer-Kruis. 
610. Kruit-Kuperus. 
611. Kurk-de Lange J. 
612. De Lange K.-Lem. 
613. Leman-Loek. 
614. Loen-Marinus. 
615. Maris-Menger I. 
616. Menger J.-Middelhof. 
617. Middendorp-Mik. 
618. Mulder-Nekeman. 
619. De Nekker-te Nijenhuis. 
620. Nijholt-Oom. 
621. Oomen-Oosterhuis. 
622. Oosterkamp-Ouendag. 
623. Oukes-Pieters. 
624. Pieterse-Postlar. 

  
 
79 banden. 
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625. Postma-Pijz. 
626. Quartel-Roders. 
627. Roe-Rusch. 
628. Russchen-Schief. 
629. Schiere-Schram. 
630. Schrama-Simons. 
631. v. Sindersen-v.d. Sluis. 
632. Sluizeman-Span. 
633. Spanjer-Stokvis. 
634. Stol-Te. 
635. Th-Vaar. 
636. Vaas-v.d.Veen R. 
637. V.d. Veen S.-Veldhuizen G. 
638.  Veldhuizen H.-Verhagen. 
639. Verheul-Visser R. 
640. Visser S.-Vos. 
641. De Vos-de Vries G. 
642. De Vries H.-de Vries M. 
643. De Vries N.-v.d. Wal G. 
644. V.d. Wal H.-Weerk. 
645. Weert-Westerveld. 
646. Westra-de Wilt. 
647. Wind-Wouda. 
648. Woudberg-X. 
649. Y.-Zoer. 
650. Zoest-Slot. 

     
651.  Stukken betreffende de naturalisatie van diverse personen. 

1936-1958, 1968-1969. 
  

1 omslag. 
     
652.  Stukken betreffende de invoering van het gezinspersoonskaartenstelsel. 

1938-1939. 
  

1 omslag. 
     
653.  Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot vreemdelingen. 

1938-1942,1945. 
  

1 omslag. 
     
654.  Dossier inzake de uitbreiding van het aantal bevolkingsagenten. 

1942-1946,1967-1968. 
  

1 omslag. 
     
655.  Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over personen. 

1944-1946. 
  

1 omslag. 
     
656.  Voorschriften van de Rijks inspectie van de bevolkingsregisters en het 

Ministerie van Binnenlandse zaken met betrekking tot de inrichting der 
bevolkingsboekhouding. 
1945-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
657.  Voorschriften met betrekking tot de afgifte, verlenging, intrekking en rijksleges 

van paspoorten en visa. 
1946-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
658.  Stukken betreffende richtlijnen omtrent het verstrekken van gegevens uit het 

bevolkingsregister. 
1946-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
659.  Stukken betreffende mededelingen van het hoofd van de Rijksidentificatie-

dienst over politieke delinquenten. 
1947-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
660-661.  Stukken betreffende de uitkomsten van de volkstelling. 

1947,1960. 
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660. 1947. 
661. 1960. 

     
2 
omslagen.
662-663. 

 Stukken betreffende het toekennen en wijzigen van huisnummers. 
1948-1968. 
 
662. 1948-1954. 
663. 1955-1968. 

  
2 omslagen. 

     
664.  Voorschriften met betrekking tot het verkrijgen of verlies van het Nederlander-

schap en toeristenkaarten. 
1948-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
665.  Stukken betreffende de inrichting van de bevolkingsboekhouding. 

1949,1966. 
  

1 omslag. 
     
666.  Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling met 

de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland 
inzake aankoop en gebruik van een selectie-drukmachine. 
1953-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
667.  Dossier inzake de machtiging van het ministerie van Justitie tot het gebruik 

van losbladige registers. 
1961. 

  
 
1 omslag. 

     
668.  Voorschriften met betrekking tot het vreemdelingentoezicht. 

1961-1964. 
  

1 omslag. 
     
----  AArchiefregisters@, register houdende afschriften van persoonskaarten van 

vertrokken en overleden personen. 
1966-heden. 
N.B. dit register is van openbaarheid uitgesloten op grond van de Wet Ge-
meentelijke Basis administratie. 

  
 
 
 
 
 
 

     
2.2.2.3  Verkiezingen.   

     
669-676.  Processen-verbaal van de stembureaus van de verkiezing van de 

Staten-Generaal. 
1937, 1946, 1948, 1952, 1956, 1959, 1963, 1967. 
 
669. 1937. 
670. 1946. 
671. 1948. 
672. 1952. 
673. 1956. 
674. 1959. 
675. 1963. 
676. 1967. 

  
 
8 omslagen. 

     
677-683.  Processen-verbaal van de stembureaus van de verkiezingen van de 

Provinciale Staten. 
1939, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966. 
 
677. 1939. 
678. 1946. 
679. 1950. 
680. 1954. 
681. 1958. 

  
 
7 omslagen. 
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682. 1962. 
683. 1966. 

     
684.  Verordening houdende de verdeling ten behoeve van verkiezingen in stemdis-

tricten en aanwijzing van het hoofd stembureau en de verordening tot aanwij-
zing van stemlokalen krachtens artikel 63 der Kieswet, met stukken betreffen-
de de vaststelling en wijziging ervan. 
1946-1952. 

  
 
 
1 omslag. 

     
685.  Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het ministerie van 

justitie aan het uitsluiten van het kiesrecht. 
1946-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
686.  Stukken betreffende de stemdistricten-indeling en -aanwijzing van zittingsloka-

len. 
1953-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
687.  Processen-verbaal van vernietiging van verkiezingstukken. 

1955-1967. 
  

1 omslag. 
     
688.  Stukken betreffende de uitslagen van de verkiezingen van leden van de Twee-

de Kamer. 
1956-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.3  

  

Openbare zedelijkheid. 

  

     
689.  Register van houders van vergunningen voor het tappen en slijten van 

alcoholhoudende dranken. 
1905. 

  
 
1 band. 

     
690.  Register van verlofhouders voor de verkoop van alcoholhoudende dranken, 

andere dan sterke dranken en van alcoholvrije dranken. 
1905. 

  
 
1 band. 

     
691.  Register van verleende vergunningen in het kader van de Drankwet. 

1911-1969. 
  

1 omslag. 
     
692. 
 

 Stukken betreffende het ter kennis brengen aan houders van hondenkarren 
van een algemene keuring van trekhonden en hondenkarren. 
1947-1956. 

  
 
1 omslag. 

     
693.  Verordening regelende het heffen van vergunningsrecht voor de verkoop van 

sterke drank in het klein en de verordening regelende de heffing van verlof-
recht van zwak-alcoholische drank in het klein, met stukken betreffende de 
vaststelling en wijziging ervan. 
1950. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
694.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een 

miniatuur-autoracebaan in de cafézaal van het pand Grindweg 91 te 
Munnekeburen. 
1967. 

  
 
 
1 omslag. 

     
695.  Vergunningrechten voor de verkoop van sterke drank in het klein.  

1967-1969. 
  

1 omslag. 
     
696.  Verlofrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein.  

1967-1969. 
  

1 omslag. 
     
 
2.2.4 

  

Openbare gezondheid. 
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2.2.4.1 

  

Organisatie van de gezondheidszorg. 

  

     
697.  Jaarverslagen, ingekomen  van de gemeentegeneesheren en vroedvrouwen.

1936-1949. 
  

1 omslag. 
     
698.  Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging en rechtspositie van de ge-

meente-geneesheren. 
1937-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
699.  Dossier inzake vernieuwing van de borgstelling ten behoeve van het zieken-

huis in Heerenveen. 
1938. 

  
 
1 omslag. 

     
700.  Instructie voor gemeente-geneesheren, belast met de armenpraktijk. 

1947. 
  

1 omslag. 
     
701.  Verslagen  van de geneeskundige en sociaalhygiënische toestand.  

1950, 1952-1953. 
  

1 omslag. 
     
702.  Dossier inzake het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor de 

gezondheidsdienst met de gemeenten Ooststellingwerf en Lemsterland. 
1952-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
703-704.  Stukken betreffende de deelname in de stichting Gezondheidscentrum te Wol-

vega. 
1954-1968; met tekeningen. 
N.B. zie voor de einddeklaratie het archief 1970-.... 
 
703. 1954-1967. 
704. 1968-1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
705.  Dossier inzake het lidmaatschap van het Nederlands Congres voor openbare 

gezondheidsregeling. 
1959. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.4.2   

  

Toezicht op producten. 

  

     
706.  Verordening op de keuring van waren, met stukken betreffende de vaststelling 

en wijziging ervan. 
1936-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
707.  Verordening betreffende het bewaren en ter beschikking stellen van afvallen 

van levensmiddelen, het ter beschikking stellen van dierlijke afvallen en van 
kadavers van honden en katten, met stukken betreffende de vaststelling 
ervan. 
1940. 

  
 
 
1 omslag. 

     
708. 
 

 Verordening tot heffing van schutgelden, met stukken betreffende de vaststel-
ling ervan. 
1947-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
709.  Stukken betreffende opgaven  van de krachtens artikel 13, 2e lid der Waren-

wet verschuldigde rechten. 
1967-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.4.3 

  

Besmettelijke ziekten. 
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710.  Register van kennisgevingen van vastgestelde of vermoedelijke gevallen van 
besmettelijke ziekten. 
1930-1962. 

  
 
1 band. 

     
711.  Verordening op de heffing van besmettelijke ziektegelden, met stukken betref-

fende de vaststelling en wijziging ervan. 
1937-1950. 

  
1 omslag. 

     
712.  Dossier inzake de verlenging van de overeenkomst betreffende het gebruik 

van de barak staande op het terrein van het ziekenhuis te Heerenveen voor de 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. 
1940-1952. 

  
 
 
1 omslag. 

     
713.  Verordening ter voorkoming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten 

op scholen en in kinderbewaarplaatsen, met stukken betreffende de vaststel-
ling ervan. 
1942-1950. 

  
 
 
1 omslag. 

     
714.  Verslag van de resultaten van bevolkingsonderzoeken op longtuberculose. 

1949-1966. 
  

1 omslag. 
     
 
2.2.4.4 

  

Aangelegenheden betreffende lijken. 

  

     
715. 
 

 Brief inzake de goedkeuring van begraving van J. Otten in eigen graf van der-
den. 
1936. 

  
 
1 omslag. 

     
716.  Stukken betreffende de afkoop van onderhoudsrecht op graven. 

1936-1956. 
  

1 omslag. 
     
717.  Stukken betreffende het aanwijzen van lijkschouwers. 

1936-1966. 
  

1 omslag. 
     
718-720.  Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de identificatie en 

het begraven van militairen. 
1940-1961. 
 
718. 1940-1945. 
719. 1945-1949. 
720. 1950-1961. 

  
 
3 omslagen. 

     
721-725.  Stukken betreffende het verlenen van recht van eigen graf. 

1940-1969. 
 
721. 1940-1952. 
722. 1953-1962. 
723. 1963-1965. 
724. 1966-1968. 
725. 1969. 

  
5 omslagen. 

     
726.  Verordening op de Algemene Begraafplaats te Wolvega, met stukken betref-

fende de vaststelling en wijziging ervan. 
1941-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
727.   Bekendmaking van het overlijden van Jan Smit,  doodgeschoten op grond van 

regelen van het Politie-Standrecht. 
1943. 

  
 
1 omslag. 

     
728.  Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere begraafplaats te Noord-

wolde. 
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1945-1948. 1 omslag. 
     
729-733.  Stukken betreffende de overschrijving van het uitsluitend recht om voor onbe-

paalde tijd lijken te begraven in graven op de algemene begraafplaats. 
1945-1969.729. 1945-1952. 
730. 1953-1959. 
731. 1960-1963. 
732. 1964-1965. 
733. 1966-1969. 

  
 
 
5 omslagen. 

     
734.  Stukken betreffende het plaatsen van grafkelders op de algemene begraaf-

plaats te Wolvega. 
1946-1949. 

  
 
1 omslag. 

     
735.  Stukken betreffende de herbegraving van in Duitsland begraven Nederlandse 

oorlogsslachtoffers. 
1947-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
736.  Verordening tot het heffen van begrafenisrechten en andere kosten met be-

trekking tot de algemene begraafplaats, met stukken betreffende de vaststel-
ling en het vervallen ervan. 
1949-1954. 

  
 
 
1 omslag. 

     
737-739.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van 

grafmonumenten op de algemeen begraafplaats te Wolvega. 
1950-1955, 1962-1969. 
 
737. 1950-1955. 
738. 1962-1966. 
739. 1967-1969. 

  
 
3 omslagen. 

     
740.  Verordening op de heffing van begrafenisrechten, met stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging ervan. 
1954-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
741.  Stukken betreffende verklaringen van afstand van graven op de algemene 

begraafplaats te Wolvega. 
1956-1959, 1961-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
742.  Stukken betreffende de uitbreiding van de algemene begraafplaats te Wolve-

ga en de bouw van een urnenbewaarplaats. 
1958-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
743.  Stukken betreffende het verlenen van het recht tot plaatsen van een asbus in 

de urnentuin van de algemene begraafplaats te Wolvega. 
1963-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
744.  Dossier inzake de bouw van een rouwkamer te Noordwolde. 

1965-1968; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
 
2.2.4.5 

  

Milieuhygiëne. 

  

     
745.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot het maken van een 

aansluiting op het gemeente-riool. 
1936-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
746.  Stukken betreffende de aanleg van riolering in Noordwolde, De Blesse en 

Wolvega. 
1936-1954; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 
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747-768.  Verleende hinderwetvergunningen. 
1936-1969; met tekeningen. 
 
N. B. de betreffende vergunningen zijn chronologisch geordend en toegank-
elijk op adres via een kaartsysteem op de afdeling milieu. 
 
747. 1936. 
748. 1937. 
749. 1938. 
750. 1939. 
751. 1940-1945. 
752. 1946-1948. 
753. 1949-1952. 
754. 1953, januari 1-1955, juli 31. 
755. 1955, augustus 1-1955, december 31. 
756. 1956. 
757. 1957. 
758. 1958. 
759. 1959. 
760. 1960. 
761. 1961. 
762. 1962. 
763. 1963-1964. 
764. 1965. 
765. 1966. 
766. 1967. 
767. 1968. 
768. 1969. 

  
22 omsla-
gen. 
 

     
769.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot het inzamelen van 

afvallen van levensmiddelen. 
1940-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
770.  Verordening op de heffing van een rioolbelasting/rechten, met stukken betref-

fende de vaststelling en wijziging ervan. 
1947-1960. 

  
 
1 omslag. 

     
771-772.  Verordening op de heffing van reinigingsrechten, met stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging ervan. 
1947-1954, 1963-1967. 
 
771. 1947-1954. 
772. 1963-1967. 

  
 
2 omslagen. 

     
773.  Verordening op de heffing van rechten voor de afgifte van verklaringen, dat 

geen wandgedierte is aangetroffen, met stukken betreffende de vaststelling en 
intrekking ervan. 
1947-1967. 

  
 
 
1 omslag. 

     
774.  Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot aansluiting op het 

openbaar riool in Wolvega. 
1949-1969. 

  
 
1 pak. 

     
775.  Stukken betreffende het jaarlijks verlenen van ontheffingen van artikel 73 der 

algemene politieverordening van het voor de bebouwde kom geldende verbod 
om mesthopen of verzamelingen van mest, ingekuild gras of dergelijke aan te 
leggen of te hebben.  
1950-1965; met tekening. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
776.  Stukken betreffende de algemene bekendmaking van de verplichte aansluiting 

op de reinigingsdienst. 
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1951-1952. 1 omslag. 
     
777.  Dossier inzake de vergunning van de NV Nederlandse Spoorwegen tot het 

hebben van een rioolleiding in de kruising spoorweg 
Arnhem-Leeuwarden.1951-1953. 

  
 
1 omslag. 

     
778.  Stukken betreffende de aansluiting bij de reinigingsdienst van diverse dorpen 

en aanschaf van materieel. 
1951-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
779-780.  Stukken betreffende aanschrijving, ontheffing en uitstel van verplichte aanslui-

ting op het openbaar riool. 
1952-1969. 
 
779. 1952-1956. 
780. 1957-1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
781.  Stukken betreffende de aanleg van riolering te Noordwolde. 

1953-1967; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
782.  Stukken betreffende de bouw van een rioolgemaal te Wolvega en het aang-

aan van overeenkomsten met het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf  voor de leve-
ring van elektrische energie ten behoeve van de rioolbemaling te Wolvega. 
1953-1969; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
783.  Stukken betreffende de medewerking aan de instelling van een provinciale 

commissie tot bestudering van het vraagstuk van de vuilverwijdering en -ver-
werking. 
1954. 

  
 
 
1 omslag. 

     
784.  Stukken betreffende de vervuiling van de Noordwoldervaart. 

1954-1964. 
  

1 omslag. 
     
785.  Stukken betreffende de verzoeken aan gedeputeerde staten tot verlenen van 

vergunning ingevolge de Hinderwet, tot het oprichten van een stort- en 
sorteerplaats voor huisvuil, enig bedrijfsafval en faecaliën aan de Jokweg te 
De Hoeve en nabij de Hogeweg te Oldelamer.  
1956-1964. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
786.  Stukken betreffende de aanleg van riolering te Wolvega. 

1956-1968; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
787.  Dossier inzake de toestemming van Rijkswaterstaat tot de aanleg van riolering 

te De Blesse. 
1958; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
788.  Verordening op de heffing van reinigingsrechten, met stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging ervan. 
1958-1960. 

  
 
1 omslag. 

     
789.  Stukken betreffende de advisering aan gedeputeerde staten omtrent het verle-

nen van vergunningen voor het lozen van ongezuiverd afvalwater door fabrie-
ken. 
1961-1967. 

  
 
 
1 omslag. 

     
790.  Stukken betreffende de vervuiling van openbaar water. 

1961-1968. 
  

1 omslag. 
     
791.  Stukken betreffende het verlenen van een vergunning ingevolge de Hinderwet 

voor het storten van vuil in petgaten in het waterschap Oldelamer. 
1962-1964. 

  
 
1 omslag. 
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792.  Circulaires en voorschriften van het provinciaal bestuur betreffende vuilverwij-

dering en verwerking in Friesland. 
1963-1969. 

  
 

     
1 
omslag.79
3. 

 Dossier inzake de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
1965-1969; met tekeningen. 

  
1 omslag. 

     
794.  Eindrapport van de commissie vuilverwerking industrieschap Oostelijk Fries-

land. 
1966. 

  
 
1 omslag. 

     
795.  Stukken betreffende het concentreren van een op een plaats van de waterzui-

vering te Noordwolde. 
1967-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.4.6. 

 

  

Voedsel en (drink)watervoorziening. 

  

     
796.  Dossier inzake de goedkeuring van het besluit tot verkoop van grond aan de 

N.V. Intercommunale Waterleiding ten behoeve van de bouw van een waterto-
ren. 
1938-1940. 

  
 
 
1 omslag. 

     
797.  Stukken betreffende de exploitatie van de noodkeuken. 

1940-1945. 
  

1 omslag. 
     
798-799.  Stukken betreffende de aansluiting op het waterleidingnet. 

1943-1966; met tekeningen. 
 
798. dorpen. 
799. aansluitingsplannen. 

  
2 omslagen. 

     
800.  Stukken betreffende de aanvaarding en invoering van het industrialiseringswa-

terleidingsplan in Oost-Friesland (Noordwolde en omgeving). 
1949-1964; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
801-802.  Stukken betreffende de aanleg van drinkwatervoorzieningen in onrendabele 

gebieden. 
1952-1969; met tekeningen. 
 
801. 1952-1962. 
802. 1963-1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
803.  Dossier inzake de advisering aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot de 

vergunning voor grondwateronttrekking aan de N.V. Intercommunaal Waterlei-
ding Gebied Leeuwarden ten behoeve van het pompstation te Oldeholtpade.
1959-1960. 

  
 
 
1 omslag. 

     
804.  Stukken betreffende de fluoridering van het drinkwater. 

1960-1968. 
  

1 omslag. 
     
805.  Dossier inzake de inventarisatie van drinkwatervoorziening in noodgevallen.

1967; met tekening. 
  

1 omslag. 
     
806.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 16, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de uitbreiding van het waterleidingnet, met stuk-
ken betreffende de vaststelling ervan.  
1967; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 
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2.2.4.7 

  

Bestrijding van ongedierte. 

  

     
807.  Verordening inzake de bestrijding van ongedierte, met stukken betreffende de 

vaststelling en intrekking ervan.1947,1967. 
  

 
1 omslag. 

     
 
2.2.5 

  

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

  

     
 
2.2.5.1 

  

Ruimtelijke ordening. 

  

     
808-821.  Uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Wolvega, met stukken betreffen-

de de vaststelling en herziening ervan. 
1936-1965; met tekeningen. 
 
808. vaststelling. 

1936-1946  
809. herziening ten behoeve van industrievestiging. 

1947. 
810. herziening ten behoeve van het verleggen van de Anjelierstraat.

1951-1952. 
811. herziening ten behoeve woningbouw. 

1952. 
812. herziening ten behoeve van de bouw van een r.k.-school. 

1952-1953. 
813. herziening ten behoeve van het verbeteren van het kruispunt 

Hoofdstraat-Oost - Van Harenstraat. 
1952-1953. 

814. herziening ten behoeve van de bouw van een r.k.-ambachts-
school. 
1953-1954. 

---- herziening 1953-1962.  
 N.B. zie inventarisnummer 833. 

815. herziening ten behoeve van de bouw van een benzinestation van 
de firma Gouma. 
1954. 

816. herziening ten behoeve van de bouw van een christelijke kleuter-
school. 
1955. 

817. herziening ten behoeve van woningbouw aan de Zilverlaan en 
Grindweg. 
1955-1957. 

818. herziening ten behoeve van de verwezenlijking van plan Zuid. 
1956-1957. 

819. herziening ten behoeve van de bouw van een lagere technische 
school. 
1959. 

820. herziening ten behoeve van de industrialisatie van de subskern.
1960-1961. 

---- herziening 1961 - 1965. 
N.B. zie inventarisnummer 835. 

821. Herziening in verband met de uitbreiding van tennisbanen aan de 
Oranje Nassaulaan 1965. 
1961-1965. 

  
 
14 
omslagen. 

     
822-830.  Uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Noordwolde, met stukken betref-

fende de vaststelling en herziening ervan. 
1937-1961; met tekeningen. 

  
 
9 omslagen. 
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822. voorbereiding en bezwaren tegen vaststelling. 

1937-1939. 
823. herziening ten behoeve van woningbouw. 

1948-1949. 
824. herziening ten behoeve van de bouw van bejaardenwoningen 

nabij het Groene Kruis gebouw. 
1953-1954. 

825. vaststelling herziene uitbreidingsplan. 
N.B. waarbij voor een gedeelte goedkeuring van gedeputeerde 
staten is onthouden. 
1953-1958. 

826. herziening ten behoeve van de uitbreidingsmogelijkheid voor het 
garagebedrijf van A. Benthem. 
1954-1955. 

827. herziening ten behoeve van woningbouw Pastorie-Lombok.  
1955. 

---- de algemene tienjaarlijks herziening; zie inventarisnummer 848.
1955-1957. 

828. herziening ten behoeve van de verbetering van het industrieter-
rein. 
1957-1961. 

829. herziening ten behoeve van de bouw van een rotanmeubelfa-
briek van J. Mulder. 
1958-1959. 

830. herziening ten behoeve van de uitbreiding van de rietmeubelfa-
briek van de firma Groen. 
1959.  

 

     
831.   Dossier inzake de vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan voor de 

gemeente (uitgezonderd het dorp Wolvega) met bebouwingsvoorschriften. 
1939-1952; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
832-833.  Uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Oldeholtpade, met stukken be-

treffende de vaststelling en herziening ervan.  
1947-1948, 1953-1958; met tekeningen.  
 
832. 1947-1948. 
833. 1953-1958. 

  
 
1 omslag. 

     
834-836.  Uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Boijl, met stukken betreffende de 

vaststelling en herziening ervan. 
1948-1963; met tekeningen. 
 
834. herziening ten behoeve van nering- en andere kleine bedrijven  

 en alsmede de uitbreiding van de begraafplaats. 
1948-1950. 

835. vaststelling van de algehele herziening van het plan. 
1961-1963. 

836. algemene tien-jaarlijkse herziening 
1960-1962. 

  
 
3 omslagen. 

     
837-839.  Dossiers inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het 

dorp De Blesse. 
1949-1962; met tekeningen. 
 
837. herziening ten behoeve van de vestiging van industrie. 

1949-1950. 
838. herziening ten behoeve van woningbouw. 

1955-1956. 
839. herziening ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf van de 
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familie Spin en co. 
1959-1960. 

----  algemene tienjaarlijks herziening 
1960-1962. 
N.B. zie inventarisnummer 836. 

     
3 
omslagen.
840-841. 

 Dossiers inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het 
dorp Langelille. 
1950-1956; met tekeningen. 
 
840. herziening ten behoeve van de uitbreiding van de zuivelfabriek.

1950-1951. 
841. herziening ten behoeve van de bouw van plusminus 6 woningen.

1956. 

  
 
2 omslagen. 

     
842.  Dossier inzake de betaling van planschadevergoeding aan A. Rodermond. 

1951-1956; met tekening. 
  

1 omslag. 
     
843-845.  Dossiers inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het 

dorp Steggerda; met tekeningen. 
1951-1966. 
 
843. herziening ten behoeve van het stichten van een parochiehuis 

met verenigingsgebouw. 
1951-1952. 

844. herziening ten behoeve van woningbouw nabij de kerk. 
1956. 

845. herziening Steggerda II - niet vastgesteld. 
1966. 

  
 
3 omslagen. 

     
----  Dossier inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het 

dorp Nijeholtpade. 
1953-1958. 
N.B. zie inventarisnummer 825. 

  

     
846-847.  Uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Munnekeburen, met stukken 

betreffende de vaststelling en herziening ervan.  
1953-1963; met tekeningen. 
 
---- vaststelling van het herziene uitbreidingsplan. 

1953-1956. 
N.B. zie inventarisnummer 833. 

846. herziening ten behoeve van de aanleg  van een sportterrein. 
1958-1959. 

847. vaststelling ten behoeve van recreatieterreinen gelegen aan de 
Tjonger. 
1961-1963. 

  
 
2 omslagen. 

     
848.  Dossier inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het 

dorp De Hoeve. 
1955-1957. 

  
 
1 omslag. 

     
849.  Dossier inzake de wijziging van bebouwingsvoorschriften als bedoeld in artikel 

39 van de Woningwet behorende bij de herziene uitbreidingsplannen in on-
derdelen voor Wolvega, Oldeholtpa, Munnekeburen, Noordwolde 
(Pastorie-Lombok), Scherpenzeel, Noordwolde (Oosterstreek), De Hoeve, Ter 
Idzard, Langelille, Noordwolde (dorp), Nijeholtpade en Blesdijke. 
1955-1957. 

  
 
 
 
 
1 omslag. 

     
----  Dossier inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het 

dorp Ter Idzard. 
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1955-1957. 
N.B. zie inventarisnummer 825. 

     
850-851.  Uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Blesdijke, met stukken betreffen-

de de vaststelling en herziening ervan.  
1955-1958; met tekeningen.850. vaststelling ten behoeve van de bouw van 
circa 12 woningen. 

1955-1957. 
851. herziening ten behoeve van de boerderij van J. v.d. Voort. 

1958. 

  
 
2 omslagen. 
 

     
852-855.  Dossiers inzake de herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het 

dorp Scherpenzeel. 
1955, 1960-1964; met tekeningen. 
 
852. herziening ten behoeve van woningbouw aan de Grindweg, een 

openbaar gebouw en het wijzigen van de bebouwde kom. 
1955. 

853. herziening ten behoeve van de bouw van een school.  
1960-1961. 

854. partiële herziening ten behoeve van de uitbreiding van een 
schuur van H. Schaap. 
1961-1963. 

855. partiële herziening ten behoeve van de bouw van een loods voor 
het loonbedrijf van H. Schaap. 
1963-1964. 

  
 
4 omslagen. 

     
856.  Dossier inzake de wijziging van artikel 20 van de bebouwingsvoorschriften 

behorende bij het uitbreidingsplan in onderdelen. 
1959. 

  
 
1 omslag. 

     
857.  Dossier inzake het verstrekken van gegevens ten behoeve van de Nota van 

de Provinciale Planologische Dienst inzake de ruimtelijke ontwikkeling van het 
Friese platteland. 
1960-1965. 

  
 
 
1 omslag. 

     
858.  Dossier inzake de herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, bestem-

mingswijziging en rooilijnbepaling van het terrein van het voormalige café De 
Ooievaar ten behoeve van de bouw van een tankstation met restauratie. 
1961-1964; met tekening. 

  
 
 
1 omslag 

     
859.  Stukken betreffende de afwijzing van het saneringsplan ten behoeve van de 

centrum-accommodatie te Wolvega opgesteld door architectenbureau Oom 
en Kuipers te Groningen. 
1964-1968; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
858.  Voorschriften met betrekking tot de ruimtelijke ordening. 

1965-1967. 
  

1 omslag. 
     
----  Uitbreidingsplan in onderdelen voor terreinen aan de Spangahoekweg, met 

stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1966. 
N.B. zie archief vanaf 1970; inventarisnummer 1369. 

  

     
----  Uitbreidingsplan in onderdelen voor terreinen nabij de Wijde van de Linde, met 

stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1966. 
N.B. zie archief vanaf 1970;  inventarisnummer  1369. 

  

     
---- 
 

 Uitbreidingsplan in onderdelen voor terreinen aan de Boschoordweg nabij 
Boijl, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
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1966. 
N.B. zie archief vanaf 1970; inventarisnummer 1369. 
 

     
2.2.5.2  Volkshuisvesting.   

     
----  Verleende bouwvergunningen. 

1903-1973. 
N.B.  per jaar toegankelijk op register. Vanaf 1906 via een kaartsysteem toe-
gankelijk, maar helaas onvolledig.  

  

     
859.  Stukken betreffende de aanwijzing van terreinen als standplaats voor 

woonwagens. 
1936-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
860-882.  Stukken betreffende het onbewoonbaar verklaren van woningen. 

1936-1969. 
 
860. Wolvega. 
861. Noordwolde A tot en met O. 
862. Noordwolde P tot en met Z. 
863. Blesdijke. 
864. De Blesse. 
865. Boijl. 
866. De Hoeve. 
867. Ter Idzard. 
868. Munnekeburen. 
869. Nijeholtpade. 
870. Nijeholtwolde. 
871. Nijelamer. 
872. Nijetrijne. 
873. Oldeholtpade. 
874. Oldeholtwolde. 
875. Oldelamer. 
876. Oldetrijne. 
877. Peperga. 
878. Scherpenzeel. 
879. Sonnega. 
880. Spanga. 
881. Steggerda. 
882. Vinkega. 

 

  
23 omsla-
gen. 

     
883. 
 

 Verordening houdende algemene maatregelen ter bescherming van de be-
langen van derden, in verband met rooilijnen, bouwverboden en uitbreidings-
plannen, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1937-1957. 

  
 
 
1 omslag. 

     
884.  Bouwverordening, met stukken betreffende de wijziging ervan. 

1937-1965. 
  

1 omslag. 
     
885.  Stukken betreffende de vaststelling van bijzondere voor- en achtergevelrooilij-

nen. 
1938-1965; met tekeningen. 

  
 
1 pak. 

     
886.  Stukken betreffende de benoeming van leden van het bestuur van de woning-

stichting. 
1940-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
887. 
 

 Stukken betreffende de verlening van de ontruimingstermijnen van onbewoon-
baarverklaarde woningen. 
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1943-1969. 1 omslag. 
     
888.  Stukken betreffende de toewijzing en ontruiming van woningen. 

1945. 
  

1 omslag. 
     
889.  Verordening, houdende bepalingen in het belang van een juiste verdeling van 

de beschikbare woonruimte in de gemeente. 
1945. 

  
1 omslag. 

     
890.   Dossier inzake de aankoop van grond van P. Kruithof te Oldelamer, 

K. Posthumus te Noordwolde, A. Toepoel te Noordwolde en de Kerkvoogdij 
van de N.H. gemeente te Boijl ten behoeve van de bouw van woningen.  
1947-1948; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
891.  Stukken betreffende de vaststelling van woningbouwprogramma's. 

1947-1949. 
  

1 omslag. 
     
892.  Verordening houdende regelen voor het in bouwexploitatie brengen van gron-

den door particulieren, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1947-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
893.  Stukken betreffende de deelneming in de NV Bouwkas (Noord-)Nederlandse 

gemeenten. 
1947-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
894.  Stukken betreffende de benoeming van de leden van de commissie van 

advies inzake de verdeling van woonruimten. 
1947-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
895-898.  Stukken betreffende de verdeling van het bouwvolume. 

1948-1969. 
 
895. 1948-1958. 
896. 1954-1964 in verband met de ruilverkaveling Noordwolde en Lin-

de Zuid. 
897. 1954-1964; in verband met industrievestiging. 
898. 1959-1969. 

  
4 omslagen. 

     
899.  Staten van onbewoonbaar verklaarde woningen en noodverblijven. 

1949-1969. 
  

1 omslag. 
     
900.  Dossier inzake het instellen van de functie van woninginspectrice ten behoeve 

van de toezicht op woningen van de Woningstichting. 
1950-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
901.  Stukken betreffende de toewijzing van bouwvolume aan de Christelijke Wo-

ningbouwvereniging "de Stellingwerven". 
1951-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
902.  Stukken betreffende de goedkeuring van de statuten van de woningstichting.

1952-1961. 
  

1 omslag. 
     
903.  Staten van woningtekorten en woningzoekenden. 

1952-1969. 
  

1 omslag. 
     
904.  Stukken betreffende het verlenen van de benodigde voorschotten ten behoeve 

van de bouw van 12 woningen voor bejaarden in Noordwolde. 
1953-1957. 

  
 
1 omslag. 

     
905.  Stukken betreffende de uitvoering van de krotopruiming. 

1953-1962; met tekening. 
  

1 omslag. 
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906.  Stukken betreffende voorschriften en vergunningen voor ligplaatsen van 

woonschepen. 
1954. 

  
 
1 omslag. 

     
907.  Circulaires met betrekking tot de voorbereiding en rijksbijdrage van sanerings-

plannen. 
1954-1969. 

  
1 omslag. 

     
908-985.  Stukken betreffende de aanvraag van steun uit Rijks kas ten behoeve van 

woningwetwoningen. 
1954-1969. 
N.B. zie bijlage. 
 
908. Complex BV 13 - 8 woningen. 
909. Complex BV 45 - 6 woningen. 
910. Complex BV 56 - 8 woningen. 
911. Complex BV 63 - 30 woningen. 
912. Complex BV 94 - 20 woningen. 
913. Complex BV 104 - 10 woningen. 
914. Complex BV 139 - 10 woningen. 
915. Complex BV 146 - 41 woningen. 
916. Complex BV 147 - 19 woningen. 
917. Complex BV 158 - 4 woningen. 
918. Complex BV 168 - 7 woningen. 
919. Complex BV 169 - 17 woningen. 
920. Complex BV 174 - 31 woningen. 
921. Complex BV 188 - 12 woningen. 
922. Complex BV 191 - 12 woningen. 
923. Complex BV 201 - 12 woningen. 
924. Complex BV 217 - 50 woningen. 
925. Complex BV 250 - 12 woningen. 
926. Complex BV 251 - 4 woningen. 
927. Complex BV 260 - 18 woningen. 
928. Complex BV 272 - 6 woningen. 
929. Complex BV 346 - 36 woningen. 
930. Complex BV 366 - 35 woningen. 
931. Complex BV 372 - 9 woningen. 
932. Complex BV 374 - 35 woningen. 
933. Complex BV 375 - 8 woningen. 
934. Complex BV 403 - 12 woningen. 
935. Complex BV 406 - 8 woningen. 
936. Complex BV 431 - 6 woningen. 
937. Complex BV 444 - 15 woningen. 
938. Complex BV 445 - 20 woningen. 
939. Complex BV 530 - 10 woningen. 
940. Complex BV 534 - 19 woningen. 
941. Complex BV 547 - 5 woningen. 
942. Complex BV 573 - 4 woningen. 
943. Complex BV 610 - 13 woningen. 
944. Complex BV 634 - 10 woningen 
945. Complex BV 642 - 13 woningen. 
946. Complex BV 643 - 13 woningen. 
947. Complex BV 711 - 30 woningen. 
948. Complex BV 730 - 24 woningen. 
949. Complex BV 811 - 18 woningen. 
950. Complex BV 824 - 12 woningen. 
951. Complex BV 825 - 34 woningen. 
952. Complex BV 831 - 10 woningen. 
953. Complex BV 939 - 20 woningen. 
954. Complex BV 955 - 23 woningen 

  
 
78 omsla-
gen. 
 



 
 

- 63 - 

955. Complex BV 1006 - 16 woningen 
956. Complex BV 1047 - 6 woningen 
957. Complex BV 1048 - 40 woningen 
958. Complex BV 1080 - 12 woningen. 
959. Complex BV 1081 - 12 woningen 
960. Complex BV 1131 en 1323 - 224 woningen.961. Complex BV 
1163 - 11 woningen. 
962. Complex BV 1215 - 10 woningen. 
963. Complex BV 1371 - 18 woningen. 
964. Complex BV 1372 - 25 woningen. 
965. Complex V 3418 - 189 woningen. 
966. Complex V 7610 - 20 woningen. 
967. Complex V 7876 - 6 woningen. 
968. Complex V 8468 - 9 woningen. 
969. Complex V 8761 - 26 woningen. 
970. Complex V 8838 - 14 woningen. 
971. Complex V 9017 - 6 woningen. 
972. Complex V 9197 - 4 woningen. 
973. Complex V 9370 - 8 woningen. 
974. Complex V 10087 - 14 woningen. 
975. Complex V 10405 - 24 woningen. 
976. Complex V 11117 - 14 woningen. 
977. Complex V 11204 - 46 woningen. 
978. Complex V 12297 - 14 woningen. 
979. Complex V 12484 - 4 woningen. 
980. Complex V 12962 - 34 woningen. 
981. Complex V 12980 - 20 woningen. 
982. Complex V 13431 - 4 woningen. 
983. Complex V 13432 - 16 woningen. 
984. Complex V 14405 - 16 woningen 
985. Complex V 14406 - 15 woningen. 

     
986.  Lijsten met uitkomsten van de algemene woningtelling. 

1956. 
  

1 omslag. 
     
987.  Stukken betreffende de onttrekking van woonruimten aan haar bestemming.

1958-1969. 
  

1 omslag. 
     
988.  Zomerhuizenverordening, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 

1960-1968. 
  

1 omslag. 
     
989-993.  Verleende vergunningen voor het onttrekken van woningen aan hun woningen 

aan hun bestemming (tweede woningen en recreatiewoningen). 
1960-1969. 
 
989. Blesdijke-De Hoeve. 
990. Ter Idzard-Noordwolde, Oostvierdeparten 33. 
991. Noordwolde, Vallaat 1-Nijetrijne. 
992. Oldeholtpade-Spanga, Nieuweweg 27. 
993. Spanga, Spangahoekweg 11-Vinkega. 

  
 
5 omslagen. 

     
994.  Verslagen, opgemaakt in het kader van het krotontruimingsfonds. 

1962-1963. 
  

1 omslag. 
     
995.  Verordening ter bevordering van de doorstroming van huurders van goedkope 

naar duurdere woningen, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1966-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
996. 
 
 

 Dossier inzake de instemming van de raad met groter vrijheid op het gebied 
van contingentering, huurprijsbeheersing en huurbescherming en buitenwer-
kingstelling Woonruimtewet. 
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997 

1966-1969. 
 
Dossier inzake het verlenen van geldelijke steun bij de bouw van 36 bejaar-
denwoningen. 
1967. 
N.B. zie voor gereedmelding en afrekening archief 1970-...  

1 omslag. 
 
 
 

     
1 
omslag.99
8. 

 Stukken betreffende de opheffing van het onbewoonbaar verklaren van wo-
ningen. 
1968. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.6 

  

Openbare veiligheid. 

  

     
 
2.2.6.1 

  

Bescherming van de bevolking en van objecten tegen (oorlogs)geweld.

  

     
999.  Dossier inzake de luchtwachtdienst, met stukken betreffende de rapporten 

van neergestorte vliegtuigen, beschietingen en schadevergoedingen. 
1938-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
1000.  Stukken betreffende de declaratie van kosten van de vaste kern van de lucht-

beschermingsdienst. 
1940-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
1001.  Stukken betreffende de uitvoering van de evacuatie van de burgerbevolking.

1940-1948. 
  

1 omslag. 
     
1002.  Stukken betreffende de bewaking van het gemeentehuis en de distributiekan-

toren. 
1943-1944. 

  
 
1 omslag. 

     
1003.  Verordening regelende de persoonlijke diensten in buitengewone omstandig-

heden, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1943-1944. 

  
 
1 omslag. 

     
1004.  Notulen van de vergadering gehouden op 2 mei 1945 met de waarnemend 

Commissaris van de Koningin mr. A.N. Haan, de commissaris van het militair 
gezag in Friesland overste S. Ansing en kapitein Wybenga. 
1945. 

  
 
 
1 stuk. 

     
1005.  Stukken betreffende de reservering van gebouwen en noodbeddencentra in 

buitengewone omstandigheden. 
1951-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1006.  Stukken betreffende de regeling van de evacuatie van de burgerbevolking. 

1957-1964. 
  

1 omslag. 
     
1007.  Stukken betreffende de organisatie van de Bescherming Bevolking. 

1958-1963. 
  

1 omslag. 
     
1008.  Stukken betreffende de inrichting van een gemeentelijke noodbestuurspost. 

1961-1968; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
1009.  Stukken betreffende de plaatsing van sirenes van de Bescherming Bevolking.

1964-1965. 
  

1 omslag. 
     
 
2.2.6.2 

  

Ontploffingen en ontbrandingen. 

  

     
1010.  Dossier inzake het verzoek aan de minister van Verkeer en Waterstaat om   
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wettelijke maatregelen te treffen voor vervoer van licht ontvlambare en andere 
gevaarlijke stoffen. 
1967-1969. 

 
 
1 omslag. 

     
 
2.2.6.3 

  

Brand en brandbestrijding. 

  

     
1011-1015. Brandrapporten, ingekomen van de Commandant der brandweer. 

1936-969. 
 
1011. 1936-1947 
1012. 1948-1953. 
1013. 1954-1959. 
1014. 1960-1963. 
1015. 1964-1969. 

  
5 omslagen. 

     
1016.  Processen-verbaal van branden, ingekomen van de Rijkspolitie groep West-

stellingwerf. 
1946-1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1017. 
 

 Verordening op de brandweer, met stukken betreffende de vaststelling ervan.
1951. 
N.B. ingetrokken bij raadsbesluit van 25 februari 1954. 

  
1 omslag. 

     
1018.  Reglement betreffende de taak van het brandweerpersoneel, met stukken 

over de vaststelling ervan. 
1951. 
N.B. ingetrokken bij raadsbesluit van 25 februari 1954. 

  
 
1 omslag. 

     
1019.  Stukken betreffende het beschikbaarstellen aan de buitendorpen van brand-

bluswagentjes en het daarvoor benodigde personeel. 
1954-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1020.  Dossier inzake het blussen van de brand bij F. Cloo te Blesdijke. 

1962 
 1 omslag. 

     
1021. 
 

 Verordening regelende de toekenning van een vergoeding aan het brandweer-
personeel, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1962-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.7 

  

Waterstaat. 

  

     
 
2.2.7.1 

  

Wateren en watergangen. 

  

     
1022.  Dossier inzake de wijziging van de legger waterstaatswerken in verband met 

wijziging van de naam "Scheepvaart naar Wolvega" in vaarwater "de Wolve-
gaster Vaart" en het dempen van een gedeelte van deze vaart. 
1943-1944. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1023.  Dossier inzake de aanleg van circa 580 meter afwateringskanaal, een zand-

weg en een houten brug, gelegen tussen de weg Noordwolde-De Blesse en 
Noordwolde-Frederiksoord. 
1958-1963; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1024.  Dossier inzake de aanleg van circa 490 meter afwateringskanaal gelegen 

tussen de weg Noordwolde-De Blesse en de Noordwoldervaart. 
1958-1963; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1025.  Dossier inzake de aanleg van een duiker in de Hoofdstraat West te Noordwol-  
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de. 
1960; met tekeningen. 

 
1 omslag. 

     
1026.  Dossier inzake het beschikbaarstellen aan het VVV te Noordwolde van het 

afwateringskanaal en het geven van toestemming tot het aanbrengen van een 
afrastering ten behoeve van zwanen. 
1962. 

  
 
 

     
1 
omslag.2.2

.7.2 

 Landaanwinning en inpoldering.   

     
1027.  Rapport inzake de aansluiting van de Noordoost Polder aan het oude land. 

1937. 
  

1 omslag. 
     
1028.  Dossier inzake de afkoop van verplichtingen voortvloeiende uit een poldercon-

tract. 
1960. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.7.3  

  

Verveningen. 

  

     
1029.  Stukken betreffende het verstrekken van verklaringen van geen bezwaar te-

gen het verlenen van vergunningen tot verveningen. 
1937-1959. 

  
 
1 omslag. 

     
1030.  Rekeningen van het fonds der renten van armengelden wegens vroegere ver-

veningen buiten de Groote Veenpolder. 
1952-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
2.2.8  Verkeer en vervoer.   

     
 
2.2.8.1 

  

Verkeer en vervoer te land. 
 

  

     
2.2.8.1.1  Zorg voor wegen.   

     
1031-1061. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan particulieren tot het 

hebben van werken of voorwerpen van derden in of langs wegen. 
1936-1969; met tekeningen. 
 
1031. 1936. 
1032. 1937. 
1033. 1938. 
1034. 1939. 
1035. 1940. 
1036. 1941-1943. 
1037. 1944-1949. 
1038. 1950-1951. 
1039. 1952. 
1040. 1953. 
1041. 1954. 
1042. 1955. 
1043. 1956. 
1044. 1957. 
1045. 1958. 
1046. 1959. 
1047. 1960. 
1048. 1961. 
1049. 1962. 

  
 
31omslagen.
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1050. 1963. 
1051.  1964. 
1052. januari-juni 1965. 
1053. juli-december 1965. 
1054. januari-juni 1966. 
1055. juli-december 1966. 
1056. januari-juni 1967. 
1057. juli-december 1967. 
1058. januari-juni 1968. 
1059. juli-december 1968.1060. januari-juni 1969. 
1061. juli-december 1969. 

     
1062-1067. Stukken betreffende de aanleg en verbetering van straatverlichting. 

1936-1969; met tekeningen. 
 
1062. 1936-1944. 
1063. 1945-1949. 
1064. 1950-1954. 
1065. 1955-1959. 
1066. 1960-1964. 
1067. 1965-1969. 

  
6 omslagen. 

     
1068.  Dossier inzake de aanleg van beplanting langs wegen in het kader van de 

werkverschaffing. 
1937-1938. 

  
 
1 omslag. 

     
1069.  Stukken betreffende de indeling van diverse wegen in klassen. 

1937-1940. 
  

1 omslag. 
     
1070-1093. Dossiers inzake de aanleg en verbetering van wegen gelegen in Wolvega. 

1937-1969. 
 
1070. Uitvoering van het stratenplan. 

1936-1950. 
1071. De verwerving van grond ten behoeve van de uitvoering van het 

stratenplan. 
1936-1950. 

1072. Mislukte pogingen tot het verbeteren van de Haulerdwarsweg. 
1938,1945, 1954, 1958, 1961, 1964-1967. 

1073. Aankoop van de Staat der Nederlanden van de toegangswegen 
tot het spoorwegstation met plantsoenen en grachten van 
Wolvega en Peperga. 
1939-1949. 

1074. Verbetering van de Haulerweg, de Keiweg en de Oppers. 
1944-1954. 

1075. Verbetering van de School- en Raadhuisstraat. 
1946-1953. 

1076. Aanleg van een gedeelte weg vanaf de Haulerweg naar de te 
bouwen Landbouwhuishoudschool. 
1948. 

1077. Aankoop van grond van K. Kuipers ten behoeve van de verbete-
ring van een gedeelte van het trottoir aan de Hoofdstraat West.
1948-1949. 

1078. Aankoop van grond van diverse eigenaren aan de Van Schoot-
slaan ten behoeve van de verbetering van die weg. 
1949- 1950. 

1079. Schenking van grond van mevrouw A. Veenhouwer-Baltjes ten 
behoeve van de verbetering van de Baltjeslaan. 
1949- 1950. 

1080. Aankoop van grond van mejuffrouw J.A. Sickenga ten behoeve 
van de toekomstige verharding van een gedeelte van de Pieters-

  
24 omsla-
gen. 
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laan. 
1950. 

1081. Aankoop van strookjes grond van G.J.J. Jonkers en anderen aan 
de Zilverlaan ten behoeve van de verbetering van die weg. 
1952. 

1082. Aankoop van strookjes grond van diverse bewoners aan de 
Grindweg ten  behoeve van de verbreding van die weg. 
1953. 

1083. Aankoop van grond van W. Westerhof, mevrouw L. Ver-
vloet-Claus en de Diaconie der Nederlands Hervormde gemeen-
te te Wolvega ten behoeve van het verbreden van het trottoir aan 
de Van Harenstraat. 
1955-1957 

1084. Verharding van de weg en aanleg riolering in de Schooldwars-
straat. 
1955-1965. 

1085. Overeenkomsten met de Nederlandse Spoorwegen ten behoeve 
van de verbreding van de spoorwegovergang in de Lycklama-
weg. 
1956-1964. 

1086. Aanleg van straten in het uitbreidingsplan Zuid. 
1959-1968. 

1087. Verbreding en verbetering van een gedeelte van de Hoofdstraat 
West. 
1960-1965. 

1088. Aankoop grond van diverse eigenaren van de Pieterslaan ten 
behoeve van de verbreding van de weg. 
1961- 1962. 

1089. Verbetering van de Stationsweg en een gedeelte van de Hauler-
weg met bijkomende werken. 
1961-1966. 

1090. Het verlenen van medewerking aan aanwonenden van de Spoor-
laan aan de verbetering van de weg. 
1961-1967. 

1091. Aankoop grond van H.M. Bijl ten behoeve van de verharding van 
de Tjerk Hiddesstraat. 
1962- 1963. 

1092. Aankoop strook grond van B. Winter ten behoeve van de verbre-
ding van de Zilverlaan. 
1965- 1966. 

1093. Vergunning van de Nederlandse Spoorwegen voor het hebben 
van een dam in de sloot langs de toegangsweg naar het station.
1968-1969. 

     
1094.  Dossier inzake het ontginnen van gronden en het aanleggen van een weg 

door de Stichting de Oosthoek te Noordwolde in het kader van de werkver-
schaffing. 
1938-1939. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1095-1098. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de wegenlegger. 

1936-1961; met tekeningen. 
 
1095. 1936-1946. 
1096. Vaststelling grenzen van de bebouwde kommen- 1e ontwerp. 

1947-1952. 
1097. Tweede ontwerp 1948. 

1948-1953. 
1098. 1e tot en met de 4e wijziging. 

 1954-1961. 

  
4 omslagen. 

     
1099.  Stukken betreffende het houden van verkeerstellingen.   
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1947-1966; met tekeningen. 1 omslag. 
     
1100.  Dossier inzake het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Toeristen-

bond ANWB. 
1948. 

  
 
1 omslag. 

     
1101-1104. Dossiers  inzake de verbetering van Rijksweg nummer 32 (Leeuwar-

den-Zwolle). 
1948-1969; met tekeningen. 
1101. Vergunningen van Rijkswaterstaat voor het maken en behouden 

van slootdempingen, rijwielpaden, trottoirs, parallelwegen, berm-
verhardingen en wegaansluitingen. 
1948-1962. 

1102. Stukken betreffende de aanleg van parallelwegen bij Rijksweg 
 nummer 32 (Leeuwarden-Zwolle). 
1951-1965. 

1103. Verkoop grond aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg 
van een rijwielpad Wolvega-Overijsselse grens. 
1955-1958. 

1104. Beveiliging van de kruising Rijksweg-Van Haren-
straat-Hoofdstraat door middel van verlichting en 
verkeerslichten. 
1965-1969. 

  
 
4 omslagen. 
 

     
1105.  Stukken betreffende het aanbrengen van verlichting op wegwijzers. 

1949-1965. 
  

1 omslag. 
     
1106.  Dossier inzake de tijdelijke beperking van de straatverlichting in verband met 

de precaire toestand van de kolenvoorziening.  
1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1107.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 1, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van het verharden van de Zuiderweg, Schoollaan en 
Turfhoekweg, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1952-1954. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1108-1117. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan nutsbedrijven tot het 

hebben van werken of voorwerpen van derden in of langs wegen. 
1952-1969; met tekeningen. 
 
1108. 1952-1955. 
1109. 1956-1957. 
1110. 1958-1959. 
1111.         1960-1961 
1112. 1962-1963. 
1113. 1964-1965. 
1114. 1966. 
1115. 1967. 
1116. 1968. 
1117. 1969. 

  
 
10 omsla-
gen. 

     
1118.  Dossier inzake de ombouw van een gedeelte van de straatverlichting in 

Wolvega van gas naar elektrische verlichting. 
1953-1954. 

  
 
1 omslag. 

     
1119.  Stukken betreffende de uitvoering van het vijfjarenplan straatverlichting. 

1953-1960; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
1120.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot het graven en dempen 

van bermsloten. 
1953-1969. 

  
 
1 omslag. 
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1121.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 2, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van het verharden van de Leem- en Vaartweg, met 
stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1954-1956; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1122.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 3, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van het verharden van de Slingerweg, met stukken 
betreffende de vaststelling ervan.  
1956-1957; met tekeningen. 

  
 
 

     
1 
omslag.11
23-1125. 

 Verordeningen op de heffing van een straataanlegbelasting, met stukken be-
treffende de vaststelling en intrekking ervan. 
1956, 1960-1964, 1969. 
 
1123. 1956. 
1124. 1960-1964. 
1125. 1969. 

  
 
3 omslagen. 

     
1126.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 4, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van het verharden van de Binnenweg, met stukken 
betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1957- 1958; met tekening. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1127.  Stukken betreffende de verbetering van parkeergelegenheden. 

1958-1969; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
1128-1135. Dossiers inzake de aanleg en verbetering van wegen gelegen in Noordwolde.

1959-1967; met tekeningen. 
 
1128. Aanleg van de Twijgstraat, een gedeelte van de Nieuwstraat, de 

Rondweg en een gedeelte van de Industriestraat. 
1959. 

1129. Aanleg van de rondweg ten zuidoosten van Noordwolde het ge-
deelte ten zuiden van de Dwarsvaartweg en vanaf de Dwars-
vaartweg tot aan de Oldeberkoperweg met rijwielpad. 
1959-1968. 

1130. Aanbesteding van de verbreding van gedeelten van de Zandhui-
zer- en Boekelterweg. 
1960-1967. 

1131. Aanleg straat op het industrieterrein. 
1961. 

1132. Dempen van de vaart en het aanleggen van straten met trottoirs 
en riolering. 
1961-1968. 

1133. Aankoop grond van de Coöperatieve Raiffeisenbank 
Boijl-Noordwolde voor het maken van twee uitritten aan de Ro-
tanstraat. 
1964-1965. 

1134. Aanbesteding van het maken van een rijwielpad, respectievelijk 
parallelweg langs de Nieuweweg. 
1965-1966. 

1135. Grondruil met F.Y. Feenstra ten behoeve van de verharding van 
de Mauritsweg. 
1966-1967. 

  
8 omslagen. 

     
1136.  Stukken betreffende de indeling van wegen in de zogenaamde A-klasse. 

1959,1968-1969. 
  

1 omslag. 
     
1137-1141. Stukken betreffende het opstellen van beplantingsplannen voor diverse we-

gen. 
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1959-1968; met tekeningen. 
 
1137. Wolvega-Oldeberkoop. 
1138.            De Blesse-Noordwolde 
1139. Waterschap Oldelamer. 
1140. Rijksweg 32 
1141. Pieter Stuyvesantweg. 

5 omslagen. 

     
1142.  Dossier inzake het verkrijgen van een vergunning van Rijkswaterstaat voor het 

hebben van plaatsnaam- en andere borden langs de Rijksweg 32. 
1961-1962. 

 1 omslag. 
 

     
1143.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning aan het waterschap de 

Weeren voor het maken van een betonnen strijkdam met opmaalinstallatie in 
de bermsloot ter hoogte van de Pieter Stuyvesantweg 117 te Oldetrijne. 
1962. 

  
 
1 omslag. 

     
1144.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 15, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van het verbeteren en verharden van de Lindedijk 
en de Veendijk, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1963-1965. 

  
 
1 omslag. 

     
1145.  Stukken betreffende het aanwijzen van voetgangersoversteekplaatsen te 

Wolvega en Noordwolde. 
1963-1969. 

  
1 omslag. 

     
1146.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning aan de NV Nederlandse 

Gasunie ten behoeve van het leggen van leidingen voor de Zuivelfabriek de 
Takomst te Wolvega. 
1967-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1147.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 17, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van het verbeteren en verharden van de 
Schooldwarsstraat te Wolvega, met stukken betreffende de vaststelling ervan.
1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1148.  Dossier inzake de aankoop van Coöperatieve Raiffeisenbank Wolvega van 

een strook grond ten behoeve van de aanleg van de Kerkstraat. 
1969. 

  
1 omslag. 

     
 2.2.8.1.2  Zorg voor waterovergangen.   

     
  1149.Dossier inzake de afwijzing van het verzoek van de feestcommissie 

Gondelvaart te Noordwolde om ontheffing van het bruggeld. 
1937. 

  
1 omslag. 

     
  1150.Dossier inzake het bouwen van een vaste betonbrug over de Linde bij de 

Bekhofschans, met bijkomende werken. 
1941-1950; met tekeningen. 

  
1 omslag. 

     
  1151.Staten van bruggen in verkeerswegen. 

1942,1950. 
 1 omslag. 

     
  1152.Stukken betreffende de verklaring van de inspectie der Domeinen met 

betrekking tot het ter bede en tot wederopzegging gebruik maken van de rivier 
de Tjonger voor het daarover behouden van een vaste betonbrug gelegen in 
de weg AEinde Krompad-Munnekeburen@. 
1944-1960. 

  
 
 
1 omslag. 

     
  1153.Stukken betreffende de aanleg van een tijdelijke noodbrug en de 

herbouw van de brug over de Tjonger, gelegen in de weg Wolvega-Lemmer 
  

1 omslag. 
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na verwoesting door oorlogsgeweld. 
1945-1953; met tekeningen. 

     
  1154.Dossier inzake het maken van een tweetal overkluizingen in de 

Noordwoldervaart te Noordwolde. 
1948-1950, met tekeningen. 

 1 omslag. 

     
  1155.Dossier inzake het herstellen en verbreden van de brug over het 

stroomkanaal te Langelille na vernieling door de Duitse Weermacht. 
1949-1954. 

  
1 omslag. 

     
  1156.Vergunning van het bestuur van de Groote Veenpolder voor de bouw 

van een vaste betonbrug over de Scheene. 
1952. 

  
1 omslag. 

     
  1157.Stukken betreffende het verlenen van vergunning tot het hebben van 

bruggen over bermsloten. 
1953-1969. 

  
1 omslag. 

     
1158.  Dossier inzake de vervanging van de Kontermansbrug over de Linde. 

1955, 1965-1969. 
  

1 omslag. 
     
 
2.2.8.1.3 

  

Zorg voor middelen van vervoer. 

  

     
1159.  Stukken betreffende het verlenen van concessies ten behoeve van autobus-

diensten. 
1936-1944. 

  
 
1 omslag. 

     
1160.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot uitvoering van toerwa-

genritten met autobussen en vergunningen voor de exploitatie van huurauto's 
en taxi's. 
1937-1938. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1161.  Dossier inzake de poging tot het behoud van de tramweg Steenwijk-Ooster-

wolde. 

1939-1950. 

  
 
1 omslag. 
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1162.  Registers van het te bezigen huurauto's ingevolge vergunning voor het 

vervoer van personen met huurauto's. 
1948-1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1163.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van 

halteborden ten behoeve van autobussen. 
1949-1969. 

  
1 omslag. 

     
1164.  Dossier inzake de officiële opening van de geëlektrificeerde spoorlijn Zwol-

le-Leeuwarden. 
1952. 

  
 
1 omslag. 

     
1165.  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Nederlandse Tramweg

Maatschappij aan het bouwen van een overdekte wachtruimte voor buspassa-
giers te Noordwolde. 
1954-1965. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1166.  Stukken betreffende het treffen van veiligheidsmaatregelen in verband met de 

tramlijnen van het Nederlandse Tramweg Maatschappij. 
1957-1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1167.  Dossier inzake de opheffing van de spoorlijn Steenwijk-Hijkersmil-

de-Gorredijk. 
1962-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1168.  Dossiers inzake het plaatsen van wachtruimten voor buspassagiers. 

1964-1969. 
 
 

  
1 omslag. 

     
 
2.2.8.1.4 

  

Toezicht op wegen en waterovergangen. 

  

     
1169.  Dossier inzake het verlenen van ontheffing aan de N.V. Algemene Transport 

Onderneming van het rijverbod voor het weggedeelte De Bles-
se-Peperga-Steggerda en Oldemarkt-Blesdijke-De Blesse. 
1936. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1170.  Dossier inzake het toezicht op de bediening van de brug over de Schipsloot.

1936-1937. 
  

1 omslag. 
     
1171.  Stukken betreffende het uitvaardigen en wijzigen van een parkeerverbod en 

het verlenen van ontheffingen van dat verbod, voor diverse straten in 
Wolvega. 
1936-1937. 

  
 
1 omslag. 

     
1172.  Stukken betreffende de aanwijzing door de minister van Waterstaat van de 

Rijksstraatweg als voorrangsweg. 
1937. 

  
 
1 omslag. 

     
1173.  Stukken betreffende het treffen van verkeersmaatregelen ten aanzien van de 

onbewaakte spoorwegovergangen Kooiweg en Stadburen te Nijeholtwolde. 
1938-1965. 

  
 
1 omslag. 

     
1174.  Dossiers inzake het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van voor-

rangswegen en voorrangskruisingen. 
1947-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1175.  Stukken betreffende het plaatsen van waarschuwingsborden bij scholen.   
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1949-1967. 1 omslag. 
     
1176.  Stukken betreffende de indeling van wegen in zogenaamde B-wegen en het 

bepalen van de maximale wieldruk voor wegen binnen de bebouwde kom. 
1950-1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1177.  Stukken betreffende de indeling van wegen in zogenaamde B-wegen en het 

bepalen van de maximale wieldruk voor wegen buiten de bebouwde kom. 
1950-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1178.  Stukken betreffende het verlenen van ontheffingen op het verbod om links te 

stoppen. 
1951, 1964-1965. 

  
1 omslag. 

     
1179.  Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het 

college van burgemeester en wethouders, inzake de vaststelling van verkeers-
maatregelen. 
1951, 1957,1967. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1180.  Stukken betreffende de instelling en handhaving van wachtverboden te Noord-

wolde. 
1951-1968. 
N.B. bij besluit van b&w d.d. 27-10-1993 is het wachtverbod voor de Hoofd-
straat West (gedeelte Geldering-Gelde-Hellingstraat-dr. Mulderstraat) deels 
in-getrokken. 

  
 
1 omslag. 

     
1181.  Stukken betreffende de instelling en het verlenen van ontheffing van een 

wacht- en parkeerverbod voor een gedeelte van de Rijksweg binnen de be-
bouwde kom te Wolvega. 
1951-1968. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1182.  Stukken betreffende het verlenen van ontheffingen tot wederopzegging voor 

het berijden van B-wegen en het overschrijden van de maximale wieldruk bin-
nen de bebouwde kom. 
1951-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1183.  Stukken betreffende het instellen van een rijverbod voor een of beide richtin-

gen. 
1951-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1184.  Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de grens bebouwde kom 

van diverse dorpen. 
1951-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1185.  Dossier inzake de onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte 

zandweg nummer 167 te Noordwolde ten oosten van de Hellingstraat. 
1957-1960. 

  
 
1 omslag. 

     
1186.  Stukken betreffende het vaststellen van de maximumsnelheid. 

1958-1969. 
  

1 omslag. 
     
1187.  Dossier inzake de machtiging van de inspecteur aan de korpschef om maatre-

gelen te nemen inzake tijdelijke geslotenverklaring. 
1960. 

  
 
1 omslag. 

     
1188.  Stukken betreffende het verlenen van ontheffingen van het Wegenverkeersre-

glement in verband met de afmetingen van voertuigen. 
1963,1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1189.  Stukken betreffende het treffen  van verkeersmaatregelen voor diverse wegen 

in de kom van  Wolvega. 
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1963-1966. 1 omslag. 
     
1190.  Dossier inzake het instellen van een wachtverbod voor de westzijde van de 

Helomalaan en de zuidzijde van de Sleeswijklaan van de Heerenveenseweg 
tot de Helomalaan te Wolvega. 
1963-1969. 
N.B. bij besluit van b&w d.d. 17-11-1993 is het parkeerverbod aan de 
westzijde van de Helomalaan ingetrokken. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1191.  Stukken betreffende het instellen van stopverboden voor diverse wegen te 

Wolvega.1964-1966. 
  

1 omslag. 
 

     
1192.  Stukken betreffende het verlenen van ontheffing tot wederopzegging voor het 

berijden van B-wegen en het overschrijden van de maximale wieldruk op we-
gen buiten de bebouwde kom. 
1965-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1193.  Dossier inzake het instellen van verkeersmaatregelen ten behoeve van een 

vlotte afwikkeling van het verkeer in de Kerkstraat. 
1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1194.  Stukken betreffende de aanwijzing van voet- en fietspaden. 

1966-1968. 
  

1 omslag. 
     
1195.  Dossier inzake het instellen van een parkeerverbod voor het Berkenpad te De 

Blesse. 
1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1196.  Stukken betreffende het vervangen van verkeersborden in verband met de 

invoering van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. 
1967-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1197.  Dossier inzake de verklaring van geen bezwaar aan gedeputeerde staten ten 

behoeve van de afsluiting van het Scheenebospad gedurende een gedeelte 
van het jaar. 
1968. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1198.  Dossier inzake het instellen door de minister van Verkeer en Waterstaat van 

een parkeerverbod langs de Steenwijkerweg binnen de bebouwde kom van
De Blesse. 
1968-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1199.  Dossier inzake het instellen van een parkeerverbod voor een gedeelte van de 

Hoofdstraat Oost te Wolvega. 
1968-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1200.  Dossier inzake het instellen van een parkeerverbod voor een gedeelte van de 

zuidzijde van de Raadhuisstraat te Wolvega. 
1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1201.  Dossier inzake het treffen van verkeersmaatregelen voor de Pieter 

Stuyvesantweg. 
1969. 

  
 
1 omslag. 

     
 

 

2.2.8.2. 

 

  

 

Verkeer en vervoer te water. 

  

     
1202.  Staat der scheepvaartbeweging.   
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1936-1941. 1 omslag. 
     
1203-1204. Stukken betreffende de verbetering van de Schipsloot.  

1936-1966; met tekeningen. 
 
1203. 1936-1946. 
1204. 1951-1966. 

  
2 omslagen. 

     
1205.  Staat met de opbrengst van de vaart-, draai- en opslaggelden gedurende de 

periode 1927-1936. 
1938. 

  
1 omslag. 

     
1206.  Dossier inzake het onderhoud van de ijswegen door het Centraal Bestuur van 

de IJswegencentrale. 
1939-1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1207.  Verordening op de heffing van vaart-, draai- en opslaggelden, met stukken 

betreffende de vaststelling, wijziging en intrekking ervan. 
1941-1953. 

  
 
1 omslag. 

     
1208.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het hebben van wer-

ken of voorwerpen ten behoeve van derden in of langs waterwegen. 
1943, 1945, 1953, 1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1209  Verordening op de heffing van brug-, opslag- en vaartgelden, met stukken 

betreffende de vaststelling en beëindiging ervan. 
1955-1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1210.   Verordening op de heffing van opslaggelden, met stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging ervan. 
1958-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
 

2.2.8.3 

  

Verkeer en vervoer door de lucht. 

  

     
1211.  Dossier inzake het beschikbaarstellen van een perceel grond ten behoeve van 

een landingsterrein voor de helikopter-taxidienst. 
1964-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.8.4 

  

Posterijen en telecommunicatie. 

  

     
1212-1214. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen tot het spannen, het heb-

ben en onderhouden van draden boven openbare wegen ten behoeve van 
radiodistributie-inrichtingen. 
1936-1939. 
 
1212. Noordwolde. 
1213. Oldeberkoop. 
1214. Wolvega. 

  
 
 
3 omslagen. 

     
1215.  Dossier inzake de verkoop van grond aan het Staatsbedrijf der Posterijen, 

Telegrafie en Telefonie ten behoeve van de bouw van een postkantoor aan 
het Van der Sandeplein. 
1963-1968; met tekeningen. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1216.  Dossier inzake het verstrekken van een lening aan de woningstichting ten be-

hoeve van de aanleg van een centraal-antennesysteem in de 12 bejaardenwo-
ningen te Noordwolde. 
1967-1968. 

  
 
 
1 omslag. 
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2.2.9 

  

Economische aangelegenheden. 

  

     
 
2.2.9.1  

  

Landbouw, tuinbouw en veeteelt. 

  

     
1217.  Stukken betreffende het sluiten van overeenkomsten met landbouwers voor 

het telen van groenten. 
1944. 

  
 
1 omslag. 

     
1218.  Dossier inzake het instellen van de commissie Indrogende gronden in het 

randgebied Noordoost Polder in verband met indroging gronden bij Langelille.
1944-1952. 

  
 
1 omslag. 

     
1219.  Dossier inzake het onderzoek naar de sanering van de verkaveling in het 

randgebied rond de Noordoostpolder. 
1949-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
1220.  Stukken betreffende het ontginnen van gronden. 

1949-1960. 
  

1 omslag. 
     
1221-1222. Stukken betreffende de verbetering van de waterbeheersing, ontsluiting en 

verbetering van gronden in het waterschap Oldelamer. 
1951-1966; met tekeningen. 
 
1221. rijksgoedkeuring aanleg 5-tal wegen. 
1222. aanleg ontsluitingswegen. 

  
 
2 omslagen. 

     
1223-1225. Stukken betreffende de ruilverkaveling Noordwolde. 

1952-1969; met tekeningen. 
 
1223. 1952-1958. 
1224. 1959-1962. 
1225. 1963-1969. 

  
3 omslagen. 

     
1226.  Stukken betreffende aankopen ten behoeve van een agrarisch saneringsplan 

te Noordwolde. 
1953-1954; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1227.  Dossier inzake de overdracht van eigendommen aan de Stichting Beheer 

Landbouwgronden in het agrarisch saneringsplan te Noordwolde. 
1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1228.  Dossier inzake het verzoek aan Gedeputeerde Staten de ruilverkaveling voor 

het gebied begrensd ten noorden van de straatweg De Blesse-Noordwolde, 
ten zuiden door de provinciale grens, ten oosten door de Turfhoekweg te 
Steggerda en ten westen door de rijksweg Zwolle-Leeuwarden te bevorderen.
1955. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1229.  Dossier inzake het verzoek aan Gedeputeerde Staten de ruilverkaveling voor 

een gebied ten noordoosten van Wolvega te bevorderen. 
1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1230.  Stukken betreffende de ruilverkaveling Elsloo. 

1956-1967. 
  

1 omslag. 
     
1231.  Dossier inzake de organisatie van de Weststellingwerfdag. 

1965. 
  

1 omslag. 
     
1232.  Dossier inzake de aankoop van de Stichting Beheer Landbouwgronden van de   
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woning aan de Mauritsweg 6 te Noordwolde in het kader van de 
ruilverkaveling Noordwolde. 
1967. 

 
 
1 omslag. 

     
 
2.2.9.2 

  

Industrie, dienstverlening en handel, energie. 

  

     
1233.  Stukken betreffende de organisatie van de distributiedienst. 

1939-1944. 
  

1 omslag. 
     
1234.  Stukken betreffende het houden van de veemarkt te Wolvega. 

1939-1949. 
  

     
1 
omslag.12
35. 
 

 Stukken betreffende klachten over de uitvoering van de distributiedienst. 
1941-1943. 

  
1 omslag. 

     
1236.  Stukken betreffende de huisvesting van de distributiedienst in huize 

Lindenoord. 
1941-1943. 

  
 
1 omslag. 

     
1237.  Stukken betreffende aanstelling en ontslag van personeel bij de distributie-

dienst. 
1941-1947. 

  
 
1 omslag. 

     
1238.  Stukken betreffende het opstellen van een sociaal-economisch ontwikkelings-

plan. 
1941-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1239.  Verordening regelende de verkoop van klompen, met stukken betreffende de 

vaststelling ervan. 
1943-1944. 

  
 
1 omslag. 

     
1240.  Stukken betreffende de aanstelling van personeel ten behoeve van de 

distributiekring. 
1944. 

  
 
1 omslag. 

     
1241-1243. Dossiers inzake  het industrieterrein Noordwolde. 

1944-1969. 
 
1241. aankoop van gronden. 
1242. elektriciteitsvoorziening. 
1243. verkoop van gronden. 

  
3 omslagen. 

     
1244.  Dossier inzake het verlenen van medewerking tot de oprichting van een stich-

ting voor de rietvlechtindustrie. 
1947-1948. 

  
 
1 omslag. 

     
1245-1249. Dossiers inzake het vestigen van industrie te Wolvega. 

1947-1964. 
 
1245. Dejo metaalindustrie NV. 
1246. Inventum. 
1247. Brocapham/Orvelte. 
1248. Frico. 
1249. Coöperatieve Condensfabriek Friesland. 

  
5 omslagen. 

     
1250.  Verordening tot heffing van markt-, weeg-, en staangelden, met stukken be-

treffende de vaststelling, wijziging en intrekking ervan. 
1947-1964. 

  
 
1 omslag. 
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1251.  Staten met aanvoercijfers met betrekking tot de veemarkt in Wolvega. 

1947-1969. 
  

1 omslag. 
     
1252.  Dssier inzake de deelname aan de gemeenschappelijke regeling omtrent de 

inrichting van de distributiedienst in de distributiekring gevormd door de ge-
meenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. 
1948. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1253.  Stukken  betreffende de instelling van de marktcommissie. 

1948. 
  

1 omslag. 
     
1253.  Dossier inzake de uitbreiding van de veemarkt te Wolvega.  

1949-1950; met tekeningen. 
 

  
1 omslag. 
 

     

1254-1256.

 Stukken betreffende het industrieterrein ten oosten van de Schipsloot. 
1949-1967. 
 
1254. aankoop van gronden 
1255. vaststelling van de bouwterreinprijzen. 
1256. verkoop van gronden. 

  
3 omslagen. 

     
1257.  Stukken betreffende de deelname aan en het wijzigen van de gemeenschap-

pelijke regeling Industrieschap Oostelijk Friesland. 
1949-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1258-1261. Dossiers inzake het industrieterrein in Wolvega. 

1949-1969. 
 
1258. aankoop van gronden. 
1259. bouwrijp maken. 
1260. verkoop van gronden. 
1261. elektriciteitsvoorziening. 

  
4 omslagen. 

     
1262.  Stukken betreffende de elektriciteitsvoorziening in onrendabele gebieden. 

1950-1964. 
  

1 omslag. 
     
1263.  Rapport inzake het economisch-sociografisch onderzoek.  

1951. 
  

1 omslag. 
     
1264.  Stukken betreffende het verzoek aan de minister van economische zaken om 

Noordwolde aan te wijzen als ontwikkelingskern. 
1951-1953. 

  
 
1 omslag. 

     
1265.  Dossier inzake economisch-sociografisch onderzoek in de gemeente.   
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1951-1959. 1 omslag. 
     
1266-1277. Dossiers inzake het bouwen van industriehallen te Wolvega. 

1952-1969. 
 
1266. Boll en Sharp.1267. eerste hal ten behoeve van Bronswerk 
1268. uitbreiding eerste hal van Bronswerk. 
1269. tweede uitbreiding Bronswerk 
1270. eerste hal ten behoeve van Inventum. 
1271. tweede en derde hal ten behoeve van Inventum. 
1272. vierde en vijfde hal ten behoeve van Inventum. 
1273. eerste hal ten behoeve van P. Heida en Zn 
1274. tweede hal ten behoeve van P. Heida en Zn. 
1275. derde hal ten behoeve van P. Heida en Zn. 
1276. vierde hal ten behoeve van P. Heida en Zn. 
1277. Dejo. 

  
12 omsla-
gen. 
 

     
1278.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 8, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de aanleg van het bovengronds 
laagspanningsnet Noordwolde, in de omgeving van de Dwarsvaartweg en de 
Schoolstraat, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1953-1959. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1279.  Stukken betreffende de elektriciteitsvoorziening in de Westhoek, ten westen 

van de Helomavaart. 
1955-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
1280.  Verordening op de heffing van baatbelastingen nummer 10, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de aanleg van het bovengronds laagspannings-
net Noordwolde, in de omgeving van de Zuiderweg, met stukken betreffende 
de vaststelling ervan. 
1956-1959. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
----  Stukken betreffende de aanleg van het bovengronds laagspanningsnet Noord-

wolde, in de omgeving van de Zuiderweg. 
1956-1959. 
N.B. zie inventarisnummer 1280. 

  

     
1281.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 11, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van het bovengronds laagspanningsnet Noordwolde, 
in de omgeving van de Meentheweg, de Schapendrift, de IJkenweg, de Jo-
kweg en de Oldeberkoperweg, met stukken betreffende de vaststelling ervan.
1956-1959. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1282.  Overzichtsstaten betreffende cijfermateriaal inzake de detailhandel. 

1956-1966. 
  

1 omslag. 
     
1283.  Stukken betreffende het houden van een wekelijkse warenmarkt in Wolvega.

1956-1968. 
  

1 omslag. 
     
1284.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 7, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de elektrificatie van percelen gelegen in het 
buurtschap Bos onder Idzard en Oldeholtpa, met stukken betreffende de 
vaststelling ervan.  
1957- 1958. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1285.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 9, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de aanleg van het bovengronds 
laagspanningsnet Boijl, in de omgeving van de Alteveersweg, de 
Boschoordweg en de Doldersumsestraat, met stukken betreffende de 
vaststelling ervan. 

  
 
 
 
1 omslag. 
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1957-1959. 
     
1286.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 6, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de aanleg van het bovengronds 
laagspanningsnet Wolvega, richting Scheeneweg en Heirweg, met stukken 
betreffende de vaststelling ervan. 1958. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1287.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 5, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de aanleg van het bovengronds 
laagspanningsnet Boekelte, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1958. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1288.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 12, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de uitvoering van het elektrificatie plan de West-
hoek, ten westen van de Helomavaart, met stukken betreffende de vaststelling 
ervan. 
1959- 1960; met tekeningen. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1289.  Notulen ingekomen van de marktcommissie. 

1959, 1967-1969. 
  

1 omslag. 
     
1290.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 13, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de uitbreiding van het bovengronds laagspan-
ningsnet in de omgeving van Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Ter Idzard, Nijela-
mer, Oldelamer en Sonnega, met stukken betreffende de vaststelling ervan.
1960- 1961; met tekeningen. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1291.  Verordening op de heffing van baatbelasting nummer 14, ter verkrijging van 

een bijdrage in de kosten van de uitbreiding van het bovengronds laagspan-
ningsnet in de omgeving van de Bovenweg te Oldeholtpa, met stukken betref-
fende de vaststelling ervan. 
1960- 1961. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1292.  Dossier inzake de bouw van een markthal te Wolvega. 

1960-1967. 
  

1 omslag. 
     
1293.  Stukken betreffende de bouw van een industriehal te Noordwolde ten behoeve 

van H. van Veen. 
1960-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1294.  Stukken betreffende de wijziging van de verordening op het houden van week-

markten. 
1961-1962. 
N.B. zie voor vaststelling en wijziging van de verordening periode 1914-1935 
dossier 1922/210. 

  
 
1 omslag. 

     
1295-1299. Dossiers inzake het industrieterrein ten westen van de Schipsloot. 

1961-1969. 
 
1295. bepaling van de verkoopprijs. 
1296. verkoop van gronden. 
1297. aanleg straten. 
1298. aankoop van gronden. 
1299. aanvraag premie en prijsreductieregeling. 

  
5 omslagen. 

     
1300.  Staten met uitkomsten algemene bedrijfstelling. 

1963. 
  

1 omslag. 
     
1301.  Dossier inzake de aanleg van een kermis- en parkeerterrein op het veemarkt-

terrein te Wolvega. 
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1967. 1 omslag. 
     
1302.  Stukken betreffende de verkoop in huurkoop van een industriehal aan Romefa 

b.v. te Noordwolde. 
1967-1969. 
N.B. zie voor de financiële afwikkeling archief 1970-. 

  
 

     
1 
omslag.13
03. 

 Rapport inzake de bevolkingsgroei, de economische ontwikkeling en de per-
spectieven tot ongeveer 1980. 
1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1304.  Dossier inzake het rapport winkelvoorziening Wolvega.  

1968, 1969. 
  

1 omslag. 
     
 
2.2.9.3 

  

Bank- en  kredietwezen. 

  

     
1305.  Stukken betreffende de oprichting, reglementering en opheffing van de volks-

credietbank. 
1952-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1306.  Stukken betreffende van de jaarrekening en begrotingen van de volkscrediet-

bank. 
1954-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1307.  Jaarverslagen, ingekomen van de Gemeentelijke Volkscredietbank. 

1956-1959. 
  

1 omslag. 
     
1308.  Stukken betreffende de verlenging van de deelname aan het borgstellings-

fonds voor Friesland. 
1957-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.10 

  

Arbeid. 

  

     
 
2.2.10.1 

  

Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid. 

  

     
1309.  Dossier inzake de toepassing van de trainingstoeslag voor werklozen 

geplaatst in de werkverschaffing. 
1936-1937. 

  
 
1 omslag. 

     
1310.  Stukken betreffende de tijdelijke stopzetting van de werkverschaffing wegens 

vorst. 
1936-1937. 

  
 
1 omslag. 

     
1311.  Stukken betreffende pogingen tot de verbetering van de positie van werklozen.

1936-1938. 
  

1 omslag. 
     
1312.  Stukken betreffende de tewerkstelling van werklozen uit de gemeente in bos-

wachterij Smilde. 
1936-1938. 

  
 
1 omslag. 

     
1313.  Dossier inzake de invoering en opheffing van de roulleerregeling in het kader 

van de werkverschaffing. 
1936-1938. 

  
 
1 omslag. 

     
1314.  Dossier inzake verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Sociale 

Zaken tegen het aantal tewerkgestelde arbeiders bij centrale werkverschaf-
fingsobjecten Stichting Landaanwinning Delfstrahuizen. 
1936-1938. 

  
 
 
1 omslag. 
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1315-1322. Stukken betreffende aanvragen tot particuliere ontginningen in het kader van 

de werkverschaffing. 
1936-1939. 
 
1315. 1936. 
1316. 1937.1317. 1938, eerste halfjaar. 
1318. 1938, tweede halfjaar. 
1319. 1939, eerste kwartaal. 
1320. 1939, tweede kwartaal. 
1321. 1939, derde kwartaal. 
1322. 1939, vierde kwartaal. 

  
 
8 omslagen. 
 

     
1323.      Stukken betreffende het vaststellen van het maximum aantal werklozen in de 

werkverschaffing. 
1936-1939. 

  
 
1 omslag. 

     
1324-1325. Staten met periodieke gegevens omtrent de werklozenzorg. 

1936-1939. 
 
1324. 1936-1937. 
1325. 1938-1939. 

  
2 omslagen. 

     
1326.  Stukken betreffende het verstrekken van rijwielvergoeding aan de tewerkge-

stelde arbeiders. 
1936-1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1327.  Stukken betreffende de vorming van een bureau voor arbeidsbemiddeling en 

werkloosheidsverzekering. 
1936-1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1328.  Stukken betreffende de verzoeken om rijksvergoeding ten behoeve van diver-

se werkverschaffingsobjecten van waterschappen en veenpolders. 
1936-1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1329.  Stukken betreffende de schorsing en pogingen tot herplaatsing van arbeiders

uit de werkverschaffing. 
1936-1941. 

  
 
1 omslag. 

     
1330.  Stukken betreffende het verstrekken van gegevens met betrekking tot de 

werkverschaffing. 
1936-1941. 

  
 
1 omslag. 

     
1331.  Dossier inzake de toepassing en intrekking van de wachttijdregeling voor ar-

beiders. 
1936-1941. 

  
 
1 omslag. 

     
1332.  Subsidiebeschikkingen van het ministerie van Sociale Zaken in de kosten van 

centrale werkverschaffingsobjecten. 
1936-1942. 

  
 
1 omslag. 

     
1333.  Stukken betreffende het verlenen van bijdragen aan ontwikkelingscursussen 

voor jeugdige werklozen. 
1936-1942. 

  
 
1 omslag. 

     
1334.  Stukken betreffende opgave van werkverschaffingsobjecten en de wijze van 

uitvoering ervan. 
1936-1943. 

  
 
1 omslag. 

     
1335.  Dossier inzake de verklaring van geen bezwaar van het ministerie van Sociale 

Zaken tegen het aantal tewerkgestelde arbeiders bij centrale werkverschaf-
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fingsobjecten en het maken van een aardebaan van de weg Wolve-
ga-Lemmer. 
1937. 

 
 
1 omslag. 

     
1336.  Stukken betreffende de bemiddeling bij plaatsing van arbeiders in Duitsland.

1937-1938. 
  

     
1 
omslag.13
37. 

 Stukken betreffende het verbeteren van een gedeelte polderdijk in het water-
schap Ade Ontginning@ in het kader van de werkverschaffing. 
1937-1938. 

  
 
1 omslag. 

     
1338.  Dossier inzake de behandeling van klachten van tewerkgestelden bij de werk-

verschaffing te Giethoorn. 
1937-1939. 

  
 
1 omslag. 

     
1339.  Stukken betreffende de benoeming van leden in de commissie van toezicht op 

het agentschap der arbeidsbemiddeling en de opheffing van deze commissie.
1937-1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1340.  Stukken betreffende het vervoer van arbeiders van en naar de werkverschaf-

fing. 
1937-1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1341.  Stukken betreffende het verzoek om rijksvergoeding ten behoeve van diverse 

werkverschaffingsobjecten, namelijk het maken van plantsoenen, twee woon-
wagenstandplaatsen en het verbeteren van de bermen langs de Spoorsingel.
1937-1942. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1342-1343. Stukken betreffende de controle op werklozen. 

1937-1964. 
 
1342. 1937-1951. 
1343. 1952-1964. 

  
2 omslagen. 

     
1344.  Dossier inzake de afwijzing van het verzoek van Joh. Jac. Stoffels en anderen 

om schadeloosstelling in de vorm van regenverlet. 
1938. 

  
 
1 omslag. 

     
1345.  Stukken betreffende verzoek om aanvulling van de plaatsingsregeling werk-

verschaffing. 
1939-1943. 

  
 
1 omslag. 

     
1346.  Dossier inzake het verkrijgen van bijzondere steun uit het 

Werkloosheidssubsidiefonds. 
1940-1942. 

  
 
1 omslag. 

     
1347.  Stukken betreffende de instelling, werkzaamheden en opheffing van de com-

missie Werkloosheidsvoorzieningen. 
1949-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.10.2 

  

Bepaalde groepen van werknemers en beoefenaren vrije beroepen. 

  

     
1348.  Dossier inzake de uitvoering van de tewerkstelling van binnenschippers. 

1938. 
  

1 omslag. 
     
1349.  Stukken betreffende de taxatie van het voormalige kamp Wierda van de Ne-

derlandse Arbeidsdienst. 
1947-1949; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
1350.  Stukken betreffende de instelling van een commissie sociale werkvoorziening   
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handarbeiders en hoofdarbeiders. 
1949-1967. 

 
1 omslag. 

     
1351.  Dossier inzake de deelneming aan de oprichting van de stichting "Onze Werk-

plaats", gevestigd te Wolvega. 
1953. 

  
 

     
1 
omslag.13
52. 

 Dossier inzake de verbouw van de werkplaats ten behoeve van de sociale 
werkvoorziening. 
1954-1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1353.  Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen aan de stichting "Onze 

Werkplaats" te Wolvega. 
1954-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1354.  Stukken betreffende de verhuur aan de stichting "Onze Werkplaats" van de 

panden Heerenveenseweg 69 en 71. 
1955-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1355.  Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de statuten en het huis-

houdelijk reglement van de stichting "Onze Werkplaats". 
1955-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1356.  Stukken betreffende het verkrijgen van subsidie van het rijk ten behoeve van 

de stichting "Onze Werkplaats". 
1955-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1357.  Dossier inzake de uitbreiding van de sociale werkplaats met een afdeling voor

gehandicapte vrouwen. 
1957-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1358.  Dossier inzake plannen voor het bouwen van een nieuwe werkplaats met tuin-

bouwbedrijf. 
1959-1962. 

  
 
1 omslag. 

     
1359.  Dossier inzake het verlenen van subsidie in de kosten van opleiding 

gezinsverzorgsters. 
1960. 

  
 
1 omslag. 

     
1360.  Dossier inzake de uitbreiding van de huisvesting van "Onze Werkplaats". 

1963-1967. 
  

1 omslag. 
     
1361.  Dossier inzake de delegatie van taken en bevoegdheden voortvloeiende uit de 

GSW-regeling. 
1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1362.  Dossiers inzake de instelling van de Wet Sociale Werkvoorzieningscom-

missie. 
1968-1969. 

  
1 omslag. 

     
1363.  Notulen, ingekomen van het dagelijks bestuur van de stichting "Onze Werk-

plaats". 
1969. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.10.3 

  

Arbeidstijden. 

  

     
1364.  Verordening als bedoeld in artikel 6 van de Winkelsluitingswet ten behoeve 

van kappers- of barbiersondernemingen, met stukken betreffende de vaststel-
ling ervan. 
1940. 

  
 
 
1 omslag. 
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1365.  Verordening als bedoeld in artikel 6 van de Winkelsluitingswet ten behoeve 

van slagerswinkels, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1941. 

  
 
1 omslag. 

     
1366-1367. Verordening krachtens artikel 4, eerste lid sub b. der Winkelsluitingswet 1951 

(Verordening halvedagsluiting voor winkels), met stukken betreffende de vast-
stelling en intrekking ervan.1952-1967. 
 
1366. 1952-1959. 
1367. 1960-1967. 

  
 
 
2 omslagen. 

     
1368.  Verordening als bedoeld in artikel 5 van de Winkelsluitingswet 1951 (Verorde-

ning verplichte vakantiesluiting), met stukken betreffende de vaststelling en 
intrekking ervan. 
1956-1968. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1369.  Verordening, bedoeld in artikel 11, eerste lid der Winkelsluitingswet (tijdelijke 

koopavond), met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1370.  Verordening als bedoeld in artikel 3, derde lid der Winkelsluitingswet 1951 

(koopavond), met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1967-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
 
2.2.11 

  

Maatschappelijke zorg. 

  

     
 
2.2.11.1 

  

Maatschappelijke zorg in het algemeen. 
 

  

     
1371.  Dossier inzake de uitkering van een kerstbijdrage. 

1936-1939. 
  

1 omslag. 
     
1372.  Stukken betreffende de instelling van de commissie van samenwerking voor 

bijzondere noden. 
1936-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1373.  Verordening op de gemeentelijke dienst voor sociale zorg, met stukken betref-

fende de vaststelling en intrekking ervan. 
1947-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1374.  Dossier inzake het stichten van een dorpshuis te Noordwolde. 

1948-1969. 
  

1 omslag. 
     
1375.  Jaarverslagen, ingekomen van verschillende dorpsgemeenschappen.  

1950-1953. 
  

1 omslag. 
     
1376.  Stukken betreffende de goedkeuring en vaststelling van de financiële beschei-

den van het buurthuis te Noordwolde. 
1951-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1377.  Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het inrichten van 

speelterreintjes in Noordwolde. 
1952-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1378.  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan een sociologisch onder-

zoek te Noordwolde. 
1953-1960. 

  
 
1 omslag. 
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1379.  Jaarverslagen, ingekomen van de Stichting de Oosthoek, maatschappelijk 
opbouwwerk te Noordwolde en omstreken. 
1953-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1380.  Dossiers inzake het verstrekken van geldleningen aan de stichting voor maat-

schappelijk opbouwwerk te Noordwolde en omstreken. 
1954-1955. 

  
 

     
1 
omslag.13
81. 

 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan de stichting tot geestelijke 
en maatschappelijke opbouw in Noordwolde en omstreken uitgaande van de 
gereformeerde kerk. 
1956-1959. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1382.  Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan het inrichten van speelter-

reintjes in Wolvega. 
1957-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1383.  Dossier inzake de deelname aan het bijzonder project voor onmaatschappe-

lijkheidsbestrijding. 
1960-1962. 

  
 
1 omslag. 

     
1384. 
 

 Verordening inzake de subsidiering van het jeugdwerk, met stukken betreffen-
de de vaststelling en wijziging ervan.  
1961-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1385.  Dossier inzake de ombouw van het buurthuiswerk te Noordwolde naar samen-

levingsopbouwwerk. 
1964-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1386.  Stukken betreffende de financiële medewerking aan de bouw van een dorps-

huis te Ter Idzard. 
1964-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1387.  Dossier inzake de ombouw van buurthuiswerk Linde-Zuid tot samenlevingsop-

bouwwerk. 
1966-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1388.  Dossier inzake het aanwijzen van Wolvega als centrumplaats in het kader van 

het bijzondere welstandsbeleid. 
1968 - 1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1389. 
 

 Dossier inzake het om niet tot wederopzegging in gebruik geven van een ge-
deelte plantsoen aan de stichting Speelweide te De Blesse ten behoeve van 
het inrichten en exploiteren van een speelterrein. 
1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
 
2.2.11.2 

  

Maatschappelijk werk ten behoeve van verschillende groepen. 

  

     
1390.  Dossier inzake de vergoeding verzuim op Goede Vrijdag in het kader van de 

werkverschaffing. 
1936. 

  
 
1 omslag. 

     
1391.  Dossier inzake de aanwijzing van stempellokalen. 

1936. 
  

1 omslag. 
     
1392.  Dossier inzake het betuigen van adhesie aan het verzoek van de gemeente 

Heerenveen om kleine inkomsten buiten beschouwing te laten bij het bepalen 
van het steunbedrag. 
1936. 

  
 
 
1 omslag. 

     



 
 

- 88 - 

1393.  Dossier inzake de vaststelling van de stempelregeling voor werklozen. 
1936. 

  
1 omslag. 

     
1394.  Stukken betreffende de toetreding bij de loonbijslagregeling voor arbeiders in 

het landbouwbedrijf. 
1936-1937. 

  
 
1 omslag. 

     
1395.  Stukken betreffende de aftrek van huur van de steunverlening.1936-1939.   

1 omslag. 
     
1396.  Dossier inzake de invoering van een model stamkaart voor ondersteunde 

werklozen. 
1936-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
1397.  Dossier inzake het aannemen van een motie over de uitvoering van de steun-

regeling. 
1936-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
1398.  Stukken betreffende de uitvoering van de toeslag voor contributie van het zie-

kenfonds voor werklozen. 
1936-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
1399-1400. Begrotingen, ingekomen van het Burgerlijk Armbestuur, later Maatschappelijk 

Hulpbetoon. 
1936-1964. 
 
1399. 1936-1950. 
1400. 1951-1964. 

  
 
2 omslagen. 

     
1401.  Stukken betreffende het benoemen van de leden van het Burgerlijk Armbe-

stuur, later Maatschappelijk Hulpbetoon. 
1936-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1402-1403. Rekeningen, ingekomen van het Burgerlijk Armbestuur, later Maatschappelijk 

Hulpbetoon. 
1937-1964. 
 
1402. 1937-1950. 
1403. 1951-1964. 

  
 
2 omslagen. 

     
1404.  Stukken betreffende het wijzigingen en intrekken van het Reglement op het 

Burgerlijk Armbestuur. 
1937-1947. 

  
 
1 omslag. 

     
1405.  Dossier inzake de vrije artsenkeuze bij de geneeskundige armenverzorging.

1939-1940. 
  

1 omslag. 
     
1406.  Stukken betreffende de aanstelling en salariëring van personeel van het Bur-

gerlijk Armbestuur, later Maatschappelijk Hulpbetoon. 
1942-1948. 

  
 
1 omslag. 

     
1407.  Stukken betreffende de regeling van presentiegelden voor leden van het Bur-

gerlijke Armbestuur, later Maatschappelijk Hulpbetoon. 
1942-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
1408-1409. Stukken betreffende de inschrijving van verenigingen op de ingevolge artikel 3 

van de Armenwet opgemaakte lijsten van in deze gemeente gevestigde in-
stellingen van weldadigheid. 
1942-1964. 
 
1408. 1942-1949. 

  
 
 
2 omslagen. 
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1409. 1951-1964. 
     
1410.  Verordening tot regeling van de geneeskundige armenverzorging, met stukken 

betreffende de vaststelling ervan. 
1947. 

  
 
1 omslag. 

     
1411.  Dossier inzake de vaststelling van een subsidieregeling voor de afdelingen  

van het Groene Kruis.1947-1948. 
  

 
1 omslag. 

     
1412.  Dossier inzake de ombouw van het Burgerlijk Armbestuur tot Maatschappelijk 

Hulpbetoon. 
1947-1948. 

  
 
1 omslag. 

     
1413.  Dossier inzake de instelling van een plaatselijk commissie voor sociale bij-

stand. 
1947-1949. 

  
 
1 omslag. 

     
1414.  Verslagen, ingekomen van de commissie van onderzoek ingevolge de Nood-

wet Ouderdomsvoorzieningen. 
1947-1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1415.  Reglement voor Maatschappelijk Hulpbetoon, met stukken betreffende de 

vaststelling, wijziging en intrekking ervan. 
1947-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1416.  Dossier inzake de instelling van een Plaatselijke Revisie Instantie.  

1952. 
  

1 omslag. 
     
1417.  Dossier inzake de verbouw van het Groene Kruis gebouw te Noordwolde tot 

verzorgingscentrum Groene Kruis. 
1953-1959. 

  
 
1 omslag. 

     
1418.  Regeling betreffende het verlenen van subsidie aan kruisverenigingen, met 

stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1953-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1419.  Stukken betreffende de bouw van het bejaardencentrum Nieuw-Lindenoord.

1956-1959. 
  

1 omslag. 
     
1420.  Dossier inzake de oprichting van de stichting en vaststellen van de statuten 

van Bejaardencentrum Nieuw-Lindenoord. 
1957-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
1421.  Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de verkoop van ei-

gendommen van het Maatschappelijk Hulpbetoon. 
1957-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1422.  Stukken betreffende de verhuur en later omgezet in huurkoop aan de Stichting 

Nieuw-Lindenoord van het bejaardencentrum met 35 woningen. 
1958-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1423.  Stukken betreffende de goedkeuring van de vaststelling en wijziging van het 

huisreglement, huurreglement en de prospectus van Nieuw-Lindenoord. 
1958-1965. 

  
 
1 omslag. 

     
1424.  Stukken betreffende de goedkeuring van de vaststelling, wijziging en 

intrekking van de instructies voor het personeel van de stichting 
Nieuw-Lindenoord. 
1958-1965. 

  
 
1 omslag. 
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1425.  Dossier inzake de bouw van het verpleegtehuis Nieuw-Lindenoord. 
1958-1966. 

  
1 omslag. 

     
1426.  Dossier inzake de oprichting van een orgaan voor overleg en samenwerking 

genaamd contactorgaan gezinsverzorging. 
1959. 

  
 
1 omslag. 

     
1427.  Nadere voorwaarden inzake de toekenning van een aanvullende subsidie in 

de kosten van gezinsverzorging.1959. 
  

 
1 stuk. 

     
1428.  Verordening betreffende het verlenen van subsidie ten behoeve van de 

gezinsverzorging en de gezinshulp, met stukken betreffende de vaststelling 
ervan. 
1959. 
N.B. de verordening is ingetrokken bij raadsbesluit 16 januari 1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1429.  Stukken betreffende de controle van de jaarrekeningen van de stichting 

Nieuw-Lindenoord. 
1959-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1430.  Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen aan de stichting Bejaar-

dencentrum en verpleegtehuis Nieuw-Lindenoord.  
1959-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1431.  Stukken betreffende het garanderen van geldleningen aan de stichting Bejaar-

dencentrum en verpleegtehuis Nieuw-Lindenoord. 
1959-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1432.  Stukken betreffende het aanvragen van een 'bejaardenbijdrage' ten behoeve 

van de exploitatie van de stichting Nieuw Lindenoord. 
1959-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1433.  Dossier inzake het verlenen van een renteloos voorschot aan de afdeling 

Steggerda van de vereniging het Groene Kruis ten behoeve van de stichting 
van een wijkgebouw. 
1960. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1434.  Dossier inzake de verbouw van het bejaardentehuis Nieuw-Lindenoord.  

1960-1962. 
  

1 omslag. 
     
1435.  Dossier inzake het verlenen van een renteloos voorschot aan de afdeling Pe-

perga-Blesdijke van de vereniging Het Groene Kruis ten behoeve van de stich-
ting van een wijkgebouw te De Blesse. 
1961-1962. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1436.  Stukken betreffende de goedkeuring van de verhoging van de pensionprijzen 

van verpleeghuis Nieuw-Lindenoord. 
1961-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1437.  Dossier inzake de opheffing van de landarbeidersvereniging 'Eigen erf' en de 

overname van haar bezittingen door de gemeente. 
1962. 

  
 
1 omslag. 

     
1438.  Verordening regelende de behandeling van aanvragen om bijstand en de be-

handeling van bezwaarschriften, met stukken betreffende de vaststelling en 
wijziging ervan. 
1963-1966. 
N.B. ingetrokken per raadsbesluit 23 januari 1984; zie inventaris 1970 - num-
mer 149. 

  
 
 
1 omslag. 
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1439.  Stukken betreffende de vakantieregeling van het personeel van Nieuw-Linde-
noord. 
1963-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1440.  Verordening op de gemeentelijke sociale dienst, met stukken betreffende de 

vaststelling ervan. 
1964-1965. 

  
 
1 omslag. 

     
1441.  Dossier inzake het verlenen van een renteloos voorschot aan de afdeling Gro-

te Veenpolder van de vereniging Het Groene Kruis ten behoeve van verbouw 
en uitbreiding van het wijkgebouw te Scherpenzeel. 
1964-1965; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1442.  Dossier inzake het instellen van en het goedkeuren door burgemeester en 

wethouders van het reglement van orde van het College van Bijstand.  
1964-1965. 
N.B.  zie ook inventarisnummer 1438. 

  
 
1 omslag. 

     
1443.  Dossier inzake de overname van rechten en verplichtingen van de opgeheven 

gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon. 
1964-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1444.  Stukken betreffende de uitvoering van de Algemene Bijstandswet na opheffing 

 van het Maatschappelijk Hulpbetoon. 
1964-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1445.  Jaarverslagen, ingekomen van het College van Bijstand. 

1965-1969. 
  

1 omslag. 
     
1446.  Dossier inzake het vaststellen van regels voor het afsluiten van overeenkom-

sten van krediet-hypotheek in het kader van de Algemene Bijstandswet. 
1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1447.  Verordening regelende het toekennen van onregelmatigheidstoeslag aan het 

personeel in dienst vam de Stichting bejaardencentrum en verpleegtehuis 
Nieuw-Lindenoord, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1966-1967. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1448-1449. Dossiers inzake de bouw van de verzorgingsflat Lenna te Wolvega. 

1967-1969. 
 
1448. 1967-1969; Bestek en voorwaarden 1969. 
1449. 1967-1969; Voorbereiding en aanbesteding. 

  
2 omslagen. 

     
1450.  Notulen, ingekomen van de beheerscommissie voor de serviceflat Lenna te 

Wolvega. 
1968-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1451.  Dossier inzake het verstrekken van een lening aan de woningstichting ten be-

hoeve van de aanleg van een alarmsysteem in de 12 bejaardenwoningen te 
Noordwolde. 
1967-1968. 

  
 
 
1 omslag. 

     
 
2.2.12 

  

Onderwijs, cultuur educatie en sport. 

  

     
 
2.2.12.1 

  

Onderwijs. 

  

     
 
2.2.12.1.1 

  

Kleuteronderwijs. 
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1452.  Verordening op het verlenen van subsidie aan bijzondere scholen voor 

voorbereidend lager onderwijs, met stukken met betrekking tot de vaststelling 
en intrekking ervan. 
1947-1954. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1453-1459. Dossiers inzake het stichten en uitbreiden van bijzondere kleuterscholen. 

1950-1969. 
 
1453. Wolvega - Van Nijmegen Schonegevelstraat De Krekel
 1950-1956. 
1454. Wolvega -Marijke. 

1956-1960. 
1455. Wolvega - Tuindorp. 

1961-1962. 
1456. Wolvega - Wilhelminastraat. 

1965-1968. 
1457. Wolvega - Ir. Lelylaan. 

1965-1969. 
1458. Steggerda - neutrale kleuterschool. 

1966-1969. 
1459. Steggerda - r.k. kleuterschool. 

1956- 1964. 

  
7 omslagen. 
 

     
1460.  Verordening, regelende het verlenen van subsidie aan bijzondere kleuterscho-

len, met stukken betreffende de vaststelling ervan.  
1954. 

  
 
1 omslag. 

     
1461-1464. Dossiers inzake het stichten van openbare kleuterscholen. 

1956-1968. 
 
1461. Noordwolde 

1958. 
1462. Boijl 

1956-1966. 
1463. Munnekeburen 

1961-1968. 
1464. Oldeholtpade 

1965-1966. 

  
4 omslagen. 

     
1465.  Stukken betreffende de vaststelling van de voorschotten vergoeding per lokaal 

per kleuter bijzonder kleuteronderwijs. 
1956-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1466-1468. Dossiers inzake mislukte pogingen tot het stichten van openbare kleuterscho-

len. 
1957-1965. 
 
1466. Noordwolde. 

1965. 
1467. Munnekeburen 

1957. 
1468. Steggerda. 

1962-1963. 

  
 
3 omslagen. 

     
1469.  Verordening, regelende de algemene toelating van kleuters tot de kleuterscho-

len, met stukken betreffende de vaststelling ervan.  
1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1470.  Verordening op de heffing en invordering van schoolgelden aan gemeentelijke 

scholen voor kleuteronderwijs, met stukken betreffende de vaststelling en 
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wijziging ervan. 
1958-1969. 

 
1 omslag. 

     
1471.  Stukken betreffende de voorlopige vaststelling uitgaven openbaar kleuteron-

derwijs. 
1958-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1472.  Dossier inzake de wijziging van de openbare kleuterschool Munnekeburen in 

een openbare kleuterschool met compromisgedachte en de uitbreiding van 
deze school.1964-1965. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1473.  Dossier inzake de aanwijzing van een contactcommissie voortvloeiende uit de 

compromisovereenkomst kleuterschool Munnekeburen. 
1965-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1474. 
 

 Dossier inzake de aankoop van mej. A.A. Mulder van grond te Steggerda ten 
behoeve van de bouw van een bijzondere kleuterschool.  
1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1475.  Dossier inzake de aanvraag en verlenging van de ontheffing van het Bouwbe-

sluit kleuteronderwijs ten behoeve van de kleuterscholen Boijl, Makkinga en 
Oldeholtpade. 
1966-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
 
2.2.12.1.2 

  

Lager onderwijs. 

  

     
1476.  Register, aanwijzende in tijdsorde de opgegeven veranderingen in het onder-

wijzend personeel aan de openbare lagere scholen en aantallen werkelijk 
schoolgaande kinderen. 
1934-1937. 

  
 
 
1 deel. 

     
1477.  Dossier inzake de verzoeken van het bijzonder onderwijs om uitkering ineens 

van 80% der gevolge van artikel 205 der Lagere onderwijswet 1920 geschatte 
waarde van gebouwen, terreinen en schoolmeubelen. 
1936- 1937. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1478.  Dossier inzake de opheffing van de commissie van toezicht op het lager on-

derwijs. 
1936-1937. 

  
 
1 omslag. 

     
1479.  Verordening op de heffing van schoolgeld voor lager onderwijs, met stukken 

betreffende de vaststelling ervan. 
1936-1938. 

  
 
1 omslag. 

     
1480.  Stukken betreffende de vrijstelling voor het geven van onderwijs in het vak 

lichamelijke oefening. 
1936-1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1481.  Dossier inzake de instelling van ouderraden op openbare scholen. 

1936-1942. 
  

1 omslag. 
     
1482.  Stukken betreffende een gemeenschappelijke schoolregeling met aangren-

zende gemeenten. 
1936-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1483-1484. Jaarverslagen, ingekomen van de commissie tot wering van schoolverzuim.

1936-1968. 
 
1483. 1936-1953. 

  
2 omslagen. 
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1484. 1954-1968. 
     
1485-1486. Verslagen  betreffende de openbare scholen. 

1936-1969. 
 
1485. 1936-1949. 
1486. 1950-1969. 

  
2 omslagen. 

     
1487-1493. Stukken betreffende vergoeding in de exploitatiekosten. 

1936-1969.1487. rooms katholieke school te Steggerda. 
1488. christelijk nationaal onderwijs Munnekeburen. 
1489. rooms katholieke school te Wolvega. 
1490. christelijk volksonderwijs te Wolvega. 
1491. Ulo en diverse bijzondere scholen. 
1492. school met de bijbel te Steggerda. 
1493. gereformeerd onderwijs te Wolvega. 

  
7 omslagen. 
 

     
1494-1502. Jaarverslagen, ingekomen van de openbare lagere scholen. 

1936-1969. 
 
1494. 1936-1940. 
1495. 1941-1947. 
1496. 1948-1950. 
1497. 1951-1954. 
1498. 1955-1958. 
1499. 1959-1962. 
1500. 1963-1966. 
1501. 1967-1968. 
1502. 1969. 

  
9 omslagen. 

     
1503-1504. Stukken betreffende de instandhouding van diverse lagere scholen. 

1937-1969. 
 
1503. 1937-1950. 
1504. 1951-1969. 

  
2 omslagen. 

     
1505.  Dossier inzake het afwijzen van de stichting van een school met de bijbel te 

Steggerda. 
1938. 

  
 
1 omslag. 

     
1506.  Regeling omtrent de toelating van leerlingen uit de gemeenten Diever, Vledder 

en Ooststellingwerf, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging 
ervan. 
1938-1941. 

  
 
1 omslag. 

     
1507.  Dossier inzake de verbouw van de openbare lagere school en het gymnastie-

klokaal te Steggerda. 
1939; met tekening. 

  
 
1 omslag. 

     
1508.  Dossier inzake het in bruikleen geven van lokalen van de openbare lagere 

school te Steggerda ten behoeve van de school met de bijbel. 
1939- 1940. 

  
 
1 omslag. 

     
1509-1512. Dossier inzake de invoering van het verschillende vakken. 

1940-1969. 
 
1509. lichamelijke opvoeding. 

1940-1942. 
1510. handenarbeid. 

1947-1964. 
1511. schoolzwemmen. 

  
4 omslagen. 
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1951-1969. 
1512. verkeersonderwijs. 

1943-1950. 
     
1513.  Dossier inzake de aankoop van de Hervormde Kerk te Oldeholtpade van een 

perceel grond gelegen achter de openbare lagere school te Oldeholtpade ten 
behoeve van het onderwijs in lichamelijke opvoeding. 
1941-1942. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1514.  Gemeenschappelijke regeling, betreffende het geneeskundig schooltoezicht in 

de gemeenten Lemsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, met stuk-
ken betreffende de oprichting ervan. 
1941-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
1515.  Stukken betreffende het verkrijgen van provinciale subsidie voor 

geneeskundig schooltoezicht. 
1941-1958 . 

  
 
1 omslag. 

     
1516.  Dossier inzake de aankoop van J.C. de Ruiter-Boer te Elst van een perceel 

grond ten behoeve van de lichamelijke opvoeding aan de openbare lagere 
school te Langelille. 
1942. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1517.  Verordening tot wijziging der verordening als bedoeld in  artikel 15 der Leer-

plichtwet (verlof voor veldarbeid), met stukken betreffende de vaststelling en 
intrekking ervan. 
1942-1950. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1518-1521. Jaarverslagen, ingekomen van de schoolartsendienst. 

1942-1969. 
 
1518. 1942-1956. 
1519. 1957-1959. 
1520. 1960-1964. 
1521. 1965-1969. 

  
4 omslagen. 

     
1522.  Stukken betreffende klachten over het onderwijzend personeel.  

1943-1949. 
  

1 omslag. 
     
1523.  Verordening tot wijziging der verordening voor de openbare lagere scholen, 

met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1943-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1524.  Stukken betreffende de openbare lagere school te Slijkenburg, alsmede de 

verkoop aan F. Geertsma,  W. Postma, H. Donker, R. v.d. Lende en R. de 
Boer. 
1943-1959. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1525.  Dossier inzake de instelling van een commissie voor de behartiging van 

onderwijsbelangen. 
1944. 

  
 
1 omslag. 

     
1526.  Stukken betreffende de toepassing van artikel 55 quater der Lagere Onder-

wijswet 1920 (kosten instandhouding). 
1944-1947. 

  
 
1 omslag. 

     
1527.  Verordening tot bepaling van een vermenigvuldigingscijfer voor de heffing van 

schoolgeld voor het lager onderwijs, met stukken betreffende de vaststelling 
en aanvulling ervan. 
1946-1952. 

  
 
 
1 omslag. 
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1528.  Verordening op het brengen naar de school van op de openbare weg aange-
troffen leerlingen, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1947-1948. 

  
 
1 omslag. 

     
1529.  Dossier inzake de verbouw van de openbare lagere school te Boijl.  

1947-1952; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
1530.  Dossier inzake de compromis-overeenkomst voor de school voor buitenge-

woon lager onderwijs. 
1948-1967. 

  
 

     
1 
omslag.15
31. 

 Verslagen van onderzoeken op scholen naar zwakzinnigheid en zwakbe-
gaafdheid. 
1949. 

  
 
1 omslag. 

     
1532.  Dossier inzake verbouwing en verandering van de inrichting van de 

tegenwoordige Ulo-school te Wolvega voor een school tot buitengewoon lager 
onderwijs. 
1949-1952. 

  
 
1 omslag. 

     
1533.  Bezoldigingsregeling voor de vakonderwijzers bij het openbaar lager onder-

wijs. 
1949-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
1534.  Regeling voor de berekening van de tegemoetkoming ingevolge de artikelen 

13, 70 en 126 van de lager Onderwijswet 1920, met stukken betreffende de 
vaststelling , wijziging en intrekking ervan. 
1949-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1535.  Rapport van de inspecteur van het lager onderwijs en de schoolarts, inzake de 

banken van de openbare lagere scholen en de ULO-school. 
1950. 

  
 
1 stuk. 

     
1536.  Verordening op de heffing van schoolgeld voor het openbaar buitengewoon 

lager onderwijs, met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1537.  Dossier inzake het verstrekken van een toelage aan leerkrachten van het bui-

tengewoon lager onderwijs. 
1950-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1538.  Verordening voor de openbare lagere scholen, met stukken betreffende de 

vaststelling en intrekking ervan. 
1951-1956. 

  
 
1 omslag. 

     
1539.  Dossier inzake de verkoop aan de stichting de Westhoek voor landbouw en 

landbouwhuishoudonderwijs van het schoolgebouw te Munnekeburen en de 
bouw van een nieuwe openbare lagere school te Munnekeburen. 
1951-1957; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1540-1544. Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de vereniging voor gere-

formeerd schoolonderwijs te Wolvega, ingevolge artikel 72 van de Lager On-
derwijswet 1920. 
1951-1959; met tekeningen. 
 
1540. uitbreiding en verbouw. 
1541. bouw van vijfde leslokaal. 
1542. het bouwen en inrichten van een was- en kleedlokaal aan het 

gymnastieklokaal. 
1543. bouw van rijwielberging en de aanschaf van verduisteringsgordij-

nen. 

  
 
 
5 omslagen. 
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1544. bouw rijwielberging en diverse benodigdheden. 
 

     
1545.  Jaarverslagen, ingekomen van de Beatrixschool, school voor buitengewoon 

lager onderwijs. 
1951-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1546.  Dossier inzake de naamgeving van de school voor buitengewoon lager onder-

wijs te Wolvega. 
1952. 

  
 
1 omslag. 

     
1547-1554. Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan het bestuur van de rooms 

katholieke school te Wolvega, ingevolge artikel 72 van de Lager Onderwijswet 
1920. (St. Franciscusschool)  
1952-1964; met tekeningen. 
 
1547. verbouw en uitbreiding. 
1548. aansluiting op het gemeente-riool. 
1549. verbouw van een gymnastieklokaal. 
1550. het inrichten van een zesde leslokaal. 
1551. het bouwen van een overdekte rijwielbergplaats. 
1552. betegelen schoolplein. 
1553. inrichten van een lokaal voor de zevende leerkracht. 
1554 tuinaanleg. 

  
 
8 omslagen. 

     
1555.  Stukken betreffende het vaststellen van vergoedingen voor het vakonderwijs 

van bijzondere lagere scholen. 
1952-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1556-1557. Stukken betreffende de vaststelling van de exploitatiekosten van het buitenge-

woon lager onderwijs te Wolvega. 
1952-1969. 
 
1556. 1952-1957. 
1557. 1958-1969. 

  
 
2 omslagen. 

     
1558.  Dossier inzake het in bruikleen geven aan de vereniging voor christelijk volks-

onderwijs te Wolvega van een schoolgebouw aan de Heerenveenseweg. 
1953. 

  
 
1 omslag. 

     
1559.  Dossier inzake de uitbreiding van de openbare school te Oldelamer met een 

hulplokaal. 
1953- 1954. 

  
 
1 omslag. 

     
1560.  Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan de openbare lagere school 

te Vinkega. 
1953-1956. 

  
 
1 omslag. 

     
1561.  Verordening tot het vaststellen van algemene regelen voor het in gebruik ge-

ven van school- en gymnastieklokalen, met stukken betreffende de vaststel-
ling, wijziging en intrekking ervan. 
1953-1962. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1562.  Stukken betreffende het besteden van het legaat van Jac. Hagen ten behoeve 

van de Tuindorpschool. 
1953-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1563.  Dossier inzake de verbouw van de openbare lagere school te Scherpenzeel.

1954. 
  

1 omslag. 
     
1564.  Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan de openbare lagere school   
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te Wolvega - dorp. 
1954-1966; met tekeningen. 

 
1 omslag. 

     
1565-1568. Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de school voor christelijk 

nationaal onderwijs te Munnekeburen, ingevolge artikel 72 van de Lager On-
derwijswet 1920. 
1954-1967. 
 
1565. aansluiting op de waterleiding en sanitaire voorzieningen. 
1566. bouw rijwielberging. 
1567. verbouw. 
1568. uitbreiding rijwielberging. 

  
 
 

     
4 
omslagen.
1569. 

 Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan het gebouw van de 
openbare lagere school te Noordwolde. 
1954-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1570.  Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan de openbare lagere school 

te Oldeholtpade. 
1954-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1571.  Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan het gebouw van de 

openbare lagere school te De Blesse. 
1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1572.  Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan de openbare lagere school 

te Noordwolde - Oosterstreek. 
1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1573.  Dossier inzake de aansluiting op het waterleidingnet van de openbare lagere 

school en woning te Oldeholtwolde. 
1955-1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1574.  Dossier inzake het stichten van een kinderboerderij nabij de school voor bui-

tengewoon lager onderwijs. 
1955-1960. 

  
 
1 omslag. 

     
1575.  Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan de openbare lagere school 

te Noordwolde - Zandhuizen. 
1955-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1576.  Reglement voor de schoolvergaderingen aan de openbare lagere scholen, 

met stukken betreffende de vaststelling ervan. 
1956. 

  
 
1 omslag. 

     
1577.  Verordening tot regeling van het openbaar lager onderwijs, met stukken be-

treffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1956. 

  
 
1 omslag. 

     
1578-1581. Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan het bestuur van de rooms 

katholieke school voor lager onderwijs te Steggerda , ingevolge artikel 72 van 
de Lager Onderwijswet 1920. 
1956-1969. 
 
1578. verbouw school. 
1579. uitbreiding met een lokaal. 
1580. uitbreiding rijwielberging. 
1581. bouw leslokaal. 

  
 
 
4 omslagen. 

     
1582.  Dossier inzake de bouw van een vierklassige school voor gewoon lager onder-

wijs in Wolvega plan Zuid. 
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1957-1960. 1 omslag. 
     
1583.  Verslagen ingevolge artikel 11, eerste lid van het besluit schoolvoeding en 

-kleding. 
1957-1967. 

  
 
 1 omslag. 

     
1584.  Dossier inzake de rechtspositie van huwende onderwijzeressen.  

1958. 
  

1 omslag. 
     
1585.  Stukken betreffende het vaststellen van voorschotten en vergoedingen inge-

volge de artikelen 103. zesde lid en 55 bis van de Lager Onderwijswet 1920.
1958-1969. 

  
 

     
1 
omslag.15
86. 

 Dossier inzake het stichten van een vijfklassige school voor gewoon lager on-
derwijs met overblijflokaal en gymnastieklokaal nabij het kruispunt Grind-
weg-Kerkeweg te Munnekeburen. 
1959-1966. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1587.  Dossier inzake het stichten van een gymnastieklokaal aan de in aanbouw zijn-

de school voor gewoon lager onderwijs in Wolvega plan Zuid. 
1960-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
1588.  Stukken betreffende de opheffing van diverse scholen. 

1961-1969. 
  

1 omslag. 
     
1589.  Gebruiks- en vergoedingsregeling school en gymnastieklokalen 1962, met 

stukken betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1962-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1590.  Dossier inzake de aanleg van een verkeerstuin te Wolvega. 

1962-1969. 
  

1 omslag. 
     
1591.  Dossier inzake de goedkeuring van de stichting van de Mater Ambilischool te 

Wolvega. 
1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1592.  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het bestuur van de rooms 

katholieke school te Wolvega, ingevolge artikel 72 van de Lager Onderwijswet 
1920. (Mgr. Scholtensschool) - stichting van een tweede school. 
1964-1968; met tekeningen. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1593.  Dossier inzake de invoering van schoolpsychologisch onderzoek aan de scho-

len voor gewoon lager onderwijs. 
1964-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1594.  Stukken betreffende de verkoop aan J. ter Wee van de openbare lagere 

school met onderwijzerswoning aan de Kerkeweg 69 te Langelille, alsmede de 
verkoop aan F.J. Dijkstra van de onderwijzerswoning aan het Voetpad 31 te 
Munnekeburen. 
1965. 

  
 
 
 
1 omslag. 

     
1595.  Dossier inzake het beschikbaar stellen van het benodigd krediet ten behoeve 

van het rietvlechten op de Beatrixschool.  
1965- 1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1596.  Dossier inzake de uitbreiding van de openbare school voor gewoon lager on-

derwijs te Wolvega - zuid met twee leslokalen. 
1965-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1597.  Dossier inzake het stichten van een openbare lagere school aan de Renbaan-

straat te Noordwolde. 
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1965-1969; met tekeningen. 1 omslag. 
     
1598.  Dossier inzake het stichten van een gymnastieklokaal te Noordwolde en Mun-

nekeburen. 
1965-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1599.  Dossier inzake de situatie en ontwikkeling van het basisonderwijs.  

1966-1968. 
  

1 omslag. 
     
1600. 
 

 Dossier inzake de aankoop van grond van de Kerkvoogdij der Hervormde 
Kerk, N.B. Vonk en A.E. Vonk te Steggerda ten behoeve van de uitbreiding 
van de bijzondere lagere school te Steggerda. 
1967- 1968; met tekeningen. 

  
 
 

     
1 
omslag.2.2

.12.1.3 

 Voortgezet onderwijs.   

     
1601-1602. Jaarverslagen, ingekomen van de Ulo-school te Noordwolde. 

1936-1969. 
 
1601. 1936-1952. 
1602. 1953-1969. 

  
2 omslagen. 

     
1603.  Stukken betreffende de oprichting en instandhouding van een nijverheidsdag-

school te Noordwolde. 
1936-1952. 

  
 
1 omslag. 

     
1604-1605. Jaarverslagen, ingekomen van de Ulo-school te Wolvega. 

1936-1969. 
 
1604. 1936-1952. 
1605. 1953-1969. 

  
2 omslagen. 

     
1606.  Dossier inzake stichten van een lagere landbouwschool te Wolvega. 

1937-1953. 
  

1 omslag. 
     
1607.  Dossier inzake het verlenen van subsidie aan de vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer en Plaatselijk Belang Wolvega ten behoeve van een 
drie-jarige handelscursus. 
1941-1942. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1608.  Dossier inzake de goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de 

oudercommissie van de Ulo-school te Wolvega. 
1941-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1609.  Stukken betreffende de organisatie van voortgezet gewoon lager onderwijs. 

1942-1951. 
  

1 omslag. 
     
1610.  Stukken betreffende het stichten van voortgezet rooms-katholiek lager onder-

wijs. 
1943-1947. 

  
 
1 omslag. 

     
1611.  Stukken betreffende het stichten van voortgezet bijzonder lager onderwijs. 

1943-1948. 
  

1 omslag. 
     
1612.  Dossier inzake de verklaring van de raad dat de oprichting en instandhouding 

vam de Rooms katholieke huishoudschool te Wolvega nodig is. 
1946-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
1613.  Dossier inzake de oprichting van een ambachtsschool met daaraan   
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verbonden een avondtekenschool. 
1947-1949. 

 
 
1 omslag. 

     
1614.  Dossier inzake de stichting van een gemeentelijke handelsavondschool. 

1947-1949. 
  

1 omslag. 
     
1615.  Dossier inzake de verklaring van de raad over de oprichting en instandhouding 

van de landbouwhuishoudschool te Wolvega. 
1947-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
1616.  Dossier inzake de verbouw en uitbreiding van de openbare lagere school te 

Munnekeburen ten behoeve van het landbouwhuishoudonderwijs. 
1947-1951; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1617.  Stukken betreffende verwervingsacties ter verkrijging van donaties ten behoe-

ve van het studiefonds. 
1947-1959. 

  
1 omslag. 

     
1618.  Stukken betreffende de benoeming van de raad van toezicht op de Stichting 

Studiefonds Weststellingwerf. 
1947-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1619. 
 

 Dossier inzake de oprichting en wijziging van de stichting Studiefonds West-
stellingwerf. 
1947-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1620-1621. Rekeningen, ingekomen van de Stichting Studiefonds Weststellingwerf. 

1947-1967. 
 
1620. 1947-1956. 
1621. 1957-1967. 

  
2 omslagen. 

     
1622.  Verordening voor de plaatselijke commissie van toezicht op de handelsavond-

scholen in de gemeente. 
1948. 

  
 
1 stuk. 

     
1623.  Stukken betreffende de aanwijzing van lokalen ten behoeve van de handels-

avondschool. 
1948-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1624.  Dossier inzake de bouw van een school voor uitgebreid lager onderwijs te 

Wolvega. 
1948-1953; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1625.  Reglement voor de gemeentelijk handelavondschool te Wolvega, met stukken 

betreffende de vaststelling en wijziging ervan. 
1948-1954. 

  
 
1 omslag. 

     
1626.  Jaarverslagen, ingekomen van de directeur van de gemeentelijke handels-

avondschool. 
1948-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1627.  Instructie voor het onderwijzend personeel aan de handelsavondschool te 

Wolvega. 
1949. 

  
 
1 stuk. 

     
1628.  Dossier inzake de oprichting van een cursus metaalbewerking aan de dagnij-

verheidsschool te Noordwolde. 
1949-1950. 

  
 
1 omslag. 
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1629.  Begrotingen en rekeningen, ingekomen van de avondtekenschool te Wolvega.
1949-1956. 

  
1 omslag. 

     
1630.  Verordening op de heffing en invordering van schoolgelden aan de gemeente-

lijke handelsavondschool te Wolvega, met stukken betreffende de vaststelling 
ervan. 
1949-1959. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1631.  Dossier inzake de verklaring van de raad over de oprichting en instandhouding 

van de landbouwhuishoudschool te Noordwolde. 
1949-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
1632-1634. Begrotingen en rekeningen van de gemeentelijke handelsavondschool.  

1949-1962. 
 
1632. 1949-1953.1633. 1954-1956. 
1634. 1957-1962. 

  
3 omslagen. 
 

     
1635.  Bezoldigingsregeling voor de vakonderwijzers bij het openbaar lager 

uitgebreid onderwijs. 
1949-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
1636-1637. Stukken betreffende de resultaten van eindexamens van de gemeentelijke 

handelsavondschool. 
1949-1966. 
 
1636. 1949-1962. 
1637. 1963-1966. 

  
 
2 omslagen. 

     
1638.  Dossier inzake de oprichting van een nijverheidscursus in Noordwolde. 

1950. 
  

1 omslag. 
     
1639.  Begrotingen, ingekomen van de avondtekenschool te Noordwolde.  

1950-1956. 
  

1 omslag. 
     
1640.  Dossier inzake de bouw van een gymnastieklokaal bij de Ulo-school te Wolve-

ga. 
1950-1957; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1641.  Dossier inzake de verhuur aan de stichting Landbouw- en landbouwhuishoud-

onderwijs De Westhoek van een gedeelte van de openbare lagere school te 
Munnekeburen. 
1950-1965. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1642.  Dossier inzake de stichting van een Rooms Katholieke ambachtsschool met 

internaat. 
1950-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1643.  Dossier inzake de aankoop van de Woningstichting van grond ten behoeve 

van de bouw van een rooms katholieke ambachtsschool met internaat. 
1952-1954. 

  
 
1 omslag. 

     
1644.  Dossier inzake de verklaring van de raad met betrekking tot het oprichten en 

instandhouden van cursussen voor meisjes, die in een bedrijf werkzaam zijn.
1952-1957. 

  
 
1 omslag. 

     
1645.  Stukken betreffende het vaststellen van de exploitatiekosten van de 

Ulo-scholen. 
1952-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1646.  Verslagen, ingekomen van de commissie van toezicht op de handelsavond-  
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scholen. 
1952-1967. 

 
 
1 omslag. 

     
1647.  Dossier inzake de uitbreiding van de Rietvlechtschool te Noordwolde. 

1953-1958. 
  

1 omslag. 
     
1648.  Dossier inzake het treffen van voorzieningen aan de school voor uitgebreid 

lager onderwijs te Noordwolde. 
1954-1957. 

  
 
1 omslag. 

     
1649.  Dossier inzake de verkoop aan het bestuur van de stichting Aloysius van een 

perceel grond aan de Lycklamaweg ten behoeve van de rooms-katholieke 
ambachtsschool. 
1954-1959. 

  
 
 

     
1 
omslag.16
50. 

 Jaarverslagen, ingekomen van de vereniging voor nijverheidsonderwijs te 
Noordwolde. 
1955-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1651.  Dossier inzake het verbinden van een proefvervolgklasse aan de gemeentelij-

ke handelsschool te Wolvega voor de opleiding praktijkdiploma boekhouden.
1955-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1652.  Dossier inzake de delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van direc-

teur en leerkrachten aan de gemeentelijke handelsschool in tijdelijke dienst 
aan burgemeester en wethouders. 
1955. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1653.  Dossier inzake het bouwen van twee houten noodlokalen bij de Ulo-school te 

Wolvega. 
1957. 

  
 
1 omslag. 

     
1654.  Stukken betreffende de opheffing van de Rietvlechtschool te Noordwolde. 

1957-1969. 
  

1 omslag. 
     
1655.  Dossier inzake de verklaring van geen bezwaar tegen de beheersoverdracht 

van de landbouwhuishoudschool te Munnekeburen. 
1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1656.  Dossier inzake de intrekking van rijkssubsidie ten behoeve van de 

avondtekenschool te Wolvega. 
1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1657  Dossier inzake de goedkeuring van de uitbreiding van de rietvlecht- en nijver-

heidsschool met een algemeen voorbereidende klas. 
1958. 

  
 
1 omslag. 

     
1658.  Jaarverslagen, ingekomen van de rooms katholieke ambachtsschool te Wol-

vega. 
1958-1962. 

  
 
1 omslag. 

     
1659.  Dossier inzake de uitbreiding met twee leslokalen van de openbare school 

voor uitgebreid lager onderwijs te Noordwolde.  
1959-1960. 

  
 
1 omslag. 

     
1660.  Jaarverslagen, ingekomen van de vereniging voor landbouwhuishoudonder-

wijs te Noordwolde. 
1959-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1661.  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het reorganisatieplan van   
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de Ulo-school te Wolvega. 
1959-1966. 

 
1 omslag. 

     
1662.  Dossier inzake de opheffing van de landbouwhuishoudschool te Munnekebu-

ren. 
1960. 

  
 
1 omslag. 

     
1663.  Dossier inzake de uitbreiding van de Ulo-school met drie lokalen.  

1960-1963; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
1664-1667. Dossier inzake de verklaring van de raad met betrekking tot de oprichting en 

instandhouding van opleidingen aan de rooms katholieke lagere technische 
school. 
1960-1967. 
 
1664. auto herstellen en schilderen.1665. alle vakinrichtingen 
dagschool en cursussen lassen. 
1666. elektrotechniek 
1667. individueel technisch onderwijs. 

  
 
 
4 omslagen. 
 

     
1668-1670. Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het bestuur van de vereni-

ging voor christelijk Ulo onderwijs te Wolvega  ingevolge artikel 72 van de La-
ger Onderwijswet 1920. 
1960-1968. 
 
1668. stichten van een school. 
1669. uitbreiding. 
1670. uitbreiding. 

  
 
 
3 omslagen. 

     
1671.  Stukken betreffende het vaststellen van het voorschot per leerling voor het 

Ulo-onderwijs. 
1961-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1672.  Stukken betreffende het vaststellen van een vergoeding voor vakonderwijs op 

de bijzondere Ulo-scholen. 
1961-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1673.  Jaarverslagen, ingekomen van de vereniging voor landbouwhuishoudonder-

wijs te Noordwolde. 
1965. 

  
 
1 omslag. 

     
1674.  Dossier inzake de deelname aan het Mavo-experiment door de Ulo-school te 

Noordwolde. 
1965-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1675.  Jaarverslagen, ingekomen van de directeur van de gemeentelijke middelbare 

handelsschool. 
1965-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1676.  Stukken betreffende de resultaten van de eindexamens van de gemeentelijke 

handelsschool. 
1967-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1677.  Verslagen, ingekomen van de commissie voor voortgezet onderwijs. 

1968-1969. 
  

1 omslag. 
     
 

2.2.12.1.4 

  

Muziekonderwijs. 

  

     
1678.  Stukken betreffende de inschakeling van de muziekschool te Heerenveen bij 

de verzorging van het muziekonderwijs. 
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1963-1969. 1 omslag. 
     
 
2.2.12.2  

  

Verzamelen, bewaren en beschikbaarstellen van documenten en voor-

werpen.          

  

     
1679.  Lijsten, houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stuk-

ken.  
1937, 1941. 

  
 
1 omslag. 

     
1680.   Dossier inzake het aanwijzen van een tijdelijk archiefbewaarplaats. 

1944. 
  

1 omslag. 
     
1681.  Dossier inzake de medewerking aan de tentoonstelling Scheppend Ambacht 

en het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. 
1949. 

  
 

     
1 
omslag.16
82. 

 Dossier inzake de oprichting van de stichting bevordering van het bibliotheek-
wezen in Wolvega. 
1953-1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1683.  Dossier inzake de aankoop van de doopsgezinde gemeente te Wolvega van 

de pastorie  met grond aan de Hoofdstraat West 12 te Wolvega ten behoeve 
van een openbare leeszaal. 
1954-1955. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1684.  Dossier inzake de verkoop aan de stichting ter bevordering van het biblio-

theekwezen van de pastorie met grond aan de Hoofdstraat West 12 te 
Wolvega. 
1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1685.  Dossier inzake het garanderen van de geldlening en aangaan van een 

rekening-courant overeenkomst met de stichting ter bevordering van het 
bibliotheekwezen. 
1956. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1686.  Stukken betreffende de inrichting van een oudheidkamer in de molen Windlust 

te Wolvega. 
1956-1961. 

  
 
1 omslag. 

     
1687.  Jaarverslagen, ingekomen van de openbare leeszaal en bibliotheek. 

1957-1960,1967. 
  

1 omslag. 
     
1688.  Rekeningen, ingekomen van de stichting ter bevordering van het bibliotheek-

wezen in de gemeente. 
1959-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1689.  Begrotingen, ingekomen van de stichting ter bevordering van het bibliothee-

kwezen in de gemeente. 
1959-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1690.  Dossier inzake de bouw van een filiaal van de openbare leeszaal en biblio-

theek te Noordwolde. 
1965-1969; met tekeningen. 

  
 
1 omslag. 

     
1691.  Dossier inzake het beschikbaarstellen van een krediet voor de inventarisatie 

van de archieven na 1816. 
1966. 

  
 
1 omslag 

     
 
2.2.12.3 

  

Historische en andere culturele waarden. 
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1692.  Dossier inzake de verbetering van het plantsoen De Nieuwe Aanleg te Wolve-

ga. 
1936-1943. 

  
 
1 omslag. 

     
1693.  Stukken betreffende de aanleg van plantsoenen in dorpen buiten Wolvega. 

1936-1949. 
  

1 omslag. 
     
1694. 
 

 Stukken betreffende het behoud en restauratie van de molen Windlust te Wol-
vega. 
1936-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1695.  Dossier inzake het lidmaatschap van de Provinciale Adviescommissie ter we-

ring van inbreuk op de schoonheid van stad en land. 
1936-1952. 

  
 
1 omslag. 

     
1696.  Stukken betreffende de plaatsing van monumenten op de lijst. 

1936-1969. 
  

     
1 omslag.     
     
     
     
 
1697. 

 

 
 
Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de restauratie van de Sak-
sische boerderij aan de Steggerdaweg 87 te Steggerda. 
1938-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1698.  Dossier inzake het behoud van natuurschoon in werkverruimingsobjecten. 

1941-1946. 
  

1 omslag. 
     
1699.  Stukken betreffende de toestemming tot afbraak van de poldermolen te Scho-

terzijl. 
1941-1951. 

  
 
1 omslag. 

     
1700.  Stukken betreffende de restauratie van de korenmolen te Noordwolde. 

1942-1964. 
  

1 omslag. 
     
1701.  Stukken betreffende de instandhouding van watermolens. 

1944-1969. 
  

1 omslag. 
     
1702.  Verordening kapverbod binnen de bebouwde kommen, met stukken betreffen-  



 
 

- 107 - 

de de vaststelling ervan. 
1950. 
N.B. ingetrokken bij raadsbesluit 12-11-1962 zie inventarisnummer 1710. 

 
1 omslag. 

     
1703.  Dossier inzake de aanschaf van een verrijdbare muziektent. 

1950-1951. 
  

1 omslag. 
     
1704.  Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Cultureel Fonds Weststel-

lingwerf. 
1950-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1705.  Dossier inzake het verlenen van een bijdrage aan de restauratie van het 

sluisje in de Helomapolder. 
1952-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1706.  Dossier inzake de aankoop van P. Fokkens van een perceeltje grond ten be-

hoeve van een toegangsweg naar molen Windlust. 
1954. 

  
1 omslag. 

     
1707.  Stukken betreffende de goedkeuring van de jaarrekening van de Stichting 

Cultureel Fonds Weststellingwerf. 
1954-1965. 

  
1 omslag. 

     
1708.  Jaarverslagen, ingekomen van de Stichting Cultureel Fonds Weststellingwerf.

1955-1965. 
  

1 omslag. 
     
1709.  Dossier inzake het verlenen van subsidie in de kosten van restauratie van de 

Nederlands hervormde Kerk te Noordwolde. 
1956-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1710.  Houtkapverordening, met stukken betreffende de vaststelling en wijziging er-

van. 
1961-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1711.  Dossier inzake de plaatsing van een fontein in de vijver aan de Spoorsingel te 

Wolvega. 
1963. 

  
 
1 omslag. 

     
     

     

2.2.12.4  Feesten, plechtigheden, lichamelijke opvoeding, sport en recreatie.   

     
1712.  Stukken betreffende de stichting van een zwembad in Noordwolde. 

1936-1969. 
  

1 pak. 
     
1713.  Verordening op de gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding, 

met stukken betreffende de vaststelling en opheffing ervan. 
1941-1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1714.  Dossier inzake het verlenen van een vergunning aan P. Visser voor het in ge-

bruik openstellen van zijn zweminrichting De Linde te Blesdijke. 
1942-1950. 

  
 
1 omslag. 

     
1715.  Stukken betreffende de stichting van een bad- en zweminrichting te Wolvega.

1944-1952. 
  

1 omslag. 
     
1716.  Stukken betreffende het oprichten van een zwembad in de westhoek. 

1946-1964. 
  

1 omslag. 
     
1717.  Jaarverslagen, ingekomen van de gemeentelijke commissie voor lichamelijke 

opvoeding. 
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1947-1964. 1 omslag. 
     
1718.  Dossier inzake de aankoop van de erven Jeltje Bosma-Bootsma ten behoeve 

van het sportpark Lindenoord. 
1948-1959. 

  
 
1 omslag. 

     
1719.  Dossier inzake de verbetering van het sportterrein in Boijl. 

1950-1956. 
  

1 omslag. 
     
1720.  Dossier inzake het verlenen van medewerking aan G.J. Dragt voor de nieuw-

bouw van een schouwburg en bioscoopzaal te Wolvega. 
1950-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1721.  Jaarverslagen, ingekomen van de Vereniging Bad- en Zweminrichting te Wol-

vega. 
1951-1967. 

  
 

     
1 
omslag.17
22. 

 Jaarrekeningen, ingekomen van de gemeentelijke commissie voor lichamelij-
ke opvoeding. 
1952, 1959-1963. 

  
 
1 omslag. 

     
1723-1727. Dossier inzake de verbetering van het sportterrein Lindenoord. 

1953-1969. 
 
1724. 1953-1960. 
1725. 1961-1963. 
1726. 1964-1967. 
1727. 1968-1969. 

  
4 omslagen. 

     
1728.  Stukken betreffende de herdenking van Pieter Stuyvesant en het 150-jarig 

bestaan van de veemarkt. 
1954-1955. 

  
 
1 omslag. 

     
1729.  Dossier inzake de aanleg van een sportveld te Munnekeburen. 

1954-1960. 
  

1 omslag. 
     
1730.  Dossier inzake de aanleg van sportterreinen in Noordwolde. 

1954-1966. 
  

1 omslag. 
     
1731.  Stukken betreffende het de dodenherdenking en de viering van de bevrijding.

1955-1969. 
  

1 omslag. 
     
1732.  Dossier inzake de deelname aan het garantiefonds ten behoeve van de 

Noordwolde-week. 
1956. 

  
 
1 omslag. 

     
1733.  Regeling ten behoeve van steun aan de harmonie en fanfarekorpsen. 

1956. 
  

1 omslag. 
     
1734.  Verslag van een enquête inzake de sportbeoefening in Weststellingwerf. 

1957. 
  

1 omslag. 
     
1735.  Jaarverslagen, ingekomen van het natuurbad te Noordwolde. 

1957-1969. 
  

1 omslag. 
     
1736.  Dossier inzake de aankoop van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 

kerk te Noordwolde van een perceel grond ten behoeve van het sportterrein te 
Noordwolde. 
1958-1966. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1737.  Stukken betreffende de exploitatie van het gemeentelijke badhuis.   
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1958-1968. 1 omslag. 
     
1738.  Dossier inzake de aanleg van een sportterrein aan de Elsweg te Noordwolde.

1959-1969. 
N.B. zie voor financiële afwikkeling en einddeclaratie archief 1970-. 

  
1 omslag. 

     
1739.  Dossier inzake de aanwijzing van recreatieterreinen. 

1960; met tekening.  
  

1 omslag. 
     
1740.   Stukken betreffende de verbetering van het zwembad in Noordwolde. 

1960-1963. 
  

1 omslag. 
     
1741-1742. Stukken betreffende de verbetering en uitbreiding van het zwembad te Wolve-

ga. 
1960-1969. 
 
1741. 1960-1965.1742. 1966-1969. 

  
 
2 omslagen. 
 

     
1743.  Dossiers inzake de aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van het 

sportveldencomplex aan de Elsweg te Noordwolde. 
1962-1964. 

  
 
1 omslag. 

     
1744.  Jaarverslagen, ingekomen van de sportstichting. 

1962-1966. 
  

1 omslag. 
     
1745.  Verordening regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de gemeente-

lijke commissie voor lichamelijke opvoeding, met stukken betreffende de vast-
stelling ervan. 
1963. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1746.  Dossier inzake de deelneming in het tekort van de festiviteiten Lumina II. 

1964. 
  

1 omslag. 
     
1747.  Dossier inzake het stichten van een sporthal op het sportpark Lindenoord. 

1964-1966; met tekeningen. 
  

1 omslag. 
     
1748.  Dossier inzake de aankoop van de Stichting Beheer Landbouwgronden van 

gronden te Noordwolde ten behoeve van de aanleg van het recreatieplan Spo-
kedam. 
1966. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1749.  Verordening op de sportraad, met stukken betreffende de vaststelling en wijzi-

ging ervan. 
1966. 

  
 
1 omslag. 

     
1750.  Dossier inzake de aankoop van de vereniging Bad- en zweminrichting Wolve-

ga van het zwembad aan de Sportlaan. 
1966-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1751.  Dossier inzake het aanbrengen van een verwarmingsinstallatie in het zwem-

bad te Wolvega. 
1966-1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1752.  Stukken betreffende de aanleg van het recreatiegebied Spokedam. 

1966-1968. 
  

1 omslag. 
     
1753.  Stukken betreffende de ontsluiting van de Linde door de aanleg van een 

drietal weggetjes. 
1966-1968. 

  
 
1 omslag. 

     
1754.  Notulen, ingekomen van de gemeentelijke sportraad.   
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1966-1968. 1 omslag. 
     
1755.  Notulen, ingekomen van de beheerscommissie voor sportaccommodaties. 

1966-1969. 
  

1 omslag. 
     
1756.  Jaarverslagen, ingekomen van de beheerscommissie voor de sportaccommo-

daties. 
1966-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1757.  Verordening regelende de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van de 

beheerscommissie sportaccommodaties Noordwolde, met stukken betreffen-
de de vaststelling ervan. 
1966-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1758. 
 

 Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de aanleg van een ijsbaan 
in Noordwolde.1966-1969. 

  
 
1 omslag. 

     
1759.  Verordening regelende de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van de 

beheerscommissie sportaccommodaties Wolvega, met stukken betreffende 
de vaststelling ervan.  
1966-1969. 

  
 
 
1 omslag. 

     
1760.  Stukken betreffende het verstrekken van renteloze leningen aan harmonie en 

fanfarekorpsen ten behoeve van het aanschaffen van instrumenten. 
1966-1970. 

  
 
1 omslag. 

     
1761.  Rapport, ingekomen van de sportraad, inzake de omvang van de sportbeoefe-

ning in de gemeente. 
1967. 

  
 
1 omslag. 

     
1762. 
 

 Dossier inzake de aanvaarding van de schenking van de Koninklijke Pharma-
ceutische Fabrieken van een strook grond deel uitmakend van de toegang tot 
het zwembad. 
1967-1968. 

  
 
 
1 omslag. 
 

     
2.2.12.5  Zedelijke opvoeding en eervolle onderscheidingen.   

     
1763-1765. Stukken betreffende het vertrekken van inlichtingen aan de Commissaris van 

de Koningin in verband met het verlenen van koninklijke onderscheidingen. 
1946-1969. 
 
1763. 1946-1960. 
1764. 1961-1966 
1765. 1967-1969. 

  
 
3 omslagen. 

     
1766.  Stukken betreffende de instelling van een jeugdgemeenteraad. 

1967-1969. 
  

1 omslag. 
     
 
2.2.13 

  

Landsverdediging en bezetting. 

  

     
1767.  Dossier inzake de vordering van klokken. 

1939-1946. 
  

1 omslag. 
     
1768.  Stukken betreffende de inlevering en teruggaven van radio-ontvangsttoestel-

len. 
1943-1946. 

  
 
1 omslag. 

     
1769.  Stukken betreffende in beslag genomen goederen.   
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1944. 1 omslag. 
     
1770.  Stukken betreffende huiszoekingen en arrestaties. 

1944. 
  

1 omslag. 
     
1771.  Rapport van de razzia gehouden op 29 december 1944 te Noordwolde. 

1944. 
  

1 omslag. 
     
1772.  Stukken betreffende de invordering van fietsen van personeel. 

1944. 
  

1 omslag. 
     
1773.  Processen-verbaal van beschietingen en verkeersongevallen. 

1944-1945. 
  

1 omslag. 
     
1774.  Dossier inzake de beperking van het gebruik van elektrisch licht. 

1944-1945. 
  

     
1 
omslag.17
75. 

 Stukken betreffende correspondentie met de Staatsraad in buitenlandse 
dienst, commissaris van de provincie Friesland. 
1944-1945. 

  
 
1 omslag. 

     
1776. 
 
 

 naDossier inzake door de Duitsers achtergelaten goederen. 
1945. 

  
1 omslag. 

     
3   VERZAMELDE DOCUMENTATIE   
     
1777.  Stukken betreffende historische overzichten gemaakt van een aantal scholen.

1950-1958. 
  

1 omslag. 
     
1778.  Stukken betreffende de herdenking van het 100-jarig bestaan van de gemeen-

tewet. 
1951. 

  
1 omslag. 
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 Bijlage. 
 
 
 NAAM  INDEX. 
  
 
 
 
naam   inventarisnummer 
 
Ansing. S.   1004 
Bakker, M.   137 
Benthem, A.  826 
Berg van den, H.  136 
Bijl, H.M.    1091 
Boer de, K.H.  121 
Boer de, R.   1524 
Boll & Sharp  1266 
Bosma, P.    141 
Bosma- Bootsma, J 1718 
Brocapham   1247 
Bronswerk   1267, 1268, 1269 
Buitenga-Bakker, M. 144 
Dedden, J.   147 
Dejo   1245, 1277 
Dijk van, J.H.  122 
Dijkstra, F.J.  1594 
Donker, H.   1524 
Dragt, G.J.    1720 
Driessens, J.A.  189 
Elsinga, W.   149 
Elzinga, S.J.  121 
Feenstra, F.Y.  1135 
Fokkens, P.   1706 
Frico   1248 
Geertsma, S.  121 
Geertsma, F.  1524 
Gouma, firma  815 
Groen, firma  830 
Haan, A.N.   104 
Hagen, Jac.   1562 
Heida, P.   1273, 1274, 1275, 1276 
Heida, H.J.   137 
Heida, G.   121 
Heida, J.F    84 
Hoeff van de, A.A.  119 
Huisman, A.    129 
Ingen van, W.J.  138 
Inventum   1246, 1270, 1271, 1272 
Jonkers, M.   120 
Jonkers, G.J.J.  1081 
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Juffer-Visser, R.  139 
Kingma, H.   126 
Knol, G.   145 
Kruithof, P.   890 
Kuiper-van Hes, A.  123 
Kuipers, K.   1077 
Lang, G. de    146 
Lende van de, R.  1524 
Mulder, A.A.   1474 
Mulder, J.   829 
Nijessen, H.J.  135 
Oom en Kuipers  859 
Oosterhof N.A.  137 
Oosting, Tj.   121 
Oostra. Jac.   124 
Orvelte   1247 
Otten, J.   1715 
Peereboom,G.  128 
Posthumus, K.  890 
Postma, W.   1524 
Rodermond, A.  842 
Roelevink, J. en W. 143 
Romefa   1302 
Ruiter, R.   131 
Ruiter de, J.R.  121 
Ruiter-Boer de, J.C. 1516 
Schaap, H.   854, 855 
Schreur, J.S.  121  
Sickenga, J.A.  1080 
Slager, M.   521 
Slot, J.   485 
Smit, J.   727 
Spin en co   839 
Stoffels, J.J.   1344 
Toepoel, A.   890 
Veen van, H.  1293 
Veenhouwer-Baltjes, A. 1079 
Veenstra, E.F.  136 
Verneek, S.   121 
Vervloet-Claus, L.  1083 
Visser, J.   125 
Visser, P.   1714 
Vonk, N.B.    1600 
Vonk, A.E.   1600 
Wee ter, J.   193, 1594 
Westerhof, W.   1083 
Winter, B.   1092 
Wybenga, kapteyn  1004 
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 STRAATNAAM INDEX. 
 
 
 
 
straatnaam   inventarisnummer 
 
Alteveersweg  1285 
Anjerstraat    810 
Baltjeslaan   1079 
Bekhofschans  1150 
Binnenweg   1126 
Boekelterweg  1130 
Boijlerweg    225 
Boschoordweg  1285 
Bovenweg    1291 
Breuningslaan  148 
Doldersumsestraat  1285 
Dr. Mulderstraat  141, 1180 
Dwarsvaartweg  1129, 1278 
Elsweg   1738, 1743 
Gelde   1180 
Geldering   1180 
Goudvinkstraat  147 
Grindweg, Munnekeburen 210, 229, 230, 694, 1596 
Grindweg, Scherpenzeel 238, 852 
Grindweg, Wolvega 130, 817, 1082 
Haulerdwarsweg  1072 
Haulerweg    143, 145, 201, 202, 1074, 1076, 1089 
Heerenveenseweg  115, 139, 1190, 1354, 1558 
Heirweg   1286 
Hellingstraat   1180, 1185 
Helomalaan   1190 
Hogeweg    785 
Hoofdstraat West, Noordwolde 219, 1025 
Hoofdstraat West, Wolvega 1077, 1087, 1180, 1683, 1684 
Hoofdstraat Oost, Wolvega 203, 1199 
Hoofdweg, Oldelamer 146, 236 
Hoofdweg, Nijeholtpade 232 
Hoofdweg, Oldeholtpade 234 
IJkenweg    1281 
Industriestraat  1128 
Ir. Lelylaan   1457 
Jokweg   228, 785, 1281 
Keiweg   129, 215, 1074 
Kerkeweg, Langelille 193, 231, 1594 
Kerkeweg, Munnekeburen 1586 
Kerkstraat, Wolvega 137, 142, 1148, 1193 
Kooiweg   1173 
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Lijsterstraat   137, 144 
Lindedijk   1144 
Lindenlaan   216 
Lycklamaweg   1085, 1649 
Markeweg    226 
Markt   253 
Mauritsweg   208, 1135, 1232 
Meentheweg   1281 
Nieuweweg, Noordwolde 181, 223, 1134 
Nieuweweg, Spanga 992 
Nieuwstraat   1128 
Noordwolderweg  241 
Oldeberkoperweg   220, 1129, 1281 
Oosterstreek  164, 182, 221, 222, 849, 1572 
Oostvierdeparten    990 
Oppers   1074 
Oranje Nassaulaan 821 
Pepergaweg   240 
Pieter Stuyvesantweg 131, 233, 1141, 1143, 1201  
Pieterslaan   124, 136, 1080, 1088 
Raadhuisstraat  1075, 1200 
Renbaanstraat   1597 
Rijksstraatweg  1172 
Rijksweg 32   1102, 1104, 1181, 1228, 1140, 1142 
Rondweg   1128, 1129 
Rotanstraat   209, 1133 
Schapendrift  1281 
Scheenebospad  1197 
Scheeneweg  1286 
Schipsloot   204 
Schooldwarsstraat  1084, 1147 
Schoollaan   1107 
Schoolstraat, Wolvega 217 
Schoolstraat, Noordwolde 1278 
Sickengastraat  205 
Sleeswijklaan  135, 206, 245, 1190 
Slijkenburg   239, 1524 
Slingerweg    235, 1122 
Sonnegaweg  237 
Spangahoekweg  993 
Spoorlaan    1090 
Spoorsingel   218, 1711, 1341 
Sportlaan    1750 
Stadburen   1173 
Stationsweg   1089 
Steenwijkerweg  207, 227, 1198 
Steggerdaweg   1697 
Tjerk Hiddesstraat  149, 1091 
Turfhoekweg  1107, 1228 
Twijgstraat   1128 
Vaartweg    1121 
Van Schootslaan  1078 
Van Harenstraat  142, 200, 199, 198, 813, 1083, 1104 
Van der Sandeplein 1215 
Van Nijmegen Schonegevelstraat 123, 1453 
Veendijk   1144 
Wilhelminastraat  140, 1456 
Zilverlaan   120, 122, 125, 126, 128, 817, 1081, 1092 
Zuiderweg   162, 1107, 1280 
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OVERZICHT WONINGWETWONINGEN 
 
 
complexnummer adres/woningen 
 
BV 13  6 woningen aan de Rotanstraat en 2 woningen aan de sominee Van der Tuukstraat te 

Noordwolde. 
BV45  6 woningen aan de Boschoordweg te Boijl. 
BV56  6 woningen aan de Vaartweg te Steggerda en 2 woningen aan de grindweg te 

Munnekeburen. 
BV63  30 woningen aan de Merelstraat te Wolvega. 
BV94  wo woningen aan de Rotanstraat, dokter verdeniusstraat en dominee Reitsmastraat te 

Noordwolde. 
BV104  10 woningen aan de Lijsterstraat en de merelstraat te Wolvega. 
BV139  5 woningen aan de Lindenlaan en 5 woningen an de Rozenlaan. 
BV146  41 woningen te Noordwolde. 
BV147  19 woningen aan de Merelstraat, Nachtegaalstraat en Goudsbloemstraat te Wolvega. 
BV158  4 woningen aan de Lindenlaan te Wolvega. 
BV168  8 woningen aan de markeweg te Blesdijke. 
BV169  17 woningen in het uitbreidingsplan ten zuiden van de Hoofdstraat West te Wolvega. 
BV174  31 woningen in het uitbreidingsplan ten zuiden van de Hoofdstraat West te Wolvega. 
BV188  12 woningen in het uitbreidingsplan ten zuiden van de Hoofdstraat West te Wolvega. 
BV191  12 woningen aan de Grindweg te Scherpenzeel. 
BV201  12 woningen voor bejaarden aan de Kleine Singel te Noordwolde. 
BV217  50 woningen in het uitbreidingsplan ten zuiden van de Hoofdstraat West te Wolvega. 
BV250  12 woningen in het uitbreidingsplan ten zuiden van de Steggerdaweg. 
BV251  4 woningen aan de Markeweg te Blesdijke. 
BV260  18 woningen aan de Pitrietstraat te Noordwolde. 
BV272  6 woningen aan de Zuiderweg te Noordwolde. 
BV346  36 woningen aan de Marijkestraat en de Oranje Nassaulaan te Wolvega. 
BV366  35 bejaardenwoningen aan de Dokter Dreeslaan te Wolvega. 
BV372  9 woningen in Plan Zuid. 
BV374  35 woningen aan de Pitrietstraat en de Rotanstraat te Noordwolde. 
BV375  8 woningen in het uitbreidingsplan de Blesse. 
BV403  12 woningen aan de Meester Groen van Prinstererstraat te Wolvega. 
BV406  8 woningen aan de Nieuwstraat te Noordwolde. 
BV431  6 woningen aan de Schoolstraat te Noordwolde. 
BV444  15 woningen aan de Twijgstraat te Noordwolde. 
BV445  20 woningen aan de Meester Groen van Prinstererstraat, Oranje Nassaulaan en de 

dorkter Schaepmanstraat  te Wolvega. 
BV530  10 woningen aan de Nieuwstraat te Noordwolde. 
BV534  19 woningen aan de meester Groen van Prinsterestraat, dokter Schaepmanstraat en de 

meester Thorbeckestraat te Wolvega. 
BV547  5 woningen aan de Nieuwstraat te Noordwolde. 
BV573  4 woningen aan de Kerkweg te Boijl. 
BV610  13 woningen aan de dokter Schaepmanstraat en de meester Thorbeckestraat te 

Wolvega. 
BV634  10 woningen aan de Oranje Nassaulaan 15 tot en met 25 en de meester Talmastraat 2 to 

en met 8 te Wolvega. 
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BV642  13 woningen aan de meester Thorbeckestraat 2 tot en met 14 en de meester Talmastraat 
21 tot en met 21 te Wolvega. 

BV643  13 woningen aan de Nieuwstraat 28 tot en met 37 en de dokter verdeniustraat 26 a tot en 
met d te Noordwolde. 

BV711  30 woningen aan de meester Talmastraat te Wolvega. 
BV730  24 woningen aan de ingenieur Lelylaan en de Groen van Prinstererstraat te Wolvega en 

de Nieuwstraat te Noordwolde. 
BV811  18 woningen aan de Lindenlaan en de Eikenlaan te Wolvega. 
BV824  12 woningen aan de Renbaanstraat te Noordwolde. 
BV825  34 woningen aan de ingenieur Lelylaan, de Bachstraat en Beethovenstraat te Wolvega. 
BV831  10 woningen aan de Nieuwstraat te De Blesse en Wolvega. 
BV939  20 woningen aan de Sportlaan en de Mozartstraat te Wolvega. 
BV955  23 woningen aan de Bachstraat, Beethovenstraat en de Chopinstraat te Wolvega. 
BV1006  16 woningen aan de Rossinistraat te Wolvega en de Nieuwstraat te Noordwolde. 
BV1047  6 woningen aan de ingenieur Lelylaan te Wolvega. 
BV1048  40 woningen te Wolvega. 
BV1080  12 woningen aan de dokter Verdeniustraat, dominee Reitsmastraat en de Renbaanstraat 

te Noordwolde. 
BV1081  12 woningen aan de Zilverlaan te Wolvega. 
BV1131/1323 224 woningen aan de Julianalaan en ingenieur Lelylaan te Wolvega. 
BV1163  11 woningen aan de Nieuwstraat en de Twijgstraat te Noordwolde. 
BV1215  10 woningen in de Blesse. 
BV1371  18 woningen aan de Meulepolle te Wolvega. 
BV1372  25 woningen te Noordwolde en Wolvega. 
 
V3418  193 woningen te Noordwolde en Wolvega. 
V7610  20 woningen aan de Haulerweg en de Keiweg te Wolvega. 
V7876  6 woningen te Boijl, Noordwolde en Oldelamer. 
V8486  9 woningen te de Hoeve, Steggerda en Noordwolde. 
V8761  26 woningen te Oosterstreek, Wolvega en Nijeholtpade. 
V8838  14 woningen te Wolvega. 
V9017  6 woningen aan de Bovenstreek te Noordwolde. 
V9197  4 woningen te Munnekeburen en Scherpenzeel. 
V9370  8 woningen waarvan 6 aan de Elsweg en 2 aan de Schapendrift te Noordwolde. 
V10087  14 woningen aan de Bovenstreek te Noordwolde. 
V10405  24 woningen waarvan 20 aan de Rhodesiastraat, 2 aan de J.W. Frisostraat en 2 aan de 

Haulerweg te Wolvega. 
V1117  14 woningen waarvan 10 aan de Verdeniustraat en 4 aan de dominee Van der Tuukstraat 

te Noordwolde. 
V11204  46 woningen aan de Zilverlaan, geraniumstraat, Goudsbloemstraat en Anjelierstraat te 

Wolvega. 
V12297  14 woningen aan de Zilverlaan en de Lijsterstraat te Wolvega. 
V12484  4 woningen aan de Lijsterstraat te Wolvega. 
V12962  34 woningen te Noordwolde. 
V12980  20 woningen aan de Anjelierstraat en Goudsbloemstraat te Wolvega. 
V13431  5 woningen te Langelille. 
V13432  16 woningen aan de Anjelierstraat, Lijsterstraat en Goudsbloemstraat te Wolvega. 
V14405  16 woningen te Noordwolde. 
V14406  15 woningen te Wolvega. 
 
 
 
 


