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Inleiding 
 

1  Geschiedenis van de gemeente 1940-1986 

 

De Tweede Oorlog zet voor Wageningen rampzalig in. De stad ligt in de frontlinie, op slechts 

enkele kilometers van de Grebbeberg waar de hoofdmacht van het Nederlandse leger de 

Duitsers opwacht. Tijdens de eerste dagen van de invasie leggen zware beschietingen van de 

Nederlandse artillerie de Markt en omgeving grotendeels in puin. Als door een wonder blijft 

het stadhuis, en daarmee ook het gemeentearchief, gespaard. Géén mirakel is het dat er 

niemand een schrammetje heeft opgelopen. De overheid heeft namelijk in een goed voor-

bereide actie de gehele bevolking van 14.000 zielen tijdig kunnen evacueren. Na zeven 

dagen mogen de Wageningers weer terugkeren naar hun zwaar getroffen stad. Het puin-

ruimen en de wederopbouw komen snel en onder strenge regie, van de grond. Al in de 

zomer van 1940 ligt het “Wederopbouwplan voor het verwoeste stadsgedeelte van 

Wageningen” klaar. Als de Duitsers in juli 1942 een algehele bouwstop afkondigen, is het 

plan al voor een groot deel gerealiseerd. Alleen de herbouw van de kerk op de Markt mag 

nog doorgaan.  

 Ook later in de bezettingstijd heeft Wageningen ernstig geleden onder beschietingen en 

bominslagen, zij het meer verspreid in de tijd en over het oppervlak van de gemeente. Bij 

twee bominslagen, in 1943 en in 1944, vallen tientallen slachtoffers. Op 26 maart 1943 zaait 

de inslag van een groot, niet nader geïdentificeerd projectiel – mogelijk een V1 – dood en 

verderf in “Het Rode Dorp”. Alle in de Beekstraat staande huizen en enkele andere woningen 

in de buurt zijn nagenoeg met de grond gelijkgemaakt. De bominslag kost aan 27 mensen 

het leven. De zwaarste inslag vindt echter plaats op 17 september 1944. Op die dag tracht 

de geallieerde luchtmacht in het kader van de operatie Market Garden (de Slag om Arnhem) 

het Duitse wagenpark bij het landhuis Belmonte te vernietigen. De iets te laat afgeworpen 

bommen treffen echter huizen in de nabijgelegen villawijk.  Er vallen 37 doden te betreuren. 

Daarnaast raken 31 gebouwen, waaronder een laboratorium van de Landbouwhogeschool, 

beschadigd. Na de slag om Arnhem nestelen de geallieerden zich in de Betuwe van waaruit 

zij van tijd tot tijd granaten en bommen op Wageningen laten neerdalen. Omdat de 

bevolking per 1 oktober op last van de bezetters de stad heeft moeten ontruimen, vallen er 

geen doden en raakt niemand gewond. Deze tweede massale evacuatie verloopt echter heel 

anders dan de eerste: de Wageningers moeten nu op korte termijn, zonder enige voor-

bereiding en met eigen vervoermiddel – voor velen de benenwagen – huis en haard verlaten. 

Pas in juli 1945 keren zij terug in een opnieuw gehavend, maar vrij Wageningen. 

 Het einde van de oorlog in ons land komt met de capitulatie van de Duitse troepen op 5 

mei 1945. De overgave is op die dag al mondeling beklonken in Hotel De Wereld in 

Wageningen, maar de ondertekening van de capitulatiedocumenten vindt pas de volgende 

dag plaats. Dat gebeurt in de aula van de Landbouwhogeschool, die naast het hotel staat. 

Charles Foulkes, de Canadese generaal die de overgave namens de geallieerden in ontvangst 

heeft genomen, is in 1947 tot ereburger van Wageningen benoemd. Te zijner nagedachtenis 

is de Rijksstraatweg kort na zijn overlijden in 1969 tot Generaal Foulkesweg omgedoopt. In 

1953, bij gelegenheid van een van zijn naoorlogse bezoeken, schenkt hij de gemeente een 

ondertekend exemplaar van het officiële capitulatiedocument, dat sindsdien in het 

Gemeentearchief berust. 

 De naoorlogse wederopbouw van Wageningen verloopt moeizaam. Het Wederopbouw-

plan 1945 moet zorgen voor het verdere herstel van het centrum. Verder valt er her en der 

in de gemeente nog veel te repareren. Een aantal onherstelbaar verwoeste gebouwen in het 

oosten van de gemeente, zoals de landhuizen Oostereng en Belmonte en de hotels Belvédère 

en De Valk, worden niet meer herbouwd. Alleen de watertoren en Hotel de Wageningse Berg 

– laatstgenoemd gebouw met  Marshallhulp – verrijzen in een andere gedaanten als phoe-

nixen uit hun as. Ook de torens van de Rooms-Katholieke en de Nederlands Hervormde 

Kerk, in april 1945 door de zich terugtrekkende Duitsers met springstof vernield, worden 

herbouwd. Het zal echter nog tien jaar duren voordat de oorlogsschade is hersteld en 

Wageningen zich weer geheel op de toekomst kan richten. 

 
Die ziet er halverwege de jaren vijftig veelbelovend uit. De industrie heeft zich inmiddels 

goed hersteld en bloeit weer. De steenfabrieken bakken miljoenen stenen voor de stads-

uitbreidingen en de persen van de drukkerijen draaien als nooit tevoren. Ook de grote 
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sigarenfabriek van Schimmelpenninck (“fijn die ken ik!”) biedt weer volop werk aan 

Wageningse sigarenmakers.  

 De grootste belofte voor verdere economische voorspoed ligt echter besloten in de 

mogelijkheden die de Landbouwhogeschool lijkt te bieden. De Landbouwhogeschool en het 

landbouwwetenschappelijk onderzoek maken na de oorlog een sterke groei door. Rond 1950 

kan Wageningen er zich op beroemen het tweede landbouwwetenschappelijk centrum van de 

wereld te zijn. Het inwoneraantal stijgt met sprongen en een verdere stijging van het 

zielental tot ongeveer 34.000 in 1980 wordt voorzien. Om al die nieuwe inwoners te huis-

vesten laat de gemeente een plan ontwerpen voor de aanleg van een grote woonwijk in de 

uiterwaarden direct ten zuiden van het centrum.  

 Tegelijkertijd staat ook de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting hoog op 

de politieke agenda. Dat is niet zo verwonderlijk, want Wageningen kent in die tijd nog 

talloze vooroorlogse woningen die niet meer voldoen aan de naoorlogse normen van 

wooncomfort. Vooral in de oude Benedenbuurt, gelegen ten noorden van het stadscentrum, 

staan nog veel van dergelijke huizen. Deze buurt gaat dan ook flink op de schop. Van de 

buurtwegen, boerderijen, winkeltjes, kleine ambachtelijke bedrijfjes, cafeetjes en boerderijen 

in dit deel van Wageningen is nu nagenoeg niets meer terug te vinden. Daarvoor in de plaats 

is het zogenaamde Buurtplan gekomen, een moderne woonwijk met andere hoofdwegen en 

een grotendeels ander stratenpatroon. Een andere grote stedenbouwkundige ingreep is de 

aanleg van een grote doorgaande verbinding ten noorden van de het stadscentrum, het 

traject Lawickse Allee-Stadsbrink-Ritzema Bosweg. Hierdoor verdwijnt het doorgaande 

verkeer uit de Hoogstraat en kan meteen een nieuw winkelcentrum – de Stadsbrink – 

worden aangelegd. Dat betekent de sloop van het oude stationsgebouw, waar overigens al 

sinds 1937 geen treinpassagier meer was in- of uitgestapt.   

De grote motor van deze vernieuwingen is burgemeester Maarten de Niet geweest. Als hij in 

1950 aantreedt, is Wageningen nog volop bezig met het herstel van de oorlogsschade en 

moeten de grote saneringen nog beginnen. Bij zijn aftreden in 1970 is de Buurt geheel 

vernieuwd, zijn de eerste huizen van het “Nudeplan”, een nieuwe woonwijk ten westen van 

de oude stad, verrezen en heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uiterwaarden 

vastgesteld  Hij kan terugzien op een zeer geslaagde ambtsperiode. Dat de Wageningse 

politiek er net zo over denkt, blijkt duidelijk uit zijn benoeming tot ereburger van 

Wageningen, een eer die tot dan toe nog maar twee personen ten deel was gevallen.Toch 

deelt niet iedereen zijn streven om Wageningen “op te stoten in de vaart der volkeren”. De 

dreigende teloorgang van het fraaie landschap van de uiterwaarden is voor een aantal 

natuur- en landschapsbeschermers een te hoge prijs voor de groei van Wageningen. Hun tot 

in hoogste instantie doorgezette bezwaren leiden er in 1976 uiteindelijk toe, dat er in het 

geheel niet meer in de uiterwaarden gebouwd mag worden.  

 Het gemeentebestuur is inmiddels doorgegaan met het ontwikkelen van nieuwe stads-

uitbreidingen. Rond 1975 verrijzen ondermeer de wijken Roghorst en Tarthorst, terwijl de 

nieuwste wijk Noord-West al vorm krijgt op de tekentafels. De bouw van deze stadsuitbrei-

ding vindt echter hoofdzakelijk buiten de beschreven periode plaats. 

 

In de late jaren zeventig begint de op volle toeren draaiende economie echter haperingen te 

vertonen. Omdat de regering bij een dalende conjunctuur de hand op de knip houdt, kan de 

Landbouwhogeschool de toestroom van studenten niet meer bijbenen en moet het bestuur 

van de hogeschool studiestops instellen. Dat leidt tot demonstraties en in 1980 zelfs tot een 

korte bezetting van het hoofdgebouw aan het Salverdaplein. Een ander teken van af-

nemende voorspoed is de achteruitgang van de traditionele Wageningse nijverheid. Voort-

gaande rationalisatie en mechanisatie, schaalvergroting en de opkomst van lagelonenlanden 

zijn de voornaamste oorzaken van dit verschijnsel. Ook de dalende conjunctuur heeft er 

geen goed aan gedaan. Het proces van inkrimping is ook na het herstel van de conjunctuur 

doorgegaan. Het is in Wageningen pas in 2002, met de sluiting van de sigarenfabriek 

Schimmelpenninck – althans van het laatste nog hier gebleven onderdeel van deze onder-

neming - tot een definitief einde gekomen. Zoals overal elders, is het zwaartepunt van de 

werkgelegenheid van productiearbeid naar dienstverlening verschoven. Het gaat daarbij 

vooral om commerciële dienstverlening door bedrijven in de vorm van onderzoek, advies en 

productontwikkeling. Dat het hier meestal gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

de landbouw, het voedsel en het milieu is met de Landbouwuniversiteit (nu WUR) om de 
hoek natuurlijk niet toevallig.  

 

C.D. Gast 
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2. Geschiedenis van het archief 

 

In feite valt dit archief te splitsen in 2 blokken: het blok 1942-1980 en het blok 1981-1986. 

In het blok 1942-1980 werd bijvoorbeeld gewerkt met een vakkenindeling voor de aankopen 

en een serie voor de verkopen. Met de vakkenindeling werd begonnen ca. 1950 waarbij 

Wageningen werd ingedeeld in ca. 13 vakken, en per vak werden de aankopen van grond en 

woningen opgeborgen. De gehanteerde indeling was misschien anno 1950 logisch maar niet 

meer anno 1980. De verkopen kregen een volgnummer en toegankelijk via een index in de 

dossierinventaris. In de dossiervorming is ca. 1972 ook een breekpunt. Tot die tijd werd in 

objectdossiers voornamelijk chronologisch geordend. Na 1972 werd er gestreefd naar 

facetvorming wat de kwaliteit van het dossier ten goede kwam. 

 In het blok 1981-1986 werd opnieuw begonnen met dossiervorming. Hierbij werd ernaar 

gestreefd om zoveel mogelijk objectdossiers te maken, ook voor de verschillende aan- en 

verkopen. Elke zaak kreeg dus een eigen dossier, en dit in tegenstelling tot het blok 1942-

1980 waar voornamelijk gebruik werd gemaakt van verzameldossiers. Met de vakkenindeling 

en de serie verkopen werd gestopt.  

 Voor beide blokken geldt dat er wel uit vernietigd werd (zie bijv. de vernietigingslijsten 

in inv.nr. 1869), maar bij de bewerking zijn diverse bescheiden (o.a. vergaderstukken van 

derden, sollicitatiebrieven) aangetroffen die volgens de huidig gangbare normen slechts een 

kleine bewaartermijn hebben. De vernietiging was dus summier en voorzichtig.  

 

Uit een nota uit 1966 blijkt dat er verschillende archiefruimten in gebruik waren. 2 Ruimtes 

in de kelder van het stadhuis waarvan 1 “de archiefbewaarplaats” genoemd werden, en een 

ruimte in de kelder van het Gasbedrijf aan het Salverdaplein. Verder blijkt dat deze ruimten 

goed gevuld waren, en dat deze ruimtes eigenlijk niet aan de eisen voldeden.  

 In 1969 werd er een archiefverordening vastgesteld, met vaststelling van de 

archiefbewaarplaats. In 1980 werd de kelder van het pand Salverdaplein 3 aangewezen als 

tijdelijke archiefbewaarplaats (inv.nr. 1868). Dit in afwachting van de bouw van een 

definitieve archiefbewaarplaatsen in het nieuw deel van het stadhuis. Deze was in 1985 klaar 

en toen werd ruimte –107 in de nieuwe vleugel van het raadhuis aangewezen als 

gemeentelijke archiefbewaarplaats (inv.nr. 1868)   

 In 1980 werd dhr. F.J. Van Essen aangesteld als archivaris van Wageningen. In 1982 

werd hij opgevolgd door de heer C.D. Gast. Het Gemeentearchief Wageningen bestaat als 

zodanig sinds 1982.  

 

3   Verantwoording van de bewerking  

 

In 2001 werd door de gemeente Wageningen aan Loek Nijholt Archiefservice b.v. opdracht 

gegeven om het archiefblok 1942-1986 en enkele dienstarchieven te inventariseren. Buiten 

deze bewerking bleven de series bouw- en hinderwetvergunningen. 

 Er werd begonnen met in Wageningen direct vernietigbare stukken te verwijderen. 

Daarna werd ca. 350 meter archief getransporteerd naar het archiefdepot te Schaarsbergen 

voor bewerking aldaar. De notulen van de raad en de raadsstukken bleven in Wageningen.  

 

Tijdens de bewerking zijn stukken van voor 1942 en na 1986 afgescheiden van de rest. 

Daarbij zijn dossiers over zaken die begonnen in begin jaren ’80 maar waarvan de 

besluitvorming plaats vond na 1986, overgeheveld naar het blok vanaf 1987. Tevens zijn 

nog andere stukken afgezonderd, namelijk van diverse commissies en van gemeenschap-

pelijke regelingen waarvan het secretariaat bij de gemeente Wageningen berustte, en 

waarvan de archieven inmiddels zijn overgedragen aan het Gemeentearchief.   

 

Stukken die nog berustten in het dynamisch archief zijn aldaar gebleven. Verder zijn enkele 

stukken niet aangetroffen. Dit is zoveel mogelijk opgelost door te verwijzen naar het 

desbetreffende raadsbesluit. 

De selectie van te bewaren en te vernietigen stukken is gebeurd conform de Lijst van voor 

vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven uit 1983.  Verder is 

gebruik gemaakt van stukkenlijsten zoals de Leidraad voor de vernietiging van archief-

bescheiden van (inter)gemeentelijke organen van de BASC (Brabantse Archiefselectie 

Commissie) en de Handleiding opbouw bestuursarchief gemeente van de ODRP.  
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De voorstellen tot vernietiging zijn vastgesteld in overleg met de gemeente en het 

Gemeentearchief Wageningen, waarbij rekening is gehouden met bepaalde wensen van het 

Gemeentearchief over o.a. het bewaren van jaarverslagen van diverse Wageningse 

instellingen. Na selectie zijn de stukken materieel verzorgd, d.w.z. ontijzerd, voorzien van 

zuurvrije omslagen en verpakt in zuurvrije dozen. 

De indeling van de inventaris is gebaseerd op de Basisarchiefcode uit 1972, met wat 

aanpassingen om het geheel wat logischer en hanteerbaarder te maken.  

 

 

Onderverdeling van diverse secties 

In diverse secties is een geografische indeling van Wageningen gemaakt om de stukken 

beter toegankelijk te krijgen. Die is per onderdeel zodanig gemaakt, dat het voor dat 

onderdeel het handigst was. In grote lijnen is de gehanteerde volgorde gelijk, namelijk: 

• binnenstad, stadscentrum 

• de wijk Nude, Binnenhaven 

• Veluvia, Dreijen, Hamelakkers 

• Buurt (volgens de grenzen van het bestemmingsplan Buurt 1982) 

• Tarthorst, Ooststeeg, Haverlanden, etc 

• Bovenbuurt, 

• Benedenbuurt 

• Wageningen-Hoog 

• Landelijk Gebied 

• Uiterwaarden 

 

De indeling van sectie 2.3.4.  Diensten is die zoals aangetroffen in de dossierinventaris. Bij 

de bewerking is ernaar gestreefd om dossiers over de taakuitvoering zoveel mogelijk onder 

te brengen bij het desbetreffende onderwerp. Wat in deze onderwerpen gehandhaafd bleef, 

zijn onderwerpen als jaarverslagen, personeel en huisvesting van de desbetreffende dienst 

 

In sectie 2.5.1  Eigendommen algemeen zijn de banden met diverse akten en 

overeenkomsten ondergebracht. In elke band zit een index. 

 

De sectie 2.5.2.1 Verkrijging van eigendommen is geordend volgens de vakkenindeling 

zoals die door de gemeente Wageningen werd gehanteerd in de periode 1950-1980.  

Deze aankoopdossiers werden een soort objectdossier waarin stukken m.b.t. verhuur, 

restauratie etc. in werden ondergebracht. Omdat het vaak om het verwerven van te slopen 

panden gaan, staan er veel verouderde straatnamen en  huisnummers in. De gemeente 

Wageningen heeft namelijk in de periode 1942-1986 regelmatig namen van grotere 

doorgaande straten gewijzigd en hernummerd.  

 

De sectie 2.5.2.2  Verlies van eigendommen was tot 1981geordend op een volgnummer. 

Enkele grote nummers die meerdere mappen besloegen, zijn uit de serie gehaald en in een 

verzamelbeschrijving ondergebracht. De objectdossiers vanaf 1980 hebben een volgnummer 

toegewezen gekregen en verwerkt in de serie.  

 

De sectie 2.6  Financiën is redelijk compleet, al zijn er lacunes. In de sectie 2.6.2.2  

Bedrijfsrekeningen ontbreken de definitieve, goedgekeurde rekeningen van de 

verschillende diensten compleet. Mogelijk zijn deze verwerkt in de rekeningen van de 

Algemene Dienst.  

 

In sectie 2.17.5.1 Bouwen en exploitatie van woningen  is voor een chronologische 

volgorde gekozen omdat daarbij het duidelijkst naar voren komt in welke periode waar werd 

gebouwd in de gemeente Wageningen. 

 

De sectie 2.24 Onderwijs is opgesplitst in 3 onderdelen: 

• 2.24.1  Algemeen, met stukken die betrekking hebben op meer dan 1 school en 

stukken met hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld de leerplannen van de diverse 

scholen. 

• 2.24.2  Openbaar onderwijs, met een onderverdeling per schooltype. Onder 

openbaar onderwijs wordt in dit geval verstaan zowel de scholen van de gemeente 
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als van de Staat der Nederlanden. Dus ook het Wageningsch Lyceum en de 

Landbouwhogeschool vallen hieronder. 

• 2.24.3  Bijzonder onderwijs,  met een primaire onderverdeling per schooltype en 

indien nodig een secundaire onderverdeling per richting. De secundaire 

onderverdeling is: 

o protestantse scholen 

o rooms-katholieke scholen 

o neutrale scholen 

 

Sectie 2.28 Sport is een moeilijke spagaat geworden. Aangetroffen zijn enerzijds dossier 

per sportaccommodatie met mogelijk stukken over het clubhuis van een bespeler van deze 

accommodatie, en anderzijds objectdossiers per sportvereniging waarin ook over het 

clubhuis gesproken kan worden. Er is voor gekozen de accommodatiedossiers intact te laten 

en onder te brengen in sectie 2.28.2 Accommodatie en in sectie 2.28.3  Verenigingen 

te verwijzen naar de accommodaties waarop de desbetreffende vereniging gehuisvest was.  

 

Gedurende de bewerking is veelvuldig overleg gepleegd met de heren C.D. Gast en D.J. 

Bastmeijer, respectievelijk de gemeentearchivaris en de coördinator DIV / projectleider 

namens de gemeente Wageningen, waarvoor wij de heren hartelijk willen bedanken. 

Uiteindelijk is na de bewerking 160 meter archief overgebleven.  

 

 

4  Handleiding voor de gebruiker 
 

Bij de stukken van algemene aard zijn er diverse klappers en ingangen op de raadsbijlagen 

en de gemeentebladen die snel informatie kunnen verschaffen over de periode tussen 1950 

en 1968. Over de jaren 1971-1984 zijn statische jaarverslagen aanwezig die veel informatie 

over diverse taakvelden omvatten.  

 

Bij bouwrijp maken van gronden worden riolering en wegen aangelegd. Bij een reconstructie 

van een weg kan ook de riolering vervangen of aangelegd worden. Anderzijds kan er bij de 

aanleg van riolering ook meteen trottoirs aangelegd worden. Waar stukken zijn opgeborgen, 

is afhankelijk van het uitgangspunt van de dossiervormer. Die berging is door ons 

gehandhaafd zoals aangetroffen. Zoekt u iets over riolering maar treft het niet aan bij sectie 

2.14.3.2.1 Riolering, kijk dan verder bij andere secties.   

 

Er zijn gedurende deze periode nogal wat straatnamen gewijzigd. Bijvoorbeeld: 

• Grindweg werd Churchillweg 

• Sportparkweg werd een onderdeel van de (Professor) Van Uvenweg 

• een ander gedeelte van de Van Uvenweg werd Grintweg 

• de Tarthorsterweg werd deels de weg Haverlanden 

Verder werd de Grindweg bij het hernoemen tot Churchillweg ook compleet hernummerd.  

Door ons is ernaar gestreefd zoveel mogelijk de aanduiding anno 1986 te gebruiken maar 

dat is niet altijd gelukt.  

 

 

drs. H.G.J. Gerritsen / E.W.W. Siepman 

 

 

 

 

5. Openbaarheid 
 

Het archief is in principe openbaar, met uitzondering van stukken die het belang van 

personen of de overheid zouden kunnen beschadigen. Die stukken zijn gemerkt met een *. 

Zij worden over het algemeen 75 jaar na afsluiting van het dossier c.q. het betreffende 

inventarisnummer openbaar. 
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 1. Stukken van algemene aard 

 

 

   1.1 Agenda’s, notulen en vergaderstukken  
 

 

1 - 5 Agenda’s van openbare vergaderingen van de raad, 1946-1986. 

 5 omslagen 

1.  1946-1953 

2.  1954-1965 

3.  1966-1973 

4.  1974-1980  

5.  1981-1986  

 

6 -67 Agenda’s en notulen van vergaderingen van de gemeenteraad, 1945-

1986.   62 banden 
 N.B. De banden over de jaren 1945 t/m 1958 bevatten een systematisch 

geordende klapper. Zie voor de jaren 1953-1956 en 1958 ook inv. nr. 127. Om 
snel te vinden in welke raadsvergadering een onderwerp is verhandeld, raadpleeg 

dan inv. nrs. 1-5

 6.  1945, nov 28 - 1947 

 7.  1948 

 8.  1949 

 9.  1950 

10. 1951 

11. 1952 

12. 1953 

13. 1954 

14. 1955 

15. 1956 

16. 1957 

17. 1958 

18. 1959 

19. 1960 

20. 1961 

21. 1962 

22. 1963 

23. 1964 

24. 1965 

25. 1966 

26. 1967 

27. 1968, jan - jun 

28. 1968, aug - dec 

29. 1969, jan - aug 

30. 1969, sep - dec 

31. 1970, jan - aug 

32. 1970, sep - dec 

33. 1971, jan - mei 

34. 1971, jun - dec 

35. 1972, jan - feb 

36. 1972, mrt - jun 

 

37. 1972, jul - dec 

38. 1973, jan - jun 

39. 1973, aug - dec 

40. 1974, jan - aug 

41. 1974, sep - dec 

42. 1975, jan - jun 

43. 1975, sep - dec 

44. 1976, jan - mei 

45. 1976, jun - dec 

46. 1977, jan - apr 

47. 1977, mei - dec 

48. 1978, jan - apr 

49. 1978, mei - okt 

50. 1978, nov - dec 

51. 1979, jan - apr 2 

52. 1979, apr 23 - sep 

53. 1979, okt - dec 

54. 1980, jan - jun 

55. 1980, aug - nov 

56. 1980, dec 

57. 1981, jan - jun 

58. 1981, jul - dec 

59. 1982, jan - sep 6 

60. 1982, sep 7 - dec 

61. 1983, jan - aug 

62. 1984, jan - jun 

63. 1984, aug - dec 

64. 1985, jan - jun 

66. 1985, aug - dec 

66. 1986, jan - aug 

67. 1986, sep - dec 

68 Notulen van besloten raadsvergaderingen, 1946-1985;  met hiaten. 

 1 omslag 

  

69 Raadsbijlagen over 1948, met bijlagen.   1 band 

 

70 - 131 Vergaderstukken van de gemeenteraad, 1951- 1986.   62 banden 
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N.B. De jaren over 1951-1968 hebben voorin een  systematische geordende 
klappers. Zie daarvoor ook de inv. nrs. 132 en 133

  70.  1951 

  71.  1952  

  72.  1953 

  73.  1954 

  74.  1955 

  75.  1956 

  76.  1957 

  77.  1958 

  78.  1959 

  79.  1960 

  80.  1961 

  81.  1962 

  82.  1963 

  83.  1964 

  84.  1965 

  85.  1966 

  86.  1967 

  87.  1968, jan - jun 

  88.  1968, aug - dec 

  89.  1969, jan - aug 

  90.  1969, sep - dec 

  91.  1970, jan - jun 

  92.  1970, aug - dec 

  93.  1971, jan - jun 

  94.  1971, aug - dec 

  95.  1972, jan - feb 

  96.  1972, mrt - jun 

  97.  1972, jul - dec 

  98.  1973, jan - jun 

  99.  1973, aug - dec 

100.  1974, jan - aug 

 

101.  1974, sep - dec 

102.  1975, jan - sep 1 

103.  1975, sep 15 - dec 

104.  1976, jan - feb 

105.  1976, apr - sep 

106.  1976, okt - dec 

107.  1977, jan - mei 

108.  1977, jun - dec 

109.  1978, jan - mrt 

110.  1978, apr - aug 

111.  1978, sep - dec 

112.  1979, jan - mrt 

113.  1979, apr - aug 

114.  1979, sep - dec 

115.  1980, jan - jun 

116.  1980, aug - nov 

117.  1980, dec 

118.  1981, jan - mrt 

119.  1981, apr - jul 

120.  1981, sep - dec 

121.  1982, jan - jun 

122.  1982, jul - dec 

123.  1983, jan - apr 

124.  1983, mei - okt 

125.  1983, nov - dec 

126.  1984, jan - jun 

127.  1984, aug - dec 

128.  1985, jan - sep 

129.  1985, okt - dec 

130.  1986, jan - jun 

131.  1986, aug - dec

132 - 133 Systematische klapper op de raadsvoorstellen over de jaren 1951-

1974, geordend per jaar.   2 omslagen  

132.  1951-1961 

133.  1962-1974 

 

134  Systematische klapper op de notulen van de openbare vergaderingen 

van de gemeenteraad over de jaren 1953-1956 en 1958.   1 omslag 

 

135 - 229 Besluitenlijsten van vergaderingen van burgemeester en wethouders, 

1954-1986.   

 95 omslagen    

135.  1954, sep - dec 

136.  1955 

137.  1956 

138.  1957 

139.  1958, jan - jun 

140.  1958, jul - dec 

141.  1959, jan - jun 

 142.  1959, jul - dec 

143.  1960, jan - jun 

144.  1960, jul - dec 

145.  1961, jan - jun 

146.  1961, jul - dec 

147.  1962, jan - jun 

148.  1962, jul - dec 

149.  1963, jan - jun 

150.  1963, jul - dec 

151.  1964, jan - jun 

152.  1964, jul - dec 

153.  1965, jan - jun 

154.  1965, jul - dec 

155.  1966 

156.  1967 

157.  1968, jan - jun 

158.  1968, jul - dec 

  159.  1969, jan - jun 

  160.  1969, jul - dec 

  161.  1970, jan - jun 

  162.  1970, jul - dec 
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  163.  1971, jan - jun 

  164.  1971, jul - dec 

  165.  1972, jan - jun 

  166.  1972, jul - dec 

  167.  1973, jan - jun 

  168.  1973, jul - dec 

  169.  1974, jan - jun 

  170.  1974, jul - dec 

  171.  1975, jan - jul 

  172.  1975, aug - dec 

  173.  1976, jan - apr 

  174.  1976, mei - aug 

  175.  1976, sep - dec 

  176.  1977, jan - apr 

  177.  1977, mei - aug 

  178.  1977, sep - dec 

  179.  1978, jan - apr 

  180.  1978, mei - sep 12 

  181.  1978, sep 19 - dec 

  182.  1979, jan - feb 

  183.  1979, mrt - apr 

  184.  1979, mei - jun 

  185.  1979, jul - aug 

  186.  1979, sep - okt 

 187.  1979, nov - dec 

 188.  1980, jan - feb 

 189.  1980, mrt - apr  

 190.  1980, mei - jun 

 191.  1980, jul - aug 

 192.  1980, sep - okt 

 193.  1980, nov - dec 

 194.  1981, jan - feb 

 195.  1981, mrt – apr 

 196.  1981, mei - jun 

197.  1981, jul - aug 

198.  1981, sep - okt 

199.  1981, nov - dec 

200.  1982, jan - feb 

201.  1982, mrt - apr 

202.  1982, mei - jun 

203.  1982, jul - aug 

204.  1982, sep - okt 

205.  1982, nov - dec 

206.  1983, jan - feb 

207.  1983, mrt - apr 

208.  1983, mei - jun 

209.  1983, jul - aug 

210.  1983, sep - okt 

211.  1983, nov - dec 

212.  1984, jan - feb 

213.  1984, mrt - apr 

214.  1984, mei - jun 

215.  1984, jul - aug 

216.  1984, sep - okt 

217.  1984, nov - dec 

218.  1985, jan - feb 

219.  1985, mrt – apr 

220.  1985, mei - jun 

221.  1985, jul - aug 

222.  1985, sep - okt 

223.  1985, nov - dec 

224.  1986, jan - feb 

225.  1986, mrt - apr 

226.  1986, mei - jun 

227.  1986, jul - aug 

228.  1986, sep - okt 

229.  1986, nov - dec

 

230 Bespreekpunten van vergaderingen van burgemeester en wethouders, 

1985-1986. 1 omslag 
 N.B.  Betreft een soort notulering van de rondvraag of zaken waarover geen 

formeel besluit diende te worden genomen  

 

 

1.2  Gemeentebladen 
 

231 - 239 Gemeentebladen (afkondigingen van verordeningen) 1943-1968.    9 

banden   N.B. De inv. nrs. 233-239 bevatten een systematische klapper. 

231.  1942 

232.  1943-1945 

233.  1946-1948 

234.  1949-1951 

235.  1952-1955 

236.  1956-1959 

237.  1960-1962 

238.  1963-1965 

239.  1966-1968

 

 

 1.3  Jaarverslagen 
 

240 - 242 “Feiten en cijfers”; statistische verslagen over 1971-1984.   3 omslagen 

240.  1971-1976 

241.  1977-1980  

242.  1981-1984 
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2  Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

 

 

 2.1 Ontwikkeling, grondgebied 
 

 

 2.1.1  Ontwikkeling; kenmerken 

 

243  Stukken betreffende kenmerken, met o.a. het vaststellen van de 

gemeentevlag en aankoop van de ambtsketen, 1939-1979; met hiaten.   

1 omslag 

 

244 - 247  Stukken betreffende onderzoeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden 

van de gemeente Wageningen verricht door het Nederlands Economisch 

Instituut, 1949-1973; met hiaten.   4 omslagen 

 

244.  opdrachtformulering en voorlopig rapport, 1949-1953 

245.  eindrapport met bijlagen, 1953 

246.  aanvullend onderzoek m.b.t. winkelruimte, 1960-1961 

247.  vervolgonderzoek, voornamelijk betrekking hebbend op   

         stedenbouwkundige plannen, 1966-1973. 

 

248 Stukken betreffende reacties op voorstellen m.b.t. bestuurlijke 

ontwikkeling en indeling, 1972-1973, 1975, 1979.   1 omslag 

 

249 Nota “Demografische en sociaal-ekonomische ontwikkelingen in de 

gemeente Wageningen”,  1986.   1 stuk 
 N.B. Auteur is J.-W. Hommes van afdeling Algemene Zaken. Nota bestaat uit 4 

beleidsnotities: 
- Bevolkingsontwikkelingen en woningbehoefte 
- Beroepsbevolking en werkloosheid 
- Werkgelegenheid en bedrijvigheid 

- Enquête bedrijfsruimte 

 

 

  2.1.2  Grondgebied   

 

2.1.2.1   Gemeentegrens 

 

250  Stukken betreffende een grenswijziging met de gemeente Renkum per 

18 januari 1944, 1941-1944.   1 omslag 
N.B. Het betreft een kleine grenswijziging waarbij het bedrijfsterrein van de 
Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. op Harten in zijn geheel tot 
de gemeente Renkum ging behoren  

 

251  Stukken betreffende een grenswijziging met de gemeente Rhenen per 1 

januari 1960, 1941, 1951, 1955-1961.  1 omslag 
N.B. Het betreft een overname van het gebied rond de Afweg. 

 

252 - 253 Stukken betreffende een grenswijziging met de gemeente Renkum per 1 

november 1967, 1961-1969.   2 omslagen 
N.B. Wageningen draagt over aan de gemeente Renkum een gebied nabij de 
Hartenseweg ten behoeve van een uitbreiding van de Koninklijke 
Papierfabrieken van Gelder Zonen N.V. Wageningen ontvangt een gebied in de 
uiterwaarden ten behoeve van de aanleg van een watersportcentrum. 

252. 1961-1964 

253. 1965-1969 
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254  Stukken betreffende een grenswijziging met de gemeente Rhenen per 1 

juli 1974, 1969-1974.   1 omslag 
N.B. Het betreft een kleine wijziging van de provinciegrens naast het 
Valleikanaal in het kader van meerdere kleine correcties van de grens tussen de 
provincies Gelderland en Utrecht. 

 

 

2.1.2.2   Straatnamen en huisnummering 

 

255 - 263 Stukken betreffende straatnaamgeving, 1942-1986.   9 omslagen 

255.  1942-1953 

256.  1954-1957 

257.  1958-1961 

258.  1962-1967 

259.  1968-1969 

260.  1970-1972 

261.  1973-1975 

262.  1976-1979 

263.  1980-1986

 

264 - 277  Stukken betreffende toekenning en wijziging van de huisnummering, 

1942-1986.   14 omslagen 

264.  1942-1956 

265.  1957-1958 

266.  1959-1960 

267.  1961-1963 

268.  1964-1967 

269.  1968-1969 

270.  jan - okt 1970  

271.  1970 nov - 1971 

272.  1972-1974 

273.  1975-1976 

274.  1977 

275.  1978-1979 

276.  1980 

277.  1981-1986 

 

278 Stukken betreffende uitgangspunten en ontvangen suggesties m.b.t. 

straatnaamgeving, 1949-1986.   1 omslag 

 

 

  2.1.2.3   Overige stukken 

 

279 Stukken betreffende het laten maken van luchtfoto’s van het 

grondgebied, 1950-1968; met hiaten.   1 omslag 

 

280 Stukken betreffende de indeling en omvang van het grondgebied, 1952-

1980; met hiaten.   1 omslag 

 

 

2.2  Betrekkingen met andere lichamen en organen  

 

281 Stukken betreffende opgaven en beschikkingen in het kader van het 

financiële verhoudingbesluit  tussen gemeente en rijk over de jaren 

1939-1945, 1942-1950.   1 omslag 

 

282 Stukken betreffende het informeren van het hoger gezag en andere 

instellingen over gebeurtenissen in de jaren 1941-1944, 1940-1947; 

met hiaten.   1 omslag 

 

283 - 284 Stukken betreffende bezoeken van hoger gezag, 1952-1984; met 

hiaten.   2 omslagen 

 283.  1952-1962 

   ---.   bezoek minister van Binnenlandse Zaken, 1962 zie inv. nr. 285 

284.  1968-1984 

 

285 Stukken betreffende de correspondentie met de provincie en het 

ministerie van Binnenlandse Zaken over de consequenties voor 
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Wageningen van de invoering van de financiële verhoudingswet 1960, 

1961-1962.  1 omslag 
 N.B. De invoering van deze wet valt voor Wageningen ongunstig uit i.v.m. de 

aanwezigheid van de Landbouwhogeschool 

 

286 - 287 Stukken betreffende bestuurlijke en ambtelijke overleggen met de ge-

meente Ede over samenwerking op diverse terreinen,  1977-1986.   2 

omslagen 

286.  bestuurlijk en ambtelijke overleggen, 1977-1980 

287.  bestuurlijk overleg, 1981-1986 

 

288 Overzicht van gemeenschappelijke regelingen en andere samen-

werkingsverbanden waaraan wordt deelgenomen, 1984.   1 omslag 

 

   -. Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 

West-Veluwe/Valleigebied, ca. 1985.  
 N.B. De stukken zijn aanwezig in het dynamisch archief  

 

 

 

2.3 Lichamen, organen, diensten 

 

2.3.1  Gemeenteraad 

 

289 - 291 Stukken betreffende de gemeenteraad, o.a. het organiseren van 

raadsvergaderingen, 1942-1983; met hiaten.  3 omslagen 

 289.  1942-1966 

 290.  1967-1971 

  291.  1977-1983  

 

292 - 293 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen  van het reglement van 

orde voor de vergaderingen van de raad, 1943-1980; met hiaten.   2 

omslagen 

292.  1943-1972 

293.  1974-1980 

 

294 Stukken betreffende de verkiezing van een tijdelijke gemeenteraad in 

oktober 1945, 1945.   1 omslag 

 

295 - 305  Stukken betreffende de uitslagen van verkiezingen van de 

gemeenteraad, en het (tussentijds) benoemen van raadsleden, 

geordend per zittingsperiode, 1946-1986.   11 omslagen 

295.  1946 

296.  1949 

297.  1953 

298.  1958 

299.  1962 

300.  1966 

301.  1970 

302.  1974 

303.  1978 

 304.  1982 

 305.  1986 

 

306 Stukken betreffende informatieverstrekking over en het eventueel 

wijzigen van  het reglement van orde, 1946-1976; met hiaten.  1 

omslag  

 

307  Stukken betreffende de vaststelling van het presentiegeld voor raads- 

en commissievergaderingen, 1948-1974; met hiaten.   1 omslag 
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308 - 315 Presentielijsten voor de vergaderingen van de raad, 1958-1985.  

8 delen  

 ---. 1942-1958: zie inventaris Nieuw Achief Wageningen (1816-

1941),  inv. nr. 89 

 308. 1958 sep 2 - 1966 sep 1 

 309. 1966 sep 6 - 1971 aug 16 

 310. 1971 aug 30 - 1973 jun  

 311. 1973 aug - 1975 okt 

 312. 1975 nov - 1978 jan 

 313. 1978 feb - 1979 nov 

 314. 1979 dec - 1981 

 315. 1982 - 1985 

 

316 Stukken betreffende het instellen, vergaderingen en het advies van de 

commissie ad hoc over het functioneren van de raad en 

raadscommissies, 1975-1978.   1 omslag  

 

---. Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden, 1976-

1977. 
 N.B. Deze stukken bevonden zich nog in het dynamisch archief.  

 

317 Stukken betreffende behandeling voorstel van de burgemeester ter 

doorbreking van de bestuurlijke impasse ontstaan door het opstappen 

van wethouders n.a.v. de besluitvorming in de gemeenteraad over de 

bouw van een nieuw politiebureau, 1978.   1 omslag 

 

318 Stukken betreffende het functioneren en opheffen van een lokaal 

ombudsteam samengesteld uit leden van de gemeenteraad, 1979-1986; 

met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

2.3.2  Raadscommissies 

 

 

  2.3.2.1  Algemeen 

 

319 Stukken betreffende de raadscommissies, met o.a. samenstelling van de 

diverse commissies, 1941-1975.    1 omslag  

 

320 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de verordeningen 

regelende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de vaste 

commissies van advies en bijstand, 1947-1979; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. De stukken van na 1980 bevinden zich nog in het dynamisch archief. 

 

 

  2.3.2.2  Vergaderingen diverse raadscommissies 

  

321 Verslagen van de commissie voor de landerijen en het marktwezen, 

1936-1937, 1941, 1946-1947.    1 omslag 

 

322 Agenda’s, verslagen en presentielijst van de commissie voor de 

strafverordeningen, 1936-1978; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. De hiaten zijn ontstaan doordat de commissie niet elk jaar bijeenkwam.  

 

323 - 326 Verslagen van vergaderingen van de commissie voor sociale zaken, 

1947-1986; met hiaten.   4 omslagen 
 N.B. De commissie heeft verschillende namen gehad: 
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 - tussen 1947 en 1968 commissie voor sociale aangelegenheden 
 - oktober 1968 - juni 1971 commissie voor sociale zaken gezondheidszorg 

 - oktober 1971 -  september 1979 commissie voor sociale zaken, 
gezondheidszorg en milieuhygiëne  

 - vanaf september 1979 tot de opheffing in -september 1982 commissie 
voor sociale zaken en (volks-)huisvestingsaangelegenheden  

 - en in mei 1983 komt er een nieuwe commissie voor sociale zaken en 
volkshuisvestingaangelegenheden 

 323.   1947-1971; met hiaten 

 324.   1972-1980 

 325.   1981-1983 

 326.   1984-1986 apr 

 

327 - 332 Verslagen van de commissie voor onderwijsaangelegenheden, 1948-

1986; met hiaten..   6 omslag 
   N.B. De commissie heeft verschillende namen gehad.  

 - tussen 1948 t/m september 1968  commissie voor onderwijsaangelegen-
heden 

 - tussen oktober 1968 t/m januari 1971 commissie voor onderwijs en 

culturele zaken 
 - tussen februari 1971 en augustus 1978 commissie voor onderwijs, 

cultuur, jeugd, sport en recreatie, 

 - tussen oktober 1978 t/m juni 1981 commissie voor onderwijs en voor-
lichting 

 - vanaf september 1981 commissie voor onderwijs, voorlichting en sport. 
 - Vanaf mei 1983 onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijke 

dienstverlening 

  327.  1948-1968; met hiaten 

 328.  1969-1974 

 329.  1975-1977 

 330.  1978-1980 

 331.  1981-1983 

 332.  1984-1986 apr 

 

333 - 334 Verslagen van vergaderingen van de commissie voor de bedrijven, 

1950-1982; met hiaten.   2 omslagen 

 333.  1950-1977; met hiaten. 

 334.  1979-1982 

 

335 - 341 Verslagen van vergaderingen van de commissie voor openbare 

werken, 1951-1985; met hiaten.   7 omslagen 
 N.B. tussen 1956-1976 betreft het ondertekende exemplaren. Vanaf medio 1974 

betreft het tevens de exemplaren toegezonden ter bespreking in de vergadering 
van burgemeester en wethouders. Vanaf 1977 betreft het dan niet-onderteken-

de exemplaren.  Tussen september 1982 en april 1983 was de naam openbare 
werken en huisvestingsaangelegenheden.  

 335.  1951-1966 
           N.B. Met hiaten. Het betreft dan voornamelijk de 50-er jaren.  

336.  1967-1973 

337.  1974-1976 

338.  1977-1978  

339.  1979-1980 

340.  1981-1983 

341.  1984-1985 

 

342 - 348 Verslagen van vergaderingen van de commissie financiën, 1952-1985; 

met  hiaten.   7 omslagen 
 N.B. Betreft voornamelijk niet ondertekende exemplaren. Vanaf juni 1972 met 
behandeling in B&W 

342.  1952-1968; met hiaten. 

343.  1969-1973 

344.  1974-1975 
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345.  1976-1978  

 346   1979-1980 

 347.  1981-1983 

 348.  1984-1985 

 

349 - 350 Verslagen van de commissie voor personeels- en algemene zaken, 

1953-1986.  2 omslagen 
 N.B. De verschillende namen:  

- t/m 1978 was de naam personeels- en algemene aangelegenheden 

(later zaken) 
- in 1979 eerst personeelszaken en voorlichting, maar later 

personeelszaken, organisatie en algemene zaken 
- vanaf september 1982 werd het de commissie voor personeelszaken, 

organisatie, bedrijven en algemene zaken. 

 349.  1953-1980 

 350.  1981-1986 april 

 

351 - 353 Verslagen van vergaderingen van de commissie voor ruimtelijke 

ordening, met bijlagen, 1971-1986.   3 omslagen 
 N.B. Vanaf november 1982 was de naam ruimtelijke ordening, verkeer en 

vervoer en milieuzaken. Vanaf mei 1983 was de naam ruimtelijke ordening en 
economische zaken.  

 351.  1971-1978 

 352.  1979-1980 

 353.  1981-1986 

 

354 - 356 Verslagen van vergaderingen van de commissie voor welzijn, 

volksgezondheid, milieuhygiëne en emancipatiezaken, 1978-1986.  

3 omslagen 
 N.B. In september 1982 werd de naam gewijzigd in welzijn, volksgezondheid en 

sociale zaken. En in mei 1983 werd de naam simpel welzijn.  

 354.  1978-1980 

 355.  1981-1983 

 356.  1984-1986 april 

 

357 - 358 Verslagen van vergaderingen van de commissie voor openbare orde en 

veiligheid, 1979-1986.   2 omslagen 

 357.  1979-1980 

 358.  1981-1986 april 

 

359 Stukken betreffende instelling en vergaderingen van de commissie voor 

vredesaangelegenheden, 1985-1986.   1 omslag 
 N.B. Officiële naam luidde de commissie partnerschap voor de vrede met 

Mörfelden-Walldorf.  Opgegaan in de commissie voor vrede en ontwikkelings-
vraagstukken.  

  

 

2.3.3  College van burgemeester en wethouders 

 

360 - 361  Stukken betreffende het college van burgemeester en wethouders, met 

o.a. verkiezing van wethouders, openbaarheid besluitenlijst, 1942-1983; 

met hiaten.   2 omslagen 

360.  1942-1977 

361.  1978-1983 

 

362 Stukken betreffende opgaven van de samenstelling van het college van 

burgemeester en wethouders in 1943 en 1945, en opgave van de 

gemeentesecretaris in 1943, 1943-1945.   1 omslag 
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363  Stukken betreffende de installatie en het vertrek van burgemeesters, 

(1938) 1943-1979; met hiaten.   1 omslag 

 

364  Stukken betreffende de samenstelling van en taakverdeling in het colle-

ge van burgemeester en wethouders, 1945-1983; met hiaten.  1 omslag 
 N.B. Voornamelijk afschriften  

 

365 - 371* Personele dossiers van burgemeesters, chronologisch geordend over de 

jaren 1938-1979.   7 omslagen   N.B. openbaar 50 jaar na overlijden. 

 365.     M.J. IJzerman, 1938-1943, 1945-1947 

 366.*   W.H. van den Brink, 1944-1945 

 367.*   J. Klaasesz, 1947-1949 [openbaar in 2027] 

368.*   M. de Niet, 1950-1969 [openbaar in 2029] 

369.*   Th.J. Westerhout, 1969-1972 [openbaar in 2037] 

370.*   J. van Huis, 1973-1978  [openbaar in 2028] 

371.*   O.W.A. baron van Verschuer,  1978-1979 (waarnemend) 

  [openbaar in 2064] 

 

372 - 373* Personele dossiers van wethouders, alfabetisch op persoonsnaam 

geordend, 1945-1980.   2 omslagen  
N.B. openbaar 50 jaar na overlijden. 

 372.*  A - M 

 373.*  O - W 

 

374 - 376 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van verordeningen 

betreffende de pensioen- en wachtgeldregeling voor wethouders, (1936) 

1956-1975; met hiaten.  3 omslagen 

 374.  (1938) 1956-1959 

  375.  1963-1970 

  376.  1971-1975 

 

377 - 378 Stukken betreffende activiteiten van een comité voor de organisatie van 

het afscheid van burgemeester De Niet, 1968-1969.   2 omslagen 

 377.  vergaderingen, 1968-1969 

  378.  organisatie, diverse activiteiten, 1968-1969 

 

379 - 381 Stukken betreffende het ontwerpen van een beleidsplan voor de periode 

1976-1980, 1974-1976.   3 omslagen 
N.B. Vermoedelijk gestaakt omdat er slechts een meerderheid van 1 stem voor 
het conceptbeleidsplan was 

  379.  voorbereiding, 1974-1975 

  380.  besprekingen in diverse werkgroepen, 1975   

  381.  behandeling van conceptbeleidsplannen, 1975-1976 

 

  -. Stukken betreffende behandeling voorstel van de burgemeester ter 

oplossing van de bestuurlijke impasse ontstaan door het opstappen van 

wethouders n.a.v. de besluitvorming in de gemeenteraad over de bouw 

van een nieuw politiebureau, 1978.  Zie inv. nr. 317 

 

382  Stukken betreffende vaststelling van beleidsprogramma’s van het 

college van burgemeester en wethouders voor de raadsperioden 1978-

1982 en 1982-1986, en evaluatie van de periode 1982-1986, 1978, 

1982, 1985.   1 omslag                       
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 2.3.4 Diensten 

 

 2.3.4.1 Algemeen 

 

383  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de 

beheersverordening voor de bedrijven, (1931) 1941-1983; met hiaten.   

1 omslag 
 N.B. Veelal afdrukken uit het gemeenteblad en afschriften. 

 

 

 

 2.3.4.2 Gemeentepolitie 

 

 2.3.4.2.1 Algemeen 

 

384 Jaarverslagen over de jaren  1956-1967.    1 omslag 

 

 

  2.3.4.2.2   Huisvesting 

 

385 Stukken betreffende de huisvesting van het politiekorps in de 

Rijksstraatweg 15 en Wilhelminaweg 7, 1944-1949.    1 omslag 

 

386 - 391 Stukken betreffende het pand Bowlespark 1, 1949-1979; met hiaten.   6 

omslagen 

386.  aankoop, verbouwing en inrichting van Bowlespark 1, 1949-1950 

387.  verhuur, beheer, 1950-1967 

388.  plannen voorbereiding, verbouwen voorgevel, 1958-1960, 1963-

1964 

389.  interne verbouwing, 1964-1966 

 390.  beheer, 1968-1978 

 391.  plan tot sloop, toekomstige bestemming, 1975-1979 

 

392 - 394 Stukken betreffende plannen voor een nieuw politiebureau, uiteindelijk 

resulterend in nieuwbouw aan de Rustenburg, 1974-1982.  3 omslagen 

  392.  besluitvorming, 1974-1979 

  393.  aanvragen en afwikkeling rijksbijdrage, 1974-1982 

  394.  afschriften van raadsstukken, 1975-1979 

 

395 - 399 Stukken betreffende plannen voor nieuwbouw op de plek Bowlespark 1a,  

1974-1978.    3 omslagen, 2 pakken 

  395.  voorbereiding, 1974 - 1975 jul 

  396.  voorbereiding, 1975 jul - 1975 dec 

  397.  schetsen, uitwerking, 1975-1978 

  398.  bestek en tekeningen, 1976 pak 

  399.  gewijzigd plan, 1978  pak   

 

400 - 407  Stukken betreffende de realisatie van de nieuwbouw aan de Rustenburg, 

1979-1982.  8 omslagen 

  400.  aanbesteding, begin bouw, 1979-1980 

  401.  bouwkundig bestek met tekeningen, 1979 

  402.  electro- en warmtetechnische bestekken met tekeningen, 1979 

  403.  funderings- en bemalingsrapport, met tekeningen, 1979 

  404.  vergaderingen bouwcommissie, 1979-1980 

  405.  vergaderingen bouwcommissie, 1981 

  406.  uitvoering, afwikkeling, oplevering, 1981-1982 

 407.  aanvraag hinderwetvergunning bij G.S. van Gelderland, 1981-

1982 
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  2.3.4.2.3  Personeel  

 

408 - 413 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden, 1942-1986; met 

hiaten.  6 omslagen 

  408.    diverse rechtspositionele regelingen, 1942-1986 

  409.*  aanstelling, informatieverstrekking etc. politieambtenaren, 

   1943-1948 

410.*  vaststellen ranglijsten, 1950-1980 

411.    toetreden tot de gemeenschappelijke regeling politieopleidings-

school Noordoost-Nederland, 1959 

412. vaststelling reglementen dienstcommissie en georganiseerd 

overleg, 1963-1974 

413. vaststelling ‘voorlopig reglement dienstcommissie”, 1985 

 

414  Stukken betreffende vaststelling van instructies voor de vrijwilligers en 

andere onbezoldigende ambtenaren van de reserve-gemeentepolitie, 

1961, 1966.   1 omslag 

 

415  Stukken betreffende klachten over het optreden van de gemeentepolitie,  

1981-1985.   1 omslag 

 

 

 2.3.4.3  Veerdienst        

 

416  Verslagen over de jaren 1941-1958.    1 omslag 
N.B. Het betreft zowel interne financiële verslagen als de verslaglegging aan 
G.S. van Gelderland 

 

417 - 418  Stukken betreffende het verpachten en het in eigen beheer gaan uit-

voeren van de veerdienst, (1937), 1942-1949;  met hiaten.  2 omslagen 

417.  verpachten van de van de veerdienst, (1937) 1942-1943, 1946-

1948 

418.  vaststelling door de gemeenteraad van het in eigen beheer uit-

voeren van de veerdienst, 1946, 1949 

 

419 - 420 Stukken betreffende het veerhuis Veerweg 1 te Randwijk, 1943-1984; 

met hiaten.  2 omslagen 

 419. ver- en  herbouw,  verhuur, 1943-1969 

 420. verbouwing tot en gebruik als kantoor en dienstwoning, en 

plaatsing op de monumentenlijst door de gemeente Heteren, 

1967-1984  

 

421 - 423 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden, 1943-1980; met 

hiaten.   3 omslagen 

421.*vaststelling van de formatie, 1943-1980 

422.  vaststelling en wijzigen van kledingregeling voor het veer-

personeel, 1949-1965 

423.  vaststellen van de instructie voor het veerpersoneel, 1951-1964  

 

424 Katern “Het Lexkesveer” van J. Bulten uit 1943, met afschrift van een 

akte van verpachting uit 1811.  1 omslag 

 

425 - 427  Jaarverslagen van de Gemeentelijke Haven-, markt- en veerdienst over 

1956-1986.  3 omslagen 

425.  1957-1966 

  426.  1967-1978   

427.  1979-1986 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 22 

 

 

  2.3.4.4  Havendienst 

 

428 Jaarverslagen en andere overzichten over de jaren 1940-1943 en 1946-

1956.   1 omslag 

 

429 Stukken betreffende de verpachting van de scheepstimmerwerf en de 

woningen Rijnhaven 5 en 7, 1945-1966; met hiaten.   1 omslag 

 

430 Stukken betreffende het verbouwen van het havenkantoor Pabstsendam 

2, 1955-1959, 1982-1985.   1 omslag 

 

431* Stukken betreffende de formatie en taakstelling van het haven- en 

marktpersoneel, 1975-1985; met hiaten.   1 omslag 

 

 

  2.3.4.5  Gemeentewerken 

 

432 - 433 Stukken betreffende de formatie van Gemeentewerken, 1946-1979; met 

hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Bevat ook stukken die betrekking hebben op de Reinigingsdienst. 

 432.  1946-1962 

 433.  1963-1979 

 

434 - 435 Jaarverslagen van de dienst Gemeentewerken over 1947, 1948, 1952, 

1953 en 1969-1979.   2 omslagen 

 434.  1947, 1948, 1952, 1953, 1969-1975 

  435.  1976-1979 

 

436  Stukken betreffende de huisvesting in pand Waagstraat 4, 1947-976; 

met hiaten.  1 omslag 

 

437 Concept nota betreffende de werkzaamheden van de dienst 

Gemeentewerken, 1952.   1 stuk 

 

438 - 439 Stukken betreffende de stadskwekerij aan de Zoomweg 2, 1957-1986; 

met hiaten.   2 omslagen 

 438.  stichten, hinderwetvergunning, plan tot afstoten, 1957-1977 

  439.  verbeteren exploitatie, besluit tot afbouw, 1980-1982, 1986 

 

440  Stukken betreffende de aanwijzing van Gemeentewerken als tak van 

dienst per 1-1-1966, 1964-1966.   1 omslag 

 

441 Stukken betreffende het huisvesten van de Brandweer en 

Reinigingsdienst een loods Nude 54a, en plannen van nieuwbouw, 1970-

1971, 1977-1980.  1 omslag 

 

442 Stukken betreffende het verplaatsen van de afdeling Onderhoud van de 

Molenstraat naar de Marijkeweg 29, met stukken over het aanvragen en 

naleven van de hinderwetvergunningen, 1974-1986.   1 omslag 

 

443 - 445 Stukken betreffende het verbeteren van de huisvesting van de 

Brandweer en de Reinigingsdienst, uiteindelijk leidend tot het besluit tot 

nieuwbouw aan de Marijkeweg 25 en 27, 1981-1986.   3 omslagen 

 443.  1981-1983 

 444.  1984 

 445.  1985-1986 
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  2.3.4.6  Sociale Dienst (en voorgangers) 

  

  2.3.4.6.1  Algemeen 

 

446 Jaarverslagen over 1942 en 1945-1947 van de Burgerlijke Instelling 

voor Maatschappelijk Hulpbetoon, en het jaarverslag over 1943 van de 

Dienst voor Sociale Zaken.   1 omslag 

 

447 Jaarverslagen over 1948-1953 en 1956-1962 van het Gemeentelijk 

Bureau voor Sociale Zaken en de Burgerlijke Instelling voor 

Maatschappelijk Hulpbetoon.   1 omslag 

 

448 - 451 Jaarverslagen van de Gemeentelijke Sociale Dienst over 1965-1971 en 

1975-1985.   4 omslagen 

448.  1965-1971, 1975-1976 

449.  1977-1979 

450.  1980-1982 

451.  1983-1985 

  

 

2.3.4.6.2  Organisatie, personeel 

 

452 Stukken betreffende de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijk 

Hulpbetoon, o.a. vaststellen, wijzigen en intrekken van het reglement, 

1942-1964; met hiaten.  1 omslag 

 

453* Stukken betreffende de personeelsformatie, taken en samenwerking met 

andere gemeenten m.b.t. de ambtenaar belast met de bijzondere 

controle, 1945-1983; met hiaten.   1 omslag 

 

454 Stukken betreffende reorganisatie van de sociale diensten, o.a. leidend 

tot de vaststelling van de verordening voor het gemeentelijk bureau 

voor sociale zaken, 1947-1948.   1 omslag 
 N.B. Zie voor de vaststelling van het reglement voor de Burgerlijke Instelling 

voor Maatschappelijk Hulpbetoon in 1948 inv. nr. 452 

 

455 Stukken betreffende het aanwijzen als tak van dienst, en het vaststellen 

en wijzigen van de beheersverordening, 1964-1965.   1 omslag 

 

 

  2.3.4.6.3   Huisvesting, financiën 

 

   -. Begrotingen en rekeningen van de Burgerlijke Instelling voor Maat-

schappelijk Hulpbetoon over 1942-1964.   Zie inv. nrs. 1461-1482 en 

1802-1820 

  

456 - 457 Stukken betreffende de huisvesting in Herenstraat 7,  1942-1976.   2 

omslagen 

456.  huisvesting in Herenstraat 7, 1948-1976 

457.  verhuur van lokalen, barak achter Herenstraat 7, 1942-1966 

 

    -. Begrotingen en rekeningen van de Sociale Dienst over 1965-1986   Zie 

inv. nrs. 1483-1504 en 1821-1835 en 1837-1843 

 

458 - 459 Stukken betreffende plannen voor het verbouwen van het gebouw op de  

hoek Herenstraat 1-5 hoek Boterstraat, 1975-1980.  1 omslag, 1 pak 
 N.B. Niet doorgegaan.  

 458.  correspondentie, 1975-1980 
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 459.  bestekken met tekeningen, 1977  pak  

 

    -. Stukken betreffende het huisvesten van de Sociale Dienst in het stads-

kantoor op de Stadsbrink, 1977-1979.    Zie o.a. inv. nrs. 1880 en 1881 

 

 

  2.3.4.7  Grondbedrijf 

 

    -. Begrotingen en rekeningen van het Grondbedrijf  over de jaren 1942-

1986.    Zie de inv. nrs. 1461-1504 en 1802-1835 en 1837-1843  

 

 
2.3.4.8  Gas- en waterbedrijf 

 

  2.3.4.8.1  Algemeen 

 

460 Stukken betreffende vaststellen en vergoed krijgen van oorlogsschade 

aan de gasfabriek en het waterleidingennet, 1941-1955.   1 omslag 

 

461 Stukken betreffende klachten over apparatuur en leidingen van het Gas- 

en Waterbedrijf, 1944-1968; met hiaten.   1 omslag 

 

462* Stukken betreffende de personeelsformatie van het Gas- en 

Waterbedrijf, 1955-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

463 Stukken betreffende reorganisaties van de administratie van het Gas- en 

Waterleidingbedrijf, 1957-1958, 1960-1961.   1 omslag 

 

464 - 466 Exploitatieoverzichten van het Gas- en Waterleidingbedrijf over 

(gedeeltes van) 1958-1979.   3 omslagen 

 464.  1958-1961 

 465.  1962-1966 

 466.  1967-1979 

 

467 - 469 Stukken betreffende de huisvesting van het Gas- en Waterleidingbedrijf 

en de Bescherming Bevolking aan het Salverdaplein, 1958-1978; met 

hiaten.   3 omslagen 

 467. aankoop in aanbouw zijnd pand, afbouw en inrichting, 1958-1961 
 N.B. Zie voor de besluitvorming inv. nr. 3541. Kelder in gebruik bij de 

Bescherming Bevolking 

 468. uitbreiding kantoorruimte, 1967-1968  

 469. verhuur en ingebruikgeving kelder na vertrek van de B.B., 1964-

1978 

 

   -. Stukken betreffende de begrotingen en rekeningen van het Gas- en 

Waterleidingbedrijf over de jaren 1964-1980   Zie inv. nrs. 1482-1498 

en 1820-1834 en 1836 

 

470 - 471 Stukken betreffende plannen voor een fusie van de nutsbedrijven van 9 

gemeenten, 1970-1974.   2 omslagen 
 N.B. Niet doorgegaan. Deelnemende gemeenten waren Apeldoorn, Arnhem, 

Brummen, Ede, Epe, Heerde, Renkum, Rheden, Voorst en Wageningen 

 470.  1970 - 1972 maart 

 471.  1972 april - 1974 

 

472 - 473 Stukken betreffende de fusie van het Gas- en Waterbedrijf  met de 

“Veluwse Nutsbedrijven N.V.” per 1-1-1980,  1977-1980, 1982, 1990.   

2 omslagen 

 472. fusie, 1977-1980 
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 473. afwikkeling fusie, met afschrift akte van overdracht, en 

herverdeling aandelen, 1982-1986, 1990 

 

474  Stukken betreffende het bepalen van de verhouding met de “Veluwse 

Nutsbedrijven N.V.”, o.a. het sluiten van overeenkomsten over de inning 

van rioolrechten en de levering van gas en water, 1979-1980.   1 

omslag 

 

 

  2.3.4.8.2  Gasbedrijf 

 

475 - 477 Stukken betreffende de gasfabriek aan de Gasfabriekstraat, 1940-1969; 

met hiaten.   3 omslagen 

 475. onteigening terrein aan de Veerstraat, om te gaan gebruiken als 

opslagterrein, 1940-1943 

 476. herstel fabrieksschoorsteen, stopzetten productie en afbraak 

fabriek, 1945, 1960 

 477. herbouw en sloop opzichterwoning, 1947-1949, 1968-1969  

 

    -. Begrotingen en rekeningen van het Gasbedrijf over 1942-1963 

respectievelijk 1947-1963.    Zie inv. nrs. 1461-1481 en 1803-1819 

 

478 Notitie “25 jaar Gasfabriek in telegramstijl”, ca. 1953.  1 stuk 
 N.B. De notitie beslaat de periode 1928-1953.  

 

 

  2.3.4.8.3  Waterleidingbedrijf 

 

      -. Begrotingen over 1942-1963 en rekeningen over 1947-1963 van het 

Waterleidingbedrijf.   Zie inv. nrs. 1461-1481 en 1803-1819 

 

479 Stukken betreffende het in gebruik geven van het bovenste platform van 

de watertoren te Doorwerth aan het ministerie van Oorlog, 1951-1952.   

1 omslag 

 

 

 2.3.4.9  Reinigingsdienst 

 

  -. Begrotingen over 1942-1965 en rekeningen over 1942-1964 van de 

Reinigingsdienst.   Zie inv. nrs. 1461-1483, 1505-1514 en 1802-1822 

 

   -.  Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening op de 

heffing van rechten voor de gemeente-reiniging bewezen diensten, 

1947-1965; met hiaten.   zie inv. nr. 2450   

 

480 Stukken betreffende het beheer over gebouwen en het terrein aan de 

Haarweg, 1948-1965; met hiaten.   1 omslag 

 

481 Jaarverslagen van de reinigingsdienst over 1953-1965.   1 omslag 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  2.3.4.10  Badhuis 

 

   -. Begrotingen over 1942-1967 en rekeningen over 1942-1967  van het 

badhuis.   Zie inv. nrs. 1461-1485, 1505-1514 en 1802-1823  

 

482 Jaarverslagen van de gemeentelijke badinrichting over 1948 en 1952 

t/m 1967.   1 omslag 
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483  Stukken betreffende de instelling als tak van dienst in 1925, 

openingstijden, tarieven, en opheffing als tak van dienst in 1968, (1925) 

1953-1968; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. 1925 Zijn afschriften van gemeentebladen m.b.t. de oprichting en 

openingstijden. Het badhuis was gevestigd aan de Veerstraat 

 

 

  2.3.4.11  Slachthuis 

 

   -. Begrotingen en rekeningen over 1942-1966 van het gemeentelijk 

slachthuis.   Zie inv. nrs.  1461-1484, 1505-1514 en 1802-1822. 

 

484 Stukken betreffende het gemeentelijk slachthuis aan de Pabstsendam, 

o.a. slachthuisrechten en verkoop slachthuis, (1926) 1944-1967; met 

hiaten.   1 omslag 
 N.B. 1926 Is een afschrift van het gemeenteblad m.b.t. algemeen reglement 

voor het slachthuis 

 

 

  2.3.4.12  Stichting Centraal Woningbeheer 

 

485 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Centraal Woning-

beheer, 1942-1944.   1 omslag 
 N.B. Doelstelling van de oprichting was het verbeteren van het onderhoud van 

woningwetwoningen, die in onderhoud waren bij 3 woningbouworganisaties. De 

woningen in beheer bij wbv “Irene” en woningstichting “Patrimonium” kwamen 
weer in eigen beheer, de wbv “Volkswoningbouw” werd compleet overgenomen.  

 

486  Stukken betreffende diverse contacten het de Stichting, over o.a. 

controle van het financiële beheer, huurreglement, onderhoud, 

benoeming bestuursleden etc., 1942-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

487 - 489 Jaarverslagen over de jaren 1944-1978; met hiaat.   3 omslagen 

 487.  1944-1945, 1947-1960 

 488.  1961-1970 

 489.  1971-1978 

 

   -. Begrotingen van de Stichting Centraal Woningbeheer over 1949-1982.   

Zie inv. nrs. 1467-1500.  Rekeningen zijn niet aangetroffen. 

  

490 Stukken betreffende het wijzigen en hernieuwd vaststellen van de 

statuten door de gemeenteraad, 1949, 1976-1977.   1 omslag 

 

491 - 494 Notulen van bestuursvergaderingen, 1952-1981.   4 omslagen 
 N.B. Afschriften. Betreffende stukken deels afkomstig uit het archief van 

Gemeentewerken, deels betreft het niet ondertekende exemplaren opgestuurd 
aan het college B&W 

 491.  1952-1969 
          N.B. Zeer incompleet 

492.  1972-1976 

 493.  1977-1978 

494.  1979-1981 

 

495 - 497 Stukken betreffende de huisvesting aan de Crocusstraat 51a, 1959-

1974; met hiaten.  3 omslagen 

 495.  bouw werkplaats, 1959-1960 

 496.  bouw kantoor, 1963-1965 

497.  uitbreidingen, 1969-1974 
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   -. Stukken betreffende het regelen van de verhouding tussen de gemeente 

en de stichting Centraal Woningbeheer betreffende het verhuren van 

gemeentewoningen, o.a. vaststellen van het huurreglement, 1964-1978; 

met hiaten.   Zie inv. nr. 1187 

 

498 Stukken betreffende de status en structuur van de Stichting Centraal 

Woningbeheer, 1966-1972; met hiaten.  1 omslag 
 N.B. Met een overzicht van woningwetwoningen anno 1968 

499 - 503 Stukken betreffende het fuseren met de woningstichting “Wageningen”, 

1970-1983.  5 omslagen 

 499. besprekingen en rapporten, 1970-1979 

 500. besprekingen, 1980 

 501. rapport m.b.t. de nieuwe organisatiestructuur, 1980  

 502. besprekingen, 1981 jan. - 1981 okt. 

 503. definitief basisdocument, raadsbesluit tot fusie, behoud 

ambtenarenschap, opheffen stichting, 1981 nov. - 1983 

     -. overdracht van de bezittingen door de gemeente aan de Centrale         

Woningstichting Wageningen, 1980-1987, 1993-1995.   Zie inv. 

nrs. 3101-3102 

  

504 Stukken betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over 1981.   1 

omslag 

 

 

  2.3.4.13   Verwarmingsbedrijf 

 

   -. Stukken betreffende de oprichting van het verwarmingsbedrijf, 1963-

1965.   Zie inv. nr. 3550 

 

    -. Begrotingen over 1966-1986 en rekeningen over 1965-1986 van het 

verwarmingsbedrijf.   Zie inv. nrs. 1484-1504 en 1821-1843 

 

 

  2.3.4.14   Centraal Antennebedrijf 

 

505 Stukken betreffende de oprichting van het gemeentelijk centraal 

antennebedrijf, 1976-1977.    1 omslag 

 

   -. Begrotingen en rekeningen van het verwarmingsbedrijf over 1978-1986. 

 Zie inv. nrs. 1496-1504, 1834 en 1836-1843 

 

 

2.3.5  Lichamen waaraan wordt deelgenomen 

 

506  Stukken betreffende de aankoop en het beheer van aandelen in de N.V. 

Bank Nederlandse Gemeenten, 1960-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

   -. Stukken betreffende de toekenning aan de gemeente Wageningen van 

aandelen in de Veluwse Nutsbedrijven N.V., 1980.   Zie inv. nr. 474 

 

 

 

 2.4  Bestuurs- en beheershandelingen 
 

  2.4.1  Overdracht van bevoegdheden 

 

507 Stukken betreffende het delegeren van bevoegdheden door de raad naar 

het college van B&W, 1947-1979; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Met o.a. verhuur van eigendommen.  
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  2.4.2  Beleidsbepaling, vastleggen van de handelingen  

 

508 Stukken betreffende het intrekken, vaststellen en het laten vervallen 

van verordeningen opgesteld door niet-bevoegd gezag in bezettingstijd, 

z.j., 1947, 1950.   1 omslag 
 N.B. Met lijst van deze z.g. “bezettingsverordeningen” 

509 Stukken betreffende de opheffing van de uitgaven van het 

gemeenteblad, en het invoeren van persconferentie n.a.v. de openbare 

besluitenlijsten van B&W,  

 (1917) 1973, 1984.   1 omslag 

 

510 Stukken betreffende vaststelling van de verordening op de openbaarheid 

van bestuur, en stukken betreffende de  uitvoering, 1977-1981.   1 

omslag 

 

511 - 513  Stukken betreffende het regelen van de inspraak van burgers, 1979-

1986.  3 omslagen 

 511.  instelling, samenstelling en vergaderingen van het inspraakberaad,  

         1979-1986 

 512.  vaststellen nota “Uitgangspunten inspraakregeling”, 1981-1984 

 513.  vaststelling verordening op de inspraak, 1985 
           N.B. Afschriften 

 

 

 

  2.4.3  Representatie, voorlichting 

 

  2.4.3.1   Representatie 

 

514 Stukken betreffende het representatief optreden, o.a. 

relatiegeschenken, gedragsregels bij jubilea van verenigingen, 1940-

1980; met hiaten.  1 omslag 

 

515 - 518 Stukken betreffende het verlenen van ereburgerschappen,  1946-1976; 

met hiaten.   4 omslagen 

 515. generaal C. Foulkes, 1946-1948, 1969 
  N.B. Met stukken betreffende het overlijden in 1969 

 516. dokter Th. Niemeijer, 1949, 1951 
  N.B. Met stukken betreffende het overlijden in 1951 

 517. burgemeester M. de Niet, 1969 

 518. prins Bernhard der Nederlanden, met motie van de PSP en PPR tot 

intrekking van het ereburgerschap, 1975, 1976 

 

519  Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van de verordening 

regelende de toekenning van onderscheidingen en de 

beschikbaarstelling van prijzen, 1949-1986; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Met lijst van verleende ereburgerschappen en erepenningen 1947-1988. 

 

520 Stukken betreffende het koninklijk bezoek op 10 juli 1950. 

 1950,  1 omslag       

 

521  Stukken betreffende het toekennen van erepenningen, 1957, 1982 en 

1984. 

1 omslag 
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522 - 536 Stukken betreffende het organiseren en deelnemen aan officiële 

ontvangsten, huldigingen etc., 1958-1980; met hiaten.  15 omslagen 

  522.  1958-1961 

 523.  1962-1964 

 524.  1965 

 525.  1966-1967 

 526.  1970 

527.  1971 

528.  1972 

529.  1973 

 530.  1974 

 531.  1975 

 532.  1976 

 533.  1977 

 534.  1978 

 535.  1979 

 536.  1980 

 

 

  2.4.3.2. Voorlichting 

 

537 - 540 Stukken betreffende publicatie en voorlichting, 1943-1986; met hiaten.   

4 omslagen 
 N.B. De tijdsaanduiding is indicatief. De omslagen overlappen elkaar. 

 537.  1943-1969 

 538.  1970-1976 

 539.  1977-1980 

 540.  1981-1986 

 

541- 542 Stukken betreffende de uitgifte en laten maken van adresboeken en 

gemeentegidsen, 1943-1979;  met hiaten.   2 omslagen  
 N.B. Publicaties zelf ontbreken 

542.  adresboek, 1943-1969 

542.  gemeentegidsen, 1971-1979 

 

543 Stukken betreffende het maken en plaatsen van stadsplattegronden, 

1949-1974.  1 omslag 
 N.B. Ook bekend als V.V.V. kaarten. Tevens plattegronden met ingekleurde 

wandelpaden 

 

544 - 545 Stukken betreffende het uitgeven van het informatiebulletin 

“Wagedingen”, 1969-1984.   2 omslagen 

 544.  1969-1971 

 545.  1972-1984 

 

546  Stukken betreffende het organiseren van kennismakingsbijeenkomsten 

voor nieuw ingezetenen, en Open Dagen, 1970-1978.  1 omslag 

 

 

2.4.4  Financiële steun 

 

547 Stukken betreffende het verstrekken en opvragen van informatie over 

het toekennen van subsidies, 1942-1957; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Met een overzicht van subsidies, lidmaatschappen en donaties anno 1957 

  

548 - 549 Stukken betreffende het behandelen van subsidieaanvragen betrekking 

hebbende op de jaren 1960-1978 en 1981.   2 omslagen  

 548.  1960-1972 

 549.  1973-1978, 1981 

 

550 Stukken betreffende vaststelling van de algemene subsidievoorwaarden-

verordening, 1969, 1971-1972.   1 omslag 

 

   -. Stukken betreffende het verstrekken van subsidies op basis van sociaal-

culturele plannen en -programma’s voor de jaren 1981-1986 
 Zie sectie 2.23.1.2 
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  2.5  Eigendom en bezittingen 
 

 

  2.5.1   Algemeen 

 

551 - 581 Diverse akten en overeenkomsten, 1946-1986.   31 banden 
 N.B. Voor een ingang bijlage 3. Elke band (m.u.v. de inv. nrs. 579-581) is 

doorlopend genummerd. De inv. nrs. 579-581 echter zijn per jaar genummerd. 

551.  1946-1948 

 552.  1949-1951 

 553.  1952-1953  

   554.  1954-1955 

   555.  1956 

   556.  1957 

 557.  1958 

 558.  1959 

 559.  1960 

 560.  1961 

 561.  1962 

 562.  1963 

 563.  1964 

 564.  1965  

 565.  1966 

 566.  1967 

 567.  1968, nrs. 1-42 

 568.  1968, nrs. 43-79 

    569.  1969 

 570.  1970 

 571.  1971 

572.  1972 

573.  1973 

574.  1974  

575.  1975 

576.  1976 

577.  1977 

578.  1978 

579.  1979-1980 

580.  1981-1982 

581.  1983-1986

 

 

 

2.5.2  Verkrijgen, verlies van eigendommen 

 

  

  2.5.2.1  Verkrijging  eigendommen 

 

  2.5.2.1.1  Algemeen 

 

582 Kaart m.b.t. de vakindeling gehanteerd in de periode ca. 1950-1980, z.j.   

1 stuk  
  N.B. Zie bijlage 2 voor de kaart [NIET in digitale versie] 

 

583  Stukken betreffende de vaststelling van de regeling aankoop onroerende 

goederen, en andere afspraken, 1955-1959.   1 omslag 

 

 

   2.5.2.1.2  vak I    
Oude omschrijving:  “Lawickse Allee Z.Z., Stationsstraat W.Z. via Bergbrug en 

gracht tot Spijk, Spijk W.Z., Grebbedijk, N.Z., Havenafweg O.Z. en Nieuweweg 
O.Z.” Anno 2002 het Stadscentrum 

 

584 - 590 Stukken betreffende de herbouwen en beheren  van de gemeentetoren op 

het Kerkplein, 1941-1980.   7 omslagen 

 584.  herbouw, klokkenvordering, 1941-1943 

 585.  verlichting, uurwerkinstallatie, 1944-1980 

 586.  voorbereiding herbouw, 1945-1952 

 587.  schenking van de klok “Michiel”, bouw klokkenstoel, 1945-1948 

 588.  realisatie herbouw, 1952-1955 

589.  aanschaf  luidklokken, ingebruikgeving klok, 1953-1956, 1966-1967 

590.  herstelwerkzaamheden, vangen van duiven, 1970-1975 

 

 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 31 

 

591 - 617 Stukken betreffende aankopen en ruilingen in vak I, geordend op 

persoonsnaam (en soms op straatnaam), 1943-1978; met hiaten.  27 

omslagen 
 N.B. Met huurovereenkomsten 

 591.  algemeen 

592.  A - Bl 

 593.  Boh - Bor 

 594.  Bos 

 595.  Br - C 

  596.  Da - Doo 

 597.  Dou - Dr 

 598.  E - F 

 599.  G 

 600.  Ha 

 601. He - Ho  

 602. I - Kn  

 603. Kr - La 

 604. Le 

605. Lo  

606. M 

607. Na - Ne 

608. Ni - Nij 

609. O - Q 

610. Ri - Ro 

611.   Rij - Sc 

612.   Si - St 

613.   T 

614.   Ve  

615.   Vi - Wa 

616.   We - Wi 

617.   Wo - Z

  

618 - 622 Stukken betreffende het verwerven van grond van de Staat der 

Nederlanden in vak I, (1939) 1943-1971; met hiaten.   5 omslagen 

 618. diverse aankopen en ruilingen, (1939) 1943-1959 

 619. diverse aankopen en ruilingen, 1961-1966 

 620. ruiling van grond voor de nieuwbouw van het postkantoor, 1949-

1971 

 621. ruilingen van grond voor de bouw van een kantongerechtsgebouw, 

1954-1957, 1961-1963 
  N.B. Betreft 2 ruilingen. In 1957 ontvangt de Staat grond aan de 

Vijzelstraat, later Salverdaplein. Dit terrein wordt in 1963 geruild voor een 
bouwterrein aan het Bowlespark. 

 622. ruiling van grond voor nieuwbouw voor het I.A.C. (Internationaal 

Agrarisch Centrum), 1965-1968 

 

623 - 642 Stukken betreffende de aankoop, het ruilen, verhuren en overig beheer 

van woningen en andere gebouwen, en verkoop van stroken grond in  

vak I, 1943-1986; met hiaten.   20 omslagen 

 623. St. Annastraat 1-3-5 en Boterstraat 1: oorlogsschade en sloop, 

1950-1963 

 624. Boterstraat, 1950-1980 

 625. Bowlespark 26a, 1973-1980 
  N.B. Verkregen door het ruilen van Buurtseweg 3 

 626. Dijkstraat 4: onderhoud en verhuur, 1947-1953 

 627. Havenstraat 33: o.a. huurvaststelling, 1982-198 

 628. Herenstraat 1; aankoop en bestemming, 1953-1978 

 629. Herenstraat 1, 3 en 5: restauratie, 1978-1980   

 630. Herenstraat 1-3 en 5: restauratie, onderhoud, 1980-1983, 1986 

 631. Herenstraat 7: verbouwing, 1948-1949 

 632. Hoogstraat 1-7: ontruiming en sloop, 1966-1967 

 633. Hoogstraat 107-109: verhuur 1942-1977 

 634. Kapelstraat 6-8-8a: financiering herbouw, 1947-1950, 1958 

 635. Kapelstraat 6-8-8a: uitvoeren herbouw, verhuur,1949-1951 

 636. Kapelstraat 21: afbraak, 1955-1956 
  N.B. Ook Kerskampstraat 7, 9, 11, 16, 18 en Kon. Julianastraat 151, 153 

 637. Molenstraat (voormalige badhuis), verhuur, 1949-1953 

 638. Riemsdijkstraat 4 (garagebedrijf): herstel en verhuur, 1945-1953 

 639. Salverdaplein 2 (kantoor en garage): interne verbouwingen, 1981-

1986 

 640. Vijzelstraat 4-4a-6-8-8a: klachten en sloop, 1948-1955 
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 641. Waagstraat (voormalig Waaggebouw): gebruik en verhuur, 1943, 

1949-1953 

 642. Walstraat z.nr, 1-7: afbraak, 1965-1966 

  

643 Stukken betreffende diverse grondtransacties met garagebedrijf Van der 

Kolk aan en nabij de Lawickse Allee, 1951-1979; met hiaten.   1 omslag 

 

644 - 645 Stukken betreffende het volgen van procedures om te komen tot 

onteigeningen in vak I, 1961-1965.   2 omslagen 

 644. i.v.m. aanleg van een weg langs de Walstraat met een gedeelte van 

de Plantsoenweg, 1961-1962 

 645. i.v.m. aanleg Plantsoenweg, 1962-1965 

 

646 - 649 Stukken betreffende de aankoop, kraakacties, en sloop van het hotel-

restaurant “Hof van Gelderland” Nudestraat 17, 1966-1970, 1976-1978.  

3 omslagen, 1 band 

 646.  aankoop, 1966-1970  

 647.  solidariteitsverklaringen aan de kraakactie, 1976    1 band 

 648.  kraakacties en plannen voor sloop, 1976-1977 aug. 

 649.  plannen voor behoud, afbraak, 1977 sept. - 1978 

 

650 Stukken betreffende de aankoop en sloop van de bedrijfspanden van 

Schimmelpenninck Sigarenfabrieken n.v. aan de Stationsstraat 19, 1973-

1976. 1 omslag  

 

651 - 653 Stukken betreffende de restauratie van Latijnse School (Molenstraat 8-

10),  

 1976-1986.    3  omslagen 

 651.  1976-1979 apr 

 652.  1979 mei - 1981: tot besluit tot stopzetten plan 

 653.  1981-1986: uitvoeren met steun Stichting Blauw Blok 

  

654 Stukken betreffende het behouden en verhuren van Molenstraat 7 en 9, 

1976-1978.   1 omslag 

 

655 Stukken betreffende het ruilen van gronden met bouwbedrijf De Waal ten 

behoeve van de bouw van een winkelcentrum met bovenwoningen aan het 

Plantsoen, 1977-1979.   1 omslag 

 

656 Stukken betreffende het ruilen van woningen en percelen grond waarbij 

de gemeente Wageningen ontvangt woning Veerstraat 51 en percelen 

grond aan de Beuningstraat, en afgeeft woningen Gerdesstraat 4-6 en 

percelen grond aan de Beuningstraat, 1982-1984.  1 omslag 

 

657   Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van het erf van 

Herenstraat 14, 1986.  1 omslag  

 

 

2.5.2.1.3   vak II   
 Omschrijving van vak II luidde: “gronden ten westen de Rijnsteeg-Binnenhaven-
Mennonietenweg-Grebbendijk-Nude”.  
Anno 2002 Nude (m.u.v. het Nudepark), Binnenhaven, westelijk gedeelte van 
Noordwest 

 

658 - 677 Stukken betreffende de aankoop van gronden in vak II, geordend op 

persoonsnaam, 1948-1980.   19 omslagen 

658.  algemeen 

659.  A 

 660.  Ba - Be 

661.  Bl - Br 

662.  C - Dam 

663.  Daniels, A - Daniels, D 
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 664.  Daniels, G - Daniels, I 

 665.  Daniels, J - Daniels, S 

 666.  De - Dr 

 667.  E - F 

 668.  G 

 669.  H  

 670.  J 

 671.  K - L 

 672.  M - N 

 673.  P - R 

 674.  S - T 

 675.  V  

 676.  Wa 

 677.  Wi - Z

 

678 Stukken betreffende het beheer over het z.g. Kruithuisje aan de Haarweg 

z.nr., 1950-1963.   1 omslag 

 

679 Stukken betreffende het aankopen van grond en ruilen van grond met de 

Staat der Nederlanden, gelegen in vak II, 1954-1971; met hiaten.   1 

omslag 

 

680 - 682 Stukken betreffende het verwerven van grond van de drukkerij VADA in 

vak II, 1960-1978; met hiaten.   3 omslagen 

680.  ruilen van grond bij de Mennonietenweg, 1960-1963 

 681.  ruilen stroken grond bij de Troelstraweg, 1963, 1968-1970 

 682.  aankoop terrein nabij de Industrieweg, 1975, 1977-1978 

 

683 Stukken betreffende het ruilen van weilanden waarbij de gemeente 

Wageningen ontvangt weilanden gelegen tussen de Rijnsteeg en 

Slagsteeg, in afstaat weilanden aan de Haarwal, 1979-1982.   1 omslag  
 N.B. Betreft ook de aankoop van weilanden in de Haarwal, die meteen weer 

werden geruild.   

 

684 Stukken betreffende het verrichten van herstelwerkzaamheden aan het 

Dijkstoelhuis (Grebbedijk 4), 1980-1986; met hiaten.  1 omslag 
 N.B. Het betreft een monument. Zie voor de periode 1955-1979 inv. nr. 676. 

 

685 - 687 Stukken betreffende diverse aankopen in de periode 1980-1983.   3 

omslagen 

 685.  aankoop tuin bij pand Nude 1-3,  1980-1982   

 686.  aankoop grond in wijk Nude voor bouw ketelhuisjes, 1981-1982  

687.  aankoop boerderij Marijkeweg 31, 1982-1983   
         N.B. Zie voor stukken betreffende het kraken van dit pand inv. nr. 3034 

 

 

  2.5.1.2.4  vak III  
 Omschrijving van vak III luidde: “Lawickse Allee n.z. vanaf Kon. Julianastraat, 

Haagsteeg o.z., Rijnsteeg o.z., Dijkgraaf w.z., Dijkgraafseweg w.z. tot Van 
Uvenweg, Kon. Julianastraat w.z. tot Lawickse Allee”.   
Anno 2002 de wijken de Buurt (westelijke deel), Ooststeeg en Noordwest 

 

688 - 694 Stukken betreffende het aankopen van grond in vak III, geordend op 

persoonsnaan, 1946-1980.   7 omslagen 

688.  algemeen 

689.  A - B 

690.  C - D 

691.  E - H 

 692.  J - L 

 693.  M - R 

 694.  S - Z

 

695 Stukken betreffende het verkrijgen van gronden tussen Haagsteeg, 

Lawickse Allee en koningin Julianastraat, 1948-1954.   1 omslag 
 N.B. Zie voor stukken betreffende onteigening inv. nr. 733 

 

696 Stukken betreffende het verwerven van gronden van de Staat der 

Nederlanden gelegen in vak III, 1953-1971; met hiaten.   1 omslag 
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697 - 700 Stukken betreffende het beheer van gemeentelijke eigendommen gelegen 

in vak III, 1955-1971; met hiaten.   4 omslagen 

 697. Beekstraat-Binnenstraat: verhuur garages, 1964-1966 

 698. Gruttoweide 84: verkoop, 1973-1976 

 699. koningin Julianastraat 1-29: beheer z.g. ambtenarenwoningen, 

1955-1971 

 700. Ooststeeg (nabij): aankoop en bouw 4 woningen t.b.v. verhuur aan 

gemeentepersoneel, 1966-1969 
  N.B. O.a. Gruttoweide 84. Zie inv. nr. 698 

 

701 Stukken betreffende de onteigening van een strook grond langs de 

Lawickse Allee, 1962.   1 omslag 

 

702 - 704 Stukken betreffende aankopen aan de Rijnsteeg, 1979-1982.  3 omslagen 

702.  aankoop woonhuis Rijnsteeg 3, met verdere opstallen en weiland, 

1979-1981 

703.  aankoop boerderij Rijnsteeg 54, 1982   

 704.  aankoop 2 percelen weiland langs de Rijnsteeg, 1981-1982 

  

 

  2.5.1.2.5   vak IVa 
 Omschrijving van vak IVa luidde; “gebied tussen Bergstraat – Stationsstraat – 

Stadsbrink – Grindweg”. 
 Anno 2002 de omgeving rond de Gerdesstraat 

 

705 - 716  Stukken betreffende aankopen van gronden in vak IVa, geordend op 

persoonsnaam, 1941-1976.  12 omslagen 

705.  A - Be 

 706.  Bo - Bu 

 707.  C 

 708.  E 

 709.  He 

 710.  Ho - J 

711.  L - Mo 

712.  Mu - P 

713.  R 

714.  S - T 

715.  V - We 

716.  Wi  

  

717 Stukken betreffende het onteigenen van gronden in vak IVa t.b.v 

realisatie van het bestemmingsplan Stadsbrink-Zuidzijde, 1964-1967.   1 

omslag 

 

  -. Stukken betreffende het ruilen van woningen en percelen grond waarbij 

de gemeente Wageningen ontvangt woning Veerstraat 51 en percelen 

grond aan de Beuningstraat, en afgeeft woningen Gerdesstraat 4-6 en 

percelen grond aan de Beuningstraat, 1982-1984  (vakken I, IVa, VIII) 
 N.B. Zie inv. nr. 656 

 

 

  2.5.1.2.6.  vak IVb 
 Omschrijving van vak IVb luidt:  “gedeelte tussen Dijkgraafseweg – 1e Buurtseweg 

– Kampweg – Dijkgraafsweg – Kon. Julianastraat – Law. Allee”.  
 Anno 2002 het midden-zuid gedeelte van de wijk de Buurt 

 

718 - 730 Stukken betreffende het verwerven van gronden in vak IVb, geordend op 

persoonsnaam, 1946-1980.   13 omslagen 

718.  A - Bo 

 719.  Br 

720.  Bu - D 

721.  E - G 

722.  H  

723.  J 

724.  K - Lo 

 725.  M  

 726.  N - R 

 727.  S - T 

 728.  V  

 729.  We 

 730.  Wi - Z
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731 Stukken betreffende het onteigenen van bezit t.b.v. de realisatie van het 

Buurtplan-Zuid, 1965-1968.   1 omslag 

 

  

  2.5.1.2.7  vak IVc  
De omschrijving van vak IVc luidde: “gebied tussen Grindweg – Vergersweg – 2e 
Buurtsweg – 1e Buurtsweg – Stadsbrink ZZ” 
Anno 2002 het oostelijk deel van de wijk de Buurt.  

  

732 - 737  Stukken betreffende het verkrijgen van gronden aan de Vergersweg, 

Brinkerweg e.o. t.b.v. het Vergerswegplan en het Sportparkwegplan, 

1946-1957.   6 omslagen 
 N.B. Ligt op de grens van vak IVc, vak IVd  en vak IVe  

 732. aankopen, 1946-1955 

 733. onteigening van gronden langs de Brinkerweg e.o., 1948-1953 
  N.B. Inclusief onteigening aan de Julianastraat t.b.v. het Haagsteegplan 

 734. onteigening van gronden langs de Grindweg, 1950-1954 

 735. op persoonsnaam, A - H 

 736. op persoonsnaam, M - P 

 737. op persoonsnaam, R - Z 

 

738 - 753 Stukken betreffende het verwerven van gronden in vak IVc, geordend op 

persoonsnaam, 1947-1980.   16 omslagen 

738.  algemeen 

 739.  A 

 740.  Ba - Bra 

 741.  Bre - Bu  

 742.  D 

 743.  E - H 

 744.  J 

 745.  K - L 

 746.  M 

 747.  N - O 

 748.  P 

 749.  R  

 750.  S - Vel 

 751.  Ver - Vo 

 752.  Wa - We 

 753.  Wi - Z 

  

754 Stukken betreffende het onderhoud aan en verhuur van het pand 2e 

Buurtseweg 1a, 1948-1963; met hiaten.  1 omslag 

 

755  - 758 Stukken betreffende het verwerven van gronden in vak IVc van Coberco 

N.V., en beheer van het daardoor verworven bezit, 1958-1985; met 

hiaten.   4 omslagen 
 N.B. Incl. voorganger Concordia 

 755. diverse stroken grond, 1958-1975 

 756. aankoop en sloop zuivelfabriek Churchillweg 35-39 en panden 

Harnjesweg 13 en 15, 1976-1980 

 757. verhuur en verbouw kantoorpand Churchillweg 39, en in gebruik 

geven binnenterrein, 1974-1979 

 758. Churchillweg 39: aanpassingen, 1981, 1985 

   

759 Stukken betreffende het verkrijgen van gronden in vak IVc van de 

Vereniging voor Beroepsonderwijs Wageningen en omstreken, 1958-1964, 

1977-1978.   1 omslag 
 N.B. Betreft de Lagere Technische School gelegen aan de Churchillweg 43-45 

 

760 - 761 Stukken betreffende het onteigenen van gronden in vak IVc t.b.v. 

realisatie van het Buurtplan, 1962-1967.   2 omslagen 

 760.  uitbreidingsplan Stadsbrink-noordzijde, 1962-1964 

 761.  bestemmingsplan Buurtplan-oost, 1965-1967 

 

762 Stukken betreffende de aankoop en verhuur van het z.g. “Bijenhuis” ook 

bekend als villa Over-Engh, Churchillweg 1-3, 1966-1980; met hiaten.   

1 omslag 
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 N.B. Aankoop van de Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt in Nederland. 
Oud adres Grindweg 57 

 

763   Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis Harnjesweg 32, 1981-

1982.   1 omslag 

 

764 Stukken betreffende het ruilen van woningen, waarbij de gemeente 

Wageningen ontvangt Sportstraat 17b en afgeeft Churchillweg 41, 1984.   

1 omslag 

 

 

  2.5.1.2.8  vak IVd 
 De omschrijving van vak IVd luidde: “gebied tussen Westerhofseweg, Kampweg, 

Dijkgraafseweg en Sportparkweg” 
 Anno 2002 het noord-midden gedeelte van de wijk de Buurt  

 

765 - 773 Stukken betreffende het verkrijgen van gronden in vak IVd t.b.v. realisatie 

van het Buurtplan, geordend op persoonsnaam, 1952-1980.  9 omslagen 

765.  algemeen 

 766.  A - Bra 

 767.  Bre - Bu 

 768.  D - Gi 

 769.  Gr - J 

 770.  K - L 

 771.  M - P 

 772.  R - Ve 

 773.  Vo - Z 

  

774 Stukken betreffende onteigeningen in vak IVd t.b.v. het bestemmingsplan 

Buurtplan-Noord, 1965-1968.  1 omslag 

 

775 Stukken betreffende de huurvaststelling van garages behorende bij 354 

woningwetwoningen in het Buurtplan, 1968, 1974, 1978.   1 omslag 

 

776 Stukken betreffende het ruilen van gronden nabij de Dijkgraafseweg 

48a/hoek Westerhofsepad, 1979-1981.   1 omslag 

  

 

  2.5.1.2.9  Vak IVe 
 De omschrijving van vak IVe luidde “gebied begrensd door Dijkgraaf OZ, 

Dijkgraverweg OZ tot Van Uvenweg, Van Uvenweg NZ tot Tuindorplaan, 
Tuindorplaan NZ, Vergersweg NZ, Grindweg WZ tot gemeentegrens” 

 Anno 2002:  de wijken Haverlanden, Pomona, De Hoef, Tarthorst en Roghorst 

 

777 - 791 Stukken betreffende het verkrijgen van grond in het vak IVe, geordend op 

persoonsnaam, 1941-1975.  15 omslagen 

777.  algemeen 

 778.  A 

 779.  Be - Bre 

 780.  Bri - C 

 781.  D 

 782.  E - G 

 783.  H - I 

 784.  Ja 

785.  Jo - L 

786.  Ma - Me 

787.  Mi - Mol 

788.  Mou - Mu 

789.  P - R 

790.  S - V 

791.  W - Z

 

792  Stukken betreffende het verhuren en plannen voor het verbouwen van 

woonwinkelpand Dahliastraat 1, 1942-1979; met hiaten.  1 omslag 

 

793 Stukken betreffende het verhuren van een driehoekig perceeltje rond aan 

de Van Uvenweg, achter nr. 244, 1954-1976.   1 omslag 

 

794 Stukken betreffende vaststelling van het onteigeningsplan voor de 

reconstructie van de Grindweg, gedeelte Dolderstraat-Bosweg en door-
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trekking Diedenweg van Hollandseweg tot Grindweg met aansluiting op de 

Mansholtlaan, 1959-1960.   1 omslag 

 

795 Stukken betreffende vaststelling van het onteigeningsplan voor het 

bestemmingsplan “Tarthorstplan”,  1965-1967.  1 omslag 

 

796  Stukken betreffende het ontsplitsen van duplexwoningen aan de Floralaan 

en omgeving, 1975-1980.   1 omslag   

 

797 Stukken betreffende aankoop van een strookje grond van de LH ten 

zuiden van De Hoef t.b.v. de aanleg van een fietspad, 1980-1981.   1 

omslag 

 

798   Stukken betreffende de aankoop van een strook grond langs de Vergers-

weg van de stichting BZN, en verkoop stroken grond langs de Gladiolen-

straat aan E. Brussen en J.V. van den Berg, 1985.   1 omslag 

 

 

  2.5.1.2.10   vak V 
De omschrijving van vak V luidde; “gebied tussen Van Uvenweg OZ vanaf ge-
meentegrens tot Bosweg, Bosweg NZ tot Oude Bennekomseweg, Oude Bennekom-
seweg OZ tot Diedenweg, Diedenweg OZ tot Geertjesweg, Geertjesweg NZ in 
oostelijke richting tot gemeentegrens (e.e.a. met uitzondering van de vakken XIII 
en XIV)” 

 Anno 2002 de wijk Wageningen-Hoog en het landelijk gebied ten oosten van 

Wageningen en ten noorden van de Geertjesweg 

 

799 - 819 Stukken betreffende het verkrijgen van eigendommen in vak V, geordend 

op persoonsnaam, 1950-1981. 21  omslagen 

799.  algemeen 

 800.  A  

 801.  Ba 

 802.  Be - Bl 

 803.  Br - Brink, F v.d. 

 804.  Brink, G v.d. - Bij 

 805.  C - Da 

   806.  De - Dij 

 807.  E - G 

 808.  H 

 809.  I - J 

 810.  K - L 

 811.  Ma - Me  

 812.  Mo - N 

 813.  O - P 

 814.  Q - R 

815.  S 

 816.  T - Vel 

 817.  Ven - Ver  

818.  W 

819.  Z 

  

820 - 821 Stukken betreffende het verkrijgen van gronden van (de erven van) J.T. 

Wouters, gelegen in vak V, 1953-1972; met hiaten.  2 omslagen 

 820.  1953-1961 

 821.  1962-1972 

 

822 - 823 Stukken betreffende het vaststellen en uitvoeren van het onteigeningsplan 

voor uitbreidingsplan Wageningen-Hoog, 1964-1969.   2 omslagen 

 822.  1964-1966 

 823.  1967-1969 

 

824 - 826 Stukken betreffende het verwerven van strookjes grond langs de Oude 

Zoomweg, 1979-1981.  3 omslagen 

824.  aankoop strookje grond nabij Oude Zoomweg 1, 1979-1981   

825.  ruilen van stroken grond nabij Oude Zoomweg 5, 1979-1981 

826.  ruilen van strookjes grond nabij Oude Zoomweg 11, 1979-1981    
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  2.5.1.2.11  vak  VI 
 De omschrijving van vak VI luidde “gebied tussen Grindweg, Geertjesweg, 

Diedenweg en Generaal Foulkesweg” 
 Anno 2002 het noordelijk gedeelte van de wijken Veluvia, de Dreijen en de wijk 

Benedenbuurt 

 

827 - 839 Stukken betreffende het verkrijgen van eigendommen gelegen in vak VI, 

geordend op persoonsnaam, 1942-1980.   13 omslagen 

827.  A 

 828.  Be - Bi 

 829.  Bl - Bu 

 830.  C - D 

 831.  E - G 

 832.  H  

 833.  J - K 

834.  L - M  

835.  N  

836.  O - Ro 

 837.  Ru - S 

 838.  T - Wa 

 839.  We - Z 

 

840 - 845 Stukken betreffende het verkrijgen van gronden t.b.v. de uitvoering van 

het zogenaamde Postjeswegplan, 1944-1952.   6 omslagen 

 840. aankoop, o.a. raadsbesluiten, 1944-1952 

 841. correspondentie op persoonsnaam, A - J, 1944-1950 

 842. correspondentie op persoonsnaam, K - Z, 1944-1950 

 843. onteigening in 1947, met afwikkeling, 1946-1952 

 844. opzeggen pacht, 1947-1951 

 845. onteigening in 1949, met afwikkeling en totaaloverzichten, 1948-

1952 

 

846 - 855 Stukken betreffende het huren, onderverhuren en het beheer over hotel 

“De Wereld”, Generaal Foulkesweg 1, 1948-1972.  10 omslagen   

 846. plannen voor herstel, verstrekken van inlichtingen, 1948-1952 

 847. aankoop door de Staat, huur door de gemeente, en aankoop door de 

gemeente van de omliggende panden, plannen voor gebruik als 

museum, 1950-1952, 1956, 1962, 1966 

 848. verhuur benedenverdieping als café-restaurant aan diverse 

personen, 1950-1964 

 849. restauratie, 1951-1952 

 850. huren van de Staat, huurprijs, 1951-1967 

 851. onderverhuur, op persoonsnaam B - I, 1951-1970 

 852. onderverhuur, op persoonsnaam J - W, 1951-1970 

  ---.  gebruik voor een capitulatiemuseum, 1951-1962 Zie inv. nr. 4420 

 853. onderhoud, verbouwingen, 1957-1967 

 854. verhuur en huurbeëindiging benedenverdieping aan H.J. Brugman, 

1962-1972 

 855. huurbeëindiging en ontruiming gebouw, 1970-1971 

 

856 - 859 Stukken betreffende het beheer van gemeentelijke eigendommen, 1948-

1979; met hiaten.  4 omslagen 

 856.  Goudenregenstraat 6 en 8: verhuur, 1948-1972  

857.  Harnjesweg 54a (korenmolen “De Vlijt”); aankoop, 1965-1972 

 858.  Harnjesweg 54a (korenmolen “De Vlijt”): restauratie, 1970-1979 

 859.  Harnjesweg 84 (naast); verhuur strookje grond, 1962 

 

860 Stukken betreffende het verhuur van de oude stadskwekerij aan de 

August Faliseweg, 1966-1968.    1 omslag  
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2.5.1.2.12  vak VII 
De omschrijving van vak VII luidde; “gebied tussen Geertjesweg ZZ vanaf Dieden-

weg oostwaarts tot gemeentegrens, Diedenweg OZ zuidwaarts vanaf Diedenweg, 
Generaal Foulkesweg NZ oostwaarts, Ritzema Bosweg NZ oostwaarts tot gemeen-
tegrens” 
Anno 2002 de wijk Hamelakkers en het landelijk gebied ten oosten van Wage-
ningen en gelegen tussen de Geertjesweg en Ritzema Bosweg 

 

861 - 867  Stukken betreffende het verkrijgen in eigendom van stroken grond i.v.m. 

de reconstructie van de Diedenweg, geordend op persoonsnaam, 1940-

1960; met hiaten.   7 omslagen 

861.  algemeen 

 862.  A  

 863.  B - G 

 864.  H - K 

865.  L - N 

866.  P - R 

867.  S - Z

 

868 - 874 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen in vak VII, 

geordend op persoonsnaam, 1950-1962.   7 omslagen 

868.  algemeen 

869.  A - B 

  870.  C - E 

  871.  F - H 

872.  J - P 

873.  R - Sa 

874.  St - Z 

 

875 - 877 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen gelegen in vak VII 

van de Staat der Nederlanden, 1952-1960, 1966-1972.   3 omslagen 

 875. diversen, 1952-1958 

 876. voor aanleg traverse in rijksweg 25 en uitvoering Hamelakkerplan, 

1954-1960 
  N.B. terrein in de noordoosthoek van de Bosrandweg en Generaal 

Foulkesweg 

 877. voor bouw ziekenhuis en verpleeghuis, 1966-1972 
  N.B. Ten noorden van de Ritzema Bosweg tussen de Bosrandweg en de 

Scheidingslaan 

 

878 Stukken betreffende de aankoop van boerderij Diedenweg 48 met 

bijbehorende grond (niet doorgegaan), 1955, 1963.   1 omslag 

 

879 Stukken betreffende de aankoop, verhuur van en beheer over de 

woningen Hamelakkerlaan 6, 7 en 10, 1954-1976; met hiaten.  1 omslag 
 N.B. Aangekocht voor de huisvesting van gemeentepersoneel. 

 

 

  2.5.1.2.13 vak VIII 
 De omschrijving van vak VIII luidde; “Bergstraat ZZ, Gracht OZ, zuidwaarts, 

Grebbedijk,NZ., oostwaarts, Veerweg NZ tot Generaal Foulkesweg, Generaal 
Foulkesweg ZZ, westwaarts” 

 Anno 2002 het zuidelijke deel van de wijken Veluvia en de Dreijen, het arboretum 
Belmonte en het gebied rond de Wageningse Berg 

 

880 - 894 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen in vak VIII, 

geordend op persoonsnaam, 1942-1980.   15  omslagen 

880.  A - Bee 

 881.  Ber - Bra 

 882.  Bro - D 

 883.  E - Ge 

 884.  Go - He  

 885.  Hi - Hij 

 886.  J  

887.  K - L  

 888.  M - P  

 889.  R 

 890.  S 

 891.  T  

 892.  U - Wa 

 893.  We - Wi 

 894.  Wo 
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895 - 903 Stukken betreffende het beheer van gemeentelijke eigendommen in vak 

VIII, 1943-1986; met hiaten.  9 omslagen 

 895. Gasfabriekstraat 3: overname van 2 schuren van de Staat, 1953-

1955 

 896. Rustenburg 2: bouw houten noodlokaal, met verhuur, 1958-1980 

 897. Spijk 11a-13; aankoop pand, 1962-1964 

 898. Spijk 17-31; plannen van renovatie, 1970-1980 

 899. Veerstraat 3-17, en 39-49: voornemen tot slopen, financiële 

regeling met bewoners, 1986 

 900. Veerstraat 8-8a: renovatie, 1980-1983 

 901. Veerweg 77-81, en 135-139: beheer, 1947-1980  

 902. Wilhelminaweg 7-7a: o.a. verbouwing politiebureau tot dubbele 

woning, 1950-1964  

 903. Wilhelminaweg 9: verbouwingen en verhuur, 1943-1977 

 904 Stukken betreffende het onteigenen van grond t.b.v. de bouw van 

een overdekt zwembad aan de Rustenburg, 1963-1966.   1 omslag 

 

905 - 908 Stukken betreffende het verhuren van Wilhelminaweg 1-5, 1966-1986; 

met hiaten.   4 omslagen 

 905. Wilhelminaweg 1-3: verhuur schoolgebouw aan de landbouwhoge-

school,  1966-1980 

 906. Wilhelminaweg 1-5: o.a. verhuur barak achter nr.5, 1968-1980 

 907. Wilhelminaweg 1-3 en barakken achter 5: overdracht door de 

Landbouwhogeschool aan de gemeente, 1979-1983. 

 908. Wilhelminaweg 1: huisvesten van de regionale 

scholengemeenschap “Midland”, 1982-1986 

  

909 - 910 Stukken betreffende de aankoop en restauratie van Veerstraat 2-2a  (café 

Troost),  1971, 1974-1984.   2 omslagen 

909. aankoop, restauratie, klachten over geluidsoverlast, 1971, 1974-

1980 

 910. restauratie, 1980-1984 

 

911 - 915 Stukken betreffende het aankopen van percelen aan de Veerstraat, 1979-

1986.  5 omslagen 

911. aankoop perceel grond aan de Veerstraat, 1983-1986   

 912. aankoop fabriekspand Veerstraat 17 van Schimmelpenninck 

Sigarenfabrieken, 1979-1984 

913. aankoop woonhuis Veerstraat 49, 1983-1984 

  ---. verkrijgen Veerstraat 51, 1982-1984 Zie inv. nr. 656 

  ---. verkrijgen Veerstraat 55, 1983-1984 Zie inv. nr. 916  

914. aankoop woonhuis Veerstraat 57, 1983   

 915. aankoop woonhuis Veerstraat 62, 1980-1981 

 

 ---. Stukken betreffende het ruilen van woningen en percelen grond waarbij 

de gemeente Wageningen ontvangt woning Veerstraat 51 en percelen 

grond aan de Beuningstraat, en afgeeft woningen Gerdesstraat 4-6 en 

percelen grond aan de Beuningstraat, 1982-1984  (vakken I, IVa, VIII) 

 Zie inv. nr. 656 

 

916 Stukken betreffende het ruilen van woonhuis waarbij gemeente 

Wageningen ontvangt Veerstraat 55, en afstaat Veerweg 31, 1983-1984.   

1 omslag   
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  2.5.1.2.14  vak IX  
De omschrijving van vak IX luidde; “gebied ten zuiden van de Nude, Grebbedijk 

(tussen Nude en Veerweg), Veerweg, Ritzema Bosweg (ged. tussen Veerweg en 
gemeentegrens” 

 Anno 2002 de Uiterwaarden en het bedrijventerrein Nudepark 

 

917 - 921 Stukken betreffende het beheer van gemeentelijke eigendommen gelegen 

in vak IX, 1942-1979;  met hiaten.  5 omslagen 

917. Generaal Foulkesweg 108 (dienstwoning terreinknecht sportveld): 

verbouwingen en verhuur, 1942-1964 

 918. woonschip “Fyore”: aankoop en verkoop, 1969, 1972-1975 

 919. Grebbedijk (nabij “Rijnzicht”): aankoop voormalige waterloop, 

1951 

 920. Nude 65 (dienstwoning terreinknecht sportvelden): verbouwingen 

en onderhoud, 1962-1979 

 921. Pabstsendam (boerderij “De Wolfswaard”): aankoop boerderij met 

de gronden, overname zakelijk recht, 1962-1965 

  

922 Stukken betreffende het verpachten van de z.g. Meentgronden, (1939) 

1945-1963; met hiaten.   1 omslag 

 

923 Stukken betreffende vergunningen verleend door Rijkswaterstaat aan de 

gemeente Wageningen voor het hebben en aanbrengen van ophogingen, 

gebouwen en beplantingen aan de rechteroever van de Rijn nabij de 

haven, 1947, 1949, 1957.   1 omslag 

 

924 - 930 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen in vak IX, geordend 

op persoonsnaam, 1954-1978.   8 omslagen 

924.  algemeen 

 925.  A - B 

 926.  C 

 927.  Da 

 928.  Di - G 

 929.  H - L 

 930.  M - R 

 931.  S - Z

 

932 - 935 Stukken betreffende de (afwikkeling van de) aankoop van 3 steenfabrie-

ken gelegen in de uiterwaarden, 1959-1966, 1968-1970.   4 omslagen 

 932. voorbereidende correspondentie, 1959-1963 

 933. aankoop van “De Koebongerd” van de gelijknamige N.V.,  en 

financiële afwikkeling, 1963-1966 

 934. aankoop van “De Hoogewaard” en “De Bovenste polder”van de fa. 

“L.J. Duijs’ Steenfabrieken”, 1964-1965 

 935. sloop, verkoop van onderdelen, 1968-1970   

 

936 - 937 Stukken betreffende de aankoop van grond van steenfabriek “De 

Kleikamp” in de uiterwaarden ten oosten van de Veerdam t.b.v. 

bestemmingsplan Roeibaan, 1966-1978.   2 omslagen   

 936. aankoop, 1966-1969 

 937. ontpachten, aankoop stukje weiland in 1973, opzeggen pacht bij 

het Rijk, 1969-1978 

 

938 - 939 Stukken betreffende de ruiling van eigendommen met roeivereniging 

“Argo” gronden aan de Rijnhaven en Jachthaven, en pand Rijnhaven 2, 

1966, 1970, 1976-1982.   2 omslagen 

 938. 1966, 1970, 1976-1979 

 939. 1980-1982 

 

940 Stukken betreffende de verhuur van een weiland ten westen van de afweg 

naar de havenmond aan de Stichting Bloedgroepen Onderzoek, gelegen in 

vak IX, 1969-1980; met hiaten.  1 omslag 
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941 Stukken betreffende het plan tot onteigening van gronden gelegen in de 

Uiterwaarden, 1970.   1 omslag 

 

942 Stukken betreffende de aankoop van een perceel weiland langs het 

Havenkanaal van de Stichting Beheer Landbouwgronden, 1981-1983.  1 

omslag   

 

 

2.5.1.2.15  vak X  
De omschrijving van vak X luidde: “Grindweg OZ vanaf Geertjesweg tot Dolder-
straat, Dolderstraat ZZ tot Oude Bennekomseweg, Oude Bennekomseweg WZ, 
zuidwaarts tot Nobelstraat, Nobelstraat WZ tot Geertjesweg, Geertjesweg NZ 
westwaarts tot Grindweg” 
Anno 2002 het zuid-westelijke deel van de wijk Bovenbuurt 

 

943 - 949 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen in vak X, geordend 

op persoonsnaam, 1942-1967.   7 omslagen 

943.  A - B 

 944.  C - G  

 945.  H - J 

 946.  K 

 947.  L - M 

 948.  N - R 

 949.  S - Z 

 

 

 

  2.5.1.2.16  vak XI  
 Vak XI omvat het gebied tussen de Geertjesweg, Diedenweg, Dolderstraat en 

Westerhofseweg 
 Anno 2002 het zuid-oostelijke deel van de Bovenbuurt 

 

950  Stukken betreffende de aankoop van grond van lompenhandelaar fa. van 

Vemde op de hoek Geertjesweg / Oude Bennekomseweg, 1946-1952.   1 

omslag 

 

951 - 953 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen gelegen in het 

Bovenbuurtplan 1a (Kolkakkerplan),  1954-1957.  3 omslagen 

 951. algemeen, A - E    

 952.  G - O 

 953. P - W 

 

 

  2.5.1.2.17  vak XII 
 De omschrijving van vak XII luidde; “Van Uvenweg OZ vanaf Tarthorsterweg tot  

Bosweg, Bosweg ZZ tot Oude Bennekomseweg, Oude Bennekomseweg WZ zuid-
waarts tot Diedenweg, Diedenweg WZ zuidwaarts tot Dolderstraat, Dolderstraat 
NZ westwaarts tot Van Uvenweg” 

 Anno 2002 het noordelijk deel van de wijk Bovenbuurt 

 

954 - 970 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen gelegen in vak XII, 

geordend op persoonsnaam, 1942-1980.   17 omslagen 

954.  algemeen 

 955.  A - Bek 

 956.  Ber 

957.  Bo - Bre 

 958.  Bru - Da 

959.  Di - Ge 

 960.  Gi - Gij 

 961.  Ha - He 

 962.  Ho - J 

963.  K  

964.  L  

965.  M  

966.  N - P 

967.  R 

968.  S 

969.  T - V 

970.  W - Z 

  

971 Stukken betreffende de verhuur van een voormalig brandspuithuisje aan 

de Bosweg, 1948, 1958, 1960.   1 omslag 
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972 - 973 Stukken betreffende het onteigenen t.b.v. realisatie van het 

Bovenbuurtplan, 1958-1960, 1964-1967.    2 omslagen 

 972.  t.b.v. bouw van woningen, 1958-1960 

 973.  t.b.v. bouw van een torenflat bij het Asserpark, 1964-1967 

 

 

  2.5.1.2.18 vakken  XIII en XIV 
 De omschrijving van vak XIII luidde: “Hollandseweg ZZ vanaf Papenpad tot 

Marterlaan, Marterlaan WZ tot Heidepark, Heidepark NZ tot Papenpad, Papenpad 
OZ tot Hollandseweg” 
De omschrijving van vak XIV luidde:  “Hollandseweg ZZ vanaf Zoomweg tot 
Papenpad, Papenpad WZ tot Heidepark, Heidepark NZ tot Zoomweg, Zoomweg OZ 
tot Hollandseweg” 
Anno 2002 gedeelten van de wijk Wageningen-Hoog 

 

974 - 976 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen in vak XIII, 1953-

1960.   3 omslagen 

 974.  algemeen 

 975.  A - K 

 976.  L - W 

 

977 - 979 Stukken betreffende het verwerven van eigendommen in vak XIV,  

geordend op persoonsnaam, 1956-1961.   3 omslagen 

  ---.   algemeen: Zie inv. nr. 974 

977.   A - D 

 978.   H - M 

979.   O - Z 

 

 

  2.5.1.2.19  Overige stukken 

 

980 Stukken betreffende het aanvaarden en het geven van schenkingen, met 

o.a. aanvaarding van het zogenaamde capitulatie-schilderij, 1952-1985; 

met hiaten.    1 omslag 

 

981 Stukken betreffende de aankoop van kunstwerken, en beëindiging 

bruikleen van schilderijen, 1976-1982.   1 omslag 

 

 ---. Stukken betreffende de aankoop van kunstwerken t.b.v. de inrichting van 

het stadhuis, 1982-1986 

 N.B. Zie inv. nrs. 1865 en 1866 

 

 

  2.5.2.2  Verlies van eigendommen 

 

982 - 1062 Stukken betreffende de verkoop van woningen en gronden, etc.,  

geordend op volgnummer, 1941-1986.   101 omslagen 
 N.B. Zie voor een ingang bijlage 5 index op verkopen 

982.  1 - 10 

 983.  11 - 15 

 984.  16 - 20 

 985.  21 -  25 

 986.  26 - 30 

 987.  31 - 40 

 988.  41 - 50 

 989.  51 - 58 

 990. 59 - 65 
                    N.B. nr. 66 niet 

aanwezig 

 991. 67 - 72 

 992. 73 - 80 

 993. 81 - 88   

 994. 89 - 93a 

 995. 94 -  98 

 996. 99 - 105 

 997. 106 - 113  

 998. 114 - 119 
  N.B. nr. 120 zie inv. nrs 1063-

1065 

 999. 121 - 128 
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 1000. 129 - 133    

 1001. 134 - 136 

 1002. 137 - 140 

 1003. 141 - 145 

 1004. 146  

 1005. 147 - 152 

 1006. 153 - 158 

 1007. 159 - 164 

 1008. 165 - 169 

 1009. 170 - 172 

 1010.   173 

 1011.   174 - 182 

 1012.   183 - 189 

 1013.   190 - 192 

 1014.   193 - 196 
  N.B. nr. 197 niet 

aanwezig 

 1015.   198 - 199 

 1016.   200 - 203 

 1017.   204 - 206 

 1018.   207 - 211 

 1019.   212 - 214 

 1020.   215 - 217 

 1021.   218 - 219, 221- 

224 
  N.B. nr. 220 niet 

aangetroffen 

 1022.   225 - 228 

 1023.   229 - 231  

  ---. 232 - 234: Zie inv. 

nrs. 1066-1074 

 1024.   235, 237-242 

 1025.   243 - 248 

 1026.   249 - 252 

 1027.   253 - 256 

 1028.   257-258, 261 

 1029.   262 - 264  

 1030.   265 - 268 

 1031.   269  

 1032.   270 - 272 
 ---. 273: Zie inv. nrs. 

1077-1078  

 1033.   274 - 280 

 1034.   281 - 284 

 1035.   285 - 289 

1036.   290 - 295 

1037.   296 

1038.   297 

1039.   298 - 300 
 N.B. nr. 301 niet 

aangetroffen 

 1040.   302 - 303 
 ---.   305 Zie inv. nrs. 1079 en 

1080 

 1041.   306 - 313 

 1042.   314  
    ---.   315 Zie inv. nrs. 1075 en 

1076 

 1043.  316 - 320 

 1044.  321 - 322 

 1045.  323 - 325 
 ---.   326 zie inv. nrs. 1081 en 

1082  

 1046.   327 

 1047.   328 

 1048.   329  

 1049.   330 - 331 

 1050.   332 

 1051.   333 - 336  

 1052.   337 - 341 

 1053.   342 - 345 

 1054.   346-347, 349-352 

 1055.   353-354, 356-357 
  N.B.  Voor bouwnr. 355 zie 

inv. nr.  655 

 1056.   358 - 362 

 1057.   363 - 365 

 1058.   366-368, 370-372 

 1059.   373 - 376 

 1060.   377 - 379, 381 

 1061.   382 - 389 

 1062.   390 - 394  

 

 

1063 - 1065  Stukken betreffende de verkoop van een aantal percelen bouwterrein in 

het Woudhouseplan, 1955-1960.   3 omslagen 
 N.B. Oud bouwnr. 120 

 1063.  algemeen, o.a. met raadsbesluit, 1957 

 1064.  op persoonsnaam, A - Kn, 1956-1960 

 1065.  op persoonsnaam, Ko - Z, 1955-1960 

 

1066 - 1074 Stukken betreffende verkopen van percelen bouwgrond in plan “De 

Driest”, geordend op persoonsnaam, 1963-1974.   9 omslagen 
 N.B. Oude bouwnrs. 232, 232a, 233 en 234 

1066.   A - Bo 

 1067.   Br - C 

1068.   D - G 

1069.   H - J 

 1070.   K - La 

1071.  Le - N 

1072.  N - Sc 

1073.  Si - T 

1074.  V - Z 
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1075 - 1076 Stukken betreffende de verkoop van grond t.b.v. bouw van een 

winkelcentrum in het Tarthorstplan, 1971-1975.   2 omslagen 
 N.B. Oud bouwnr. is 315 

 1075.  1971 - 1975 mrt 

 1076.  1975 apr - 1975 sep 

 

1077 - 1078 Stukken betreffende de (door-)verkoop van grond voor 187  premie-

koopwoningen in het Tarthorstplan aan de n.v. Bouwfonds Nederlandse 

Gemeenten, 1972-1973.   2 omslagen 

 1077. algemeen, en afschriften van transportakten op persoonsnaam 

  A - Ha 

 1078. afschriften van transportakten op persoonsnaam He - Z 

 

1079 - 1080 Stukken betreffende verkoop van percelen grond voor de bouw van 62 

woningen in de wijk Roghorst, 1974-1975.   2 omslagen 
 N.B. Oud bouwnr. is 305  

 1079. algemeen, en afschriften van transportakten op persoonsnaam, 

  A - Di 

 1080. afschriften van de transportakten op persoonsnaam, Do - W 

 

1081 - 1082 Stukken betreffende de verkoop van grond voor de bouw van 128 

woningen aan de Gruttoweide/Kemphaanweide, 1976-1981.   2 omslagen 
 N.B.  Oud bouwnr. 326 

 1081. algemeen, en afschriften van transportakten op kavelnummer 

38-110, 1976 

 1082. afschriften van transportakten op kavelnummer 111-129, 

rectificaties en doorverkoop, 1976-1981  

 

   ---. Stukken betreffende het ruilen van gronden met bouwbedrijf De Waal ten 

behoeve van de bouw van een winkelcentrum met bovenwoningen langs 

het Plantsoen, 1977-1979 Zie inv. nr. 655 

 

1083 Stukken betreffende het standaard opnemen van een beding van een 

garantie- en waarborgregeling voor kopers van nieuw te bouwen 

woningen, 1979-1980.   1 omslag  

 

1084 - 1086 Stukken betreffende de verkoop of overdracht om niet van grond en 

(ondergrond van) woningen voorheen uitgegeven in erfpacht,  geordend 

op volgnummer, 1982-1986.  3 omslagen 
 N.B. Voor een ingang zie bijlagen 5 en 6 

 1084.  395 - 398  

 1085.  399 - 401 

 1086.  402 - 404 

 

1087 - 1088 Stukken betreffende het overdragen in volle eigendom van gronden 

eerder uitgegeven in erfpacht en gelegen in de Ooststeeg-Zuid, 1984-

1985, 1988.   2 omslagen 

 1087. 1e fase, 1984-1985, 1988 

 1088. 2e fase, 1984-1985  

 

1089 - 1092 Stukken betreffende de verkoop van bouwgrond in plan Ooststeeg-Zuid, 

1985-1987.   4 omslagen 

 1089. 25 koopwoningen aan de Leeuweriksweide en Kwikstaartweide, 

1985-1986 

 1090. 57 woningen aan de Leeuweriksweide en Graspieperweide 

(project Centraal Wonen), 1985 

 1091. 12 woningen aan de Hoef, 1985-1987 

 1092. 13 woningen aan de Leeuweriksweide, 1986-1987 
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  2.5.3  Zakelijke rechten 

 

  2.5.3.1 Erfpacht 

 

  2.5.3.1.1  Beleidsbepaling 

 

1093 - 1098 Stukken betreffende beleidsbepaling m.b.t. erfpacht, 1970-1986; met 

hiaten.  6 omslagen 

 1093. informatienota leidend tot het principebesluit om grond uit te gaan 

geven in erfpacht i.p.v. verkoop, 1970-1971 

 1094. voorbereiding van algemene bepalingen, 1975-1980 

 1095. vaststellen algemene bepalingen voor uitgifte in erfpacht, 1981 

 1096. aanpassingen aan het gronduitgiftebeleid, 1983-1985 

 1097. vaststelling 1e wijziging van de algemene bepalingen, 1985 

 1098. vaststelling besluit omzetting erfpacht in volle eigendom, 1986 
 N.B. Met uitzonderingen.  

 

 

2.5.3.1.2  Industrieterreinen 

 

1099  Stukken betreffende het uitgeven en beëindigen van de uitgifte in erfpacht 

van percelen industrieterrein aan de fa. Bot & Doekes nabij de Rijnhaven 

betreffende Grebbedijk 3 en 3b, en Rijnhaven 3, 1941-1967; met hiaten.   

1 omslag 

   

1100 - 1104 Stukken betreffende het uitgeven in erfpacht van een perceel 

industrieterrein nabij Rijnhaven 10,  (1929) 1946-1986; met hiaten.   5 

omslagen 

 1100. overschrijving erfpacht uit 1932 op naam fa. Veiling Wageningen, 

1946, 1949  
  N.B. Secties G 1394 en G 702 

 1101.  Overname, vergroten, verlening etc. van erfpachten verleend aan 

Graanhandel en Veevoederfabriek A. Looyen N.V., (1929) 1948-

1970 
  N.B. secties G 1395, G 1462, G 1500, G 1502, G 1503, G 1511, G 1593, G 

1628, G 1629 

    ---. Overname pand Rijnhaven 10a van fa. Bot en Doekes, 1959 
  N.B. Betreft sectie G 1511, G 1499.  Zie inv. nr. 1099 

 1102. Verlenen en verlengen erfpacht aan Bongers Verhuizingen 

(Rijnhaven 9 en 10),  1953-1977 
  N.B. Betreft sectie G 1626 (oud G 702 en G 1394),  G 1627, G 1645 

 1103. Overdracht erfpacht van Bongers aan Looyen N.V, 1976-1979 
  N.B. Betreft secties G 1626, G 1627 en G 1645 

 1104. Overdracht erfpacht van Looyen N.V. aan Rijnzate B.A., 1979-1986 
  N.B. Betreft secties G 1500, G 1502, G 1503, G 1511, G 1629, G 1628, G 

1626, G 1627, G 1645 

    ---.  Overname erfpachtrecht van Rijnzate B.A. i.v.m. verbeteren 

toegangsweg haven, 1982-1983 Zie inv. nr. 3290 

  

1105 - 1107 Stukken betreffende het uitgeven in erfpacht van een perceel 

industrieterrein nabij Rijnhaven 11, 1948-1983; met hiaten.  3 omslagen 

 1105. uitgifte van erfpacht aan Wageninger Op- en Overslag en 

Expeditiebedrijf, 1948-1966 
  N.B. Betreft sectie G 1461, G 702, G 1525, G 1644,  G 1526  

 1106. uitgifte en verlenging uitgifte in erfpacht aan de Wageninger Op- 

en Overslag en Expeditiebedrijf,  1963-1978 
  N.B. Betreft sectie G 1646 en G 1644 

 1107. overname erfpacht en nieuwe uitgiften aan De Heus 

Veevoederfabrieken, 1981-1983 
  N.B. Betreft sectie G 1701 en G 1789 
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1108 Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht van een perceel bedrijfsterrein 

nabij de Grebbedijk aan A. De Leeuw B.V., 1978-1981, 1985.    1 omslag 

 

  

  2.5.3.1.3  Woningen en bibliotheek  

 

1109 - 1119 Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van grond aan de (Centrale) 

Woningstichting “Wageningen”, 1979-1985.   11 omslagen 

 1109. Churchillweg-Harnjesweg-Sportstraat (Coberco-terrein) bouw 59 

woningen, 1979-1982 

 1110. Churchillweg-Harnjesweg-Sportstraat (Coberco-terrein): 

transportakten, 1981-1985 
  N.B. Afschriften. Woningen aan Hazenkamp en Churchillweg 

 1111. Van Uvenweg voor de bouw van 64 wooneenheden, 1979-1983 

 1112. Westerhofseweg-Sportstraat: bouw 30 woningen, 1980-1982 

 1113. Dijkgraafsweg: bouw 12 woningen, 1981 

 1114. Sportstraat-Spelstraat: bouw 47 flats, 1979-1981    

 1115. Olympiaplein hoek Spelstraat: bouw 45 flats, 1981 

 1116. Lindelaan, Plataanweg en Essenlaan: bouw 14 woningen, 1981-

1982 

 1117. Gruttoweide-Haagsteeg: bouw 48 flats, 1981-1982 

 1118. Ooststeeg-Zuid: bouw 29 woningen, 1982-1984 

 1119. Veerstraat: bouw 25 woningen, 1984-1985 

 

1120 - 1121 Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van een perceel grond op de 

hoek Stationsstraat - Bergstraat aan de Stichting Verenigde Openbare 

Woningen voor de bouw van een bibliotheek met 11 bovenwoningen 

(Stationsstraat 6-22), 1981-1983.    2 omslagen 

 1120. uitgifte in erfpacht, 1981-1983 

 1121. afschriften akten van overdracht, 1983 

 

1122 Stukken betreffende de verkoop van boerderij Rijnsteeg 54, met het in 

erfpacht uitgeven van de ondergrond, 1982.   1 omslag 

 

1123 - 1125 Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van bouwterrein aan 

Nationaal Vastgoed III Utrecht B.V., 1982-1984.   2 omslagen, 1 pak 
 N.B. Deze terreinen zijn later overgedragen in vol eigendom. Zie inv. nrs. 1087 en 

1088 

1123. bouw 10 woningen aan de Harnjesweg, 1982 

 1124. bouw 46 woningen in Ooststeeg-Zuid, 1e fase, 1983-1984   pak  

 1125. bouw 66 woningen in Ooststeeg-Zuid, 2e fase, 1984 

 

1126 Stukken betreffende de verkoop van het pand Herenstraat 11 en uitgifte 

in erfpacht van de ondergrond aan de woningbouwvereniging Gelderland, 

1985-1986.   1 omslag 
 N.B. adres in 2002: Burgtstraat 1-5f  “De Wilde Wereld”  

 

1127 Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van grond aan de 

Stationsstraat 5-13, 1985.   1 omslag 

 

1128  Stukken betreffende de verkoop woning Sportstraat 16, met het in 

erfpacht uitgeven van de ondergrond, 1985.   1 omslag   

 

1129 Stukken betreffende de verkoop van woning Spijk 7, met het in erfpacht 

uitgeven van de ondergrond, 1985-1986.   1 omslag 
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  2.5.3.1.4  Overige erfpachtuitgiften 
  N.B. Zie ook de diverse uitgiften die zijn opgeborgen op onderwerp 

 

   ---. Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven en uiteindelijk overdragen 

van gronden aan de Bornsesteeg/Mansholtlaan aan de Instituut voor de 

Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1948-173; met hiaten. Zie inv. nr. 

3497 

 

1130 - 1145 Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht aan de PGEM voor het bouwen 

van transformatorhuisjes, 1948-1986; met hiaten.  16 omslagen 

 1130.  Floralaan hoek Tarthorsterweg, 1948-1949, 1967 

 1131.  Geertjesweg (nabij), 1950-1951 

 1132.  Vanenburgstraat, 1954 

  1133.  Laan van Duivendal (nabij brug Junushof) 1954-1955 

 1134.  Zonnebloemstraat en het Beukenpad, 1955 

 1135.  Dolderstraat (nabij), 1957-1958 

 1136.  Jac. P. Thijsselaan, 1958 

 1137.  van ’t Hoffstraat, 1961 

 1138.  Veerweg, 1961 

 1139.  Diedenweg, 1961 

 1140.  Kasteelsegang, 1961 

 1141.  Kruisstraat, 1962-1963 

 1142.  7 perceeltjes grond in het Nudeplan, 1964, 1978 

 1143.  Stadsbrink/Gerdesstraat, met uitbreiding, 1964-1965, 1968 

 1144.  Rustenburgstraat, nabij de Veerstraat, 1968-1969 

 1145.  Bergstraat hoek Stationsstraat, 1983, 1986  

 

1146 Stukken betreffende de uitgifte van een perceel grond aan de prinses 

Marijkeweg 17 t.b.v. het Instituut voor Cultuurtechniek, en (gedeeltelijke) 

ontbinding, 1956-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

1147 Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van de jachthaven aan de 

roei-, zeil-, en motorsportvereniging “Vada”, 1977-1980.    1 omslag 

 

1148 Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van een perceel grond 

(voormalig spoorwegemplacement) nabij de Churchillweg aan de Stichting 

Akademie Diedenoort, 1981-1982.   1 omslag  

 

 

  2.5.3.2  Rechten van opstal 
 N.B. Zie ook bij de verschillende taakvelden 

          

1149 Stukken betreffende het verlenen van een recht van opstal aan 

postduivenvereniging “De Capitulatiepost” voor het hebben van een 

inkorflokaal op een terrein tussen de Floralaan, Narcissen- en 

Hyacintstraat, 1974-1976.   1 omslag 

 

1150 Stukken betreffende het verlenen van een recht van opstal aan 

postduivenvereniging “Rewara” voor het hebben van een lokaal op een 

terrein tussen de Van Uvenweg, Crocusstraat en Rozenstraat, 1975-1978.   

1 omslag 

 

1151 Stukken betreffende het verlenen van een recht van opstal aan het 

zuiveringsschap “Veluwe” t.b.v. een bergingskelder aan de 

Niemeijerstraat, 1976-1978.   1 omslag 

 

   ---. Stukken betreffende het wijzigen van een recht van opstal t.b.v. clubhuis 

van S.K.V. op het sportcomplex “De Zoom”, 1982-1983.  1 omslag 
  N.B. Betreft een wijziging op een recht verleend in 1972. Zie inv. nr. 4679 
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   ---.  Stukken betreffende het vestigen en wijzigen van het recht van opstal 

verleend aan speeltuinverening “Tuindorp” t.b.v. het clubgebouw op een 

terrein tussen de Crocusstraat, Gladiolenstraat, Floralaan en Van 

Uvenweg, 1974-1975, 1982-1986.   1 omslag.   Zie inv. nr. 3820 

 

  

  2.5.3.3   Erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten 
 N.B. Zie voor het vestigen van erfdienstbaarheden etc. ook dossiers die gaan over 

het verkopen van grond en woningen 

 

1152 Stukken betreffende het verlenen van een erfdienstbaarheid tot het 

afvoeren van vuilwater t.b.v. de Plantenziektenkundige Dienst, 1953, 

1962-1963.   1 omslag 

 

1153 Stukken betreffende het vestigen van looprechten, en rechten van 

overpad, 1964, 1969-1973, 1977.     1 omslag  

 

1154 Stukken betreffende het verlenen van een erfdienstbaarheid van weg 

t.b.v. de stichting Bosbouwproefstation “De Dorschkamp” nabij de 

Generaal Foulkesweg, 1970-1972.   1 omslag 

 

1155 Stukken betreffende het verlenen van erfdienstbaarheden van weg m.b.t.  

strookjes grond nabij de Harnjesweg 96, 98 en 100, 1983-1986.   1 

omslag 

 

1156 Stukken betreffende het afsluiten van zakelijk rechten als bedoeld in de 

Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. de aanleg en instandhouding van  

riolering langs de Lawickse Allee, Huppelpad en Boomgaardweg, 1985.   1 

omslag 

 

 

  2.5.4.  Beheer en verhuur van gemeente-eigendommen 

 

  2.5.4.1  Beheer van het eigendom 
 N.B. Kijk voor specieke gevallen elders, bijvoorbeeld sectie 2.5.2.1 Verkrijging van 
eigendommen en raadpleeg daarbij bijlage 3 

 

1157 Stukken betreffende het declareren van oorlogsschade aan diverse 

gemeente-eigendommen, ca. 1942-1952.   1 omslag 

 

1158 Stukken betreffende het sluiten van stroomleveringsovereenkomsten met 

de P.G.E.M. voor diverse gemeentelijke eigendommen, (1939) 1952-

1980; met hiaten.   1 omslag  

 

1159 - 1160  Stukken betreffende het beheer van het gemeentelijk woningbezit, 1955-

1979; met hiaten.   2 omslagen 

  1159.  woningstichting “Patrimonium”, 1955-1979 

  1160.  woningstichting “Irene”, 1955-1979 
  N.B. Zie ook inv. nr. 3094 

  

1161  Stukken betreffende het besluit om niet over te gaan tot verkoop van 

woningwetwoningen aan de bewoners, 1967-1969.   1 omslag 

 

1162 Stukken betreffende het onderzoeken en instandhouden van het 

bomenbestand,  1969-1974.   1 omslag  

 

1163  Stukken betreffende het opgeven aan de gemeenteraad van gesloopte  

gemeentewoningen, 1970-1973.   1 omslag 
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1164 Stukken betreffende het tijdelijk in gebruik geven van saneringspanden 

aan de Stichting Studenten Onderdak, 1977-1980.   1 omslag 

 

1165 - 1168  Stukken betreffende beleidsformulering m.b.t. het verspreide woningbezit 

van de gemeente, 1978-1986.  4 omslagen   

 1165. rapport “Inventarisatie verspreid bezit van de gemeente 

Wageningen” uit 1978, met bijlagen, 1978-1980    

 1166. diverse nota’s en aanpak van het onderhoud, met rapport 

“Inventarisatie verspreid bezit van de gemeente Wageningen” uit 

1980, 1980-1986 

 1167. afstoten van woningen, 1982-1984 

 1168. uitvoeren van het minimale ‘juridische’ onderhoud, 1983-1985 

 

1169 - 1174 Stukken betreffende het beheer van het gemeentelijke woningbezit, 

alfabetisch geordend op straatnaam, 1981-1986.   6 omslagen 

1169.   B - D 

1170.   E - J   

1171.   K - R 

1172.   S - Veerdam 

1173.   Veerstraat 2b - 114 

1174.   Veerstraat 128  -  W

  

1175  Nota grondbeleid gemeente Wageningen, 1983.   1 stuk 
N.B.  Afschrift. Onduidelijk of deze notitie is vastgesteld. Het onderwerp van de 
notitie betreft het aankoopbeleid, en het uitgeven van grond in erfpacht 

  

 

  2.5.4.2  Verhuur   

 

1176 Stukken betreffende verhuur van het weeghuisje en de onderbouw van 

een weegbrug aan de n.v. Overslag- en transportbedrijf, 1942-1969; met 

hiaten.  1 omslag 

 

1177 Akten van verhuring, verpachting en aanbesteding, 1949-1950.   1 band 
 N.B. Met index 

 

1178 - 1184 Stukjes betreffende het in gebruik geven van strookjes gemeentegrond in 

de periode 1950-1961, 1966-1980, chronologisch geordend.   7 omslagen 
 N.B. Omslagen zijn overlappend 

 1178.  1950-1961 

 1179.  1966-1971 

 1180.  1972-1975 

 1181.  1976-1977 

 1182.  1977-1978 

 1183.  1978-1980 

 1184.  1979-1980

 

---.  Lijsten over verhuur en verpachting opgesteld door het College van B&W 

ter verantwoording aan de gemeenteraad, 1953-1970. Zie inv. nr. 507 

 

1185 - 1186 Stukken betreffende het verpachten, ingebruikgeven en beheren van 

percelen weg, grond en land gelegen in de gemeente Heteren nabij het 

Lexkesveer, 1943-1979; met hiaten.  2 omslagen 

1185. diversen, 1943-1979 

1186. bouwen en uitbreiden van een cafetaria op de zuidelijke veer-

stoep, 1958, 1962-1964, 1969 

 

1187 Stukken betreffende het regelen van de verhouding met de stichting 

Centraal Woningbeheer betreffende het verhuren van gemeentewoningen, 

o.a. vaststellen van het huurreglement, 1964-1978; met hiaten.   

1 omslag 
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1188 Stukken betreffende het in gebruik geven van een perceel grond aan de 

Staat der Nederlanden t.b.v. de aanleg van een weg vanaf de prinses 

Marijkeweg naar het Veeteeltcomplex, 1971.    1 omslag 

 

1189 Stukken betreffende het accomodatiebeleid m.b.t. het verhuren van 

ruimte aan verenigingen etc., 1979-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

1190 - 1192 Stukken betreffende het in gebruik geven van strookjes gemeentegrond in 

de periode 1981-1986, alfabetisch geordend.   3 omslagen  
N.B. Grotendeels op persoonsnaam, bij uitzondering op straatnaam. In inv. nr. 
1190 ook stukken met een algemeen karakter 

 1190.  A - H 

1191.  J - L 

1192.  M - W 

 

 

 

2.6  Financiën 
 

  2.6.1  Begrotingen en grootboek 

 

  2.6.1.1   Algemene Dienst 

 

1193 - 1238 Begrotingen over de jaren 1942-1977 en 1979-1986.  46 omslagen  
 N.B. Vanaf 1957 betreft het grotendeels de door G.S. van Gelderland 

goedgekeurde exemplaren 

 1193.  1942 

 1194.  1943 
             N.B.  Beschadigd. 

 1195.  1944  

 1196.  1945 

 1197.  1946 

 1198.  1947 

 1199.  1948 

 1200.  1949 

 1201.  1950 

 1202.  1951 

 1203.  1952 

 1204.  1953 

 1205.  1954 

 1206.  1955 

 1207.  1956 
  N.B. Beschadigd, met 

los inliggende staten 

 1208.  1957 

 1209.  1958 

 1210.  1959 
             N.B. Met los inliggende 

staten, ‘doorgelegen’ 

 1211.  1960 

 1212.  1961 

 1213.  1962 

 1214.  1963 

1215.  1964  

1216.  1965 

1217.  1966 
 N.B. Concept  

1218.  1967 

1219.  1968 

1220.  1969 

1221.  1970 

1222.  1971 

1223.  1972 

1224.  1973 

1225.  1974 

1226.  1975 

1227.  1976 

1228.  1977 

1229.  1979 

1230.  1980 

1231.  1981 
 N.B. Concept 

1232.  1982 

1233.  1983 

1234.  1984  

1235.  1985: begroting 

1236.  1985: toelichting 

1237.  1986: begroting 

1238.  1986: beleidsbegroting

 

1239 - 1334 Begrotingswijzigingen over de jaren 1942-1986.  96 omslagen 

  1239.  1942 

  1240.  1943 

  1241.  1944 

  1242.  1945 

  1243.  1946 

  1244.  1947 

  1245.  1948 

  1246.  1949 

  1247.  1950 

  1248.  1951 
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  1249.  1952 

  1250.  1953 

  1251.  1954 

  1252.  1955 

  1253.  1956 

  1254.  1957, nrs. 1-50 

  1255.  1957, nrs. 51-102 

  1256.  1958, nrs. 1-30 

  1257.  1958, nrs. 31-101 

  1258.  1959 

  1259.  1960 

  1260.  1961 

  1261.  1962 

  1262.  1963 

  1263.  1964, nrs. 1-90 

  1264.  1964, nrs. 1-136 

  1265.  1965, nrs. 1-90 

  1266.  1965, nrs. 91-138 

  1267.  1966, nrs. 1-90 

  1268.  1966, nrs. 91-150 

  1269.  1966, nrs. 151-190 

  1270.  1967, nrs. 1-80 

  1271.  1967, nrs. 81-150 

  1272.  1967, nrs. 151-208 

1273.  1968, nrs. 1-150 

1274.  1968, nrs. 151-267  

1275.  1969, nrs. 1-150 

1276.  1969, nrs. 151-260 

1277.  1970, nrs. 1-130 

1278.  1970, nrs. 131-201 

1279.  1971, nrs. 1-140 

1280.  1971, nrs. 141-214 

1281.  1972, nrs. 1-110 

1282.  1972, nrs. 111-190 

1283.  1972, nrs. 191-252 

1284.  1973, nrs. 1-90 

1285.  1973, nrs. 91-160 

1286.  1973, nrs. 161-235 

1287.  1974, nrs. 1-110 

1288.  1974, nrs. 111-165 

1289.  1974, nrs. 166-204 

1290.  1975, nrs. 2-110 

1291.  1975, nrs. 110-180 

1292.  1975, nrs. 181-221 

1293.  1976, nrs. 1-100 

1294.  1976, nrs. 101-204 

 1295.  1977, nrs. 4-100 

1296.  1977, nrs. 101-218 

1297.  1978, nrs. 1-100 

1298.  1978, nrs. 101-190 

1299.  1978, nrs. 191-230  

1300.  1979, nrs. 1-90 
 N.B. Met 1e en 2e nota van wijziging 

1301.  1979, nrs. 91-150 

1302.  1979, nrs. 151-218 

1303.  1980, nrs. 1-80 
   N.B. Met 1e  nota van wijziging 

1304.  1980, nrs. 81-135  

1305.  1980, nrs. 136-188 

1306.  1981, nrs. 1-50 
   N.B. Met 2e en 3e nota van 

wijziging  

1307.  1981, nrs. 51-90 

1308.  1981, nrs. 91-143 

1309.  1982, nrs. 1-50 
 N.B. Met 1e nota van wijziging  

1310.  1982, nrs. 51-90 

1311.  1982, nrs. 91-130 

1312.  1982, nrs. 131-168 

1313.  1983, nrs. 1-50 

1314.  1983, nrs. 51-90 

1315.  1983, nrs. 91-125 

1316.  1983, nrs. 126-158 

1317.  1984, nrs. 1-35 
 N.B. Met 1e t/m 6e nota van wijziging 

1318.  1984, nrs. 36-70 

1319.  1984, nrs. 71-110 

1320.  1984, nrs. 111-150 

1321.  1984, nrs. 151-185  

1322.  1985, nrs. 1-30 
 N.B. Met 1e t/m 6e nota van wijziging 

1323.  1985, nrs. 31-60 

1324.  1985, nrs. 61-90 

1325.  1985, nrs. 91-130 

1326.  1985, nrs. 131-157 

1327.  1986, nrs. 2-35 
 N.B. Met 1e nota van wijziging 

1328.  1986, nrs. 36-69 

1329.  1986, nrs. 70-100 

1330.  1986, nrs. 101-130 

1331.  1986, nrs. 131-160 

1332.  1986, nrs. 161-190 

1333.  1986, nrs. 191-220 

1334.  1986, nrs. 221-246

 

1335 - 1395 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de begroting over de 

jaren 1942-1986.  63 omslagen 

  1335.  1942-1946 

  1336.  1947   

  1337.  1948 

  1338.  1949 

  1339.  1950 

  1340.  1951 

  1341.  1952 

  1342.  1953 

  1343.  1954 
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  1344.  1955 

  1345.  1956 

  1346.  1957 

  1347.  1958 

  1348.  1959 

  1349.  1960 

  1350.  1961 

  1351.  1962 

  1352.  1963 

  1353.  1964 

  1354.  1965 

  1355.  1966 

  1356.  1967 

  1357.  1968 

  1358.  1969 

  1359.  1970: o.a. centraal rapport 

  1360.  1970: o.a. notulen raadsvergadering 

  1361.  1971 

  1362.  1972: o.a. aanbiedingsnota 

  1363.  1972: o.a. centraal rapport 

  1364.  1973: o.a. aanbiedingsnota 

  1365.  1973: o.a. centraal rapport 

  1366.  1974: o.a. aanbiedingsnota 

  1367.  1974: o.a. centraal rapport 

  1368.  1975: voorbereiding 

  1369.  1975: o.a. aanbiedingsbrief 

  1370.  1975: o.a. centraal rapport 

  1371.  1976: voorbereiding 

  1372.  1976: aanbiedingsbrief 

  1373.  1976: o.a. centraal rapport 

  1374.  1977: o.a. aanbiedingsbrief 

  1375.  1977: o.a. centraal rapport 

  1376.  1977: o.a. notulen raadsvergadering 

  1377.  1978: o.a. aanbiedingsbrief en centraal rapport 

  1378.  1978: o.a. notulen raadsvergadering 

  1379.  1979: o.a. aanbiedingsbrief 

  1380.  1979: o.a. centraal rapport 

  1381.  1980: o.a, aanbiedingsbrief 

  1382.  1980. o.a. notulen raadsvergadering 

  1383.  1981: o.a. aanbiedingsbrief 

  1384.  1981: o.a. notulen raadsvergadering 

  1385.  1982: o.a. aanbiedingsbrief 

  1386.  1982: o.a. notulen raadsvergadering 

  1387.  1983: o.a. aanbiedingsbrief 

  1388.  1983: o.a. notulen raadsvergadering 

 1389.  1984: o.a. aanbiedingsbrief 

  1390.  1984: o.a. notulen raadsvergadering 

  1391.  1985: voorbereiding 

  1392.  1985: o.a. notulen raadsvergadering 

  1393.  1986: voorbereiding 

  1394.  1986: algemene beschouwingen 

  1395.  1986: o.a. notulen raadsvergadering 

 

1396 - 1415 Grootboeken van inkomsten en uitgaven over de jaren 1942-1951. 

20 banden 

1396.  1942, inkomsten 

 1397.  1942, uitgaven 

 1398.  1943, inkomsten 

 1399.  1943, uitgaven 

 1400.  1944, inkomsten 

 1401.  1944, uitgaven 

 1402.  1945, inkomsten 

 1403.  1945, uitgaven 
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 1404.  1946, inkomsten 

 1405.  1946, uitgaven 

 1406.  1947, inkomsten 

 1407.  1947, uitgaven 

 1408.  1948, inkomsten 

 1409.  1948, uitgaven 

 1410.  1949, inkomsten 

 1411.  1949, uitgaven 

 1412.  1950, inkomsten 

 1413.  1950, uitgaven 

 1414.  1951, inkomsten 

 1415.  1951, uitgaven 

 

     

2.6.1.2   Begrotingen  van de diensten   

 

1416 - 1460 Stukken betreffende het vaststellen van de begrotingen voor de 

begrotingen van de verschillende diensten over de jaren 1942-1969 en 

1971-1986.   45 omslagen 
N.B. Betreft voornamelijk conceptbegrotingen. Voor de behandeling in de raad zie 
de inv. nrs 1335-1395  

1416.  1942 

  1417.  1943 

  1418.  1944 

  1419.  1945 

  1420.  1946 

  1421.  1947 

  1422.  1948 

  1423.  1949 

  1424.  1950 

  1425.  1951 

  1426.  1952 

  1427.  1953 

  1428.  1954 

  1429.  1955 

1430.  1956 

1431.  1957 

1432.  1958 

1433.  1959 

1434.  1960 

1435.  1961 

1436.  1962 

1437.  1963 

1438.  1964 

1439.  1965 

1440.  1966 

1441.  1967 

1442.  1968 

1443.  1969 

1444.  1970 

1445.  1971  

1446.  1972 

1447.  1973 

1448.  1974 

1449.  1975 

1450.  1976 

1451.  1977 

1452.  1978 

1453.  1979 

1454.  1980 

1455.  1981 

1456.  1982 

1457.  1983 

1458.  1984 

1459.  1985 

1460.  1986

 

1461-1504 Begrotingen van de diensten over 1942-1945 en 1947-1986. 44 omslagen 
 N.B.  Het betreft de volgende diensten: 
  -  Grondbedrijf 1942-1945 en 1947-1986 
  -  Gasfabriek 1942-1945 en 1947-1963 

  -  Waterleiding 1942-1945 en 1947-1963 
  -  Gas- en Waterleidingbedrijf 1964-1980 
  -  Reiniging 1942-1945 en 1947-1965 
  -  Verwarmingsbedrijf 1966-1986 
  -  Badhuis 1942-1945 en 1947-1967 
  -  Slachthuis 1942-1945 en 1947-1966 

 -  Gemeentewerken 1942-1945 en 1947-1986 (1942-1965 als Gemeente-

gebouwen)  
  -  Maatschappelijk hulpbetoon 1942-1945 en 1947-1964 
  -  Sociale Zaken 1965-1986 
  -  Centraal Woningbeheer 1949-1982 
  -  Centraal Antennebedrijf 1978-1986  
  1461.  1942 
   N.B. Concept 

  1462.  1943 

  1463.  1944 
 N.B. Concept 

  1464.  1945 

  1465.  1947 

  1466.  1948 

  1467.  1949 

  1468.  1950 

  1469.  1951 
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  1470.  1952 

  1471.  1953 

  1472.  1954 

  1473.  1955 

  1474.  1956 

  1475.  1957 

1476.  1958 

1477.  1959 

 1478.  1960 

 1479.  1961 

 1480.  1962 

 1481.  1963 

 1482.  1964 

 1483.  1965 

 1484.  1966  

 1485.  1967 

 1486.  1968 

 1487.  1969 

1488.  1970 

1489.  1971 

1490.  1972 

1491.  1973 

1492.  1974 

1493.  1975 

1494.  1976 

1495.  1977 

1496.  1978 

1497.  1979 

1498.  1980 

1499.  1981 

1500.  1982 

1501.  1983 

1502.  1984 

1503.  1985 

1504.  1986

 

 

 

2.6.2  Rekeningen  

 

  2.6.2.1  Algemene Dienst 

 

1505 - 1548 Rekeningen over de jaren 1942-1971 en 1973-1986. 23 katernen, 20 

banden, 1 omslag 
N.B. De rekeningen over 1942-1951 omvatten ook de jaarrekeningen van de 
volgende bedrijven: grondbedrijf, gasfabriek, waterleiding, reinigingsdienst, 
badhuis en slachthuis.   

1505.  1942      band 

  1506.  1943      band 

  1507.  1944      band 

1508.  1945      band 

1509.  1946      band 

1510.  1947      band 

1511.  1948      band 

1512.  1949      band 

  1513.  1950      band 

  1514.  1951 

  1515.  1952 

  1516.  1953 

  1517.  1954 

  1518.  1955 

  1519.  1956 

  1520.  1957 

  1521.  1958      omslag 

  1522.  1959 

  1523.  1960 

  1524.  1961 

  1525.  1962 

  1526.  1963 

  1527.  1964 

1528.  1965   buitenformaat 

1529.  1966   buitenformaat 

1530.  1967   buitenformaat  

1531.  1968   buitenformaat 

1532.  1969   buitenformaat 

1533.  1970   buitenformaat 

1534.  1971   buitenformaat 

   ---.  1972  
 N.B.  Niet aangetroffen 

1535.  1973    buitenformaat 

1536.  1974    buitenformaat 

1537.  1975    buitenformaat 

1538.  1976    band 

1539.  1977    band 

1540.  1978    band 

1541.  1979    band, met staten 

1542.  1980    band, met staten 

1543.  1981    band 

1544.  1982    band 

1545.  1983 

1546.  1984 

1547.  1985 

1548.  1986 

  

1549 - 1561 Staten behorende bij de gemeenterekeningen over 1944-1986; met 

hiaten.   9 omslagen, 4 banden 

 1549.  1944, 1946-1953 

 1550.  1954-1957 

 1551.  1958-1961 
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 1552.  1962-1965 

 1553.  1966-1968 

 1554.  1969-1971 
  ---. N.B. 1972 niet aangetroffen 

 1555.  1973-1974 

 1556.  1975-1976 

 1557.  1977-1978 

    ---.  1979 Zie inv. nr. 1541 

    ---.  1980 Zie inv. nr. 1542 
    ---.    N.B. 1981 en 1982 niet aangetroffen. 

 1558.  1983    band   

  1559.  1984    band 

  1560.  1985    band 

  1561.  1986    band 

 

1562 - 1567  Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenterekeningen over 

1942-1986.    6 omslagen 

 1562.  1942-1952 

 1563.  1953-1961 

  1564.  1962-1971 

1565.  1972-1978 

1566.  1979-1983 

1567.  1984-1986

 

1568 - 1583 Staten modellen J en K behorend bij de gemeenterekeningen over 1942-

1948.   16 banden 

 1568.  1942, model J 

 1569.  1942, model K 

 1570.  1943, model J 

 1571.  1943, model K 

 1572.  1944, model J 

 1573.  1944, model K 

 1574.  1945, model J 

 1575.  1945, model K 

 1576.  1946, model J 

 1577.  1946, model K 

 1578.  1947, model J 

 1579.  1947, model K 

 1580.  1948, model J 

 1581.  1948, model K 

 1582.  1949, model J 

 1583.  1949, model K

 

1584 - 1801 Mandaten over de jaren 1942-1948.  218 omslagen 
 N.B. Raadpleeg bijlage 7 voor de beschrijving per omslag. Zie voor een ingang op 

deze mandaten de inv. nrs. 1568-1583 

 

 

  2.6.2.2  Rekeningen van de diensten 

 

1802 - 1843 Stukken betreffende vaststelling van de rekeningen voor de diensten, 

1942-1986.   42 omslagen 
 N.B. Het omvat de volgende bedrijven  

- Grondbedrijf  1942-1986 

- Gas- en waterleidingbedrijf 1942-1979  
- Reinigingsdienst 1942-1964 
- Verwarmingsbedrijf 1965-1986 
- Badhuis 1942-1967 
- Slachthuis 1942-1967 
- Gemeentewerken 1966-1986 (Zie ook inv. nrs. 1844-1850) 
-  Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijk hulpbetoon 1942-1964 

 -  Sociale dienst 1965-1986 
- Centraal  Antennebedrijf over 1978-1986 

 N.B. Zie voor de jaarrekeningen over 1942-1951 ook de inv. nrs. 1505-1514  
 1802.  1942-1946 

 1803.  1947 

 1804.  1948 

 1805.  1949 

 1806.  1950 

  1807.  1951 

 1808.  1952 

 1809.  1953 

 1810.  1954 

 1811.  1955 

 1812.  1956 

 1813.  1957 

 1814.  1958 

 1815.  1959 
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 1816.  1960 

 1817.  1961 

 1818.  1962 

 1819.  1963 

 1820.  1964 

 1821.  1965 

 1822.  1966 

 1823.  1967 

 1824.  1968 

 1825.  1969 

 1826.  1970 

 1827.  1971 

 1828.  1972 

 1829.  1973 

 1830.  1974 

 1831.  1975 

 1832.  1976 

 1833.  1977 

 1834.  1978 

 1835.  1979: diverse diensten 

 1836.  1979: Gas- en Water-

leidingbedrijf 

 1837.  1980 

 1838.  1981 

 1839.  1982 

 1840.  1983 

 1841.  1984 

 1842.  1985 

 1843.  1986

 

1844 - 1850  Financiële en technische jaarverslagen van de dienst Gemeentewerken 

over 1966-1972.   7 banden 
 N.B. Het betreft in feite jaarrekeningen. Voor de jaren 1973-1986 zie inv. nrs. 

1829-1843.  

 Voor de correspondentie zie inv. nrs. 1822-1828 

1844.  1966 

  1845.  1967 

 1846.  1968 

 1847.  1969 

 1848.  1970 

 1849.  1971 

 1850.  1972 

 

 

2.6.3   Financieel beheer 

 

1851  Stukken betreffende het vaststellen van regelen m.b.t. het geldelijk 

beheer, 1941-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

1852  Stukken betreffende het afsluiten van rekening-courant overeenkomsten 

met banken, 1945-1973; met hiaten.   1 omslag 

 

1853 - 1858 Stukken betreffende voorbereiden en vaststelling van meerjarige investe-

ringsprogramma’s voor de perioden 1979-1983 tot en met 1986-1989.    

6 omslagen 

  1853.  1979-1983 
 N.B. Alleen voorbereiding  

  1854.  1980-1984 

  1855.  1981-1985 

  1856.  1983-1987 
 N.B. Alleen voorbereiding  

  1857.  1985-1988 

  1858.  1986-1989 

        

1859  Stukken betreffende voorbereiding en vaststelling van het investerings-

programma voor de planjaren 1982, 1983, 1984 en 1986.    1 omslag 
 N.B. Voor het planjaar 1985 zie inv. nr. 1857 

 

1860 Stukken betreffende het aanwenden van reserves voor het behoud van 

een aantal voorzieningen, bekend als  “reddingsoperatie 1986”, 1986.    

1 omslag 
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  2.7  Benodigdheden en hulpmiddelen, archief en huisvesting 
 

 
  2.7.1  Benodigdheden en hulpmiddelen 

 

1861  Stukken betreffende het overdragen van benodigdheden en hulpmiddelen 

van diverse organisaties aan de gemeente Wageningen en andere 

Wageningse organisaties, 1945-1946.   1 omslag 

 

1862 Stukken betreffende het vaststellen van een communicatienota, 1969.    

1 omslag 

 

1863 Stukken betreffende toetreding tot en wijzigen van de gemeenschappe-

lijke regeling automatiseringscentrum Oost-Nederland, met opdracht tot 

het verwerken van de salarisadministratie, 1970-1980; met hiaten.  1 

omslag 

 

1864 - 865 Stukken betreffende aankopen t.b.v. de inrichting van het stadhuis, 1980-

1986.   2 omslagen 

 1864. portretten van koningin Beatrix, 1980-1985 
  N.B. Inclusief het in bruikleen geven aan de Beatrixschool 

 1865. diverse kunstwerken, 1982-1986 

 

 

  2.7.2  Archief 

  

1866 - 1867 Stukken betreffende de zorg, beheer en verwerven van archieven en 

archiefruimten, 1942-1985; met hiaten.   2 omslagen 

 1866.  1942-1974 

 1867.  1975-1985 

 

1868 Stukken betreffende het vaststellen van vernietigingslijsten, 1947-1985; 

met hiaten.   1 omslag 

 

1869 Stukken betreffende het beheer over de capitulatieovereenkomst van 5 

mei 1945, 1956-1976; met hiaten.   1 omslag 

 

1870 Stukken betreffende vaststelling en toepassing van een archief-

verordening, (1922) 1968-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

4762 Benoeming van een gemeentearchivaris en vaststelling van een 

archiefverordening , 1980-1986.   1 omslag 

 

1871 Jaarverslagen van het gemeentearchief over 1982-1985.   1 omslag 

 

 

2.7.3  Huisvesting 

 

  2.7.3.1   Algemeen 

 

1872 - 1873  Stukken betreffende het beheer over diverse gemeentegebouwen, 1958-

1980; met hiaten.  2 omslagen 

  1872.   1958 - 1967 

  1873.   1969 - 1980 

 

1874  Stukken betreffende de behandeling van een rapport van Gemeente-

werken over de huisvesting van de secretarie, de sociale dienst, 

gemeentepolitie en gemeentewerken, 1974-1975.  1 omslag 

 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 59 

1875 - 1876  Stukken betreffende een plan voor een gezamenlijk huisvesting voor 

politie, sociale dienst en gemeentewerken op de Stadsbrink, uitgewerkt 

door Macobouw, 1975-1976.   2 omslagen 
N.B. Plan ontstaan nadat een krediet voor de bouw van een nieuw politiekantoor 
op het Bowlespark door de gemeenteraad niet werd goedgekeurd. In dec. 1975 
alsnog besloten tot bouw van een nieuw politiebureau 

1875.  1975 jun - 1975 aug 

 1876.  1975 sep - 1976 

 

1877  Afschriften van bezwaarschriften ingediend bij G.S. van Gelderland tegen 

de besluitvorming rond het slopen van het oude politiebureau en het 

overgaan tot nieuwbouw aan het Bowlespark, en reactie van de gemeente 

Wageningen, 1975-1976.   1 omslag 

 

1878 - 1879 Stukken betreffende het vergelijken van de plannen betreffende nieuw-

bouw van een stadskantoor op de Stadsbrink of een politiebureau aan het 

Bowlespark, 1976-1978.  2 omslagen 
 N.B. Besloten werd over te gaan tot nieuwbouw van het politiebureau. 

  1878.  1976 - 1977 mei 

  1879.  1977 jun - 1978 

 

1880 - 1881  Stukken betreffende de besluitvorming over de huisvesting van 

gemeentelijke diensten, met onder meer de beslissingen over het bouwen 

van het politiebureau aan de Rustenburg en het stadskantoor aan de 

Stadsbrink, 1977-1979.   2 omslagen 
 N.B. In het stadskantoor worden Gemeentewerken en de Sociale Dienst gehuisvest 

(plan Postma).  

  1880.  1977 - 1978 mei 

  1881.  1978 sep - 1979 

 

1882  Stukken betreffende de oprichting en vergaderingen van de 

begeleidingscommissie huisvesting gemeentelijke diensten, 1978-1985.  1 

omslag 

 

 

  2.7.3.2   Gemeentehuis 

 

1883 - 1887 Stukken betreffende het beheer van het raadhuis (Markt 22), 1940-1986; 

met hiaten.  5 omslagen 

 1883. 1940-1953 

 1884. 1957-1969 

 1885. (1966) 1970-1972 

 1886. 1973-1980 

 1887. 1984-1986 

 

1888 Tekeningen van plannen rond uitbreiding van het stadhuis, politiebureau 

en brandweerkazerne, met aantekening uit 1972, 1942-1943.  1 omslag 
 N.B. Onduidelijk in hoeverre de tekeningen de bestaande dan wel gewenste 

toestand weergeven. Omslag bevat ook duplicaten. 

 

1889 - 1891 Stukken betreffende de verbouwing in 1955-1957, 1953-1958.  2 

omslagen, 1 pak 

 1889. besluitvorming, tijdelijke huisvesting, opening, 1953-1957 

 1890. bestek, met diverse tekeningen, 1954-1955   pak  
  N.B. Ook ontwerptekeningen die niet tot het bestek behoren 

 1891. uitvoering, 1954-1958 

 

1892 Stukken betreffende interne verbouwingen in 1966 en 1969, 1966-1969.   

1 omslag 
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1893 Stukken betreffende uitbreiden van de secretarie door het plaatsen van 

een  houten noodgebouw op de plaats van de voormalige 

brandweerkazerne, met hinderwetvergunning (Markt 22), 1970-1972, 

1975-1976.   1 omslag 

 

1894 - 1895 Stukken betreffende de brand op 6 maart 1972, 1972-1974.   2 omslagen 

 1894.  schaderapport, 1972 

 1895.  correspondentie, 1972-1974 

 

1896 Stukken betreffende de verbouwing van het voormalig postkantoor (Markt 

24) tot raadzaal en kantoorruimte, 1972-1975.   1 omslag 

 

1897 - 1912 Stukken betreffende de uitbreiding en verbouwing van het stadhuis,  

1975-1986.   13 omslagen, 3 pakken 
 N.B. Uiteindelijk is aan de Boterstraat een nieuw gedeelte gebouwd. Zie voor 

bestekken, tekeningen en bedieningsvoorschriften inv. nrs. 1913-1917 

 1897. diverse plannen en onderzoeken, 1975-1978 

 1898. voorbereidingskrediet, inspraak burgers, architectenkeuze, 

vergaderingen, 1979-1980 

 1899. vaststelling uitgangspunten, 1979-1980 

 1900. maken 1e ontwerp voor complete vernieuwing, 1979-1981 

 1901. schetsplannen 1e ontwerp, 1980    pak 

 1902. voorbereiding, 1981 

 1903. 1e ontwerp, bestek met tekeningen 1-20, 1981   pak  

 1904. 1e ontwerp: bestektekeningen 16-38, 1981   pak 

 1905. beoordeling 1e ontwerp, opdracht 2e ontwerp, 1981  

 1906. alternatief plan raadslid Oosterwoud, 1981  

 1907. 2e ontwerp, bouwkundig bestek, raadzaal, archiefbewaarplaats, 

1981-1982 

 1907a. 2e ontwerp, inrichting, o.a. keuken, archiefbewaarplaats, 

onbetaalde rekeningen, 1982-1986 

 1908. diverse overleggen, 1981-1982 

 1909. financieel, o.a. kredieten en vaststelling definitieve kosten, 1981-

1985 

 1910. uitvoering, o.a. aanbesteding, 1982-1983 

 1911. inrichting, o.a. patio, 1982-1984 

1912. oplevering, opening, en klachten na oplevering, 1984-1986 

 

1913 - 1917  Bestekken en tekeningen behorend bij de uitbreiding en verbouwing van 

het stadhuis, 1982, 1984.    5 pakken 

1913.  bouwkundig bestek en tekeningen 1-15, 1982 

1914.  bestekstekeningen 16-29 en funderingstekeningen, 1982 

1915.  elektrotechnisch bestek met tekeningen, 1982 

 1916.  werkbouwkundig bestek met tekeningen, 1982 
 N.B. Betreft de warmte- en ventilatietechnische installaties 

1917.  bedieningsvoorschrift en revisietekeningen van de centrale 

verwarmingsinstallatie en ventilatie-inrichtingen, 1984 

 

 

2.7.2.3   Stadskantoor 

 

1918 - 1921 Stukken betreffende de bouw van het stadskantoor op de Stadsbrink, 

1979-1983.  3 omslagen, 1 pak 

1918. correspondentie, met o.a. verkoop bouwgrond aan Planconsult, 

1979 

1919. uitvoering, met o.a. financiële afwikkeling, 1979-1983  

1920. bestek, met omschrijvingen van installaties, 1979-1980 
  N.B. Betreft het door de aannemer gewaarmerkt exemplaar 

1921. tekeningen, o.a. behorend bij het bestek, 1980    pak 
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2.7.2.4  Overige dienstgebouwen 

 

1922 Stukken betreffende aankoop en beheer van de ambtswoning van de 

burgemeester Generaal Foulkesweg 109, 1950-1980; met hiaten.   1 

omslag  

 

1923  Stukken betreffende de verbouwing van de Waagstraat 2-4 voor het 

huisvesten van de afdeling Bevolking en vergroting van de ruimte van de 

gemeenteontvanger, 1953-1955.   1 omslag 

 

1924 - 1927 Stukken betreffende het verbouwen van panden aan Niemeijerstraat, 

Waagstraat en Herenstraat, 1965-1969, 1975-1978.   4 omslagen 

 1924. voorbereiding verbouwing Niemeijerstraat 1-3 en Waagstraat 2-

4, 1965-1967 

 1925. vernieuwen van centrale verwarming in Waagstraat 2-4 en 

Herenstraat 7, 1966 

 1926. uitbreiden c.q. verbouwen Waagstraat 4 en Niemeijerstraat 1 en 

3, 1968-1969 

 1927. ontwikkelen plan voor ‘vernieuwbouw’ Herenstraat 7, Waagstraat 

4 en Niemeijerstraat 1 t.b.v. de dienst Gemeentewerken (niet 

doorgegaan), 1975-1978 

 

1928 Stukken betreffende het plan om over te gaan tot verkoop van 

Niemeijerstraat 1, Waagstraat 4, Herenstraat 7, Herenstraat 11 en 

Bowlespark 1a, 1981-1984.   1 omslag 

 

1929 Stukken betreffende de verbouwing van Herenstraat 7, Waagstraat 4 en 

Niemeijerstraat 1 tot 17  één- en tweepersoonswoningen, 1983-1984.   1 

omslag  

 

1930 Stukken betreffende het verbouwen van het pand hoek Niemeijerstraat-

Waagstraat t.b.v. de afdeling Burgerzaken, 1983-1986.   1 omslag 

 

 

2.8  Administratieve organisatie 
 

1931  Stukken betreffende de organisatie van de secretarie, 1942-1951; met 

hiaten.  1 omslag 

 

1932 - 1933  Stukken betreffende de invoeren en toepassing van werkclassificatie en  

prestatiebeloning voor handwerklieden,  1958-1965.   2 omslagen 

  1932.  invoering, 1958-1960 

1933.  herzieningen van de classificatie, met functiebeschrijvingen anno 

1965,   1961-1965 

   

1934  Stukken betreffende het regelen van de interne organisatie, met o.a. 

werkverdeling tussen afdelingen en instellen avondopenstelling, 1970-

1986; met hiaten.   1 omslag 

 

1935   Stukken betreffende een organisatieonderzoek verricht door de ODRP, en 

verslagen en nota van de overleggroep Welzijn, 1973-1978.   1 omslag 

   

1936 Verslagen van besprekingen van gemeentesecretaris en de hoofden van 

de diensten, 1975-1986.   1 omslag 
 N.B. Bekend als het coördinatieteam diensthoofden, maar ook als diensthoofden-

overleg 
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1937 Stukken betreffende instelling en functioneren van de commissie voor de 

beroepschriften, met vaststellen en wijzigen van de verordening van de 

commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, 1970-1986; met hiaten.  

1 omslag 

   

1938 - 1939 Stukken betreffende onderzoekingen naar de personele bezettingen 

verricht door de ODRP, 1982-1984.   2 omslagen 

 1938.  rapporten m.b.t. afdeling Personeelszaken en Bevolking, 1982-

1983 

  1939.  capaciteitenonderzoek hele organisatie, met reacties, 1983-1984   

 

1940  Stukken betreffende de oprichting en besluitenlijsten van vergaderingen 

van het managementteam, 1986.    1 omslag  

 

 

 

2.9  Personeel 
 

  2.9.1  Algemeen  

 

1941  Stukken betreffende het verstrekken van statistische informatie over het 

gemeentepersoneel aan het C.B.S., 1950-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

1942 - 1943 Stukken betreffende vaststelling van de nota “personeelsbeleid van de 

gemeente Wageningen”, 1980-1983.   2 omslagen  

 1942.  voorbereiding, 1980-1983 

 1943.  vaststelling, 1983 

 

1944 Stukken betreffende voorbereiding en vaststelling van de nota 

“Personeelsbeleid in een tijd van gemeentelijke bezuinigingen”, 1983-

1984.   1 omslag 

 

 

  2.9.2   Verhouding tussen het personeel en de gemeente 

 

  2.9.2.1  Rechtspositie 

 

1945 Stukken betreffende wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling 

betreffende behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden, 

z.j, 1958, 1964, 1976.   1 omslag 

 

1946 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van rechtspositionele 

regelingen, (1934) 1940-1952; met hiaten.   1 omslag  

 

1947 - 1950 Stukken betreffende vaststelling van de rechtspositieregelingen in 1954, 

met wijzigingen, 1954-1967.   4 omslagen 
 N.B. Betreft achtereenvolgens: 

- het Algemeen Ambtenarenreglement 

- de Arbeidsovereenkomstenverordening 
- Wachtgeldregeling 
- Uitkeringsverordening 
- Kindertoelageverordening 

1947.  1954-1955 

1948.  1956-1959 

1949.  1960-1963 

1950.  1964-1967 
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1951 - 1953  Stukken betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling per 1-1-

1972, met wijzigingen, 1968-1984.   3 omslagen 
  N.B. Betreft achtereenvolgens: 

- het Algemeen Ambtenarenreglement 
- Arbeidsovereenkomstenverordening 
- Wachtgeldenverordening 

- Uitkeringsverordening 
  1951.  vaststelling, 1968-1972 

  1952.  wijzigingen, 1972-1979 

  1953.  wijzigingen, 1981-1984 

 

 

  2.9.2.2  Dienstcommissies, medezeggenschap 

 

1954  Stukken betreffende het instellen van commissies, met verordening 

regelende de instelling, samenstelling en werkwijze van dienstcommissies, 

1946-1949.  1 omslag 
 N.B. Betreft het instellen per dienst van een soort medezeggenschapsraad 

 

1955  Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de 

overlegverordening, (1921) 1955-1976.   1 omslag 
N.B. 1921 is de verordening regelende de samenstelling en bevoegdheid der 
Centrale Commissie van Overleg in Werkliedenaangelegenheden der gemeente 
Wageningen, met wijzigingen 

 

1956*  Stukken betreffende vergaderingen van de wethouder van personeels-

zaken met de hoofden van de diensten, 1971-1977.    1 omslag 
  N.B. Ook bekend als diensthoofdenoverleg 

 

1957  Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van verordeningen op de 

medezeggenschapscommissies, 1974-1981; met hiaten. 1 omslag 

 

1958 - 1959 Stukken betreffende vergaderingen van de medezeggenschapscommissie 

van de secretarie, 1975-1986.   2 omslagen 

 1958.  1975-1979 

 1959.  1980-1986 

 

1960 - 1964 Stukken betreffende vergaderingen van de medezeggenschapscommissies 

van de diensten, 1975-1986.   5 omslagen 

 1960.  centraal woningbeheer, 1975-1979 

1961.  gas-, waterleiding- en verwarmingsbedrijf, 1975-1979 

 1962.  gemeentewerken, 1975-1986 

 1963.  haven-, markt- en veerdienst, 1975-1986 

 1964.  sociale dienst, 1975-1986 

 

 

  2.9.3  Begin, vervulling en beëindiging der dienstbetrekking 

 

1965  Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de regeling voor de 

behandeling van voorstellen promotie gemeentepersoneel, 1975-1977, 

1979.   1 omslag 

 

1966 Stukken betreffende het evalueren en wijzigen van de regeling flexibele 

werktijden, (1980) 1981-1986.   1 omslag 
  N.B. De regeling zelf uit 1980 is wel als tekstexemplaar aanwezig 

 

1967  Stukken betreffende vaststelling van de regeling voor de behandeling van 

voorstellen promotie gemeentepersoneel, 1982.   1 omslag 
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1968  Stukken betreffende het opstellen van de deelnota “functiewaardering en 

beloningsbeleid”, 1983.  1 omslag 
 N.B. Vaststelling door de raad en vastgesteld exemplaar ontbreken 

 

1969 Stukken betreffende vaststelling van de regeling functiewaardering, 1983, 

1985.   1 omslag 
 N.B. Zie ook inv. nr. 1968 

 

1970 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de regeling tot het 

uitbetalen van een gratificatie ambtsjubileum bij ontslag, 1983-1985.  1 

omslag 

 

1971  Stukken betreffende vaststelling van de deelnota deeltijdarbeid, 1985-

1986.   1 omslag 
N.B. Uitwerking van de nota personeelsbeleid uit 1983. Zie inv. nrs. 1942-1943 

 

 

2.9.4  Plichten en verplichtingen van het personeel 

 

1972  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de instructies en 

rechtspositionele regelingen voor de gemeentegeneesheer en 

gemeentevroedvrouw, 1942-1965;  met hiaten.   1 omslag 

 

1973*  Stukken betreffende het zuiveren van het gemeentepersoneel, 1944-

1946.   1 omslag 
 N.B. Openbaar na 100 jaar 

 

1974 - 1975 Stukken betreffende het vaststellen van vakantieregelingen, (1933) 1945-

1982; met hiaten.   2 omslagen 

  1974.  (1933) 1945-1960 

  1975.  1969-1982 

 

1976  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van instructies voor 

personeelsleden, (1918) 1949-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

 

  2.9.5  Rechten van het personeel 

 

  2.9.5.1 Loon, bezoldiging 

 

1977 Stukken betreffende het wijzigen van de salarisregeling, 1941-1942.  1 

omslag 

 

1978  Stukken betreffende het vaststellen van de loonregeling voor het ‘losse’ 

personeel, 1942-1961.   1 omslag 
 N.B. “Los” personeel is personeel in dienst op basis van een burgerrechtelijke 

arbeidsovereenkomst en zijn dus geen ambtenaar. Het betreft werklieden in dienst 

bij Gemeentewerken en het Gas- en Waterleidingbedrijf 

 

1979 - 1989  Stukken betreffende de vaststelling van bezoldigingsverordeningen, 

inclusief het vaststellen van toelagen etc., over de jaren 1949-1984.   11 

omslagen 

 

  1979.  1949-1953 

  1980.  1954-1956 

  1981.  1957-1959 

  1982.  1960-1961 

  1983.  1962-1963 

1984.  1964-1967 

1985.  1968-1970 

1986.  1971-1972 

1987.  1973-1977 

1988.  1978-1980 

1989.  1981-1984
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1990 Stukken betreffende het vaststellen van een uitkeringsverordening i.v.m. 

de inwerkingtreding van de Werkloosheidwet, met wijziging van de 

kinderbijslagverordening, 1952.   1 omslag 
 N.B. Voluit verordening tot regeling van de toekenning van uitkeringen bij ontslag 

aan daarvoor in aanmerking komend personeel in dienst der gemeente 
Wageningen. Zie voor vaststelling en wijzigen van de uitkeringsverordening vanaf 

1954 de inv. nrs. 1946-1950 

 

1991  Stukken betreffende de invoering van prestatiebeloning als onderdeel van 

de invoering van werkclassificatie, 1960-1963.  1 omslag 
N.B. Betreft een wijziging van het algemeen ambtenarenreglement en de 
bezoldigingsverordening 1960 

 

1992  Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening 

regelende de bezoldiging van ambtenaren, ingedeeld in groepen, 1958-

1960.  1 omslag 

 

1993 Stukken betreffende het vaststellen en toepassen van regelingen 

betreffende toekennen van een diplomagratificatie, 1967-1986; met 

hiaten.  1 omslag 

 

1994 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de uitkerings-

verordening, 1971-1977; met hiaten.  1 omslag 
 N.B.  Zie ook inv. nrs. 1951-1952 

 

1995 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de wachtgeld-

verordening, 1971-1977; met hiaten.   1 omslag 
 N.B.  Zie ook inv. nrs. 1951-1952 

 

1996 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de uitkerings-

verordening vrijwillig vervroegd uittreden, 1979-1981.   1 omslag 
 N.B. Zie ook inv. nrs. 1952-1953   

 

 

  2.9.5.2  Tegemoetkomingen, schadeloosstellingen 

 

1997 - 1998 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van kinderbijslag-

verordeningen, 1941-1963; met hiaten.   2 omslagen 

  1997.  1941-1953 

  1998.  1954-1963 

 

1999 - 2000  Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van verplaatsingskosten-

verordeningen, 1954-1986; met hiaten.   2 omslagen 

  1999.  1954-1967 

  2000.  1969-1986 (1988) 

 

2001 - 2002  Stukken betreffende toetreding tot het Instituut Ziektekostenverzekering 

Ambtenaren (I.Z.A.), 1951-1969; met hiaten.   2 omslagen 
N.B.  Eigenlijk de “gemeenschappelijke regeling ziektekostenvoorziening ten 
behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in Gelderland”  

 2001.  toetreding, 1951-1954 

 2002.  wijzigen gemeenschappelijke regeling, 1955-1969 

 

2003 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van studiekosten-

verordeningen en de verordening studiefaciliteiten, 1956-1978; met 

hiaten.   1 omslag 

 

2004 Stukken betreffende vaststelling van de rijwieltoelageverordening, 1961.   

1 omslag 
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2005 - 2006 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van regeling betreffende de 

vergoeding voor het gebruik van het eigen vervoermiddel ten behoeve van 

de dienst, 1966-1983.   2 omslagen 

 2005.  1966-1976 

 2006.  1977-1983 

 

2007  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van kledingregelingen, 

1947-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

 

  2.9.6  Sociale voorzieningen, ontspanning, scholing  

 

2008 Stukken betreffende oprichting en subsidiëring van personeelsvereniging 

“Binding”, 1955-1981.   1 omslag 

 

2009 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van spaarverordeningen, 

1959-1976; met hiaten.  1 omslag 

 

2010 Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 

Bestuursschool Gelderland, 1964, 1967-1968.   1 omslag 

 

2011 - 2012 Stukken betreffende de huisvesting van personeel en onderwijzers, 1965-

1980.  2 omslagen 

 2011. toewijzen van en bemiddelen m.b.t. woningen, 1965-1980 

 2012. verlenen ontheffing van verplichting zich te vestigen in 

Wageningen, 1970-1979 

  

2013 Stukken betreffende toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 

Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst (C.I.V.O.B.), 

1976-1977.   1 omslag 

 

 

  2.9.7  Individuele personeelsbescheiden 

 

2014-2017* Raadsbesluiten betreffende  aanstelling, promotie, pensioengrondslagen 

etc. van  personeelsleden, 1941-1952.   4 banden 
N.B. De gehanteerde indeling van de banden is niet duidelijk, maar de banden zijn 
overlappend. De beschrijvingen van de banden zijn afgeleid van wat er op de band 

vermeld stond. Elke band beschikt wel over een alfabetische index. 

  2014.  1941 mrt 16 - 1943 sep 17 

  2015.  1943 sep 17 - 1947 jan 1 

  2016.  1947 jan 2 - 1949 jan 1 

  2017.  1948 jan 2 - 1952 jan 1 

 

2018-2193*  Stukken betreffende individuele personeelsleden, alfabetisch geordend, 

1942-1986.   176 omslagen 

 

 

 

  2.10   Openbare werken, belastingen 
  

2.10.1   Herbouw en herstel n.a.v. oorlogsverwoestingen  

 

  2.10.1.1  Algemeen 

 

2194 - 2195 Stukken betreffende de rekening der gemeente bij het grootboek van de 

Wederopbouw, 1942-1963.  2 omslagen 

 2194. correspondentie, specificatie rente onteigeningsvergoedingen, lijst 

eigenaren van onteigende percelen, 1942-1956 
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 2195. overzichten rente/aflossing hypotheken, 1942-1963 

 

2196 Register “inlichtingen betreffende oorlogsvernieuwingen” met een 

opsomming van beschadigde en verwoeste woningen, z.j.    1 band 

 

2197  Overzichtkaarten van verleende oorlogsschade bijdragen, alfabetisch 

geordend op straatnaam, ca. 1946 - ca. 1960.   1 doos 

 

--- Stukken betreffende het herstellen en vergoeden van oorlogsschade aan 

gebouwen en hulpmiddelen van bijzondere scholen, 1941-1952. Zie inv. 

nr. 4093. 

 

--- Stukken betreffende vaststellen en vergoed krijgen van oorlogsschade aan 

de gasfabriek en het waterleidingennet, 1941-1955.   Zie inv. nr. 460. 

 

--- Stukken betreffende het declareren van oorlogsschade aan diverse 

gemeente-eigendommen, ca. 1942-1952. Zie inv. nr. 1157. 

 

 

  2.10.1.2  Oorlogsverwoestingen 1940  

 

2198 Stukken betreffende het opgeven van de schade, met verslag van 

maatregelen genomen tot leniging van de nood en herstel-

werkzaamheden, 1940.   1 omslag 

 

2199 Stukken betreffende de puinopruiming n.a.v. de oorlogsverwoesting, 

mede in het kader van de werkverschaffing, en het declareren van de 

kosten bij het rijk, 1940-1954; met hiaten.  1 omslag 

 

2200 - 2204 Stukken betreffende het onteigenen en het daaropvolgende gebruik van 

gebouwen en grond i.v.m. de in 1940 aangerichte oorlogsverwoesting, 

1940-1954; met hiaten.   5 omslagen 

 2200. onteigening en ruiling algemeen, 1940-1946 
  N.B. Met los inliggende overzichtskaart 

 2201. onteigening grond aan Grindweg en Riemsdijkstraat, 1941-1942 

 2202. onteigening terrein Mennonietenbuurt, 1940-1943, 1951 

 2203. toewijzen percelen, contracten van bewoning, opbouw-

hypotheken, 1940-1953 

2204. slopen, gebruik, 1941-1954 

 

2205 Stukken betreffende het verstrekken van een opgave van in 1941 en 

latere jaren noodzakelijke en urgente te verrichten werken, 1940-1941.   

1 omslag 

  

2206 - 2208 Stukken betreffende de in 1940 aangerichte oorlogsverwoesting van 

financiële aard, 1940-1946; met hiaten.  3 omslagen 

 2206. taxatierapporten, 1940 
  N.B. volgorde is niet duidelijk 

 2207. verstrekken voorschotten i.v.m. oorlogsgeweldschade, 1940-1943 

 2208. verrekening zakelijke lasten van onteigende panden, en herzien 

recognitiën, 1942-1946 

 

2209 Katern “Wederopbouw Wageningen” bevattende 9 tekeningen van de 

gewenste toestand na de wederopbouw (?), 1940 (?) 
 N.B. Tekeningen gemaakt door gemeentewerken. Vermoedelijk i.h.k.v. het 

wederopbouwplan 1940. 
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2210 Stukken betreffende het declareren van gemaakte kosten i.h.k.v. van het 

Wederopbouwplan 1940 bij de Staat der Nederlanden, 1956-1957.   1 

omslag 

 

 

  2.10.1.3  Bominslag 1943 

 

2211 Stukken betreffende de vaststellen van de schade, het uitvoeren van 

herstelwerkzaamheden, en de financiële afwikkeling n.a.v. de bominslag 

op 26 maart 1943, 1943-1956; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. De bominslag betrof eigendommen van de woningbouwvereniging Volks-

woningbouw in de omgeving van de Beekstraat – van Eckstraat - Vanenburgstraat 

 

 

  210.1.4  Oorlogsverwoestingen 1944 

 

2212 Stukken betreffende verstrekken van inlichtingen, voeren van 

besprekingen, contacten met diverse organisaties etc. na de 

oorlogsverwoestingen van 1944,  1944-1949.    1 omslag 
 N.B. Met een staat van “verwoeste percelen”, en overzicht omtrent schade aan 

bruggen, wegen, kaden, terreinen 

 

2213 Stukken betreffende het puinruimen en herstelwerkzaamheden na de 

verwoestingen in 1944, 1945-1949; met hiaten.   1 omslag  

 

2214 - 2215 Stukken betreffende onteigeningen, 1945-1953.  2 omslagen 

 2214. onteigeningen, merendeels van terreinen door het ministerie van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1945-1953 

 2215. correspondentie over de herkaveling van de onteigende percelen, 

1949 
  N.B. In het kader van het Wederopbouwplan 1945 

 

2216 Notulen van de provinciale commissie voor de wederopbouw en herstel 

van de Veluwezoom, 1945-1948.   1 omslag 

  

2217 Overzichten van diensten, politie etc. van de aangetroffen toestand na de 

terugkeer van de bevolking in mei 1945, en van de inmiddels verrichte 

werkzaamheden, april 1946.  1 omslag 

 

2218 Stukken betreffende de ‘ruiten-troef’actie, een landelijke actie voor het 

verzamel van vensterglas ten behoeve van getroffen gebieden, waaronder 

Wageningen, 1946-1947.   1 omslag 

 

2219 Notulen van vergaderingen van de coördinatiecommissie voor 

wederopbouwaangelegenheden, 1946-1947.   1 omslag 

 

2220 Stukken betreffende toewijzing en herbouw van woningen, met overzicht 

m.b.t.  de herbouw, 1947-1955; met hiaten.   1 omslag 

 

2221 Verzamelstaten van aan te vragen bedragen en door Wageningen uit te 

betalen gelden voor herbouwwerkzaamheden aan burgers, 1947-1952.   1 

omslag 

 

2222 Stukken betreffende de overname van de taak van de 

wederopbouwwerkzaamheden door de gemeente van de staat der 

Nederlanden,  en afwikkeling, 1948-1958; met hiaten.  1 omslag 

 

2223 Stukken betreffende declaraties van opbouwwerkzaamheden bij de Staat 

der Nederlanden, 1949-1957.   1 omslag 
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--- Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade, 1945-1946.  Zie inv. 

nr. 4370. 

 

--- Stukken betreffende oorlogsschade en sloop St. Annastraat 1-3-5 en 

Boterstraat 1, 1950-1963.  Zie inv. nr. 623. 

 

 

 

2.10.2  Belastingen 

 

2.10.2.1   Belastingen algemeen 

 

2224 - 2225  Stukken betreffende de invoeren, intrekking en tariefaanpassing van de 

gemeentelijke belastingen, 1967-1986; met hiaten.   2 omslagen 

  2224.  1967-1980 

  2225.  1981-1986 

 

 

2.10.2.2 Directe belastingen  

 

2226 - 2227  Stukken betreffende vaststelling van verordeningen op de heffing van een 

weg- en een rioolbelasting, (1939) 1942-1974; met hiaten.   2 omslagen 

 2226.  (1939) 1942-1961 

 2227.  1962-1974 

 

2228 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening tot 

heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting, 1942-

1974; met hiaten.  1 omslag 

 

2229 Stukken betreffende vaststelling van verordening op de heffing van 

opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting, 1943-1973; met hiaten.   

1 omslag 

 

2230 Stukken betreffende vaststellingen, wijzigingen en intrekken  van 

vermakelijkheidsbelastingen, 1946-1973; met hiaten.  1 omslag 

 

2231 Stukken betreffende vaststellingen en wijzigen van verordeningen op de 

hondenbelasting, 1946-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

2232 Stukken betreffende vaststelling en intrekking van een verordening op 

heffing en invordering van een baatbelasting wegens reconstructie van de 

Buissteeg, 1964-1967.   1 omslag 

 

2233 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van verordeningen op de 

heffing en invordering van een rioolrecht, 1967-1983; met hiaten.   1 

omslag 

 

2234 Stukken betreffende vaststelling van de verordening tot heffing en 

invordering van een straat-onderhoudsbelasting, 1967.   1 omslag 

 

2235 Stukken betreffende vaststelling van de verordening tot  heffing en 

invordering van een straat-aanlegbelasting, 1967, 1973.   1 omslag 

 

2236 Stukken betreffende vaststelling op de heffing en invordering van een 

bouwgrondbelasting t.b.v. aanleg van de Plantsoenweg, 1972.   1 omslag 
 N.B. met rapport “Winkels in Wageningen” 
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2237 - 2238 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van verordeningen op heffing 

en invordering van onroerend-goedbelastingen, 1973-1984.   2 omslagen 

 2237.  1973-1977 

 2238.  1978-1984 

 

 

  2.10.2.3  Retributies 

 

2239 - 2244 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van legesverordeningen, 

(1926) 1948-1986; met hiaten.   6 omslagen 

 2239.  (1926) 1948-1964 

 2240.  1965-1973 

 2241.  1974-1976 

 2242.  1977-1979 

 2243.  1980-1984 

 2244.  1985-1986 

 

 

  2.10.2.4  Belasting naar overige grondslagen 

 

2245 Stukken betreffende vaststelling van de verordening op de heffing en 

invordering van een vergunnings- en verlofsrecht krachtens de Drankwet, 

(1934) 1949-1951.   1 omslag 

 

2246 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de drank- en 

horecabelasting,  1967-1978; met hiaten.  1 omslag 

 

2247 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening op de 

brandverzekeringbelasting, 1959-1974; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

  2.11   Bevolking 
 

  2.11.1  Burgerlijke stand 

 

    ---. Akten van geboorten, huwelijk en overlijden over de jaren 1942-1986 
 N.B. Zie het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 

 

 

    2.11.2  Bevolkingsregistratie 

 

  2.11.2.1   Inrichting van de bevolkingsregistratie en- boekhouding 

 

2248 - 2249 Stukken betreffende de registratie van vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, 

geëvacueerden en gerepatrieerden, 1940-1953; met hiaten.   2 omslagen 

 2248. vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, geëvacueerden, 1940-1947, 

1953 

 2249. gerepatrieerden, 1945-1950 

 

2250 Verslagen over het onderzoeken van de bevolkingsboekhouding over de 

jaren 1941-1980.   1 omslag 

  

2251 Stukken betreffende personen overleden of vertrokken met onbekende 

bestemming gedurende de oorlogsjaren, met informatieverstrekking, 

1942-1964; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Met tweetal lijsten 
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2252 Stukken betreffende vermissing en reconstructie van het 

bevolkingsregister, 1943-1946.   1 omslag 

  

2253  Stukken betreffende het opzetten van een duplicaat-archiefregister van de 

bevolkingsboekhouding, 1952-1954, 1962.   1 omslag 

 

 

  2.11.2.2   Bevolkingsregisters 

 

   ---.  Persoonskaarten, ca. 1936 - ca. 1990 
 Zie het archief van de gemeente Wageningen vanaf 1987; niet openbaar. 

 

2254 - 2255 Registers van ingekomen personen, 1941-1947.  2 delen 
 N.B. Banden zijn overlappend. Per gezinshoofd 

 2254.  1941 - 1945 okt 26 

 2255.  1945 sep 30 - 1947 apr 28 

 

2256 - 2262 Registers van personen opgenomen in het bevolkingsregister, 1955-1967, 

1975-1978.   7 delen  
 N.B. Per gezinslid 

 2256.  1955 feb - 1957  jan  

 2257.  1957 feb - 1958 

 2258.  1959 - 1960 nov 14 

 2259.  1960 nov 14 - 1962 okt 18 

 2260.  1962 okt 19 - 1964 aug 

 2261.  1964 sep - 1967 aug 

 2262.  1975 aug - 1978 jan 

 

2263 - 2264 Registers van vertrokken personen over 1941-1947.    2 delen 
 N.B. Per gezinshoofd 

 2263.  1941 - 1945 

 2264.  1946 - 1947 apr 

 

2265 - 2271 Registers van personen afgevoerd uit het bevolkingsregister, 1955-1968, 

1974-1976.  7 delen 
 N.B. Per gezinslid 

 2265.  1955 feb 1 - 1957 jan 

 2266.  1957 feb - 1958 

 2267.  1959 - 1960 okt 26 
  N.B. Overlappend met inv. nr. 2268 

 2268.  1960 okt 26 - 1962 sep 

 2269.  1962 okt - 1964 sep 

 2270.  1964 okt - 1968 jan 

 2271.  1974 - 1976 sep 20 

 

2272 - 2273 Verblijfregisters over 1961-1978, 2 delen 

 2272.  1961 - 1968 aug  

 2273.  1968 sep - 1978 feb 10 

 

 

  2.11.2.3  Bevolkingsstatistiek 

  

2274 - 2276 Stukken betreffende bevolkingsstatistiek, 1940-1986; met hiaten.  2 

omslagen, 1 stuk 

 2274.  loop der bevolking, en andere staten, 1940-1986; met hiaten.    

 2275.  bevolkingsopbouw, 1940-1986; met hiaten  

 2276.  rapport “Demografische documentatie” over Wageningen van het 

C.B.S., 1969   stuk 
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2277 Stukken betreffende uitslagen van volkstellingen betrekking hebbende op 

de gemeente Wageningen, 1947, 1960 en 1971.   1 omslag 

 

 

  2.11.3  Identiteit, verklaringen en inlichtingen omtrent personen 

 

2278 - 2285  Stukken betreffende het verstrekken van verklaringen en inlichtingen 

omtrent personen, 1940-1971.   8 omslagen 

 N.B. Inv.nrs. 2278-2279 openbaar na 100 jaar, de overige stukken 

na 75 jaar 

 2278.* algemeen, diverse verklaringen, 1940-1961 

 2279.* inlichtingen nrs. 1-75, ca. 1942-1948 

              -----. inlichtingen, nrs. 76-150 

             N.B. Niet aangetroffen 

 2280.* inlichtingen nrs. 151-235, ca. 1947-1949 

 2281.* inlichtingen nrs. 236-325, ca. 1948-1953 

 2282.* inlichtingen nrs. 326-400, ca. 1950-1953 

 2283.* inlichtingen nrs. 401-500, ca. 1952-1955 

 2284.* inlichtingen nrs. 501-580, ca. 1955-1962 

 2285.* inlichtingen nrs. 581-639, ca. 1962-1971 

 

2286* Stukken betreffende kennisgevingen ingevolge de wet op het 

Nederlander- en ingezetenschap, 1942-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

2287 Proces-verbaal van de gemeentepolitie betreffende het identificeren van 

lijken na het vallen van een bom op de wijk ‘het Rode Dorp’ op 26 maart 

1943, 1943.   1 stuk 

 

 

  2.11.4  Verkiezingen 

 

2288  Stukken betreffende het organiseren van verkiezingen, o.a. de indeling 

van de  stemdistricten en het aanwijzen van stemlokalen, 1946-1984; met 

hiaten.   1 omslag 

  

2289 Uitslagen van de Europese Verkiezingen uit 1979 en 1983, betrekking 

hebbende op de stemming te Wageningen, 1979, 1983.   1 omslag. 

 

   

 

  2.12  Openbare orde en zedelijkheid 
 

  

  2.12.1  Regelgeving m.b.t. openbare orde 

  

2290 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening op de 

straatpolitie, (1934) 1941-1959; met hiaten.   1 omslag 

 

2291 - 2294 Stukken betreffende vaststellingen en wijzigen van de Algemene 

Politieverordening, 1962-1986; met hiaten.   4 omslagen 

 2291.  1962-1967 

 2292.  1968-1971 

 2293.  1973-1980 

 2294.  1981-1986 
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  2.12.2   Samenwerkingsverbanden 

 

2295 Stukken betreffende het opstellen en bijhouden van een lijst van 

verenigingen in de gemeente Wageningen, 1950-1970.   1 omslag 

  

 

  2.12.3  Toezicht op openbare grond en openbaar water 

 

2296 Stukken betreffende het verplaatsen naar, het beheer over en opheffing 

van het woonwagenkamp nabij de Grebbedijk, (1937-1939) 1932-1971; 

met hiaten.   1 omslag 

 

2297 Stukken betreffende het houden van toezicht op het verzorgen van 

muziek op straat, 1940-1963;  met hiaten.   1 omslag 

 

2298 Stukken betreffende vaststelling van de verordening op de heffing en 

invordering van gelden voor het hebben van een standplaats, het 

kampreglement en de instructie voor de toezichthouder, 1950-1951.  1 

omslag 

 

2299 - 2301 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het hebben van 

leidingen, duikers etc., in gemeentegrond, 1942-1986; met hiaten.   3 

omslagen 
 N.B. Vergunningen verleend aan niet-nutsbedrijven 

 2299.  1942-1959 

 2300.  1960-1969 

2301.  1970-1986 

 

2302 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen en toezicht op 

ligplaatsen van woonschepen, 1950-1980; met hiaten.  1 omslag 

 

2303 - 2304 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling woonwagencentrum Arnhem, 1962-1965, 1977-1979.   2 

omslagen 

 2303.  vaststelling, 1962-1965 

 2304.  wijzigingen, 1977-1979 

 

2305 Stukken betreffende het innemen van vaste standplaatsen voor een 

viskraam en de verkoop van bloemen en planten, 1970-1980; met hiaten.   

1 omslag 

 

2306 - 2307 Stukken betreffende vergunningen en toestemmingen voor het gebruik 

van openbare grond, 1972-1986.  2 omslagen 

 2306.  1972-1980 

 2307.  1981-1986 (hoofdzakelijk luifels en zonneschermen) 

 

2308 Stukken betreffende het in gebruik geven van openbare grond voor het 

uitstallen van goederen op de Hoogstraatpromenade, 1976-1977.   1 

omslag  

 

2309 - 2311 Stukken betreffende het stichten, aanleg en beheer van het 

woonwagenkamp aan de Droevendaalsesteeg, 1980-1984.   3 omslagen 

 2309.  voorbereiding, vergaderingen projectgroep, 1980-1984 

 2310.  stichten, aanleg, 1981-1984 

 2311.  toewijzing standplaatsen, 1981-1984   

 

 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 68 

 2.12.4   Toezicht op hotels en openbare gelegenheden en 

samenkomsten 

 

2312 - 2313 Stukken betreffend het toezicht op bioscopen, 1941-1977; met hiaten.  2 

omslagen 

 2312.  diversen, met het verlenen van bioscoopvergunningen, 1941-1977 

 2313.  plaatselijke commissie van toezicht op bioscopen, (1928) 1946-

1972 

             

2314 Stukken betreffende vaststelling van verordeningen betreffende het 

hebben, gebruiken, oprichten en inrichten van kinderspeeltuinen, 1942-

1943, 1947.  1 omslag  

 

2315. Stukken betreffende het houden van toezicht op hotels en pensions, met 

wijziging van de verordening houdende regelen omtrent hotels enz., open-

bare vermakelijkheden en collecten, 1943-1958; met hiaten.   1 omslag 
N.B. Zie voor de uitvoering van de verordening de stukken betreffende de zwarte 
lijst, inv. nrs. 2316-2318 

 

2316-2318  Stukken betreffende het plaatsen van personen op de “zwarte lijst” in de 

periode 1950-1957, alfabetisch op persoonsnaam.   3 omslagen   
N.B. Het plaatsen op een zwarte lijst betekende dat een bepaalde persoon niet 
meer mocht worden toegelaten in gelegenheden waarin alcoholische drank werd 
geschonken.  Zie ook inv. nrs. 4170-4174 

  2316.  A - H 

  2317.  J - M 

  2318.  O - Z 

 

2319  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor 

circusvoorstellingen, 1954-1973; met hiaten.  1 omslag 

 

2320  Stukken betreffende het toezicht op dansgelegenheden en 

toneelopvoeringen, met afwikkeling van bezwaren tegen bepaalde 

opvoeringen, 1954, 1981-1983.   1 omslag  

 

2321-2324* Stukken betreffende het plaatsen van personen op de “zwarte lijst” in de 

jaren 1958-1973, alfabetisch op persoonsnaam.  (1952) 1958-1974.   4 

omslagen 
  N.B.  Ook stukken uit de periode 1952-1958.   

  2321.*  A - D 

  2322.*  E - J 

  2323.*  K - R 

  2324.*  S – Z 

 

 

  2.12.5   Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 

2325 - 2329 Stukken betreffende het handhaven van de openbare orde in en kort na 

de oorlogsjaren, 1941-1949, 1952.   5 omslagen 

 2325.  uitvoeren bewakingstaken, met financiële afwikkeling, 1941-1949 

 2326.  organisatie van een bewakingsdienst tegen sabotage, 1943-1945 

 2327.  bewaking en opslaan van in beslaggenomen radiotoestellen, 1943-

1947, 1952 

2328.  opleggen beperkende bepalingen t.a.v. jeugdige personen, met 

vaststellen verordening tot bescherming van de jeugd, 1943-1945 

 2329.  inleveren, opsporen en teruggaven van goederen na de re-evacu-

atie, 1945-1948       
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2330-2334* Stukken betreffende het afwikkelen van klachten m.b.t. diverse vormen 

van  overlast, 1942-1986.   5 omslagen 

 2330.*  overlast van buren, 1942-1972 

2331.*  diverse vormen van overlast en hinder, 1950-1972 

 2332.*  diverse vormen van overlast, 1973-1980 

 2333.*  overlast geordend per onderwerp, 1981-1986 

 2334.*  diverse klachten over overlast, chronologisch geordend, 1981- 

  1986 

 

   ---.  Stukken betreffende vaststelling van instructies voor de vrijwilligers en 

andere onbezoldigende ambtenaren van de reserve-gemeentepolitie, 

1961, 1966.   1 omslag    Zie inv. nr. 414 

 

2335-2337* Politierapporten, 1961-1965, 1981-1986.   3 omslagen 
 N.B. Het betreft maandrapporten opgesteld door de gemeentepolitie en 

toegezonden aan de burgemeester ter kennisname.  

 2335.*  1961-1965 

 2336.*  1981-1983 

 2337.*  1984-1986 

 

2338 Stukken betreffende voorbereiding en vaststelling van de 

benzinepompenverordening, 1966-1969.   1 omslag   
 N.B. Niet goedgekeurd door G.S. van Gelderland 

 

 

  2.12.6   Regeling van het alcoholgebruik 

 

2339 - 2343 Stukken betreffende het overschrijven, vervallen, intrekking of weigeren 

van drankwetvergunningen, geordend op volgnummer, (1911) ca. 1931 - 

ca. 1961.   5 omslagen 
 N.B. Met retro-acta 

 2339.  1-80 

 2340.  81-110b 

 2341.  111-130 

 2342.  131-150  

 2343.  151-160 

 

2344 - 2345 Stukken betreffende het verlenen en overschrijven van “volledige 

vergunningen” voor de verkoop van sterke drank in het klein, (1901) 

1941-1961; met hiaten.   2 omslagen 

 2344.  schouwburg Junushoff (Plantsoen 3),  (1901) 1941-1961 

 2345.  Kapelstraat 2, (1932) 1943-1961 

 

2346 Stukken betreffende de bemiddeling bij het verlenen van sociëteits-

vergunningen door G.S. aan het Wageningsch Studentencorps voor de 

sociëteit “Ceres” (Generaal Foulkesweg 1b), (1908) 1942-1963; met 

hiaten. 1 omslag 

 

2347 Staten bevattende opgaven van houders van vergunningen voor de 

verkoop van sterke drank in het klein, met bijlagen, 1942-1968.   1 

omslag 

 

2348 Stukken betreffende het vaststellen van het aantal en toewijzen van 

drankwetvergunningen, (1932) 1945-1965; met hiaten.  1 omslag 

 

2349 Stukken betreffende subsidiëring van het Drankweer comité, met 

jaarverslagen en andere stukken, 1946-1958, 1980, 1984.   1 omslag 
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2350 - 2351 Stukken betreffende het verlenen van ‘verlofen A’ voor het schenken van 

zwak-alcoholische dranken, geordend op persoonsnaam, 1946-1967; met 

hiaten.   2 omslagen 

 2350.  B - P 

 2351.  R - W 

 

2352 Stukken betreffende het verlenen van ‘verlofen B’ voor het mogen 

schenken van alcoholvrije dranken, 1946-1967; met hiaten.   1 omslag 

 

2353 Stukken betreffende vaststelling van een verordening betreffende het 

verstrekken op caféterrassen, 1950.   1 omslag 

 

2354 Stukken betreffende vaststelling van diverse verordeningen n.a.v. de 

invoering van de Drank- en Horecawet, 1967-1969.   1 omslag 
 N.B. Betreft: 

- de dansverordening, met bijbehorende commissie 

- verordening beperking verstrekking alcoholhoudende drank 
- verordening verstrekken alcoholvrije drank 

- terrasverordening 
- verordening leeftijdsgrens bezoekers horecabedrijven 
- verordening nadere inrichtingseisen 

 

 

 2.12.7  Dierenbescherming 

 

2355 Stukken betreffende de bescherming van trekhonden, 1942-1949; met 

hiaten.  1 omslag 
 N.B. Met register 

 

2356 - 2357 Stukken betreffende dierentehuis “De Wagenrenk” aan de Keijenbergse-

weg 18, 1956-1983; met hiaten.   2 omslagen 

2356. uitgifte in erfpacht een perceel grond t.b.v. stichten van een 

dierentehuis, 1956-1957, 1965, 1967 

2357. diversen, o.a. vergunning, overleg als functie als streekasiel, 

1961-1983 

 

2358 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het in bewaring 

hebben van dieren, 1975, 1977-1978.   1 omslag 

 

 

 

 2.13 Gezondheidszorg 
 
 

 2.13.1 Organisatie van de gezondheidszorg 

 

 2.13.1.1 Pieter Pauw Ziekenhuis  

 

2359 Stukken betreffende het aanvaarden van een legaat, sluiten rekening-

courant overeenkomst etc. (1934) 1939-1973; met hiaten.  1 omslag 

 

2360 - 2368 Stukken betreffende het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen 

van de Pieter Pauwstichting “Ziekenzorg” over 1941-1980.  9 omslagen 
 N.B. Vanaf het jaar 1974 was a.g.v. van een wijziging van de statuten 

goedkeuring door de gemeenteraad niet meer nodig 

 2360.  1941-1950 

 2361.  1951-1955 

 2362.  1956-1959 

 2363.  1960-1963 

 2364.  1964-1966 
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 2365.  1967-1969 

 2366.  1970-1971 

 2367.  1972-1973 
 N.B. Alleen jaarrekening 

 2368.  1974-1976, 1979-1980 
  N.B. Zeer incompleet. Ingezonden ter kennisname.  

 

2369 Stukken betreffende de huisvesting, met de aankoop en afstoten van 

gebouwen, 1941-1975; met hiaten.  1 omslag 

 

2370 - 2371 Stukken betreffende de uitbreiding van het ziekenhuis tot 114 bedden, 

1951-1958.   2 omslagen 

2370.  correspondentie, 1951-1958   

2371.  bestek met tekeningen, 1954 

 

2372 - 2373 Stukken betreffende het garanderen van geldleningen i.v.m. kosten 

uitbreiding ziekenhuis, 1953-1978; met hiaten.  2 omslagen 

 2372.  1953-1965 

 2373.  1968-1978 

 

2374 - 2376 Stukken betreffende plannen voor nieuwbouw van het ziekenhuis, 1960-

1969.  3 omslagen 
 N.B. Ook plannen met betrekking tot de bouw van een verpleeghuis 

 2374.  correspondentie, 1960-1966 

 2375.  concept-tekeningen, 1966, 1968    pak 

2376.  correspondentie, 1967-1969   

  

2377 Stukken betreffende het wijzigen van het grondreglement en de statuten 

van de Stichting Pieter Pauw Ziekenhuis, (1863, 1928) 1963, 1969-1975.  

1 omslag 

 

 

  2.13.1.2.  Overige voorzieningen 

 

   ---.  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de instructies en 

rechtspositionele regelingen voor de gemeentegeneesheer en 

gemeentevroedvrouw, 1942-1965. Zie inv. nr. 1972 

 

2378 Stukken betreffende het verzorgen en ondersteuning van geneeskundige 

hulp door de gemeente, o.a. door de gemeente-geneesheer, 1942-1973; 

met hiaten.  1 omslag 

 

2379 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen besmettelijke 

ziekten, 1942-1954; met hiaten.   1 omslag 

 

2380 Stukken betreffende vaststelling van de verordening tot wering en 

bestrijding van onreinheid op lichaam, hoofd en kleren, 1944-1945. 

1 omslag 

 

2381 - 2383 Stukken betreffende regionale samenwerking op het gebied van 

ziekenhuisopvang, uitmondend in het stichten van een protestants-

christelijk streekziekenhuis te Bennekom, (1938) 1944-1954, 1957. 

3 omslagen 

 2381.  (1938) 1944 - 1950 apr 

 2382.  1950 mei - 1951 mrt 

2383.  1951 apr - 1954, 1957 

 

   ---. Stukken betreffende het instellen, functioneren en opheffing van het 

gemeentelijk badhuis, (1925)1953-1968. Zie inv. nr. 483  
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2384 - 2385 Stukken betreffende deelname aan en wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling districtsgeneeskundige- en 

gezondheidsdienst West Veluwe/Valleigebied, 1970-1980.   2 omslagen 

 2384.  oprichten, 1970-1978 

 2385.  wijzigingen, 1978-1980 

 

2386 Stukken betreffende het reageren op provinciale voorstellen op het gebied 

van de ziekenhuissituatie in de regio, 1982-1985.   1 omslag 

 

 

2.13.2  Voedselvoorziening 

 

  2.13.2.1  Voedings- en genotmiddelen 

 

   ---. Stukken betreffende het gemeentelijke slachthuis aan de Pabstsendam, 

(1926) 1944-1966; met hiaten. Zie inv. nr. 484 

 

2387 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de verordening op de 

keuring van waren, 1956-1957, 1966.   1 omslag 

 

2388 - 2389 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling “vleeskeurings-

dienst-slachthuis Renkum-Wageningen”, 1958-1986; met hiaten.  2 

omslagen  
  N.B. Het slachthuis stond in Doorwerth. Het secretariaat van het bestuur zetelde in 

het gemeentehuis te Wageningen. Het archief is gedeponeerd bij het gemeente-

archief 

2388. aangaan, wijzigen en opheffen van de gemeenschappelijke 

regeling, 1958, 1963, 1965-1966, 1971-1972.   1 omslag 

2389. liquidatie en afrekening van de vleeskeuringsdienst, 1973-1986 
 N.B. De liquidatie was anno 1986 nog niet voltooid doordat verschillende 

ex-werknemers nog op wachtgeld stonden. O.a. de voormalige directeur 
die voorzitter van de stichting Wagenrenk was geworden en over wiens 

recht op wachtgeld onduidelijkheid was 

 

2390 Stukken betreffende het vaststellen, wijzigen en intrekken van de 

heffingsverordening vleeskeuringsdienst Wageningen, 1972-1978; met 

hiaten.  1 omslag 

 

2391 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de 

destructieverordening, 1972, 1978.  1 omslag 

 

2392 Stukken betreffende het vaststellen van de vleeskeuringsverordening, 

1972.  1 omslag 
 N.B. De naam van de verordening voluit luidt “verordening op de keuringsdienst 

van slachtdieren en van vlees in de gemeente Wageningen” 

 

2393 - 2394 Stukken betreffend de deelname in de gemeenschappelijke regeling 

vleeskeuringskring “Kring Arnhem”, en toetreden tot de Rijksdienst voor 

de keuring van Vee en Vlees, 1978-1979, 1984-1986.  2 omslagen 

2393. aansluiten bij en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, 

1972, 1978-1979 

2394.  opheffing van de gemeenschappelijke regeling, en toetreden tot de 

Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, 1984-1986 
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  2.13.2.2  Drinkwater 

  

2395 - 2396 Stukken betreffende de vaststelling van de tarieven voor de waterlevering, 

(1931) 1941-1986; met hiaten.  2 omslagen 

 2395. (1931) 1941-1977 

 2396.  1979-1986 

 

2397  Stukken betreffende het beheer van de watertoren op de Wageningse 

berg, 1942-1979; met hiaten.   1 omslag 

 

2398 - 2399 Stukken betreffende het verzorgen van de waterlevering, 1943-1979; met 

hiaten.   2 omslagen 

 2398.  1943-1963 

 2399.  1965-1979 

 

2400 - 2403 Stukken betreffende het verzorgen van drinkwatervoorziening voor de 

gemeente Renkum, (1910) 1950, 1956-1961, 1963-1973.   4 omslagen 

 2400. het niet verlengen van de concessie per 1-1-1960,  sluiten 

overgangsovereenkomst, (1910) 1950, 1956-1960 
  N.B. 1910 Betreft een afschrift van de concessie, en een wijziging uit 1936 

 2401. sluiten overeenkomst en gros, en verkoop van de watertorens te 

Heelsum en Doorwerth aan de gemeente Renkum, 1961   

 2402. fluoridering van het drinkwater, 1963-1965 

 2403. sluiten nieuwe overeenkomst en gros, 1966-1973 

 

2404 - 2406 Stukken betreffende het moderniseren en verbeteren van het 

waterleidingennet, 1957-1968; met hiaten.   3 omslagen 

 2404.  onderzoek KIWA, raadsbesluit tot vernieuwing pompinstallatie, 

1957-1958 

    ---. rapport van het Instituut voor de Drinkwatervoorziening over de 

toekomst van de drinkwatervoorziening in het gebied van 

concessie, 1959   Zie inv. nr. 2400 

 2405. diverse rapporten leidend tot raadsbesluit, 1961-1963 

 2406. bouw nieuw pompstation, 1963-1965, 1968 

    ---. slaan nieuwe bronnen op terrein stichting Oranje Nassau’s Oord, 

1965  Zie inv. nr. 2407 

 

2407 Stukken betreffende het beperken van het waterverbruik in tijden van 

hitte en droogte, 1957-1976; met hiaten.   1 omslag 

 

2408 Stukken betreffende het slopen van het oude en het eventueel bouwen 

van een nieuwe dienstwoning bij het pompstation, 1958-1962, 1966.   1 

omslag 

 

2409 Stukken betreffende het invoeren en stopzetten van de fluoridering van  

het drinkwater, 1960-1973; met hiaten.    1 omslag 

 

2410 Stukken betreffende het pompstation aan de Ritzema Bosweg, 1963-

1980; met hiaten.  1 omslag 

    ---. bouw, 1963-1965, 1968  Zie inv. nr. 2406 

 2410.  beheer, 1968-1980 

  

2411 Stukken betreffende het sluiten van overeenkomsten met stichting Oranje 

Nassau’s Oord en de stichting Studentenhuisvesting Landbouwhogeschool 

voor het hebben van bronnen en leidingen, 1965, 1968, 1978.   1 omslag 
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  2.13.3   Besmettelijke ziekten-bestrijding 

 

2412 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de verordening op de 

heffing en invordering van besmettelijke ziektengelden, (1939) 1948-

1957; met hiaten.  1 omslag 

 

2413 Stukken betreffende het organiseren van een bevolkingsonderzoek voor 

het ontdekken van tuberculose in 1953, en rapporten van verdere 

onderzoeken, 1952-1973; met hiaten.   1 omslag 

 

2414  Stukken betreffende verlenen van subsidie voor en het aanvragen van een 

rijksbijdrage voor baarmoederhalskankeronderzoeken, 1974-1978.   1 

omslag 

 

 

  2.13.4  Aangelegenheden betreffende lijken 

 

  2.13.4.1  Begraafplaatsen 

 

2415 Stukken betreffende het sluiten in 1939 en ontruimen van de algemene 

begraafplaats aan de Generaal Foulkesweg, 1939-1970; met hiaten.  1 

omslag 

 

2416 - 2423 Stukken betreffende het beheer over de algemene begraafplaats aan de 

Diedenweg, 1942-1986; met hiaten.  8 omslagen 
 N.B.  Zie ook inv. nr. 2425 

2416. hermeten van de eigendomstoestand nabij de begraafplaats aan 

de Diedenweg, 1942-1943.  1 omslag 

2417. uitbreiden begraafplaats, 1943-1949 

2418. diverse beheersaangelegenheden, met o.a. geschenk van een 

bank, 1944-1985 

2419. aankoop en onteigening van gronden t.b.v. uitbreiding 

begraafplaats, 1945-1949 

2420. voorbereiding en bouw aula, 1955-1963 

 2421. bouw dienstwoning aan de Buissteeg, en berging,  1963-1967 

2422. wijzigen indeling, 1964-1967 

2423. aanpassingen aan de dienstwoning Buissteeg 2, 1969-1981 

 

2424 Stukken betreffende het beheer van de joodse begraafplaats aan het 

Kerkhofpad, en een familiebegraafplaats op landgoed Belmonte, (1913) 

1943-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

2425 Stukken betreffende het toezicht op de algemene begraafplaats, met 

vaststelling en wijzigen van de verordening op de algemene begraafplaats, 

en vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften, 1950-1979; met hiaten.   

1 omslag 

  

 

  2.13.4.2  Overige stukken 

 

2426 Stukken betreffende het begraven van militairen, met het verstrekken en 

opvragen van informatie, 1941, 1945-1951; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Met een lijst van gesneuvelde en vermiste Nederlandse militairen, en dan 

voornamelijk inwoners van Wageningen 

 

2427 Stukken betreffende het declareren van kosten m.b.t. de graven van 

oorlogsslachtoffers, 1942-1981; met hiaten.   1 omslag 
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2428 Stukken betreffende het begraven, opgraven en herbegraven, 1942-1979; 

met hiaten.   1 omslag 

 

2429 Stukken betreffende het regelen van de doodschouw, met vaststelling van 

de verordening op de lijkschouwing, 1946-1980; met hiaten.  1 omslag 

 

2430 - 2432 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van verordeningen op de 

begraafrechten, 1947-1986; met hiaten.   3 omslagen 

 2430.  1947-1965 

 2431.  1970-1980 

 2432.  1981-1986 

 

 

 

  2.14  Milieuhygiëne 
 

2.14.1 Toezicht op inrichtingen die gevaar, schade of  hinder 

kunnen veroorzaken  

 

2433 - 2434 Stukken betreffende vaststellen, wijzigen en toepassen van 

elektromotorenverordeningen, 1942-1969; met hiaten.   2 omslagen 

2433.  vaststelling en wijzigen van elektromotorenverordeningen, 1942-

1969  

2434.  verlenen van vergunningen, 1944-1948 

 

2435 Stukken betreffende het opgeven aan het kadaster van wijzigingen in de 

staat van de gebouwen of lokalen bestemd voor ziekenverpleging, 

uitoefening van de openbare eredienst en scholen, 1942-1954.   1 omslag 

 

2436 Stukken betreffende vaststelling van een verordening houdende verbod 

tot het oprichten, hebben of  gebruiken van slachterijen, vilderijen of 

penserijen, (1919) 1946.   1 omslag 
 N.B. Verordening op basis van art. 4 van de Hinderwet 

 

2437 Stukken betreffende het vaststellen en intrekken van 

geluidhinderverordeningen, 1984-1985.  1 omslag 

 

 

  2.14.2  Hygiëne van de bodem 

 

2438 Stukken betreffende het voeren van overleg en beantwoording van vragen 

over mogelijke vervuilde locaties, 1983-1986.   1 omslag 

 

2439 - 2442 Stukken betreffende het verrichten van (bodemsanerings-)onderzoeken, 

1982-1986.   4 omslagen 

 2439. Veerstraat 40,  terrein voormalige Gasfabriek, 1982-1986 

 2440. Keijenbergseweg, voormalige stortplaats, 1983-1984 

 2441. Stationsstraat - Plantsoen, bouwplaats Gelders Utrechtse 

Spaarbank, 1984-1985 

 2442. Veerstraat 9-11, voormalige garage, 1986 

 

 

  2.14.3  Milieuhinderlijke stoffen 

 

  2.14.3.1   Afvalstoffen 

 

2443 - 2447 Stukken betreffende vuilnisstortplaatsen, 1941-1983; met hiaten.   5 

omslagen 

 2443.  diverse locaties, 1941-1964 
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 2444.  gebruik, o.a. verpachting sorteerrecht, 1942-1962 

 2445.  zandgat aan de Buissteeg, 1955-1956, 1963-1965 

2446.  stortplaats aan de Keijenbergseweg, 1964-1983 

2447.  kleigaten nabij de steenfabriek “De Kleikamp” in de uiterwaarden,  

          1968-1971 

 

2448 - 2449 Stukken betreffende het inzamelen, opkopen en opslaan van schillen, oud 

papier, glas etc., 1942-1986; met hiaten.  2 omslagen 

2448.  1942-1976 

2449.  1983-1986 

 

2450 - 2452 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de verordening tot 

heffing van rechten voor door de gemeentereiniging verleende diensten, 

1947-1983.   3 omslagen 
 N.B. Betreft o.a.  het ledigen van putten, het ophalen van grofvuil en stortingen op 

de gemeentelijke vuilnisstortplaats 

 2450.  1947-1965 

 2451.  1966-1972 

 2452.  1973-1983 

 

2453 - 2455 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van verordeningen op de 

reinigingsrechten, 1950-1983; met hiaten.   3 omslagen 
 N.B Oude namen waren: ‘Verordening regelende de heffing en invordering van een 

recht voor het ophalen van huisvuil en haardas’, en ‘Verordening op de heffing en 
invordering van een recht voor het ophalen van huis- en bedrijfsvuil’.   

 2453.  1950 - 1966  (recht per 1-1-1966) 

 2454.  1966 (nieuwe verordening per 1-1-1967) - 1976 

 2455.  1977 - 1983 

 

2456 Stukken betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden van 

samenwerking met de gemeenten Ede en Renkum op het gebied van 

vuilverwerking, 1960-1965.   1 omslag 
 N.B. Incompleet.    

 

2457 Stukken betreffende het regelen van het ophalen van huisvuil d.m.v. 

vuilnisemmers en vuilniszakken, met o.a. vaststelling verordening 

vuilverwijdering, 1970-1971.  1 omslag 

 

   ---. Stukken betreffende het bepalen van de verhouding met de “Veluwse 

Nutsbedrijven N.V.”, o.a. het sluiten van overeenkomsten over de inning 

van rioolrechten en de levering van gas en water, 1979-1980.   1 omslag 

 Zie inv. nr. 474 

 

 

  2.14.3.2  Afvalwater 

 

  2.14.3.2.1  Riolering 

 

  2.14.3.2.1.1   Algemeen 

 

2458 - 2459 Stukken betreffende het opstellen van een rioleringsplan in 1961, met 

aanpassingen, door Hasko, 1955-1964.  2 omslagen 

 2458.  1955-1958 

 2459.  1959-1964 

 

2460 Stukken betreffende voorbereiding en vaststelling van 

lozingsverordeningen riolering, 1974-1982.   1 omslag 
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  2.14.3.2.1.2   Aansluitingen van woningen en instellingen 

 

2461 - 2463 Stukken betreffende het aansluiten van percelen op het riool in de periode 

1955-1980, chronologisch geordend.  3 omslagen 

 2461.  1955-1971 

 2462.  1975-1977 

 2463.  1978-1980 

 

2464 - 2465  Stukken betreffende het aansluiten van percelen op het riool in de periode 

1981-1986, alfabetisch op straatnaam geordend.   2 omslagen 

 2464.  B - L 

 2465.  M - W 

 

2466 - 2469 Stukken betreffende het aansluiten van grote complexen op het riool, 

1971-1978.   4 omslagen  

 

2466. complexen Bornsesteeg en Binnenhaven van de 

Landbouwuniversiteit, 1971-1977 

2467. Pieter Pauw ziekenhuis, 1972-1975 

2468. Nederlands  Scheepbouwkundig Proefstation (Haarsteeg 2), 1972-

1976    

2469. complex De Dreijen van de Landbouwuniversiteit, 1976-1978 

   2.14.3.2.1.3  Aanleggen en vervangen van riolering 

 

  2.14.3.2.1.3.1  Nude, Binnenhaven 

 

2470 Stukken betreffende de aanleg van riolering aan de weg Nude en op het 

industrieterrein Nude, 1954-1983; met hiaten.  1 omslag 

 

2471  Stukken betreffende de aanleg van riolering in de te dempen water in de 

Binnenhaven tussen de Van Uvenweg en Marijkeweg, 1958-1959.   1 

omslag 

    

2.14.3.2.1.3.2   Veluvia, de Dreijen, Hamelakkers 

 

2472 - 2474 Stukken betreffende aanleg en vervanging van de riolering in de Veerweg, 

1955-1961, 1983-1986.   2 omslagen, 1 pak  

 2472.  aanleg riolering en trottoirs, 1955-1961 

 2473.  vervanging riolering; correspondentie, 1983-1986 

 2474.  vervanging riolering: bestekken en tekeningen, 1983   pak 

 

2475 Stukken betreffende de aanleg van riolering in het plan Hamelakker II 

(Sahara), 1961.  1 omslag 

 

2476  Stukken betreffende het vervangen van rioleringen nabij de Nassauweg 

e.o., 1977-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

 2.14.3.2.1.3.3 Buurt 

 

2477 Stukken betreffende het plannen, aanvragen van medewerking en laten 

uitvoeren van een rioleringsplan voor de wijk “Volksopbouw”, 1936-1956; 

met hiaten.  1 omslag 
 N.B. Andere namen zijn “Rode dorp” en “de Kamp”. Straten o.a. Celebesstraat, 

Javastraat. 

 

2478 Stukken betreffende aanleg van riolering in de Dijkgraafseweg tussen 

Sportparkweg en Lijnbaanstraat, 1954-1955.  1 omslag 
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2479 Stukken betreffende het vervangen van rioleringen in de wijk de Buurt, 

o.a. Van Uvenweg en van Eckstraat, 1975-1982; met hiaten.   1 omslag 

 

 2.14.3.2.1.3.4  Benedenbuurt, Tarthorst, Wageningen Hoog 

  

2480 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Tarthorsterweg en de 

Floralaan, 1959-1961.   1 omslag 

 

2481 Stukken betreffende vervangen van riolering in de wijken “Patrimonium” 

en “Irene”, 1970-1974, 1978-1979.   1 omslag 
 N.B. Betreft omgeving Postjesweg, ten zuiden van de Geertjesweg 

 

2482 - 2487 Stukken betreffende de aanleg van riolering op Wageningen-Hoog, 1975-

1982, 1985.  5 omslagen, 1 pak 

 2482.  correspondentie, 1975-1979 

 2483.  overeenkomst met gemeente Ede, 1978-1981, 1985 

 2484.  bezwaar- en beroepsprocedure, 1979-1982 

 2485.  correspondentie, 1980-1982 

 2486.  aanbesteding en gunning, 1981 

 2487.  bestek en tekeningen, 1981  pak 

 2.14.3.2.1.3.5   Landelijk gebied 

 

2488 Stukken betreffende het aansluiten van hotel “De Wageningse Berg” op 

het gemeentelijk riool, 1959-1963.   1 omslag 
 N.B. Anno 1963 nog steeds punt van discussie 

 

2489 Stukken betreffende de aanleg van riolering en reconstructie van wegen in 

de omgeving van de Oude Bennekomseweg - Diedenweg - Hollandseweg - 

Bosweg, 1959-1960, 1964-1966.   1 omslag 

 

2490 - 2491 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Hartenseweg, met 

aansluiten van stichting Oranje Nassau’s Oord en bejaardencentrum 

Dennenrust,  

1977-1984.   2  omslagen 

 2490.  1977-1980 

 2491.  1981-1984 

 

2492 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Oranjelaan, 1981-1983.   

1 omslag 

 

2493 - 2494 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de Lawickse Allee, 1983-

1985.  2 omslagen 

 2493.  voorbereiding, 1983-1985 

 2494. aanbesteding, processen-verbaal van opneming, 1985 

   ---. het afsluiten van zakelijk rechten als bedoeld in de Belemme-

ringenwet Privaatrecht t.b.v. de aanleg en instandhouding van  

riolering langs de Lawickse Allee, Huppelpad en Boomgaardweg, 

1985,  Zie inv. nr. 1134 

 

2.14.3.2.1.4  Afvoeren, lozen en  zuiveren  

 

2495 Stukken het onderzoeken naar de mogelijkheden van een bouw van een 

rioolwaterzuiveringinstallatie in Wageningen, 1961-1962, 1966-1968.  1 

omslag 

 

2496 - 2499 Stukken betreffende de bouw van een gemaal aan de Niemeijerstraat, 

1962-1965.   4 omslagen 

 2496.  kredietverschaffing, voorbereiding, 1962-1963 

 2497.  mechanisch bestek en uitvoering, 1962-1965 
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2498.  bouwkundig bestek, uitvoering en oplevering, 1963-1965 

 2499.  vergunning verleend door G.S., bouw trafo-huisje, aankleding dak,  

          1963-1965 

 

2500 Stukken betreffende de bouw van een gemeenschappelijke 

zuiveringsinstallatie met de gemeente Renkum in Renkum, 1969-1972.   1 

omslag 

 

2501 - 2502 Stukken betreffende de overdracht van zuiveringstechnische werken aan 

het zuiveringsschap Veluwe, met stukken over de aanpassingen aan het 

gemeentelijke riool, 1973-1980.   2 omslagen 

 2501.  1973-1976 

 2502.  1977-1980 
 N.B. Met akte van overdracht van het rioolgemaal aan de Niemeijerstraat 

 

2503 - 2504 Stukken betreffende de aanleg van een bergingsriolen, 1974-1977.   2 

omslagen 

2503.  Costerweg, 1974-1977 

 2504.  het Spijk, 1976-1977   

2505 Stukken betreffende vergunningen verleend door Rijkswaterstaat  aan de 

gemeente Wageningen en anderen, voor het mogen lozen op de Rijn en 

de haven, (1933) 1974-1978.   1 omslag 

 

2506 Stukken betreffende het sluiten met een overeenkomst met het 

zuiveringsschap “Veluwe” voor het hebben van een persleiding door de 

uiterwaarden naar de rioolzuiveringsinstallatie te Renkum, 1975-1979.    1 

omslag 

  

2507 Stukken betreffende het aanvragen van een hinderwetvergunning voor 

het rioolgemaal aan Niemeijerstraat, 1975-1976.  1 omslag 
 N.B. Vergunning verleend door G.S. van Gelderland 

 

   ---. Stukken betreffende het verlenen van een recht van opstal aan het 

zuiveringsschap “Veluwe” t.b.v. een bergingskelder aan de 

Niemeijerstraat, 1976-1978.   1 omslag   Zie inv. nr. 1129 

 

2508 Stukken betreffende vergunningen verleend door G.S. van Gelderland 

voor het hebben van rioleringsbuizen en rioolpersleidingen in de Rijn-

bandijk, 1982-1984.   1 omslag 

 

 

 

    2.15  Ruimtelijke ordening 
 

  2.15.1  Planologische organen 

 

2509 Stukken betreffende het inhuren, betalen van en besprekingen met  

stedenbouwkundige ir. Van Emden en het bureau OD 205, 1952-1979; 

met hiaten.   1 omslag 

 

2510 - 2513 Stukken betreffende vergaderingen met stedenbouwkundige ir. S.J. van 

Emden over een algemene herziening van het gemeentelijk uitbreidings-

plan, 1955-1967.   4 omslagen 
 N.B. Uiteindelijk zijn diverse partiële uitbreidingsplannen gerealiseerd. Zie onder 

2.15.2.3 Bestemmingsplannen 

 2510.  1953-1955 

 2511.  1956-1958 

 2512.  1959-1963 

 2513.  1964-1967 
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2514 Stukken betreffende vergaderingen met het ministerie van Volkshuis-

vesting en ruimtelijke ordening, voornamelijk betrekking hebben op 

saneringswijken, 1968-1969.  1 omslag 

 

2515 Stukken betreffende vergaderingen met bureau OD 205 over stedebouw-

kundige aangelegenheden, 1975-1976.   1 omslag 
 N.B. Overleg voortgezet in de stuur- en coördinatiegroep Ruimtelijke ordening. 

 

2516 Agenda’s en verslagen van de stuurgroep Ruimtelijke Ordening, 1976-

1979.   1 omslag 
 N.B. Opgegaan in de coördinatiegroep Ruimtelijke ordening 

 

2517 - 2518 Verslagen van de coördinatiegroep Ruimtelijke Ordening, met bijlagen, 

1976-1984.  2 omslagen 
 N.B. Tussen 1976 en 1979 ambtelijke werkgroep Ruimtelijke Ordening 

 2517.  1976-1980 

 2518.  1981-1984 

 

2519 Stukken betreffende een tweetal overleggen over “lopende en komende 

zaken van planologie, woningbouw etc.”, 1980.   1 omslag 

 

 

  2.15.2  Planologische regelingen 

 

  2.15.2.1  Algemeen 

 

2520 Stukken betreffende vaststelling van de schadevergoedingsverordening, 

en de procedureverordening planschadevergoeding, 1957-1973; met 

hiaten.  1 omslag 
 N.B. De procedureverordening betreft een concept 

 

2521 - 2522 Stukken betreffende het onderzoeken naar de mogelijkheden van 

samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening met de gemeenten 

Ede, Rhenen, Veenendaal en Barneveld, resulterend in een onderzoek van 

professor Lambooy naar de mogelijkheden van een intergemeentelijk 

structuurplan, 1967-1978.  2 omslagen 

 2521.  1967-1974 

 2522.  1975-1978  

 

  ---. Stukken betreffende overleg met de Landbouwuniversiteit over ruimtelijke 

ordening, met vergaderingen van de werkgroep ruimtelijke ordening en 

planning Landbouwuniversiteit – gemeente Wageningen, 1966-1986; met 

hiaten.  Zie inv. nrs. 4177-4180 

 

2523 - 2525 Stukken betreffende het verlenen van ontheffingen en gedogen van 

activiteiten niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, 

alfabetisch geordend op adres, 1973-1986.   3 omslagen 

 2523.  A - G 

 2524.  H - L 

 2525.  M - V 

 

 

  2.15.2.2  Structuurplannen 

 

2526 Stukken betreffende voorstellen, plannen, overleg etc. over het wijzigen 

van het gemeentelijk uitbreidingsplan, 1948-1959; met hiaten.   1 omslag 
N.B. Het uitbreidingsplan is vastgesteld in 1938. 
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2527 - 2529 Stukken betreffende het vaststellen van een structuurplan in 1973 (?), 

1969-1973.   3 omslagen 
 N.B. Structuurplan vermoedelijk nooit vastgesteld 

 2527.  1969 - 1971 sep 

 2528.  1971 okt - 1972 mrt 
  N.B. Met 2e concept 

 2529.  1972 mei - 1973 

 

2530 - 2532 Stukken betreffende het voorbereiden van een structuurplan, met 

vaststelling van de 1e en 2e fasen, 1978-1984.  3 omslagen 

 2530. correspondentie, 1978-1980 

 2531. correspondentie, met vaststelling fase 1 en 2 van het 

structuurplan, 1981-1984 

 2532. rapporten over fase 1 en 2 van het structuurplan, 1981 

 

 

2.15.2.3  Bestemmingsplannen 

 

2.15.2.3.1  Stadscentrum 

 

     -.  Stukken betreffende vaststelling van het partiële uitbreidingsplan “Nude” 

mede betrekking hebbende op gronden nabij de stadsgracht en het 

plantsoen, 1955-1961.   
  N.B. Zie inv. nrs. 2544-2548.  Uitbreidingsplan betreft “gronden in de Nude, het 

Nieuwland (= Binnenhaven) en langs de stadsgracht”. 

 

2533   Stukken betreffende het vaststellen door de gemeenteraad van een 

bestemmingsplan voor het bolwerk “Beckaf”, waaraan door G.S. 

goedkeuring werd onthouden, 1966-1967.  1 omslag 

   

2534 - 2537 Stukken betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden en wensen 

voor een bestemmingsplan Stadscentrum, 1966-1978.  4 omslagen 
 N.B. Ook bekend als het Komplan 

  2534.  1966-1970 

 2535.  1971-1974,  
 N.B. met “Gemeente Wageningen, interim-nota structuurplan en 

bestemmingsplan Stadscentrum” uit 1971 

2536.  1975-1976 

2537.  1977-1978, 
 N.B. Met rapport “Gemeente Wageningen, binnenstad inventarisatie 1976” 

van OD 205 

  

2538 Stukken betreffende het voorbereiden van een bestemmingsplan 

“Stationsstraat/Plantsoen”, 1975-1976.   1 omslag 

 

 

  2.15.2.3.2  Nude - Binnenhaven 

 

2539 - 2541 Stukken betreffende het wijzigen van het gemeentelijk uitbreidingsplan 

1938 betrekking hebbende op Nude, 1940-1944, 1946-1947.  3 omslagen 
 N.B. Betreft het gebied tussen Lawickse Allee, Nude en Costerweg 

 2539.  wijzigen bebouwingsvoorschriften, en bestemming van terrein aan 

de Nude en de Ooststeeg, 1940-1942 
 N.B. Het terrein aan de Nude betreft het terrein van een voormalige 

pannenfabriek dat de bestemming van woonomgeving kreeg. Zie ook inv. 
nr. 2541 

 2540. wijzigen bebouwingsvoorschriften voor percelen langs de wijk 

Nude door te trekken Lawickse Allee, 1942-1944 

 2541. wijzigen bestemming terrein voormalige pannenfabriek aan de 

Nude tot industrieterrein, 1946-1947 
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2542 - 2543 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het partiële 

uitbreidingsplan “Grebbedijk”, 1955-1961.  2 omslagen 
 N.B. Betreft de gronden (industrieterrein) tussen de Grebbedijk en de Nude  

 2542.  vaststelling, 1955-1961 

2543.  wijziging voorwaarde, 1961 

 

2544 - 2548  Stukken betreffende vaststelling van het partiële uitbreidingsplan “Nude”, 

1955-1961.  4 omslagen, 1 pak 
 N.B. Betreft “gronden in de Nude, het Nieuwland (= Binnenhaven)  en langs de 

stadsgracht”. 

  2544.  voorbereiding, 1955-1958 

  2545.  tekeningen behorend bij conceptplannen, 1957-1958  pak  

  2546.  voorbereiding, 1959 

  2547.  vaststelling door gemeenteraad, 1959 

 2548.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, beroepsprocedures, 1959-

1961 

  

2549 - 2551 Stukken betreffende partiële herzieningen van het uitbreidingsplan 

“Nude”, 1961-1977; met hiaten.   3 omslagen 

 2549.  kleine aanpassingen i.v.m. het onthouden van goedkeuring aan 

bepaalde onderdelen, 1961-1962 

 2550.  herziening m.b.t. wijk Nude, 1967-1969 

 2551.  herziening voorschriften, 1976-1977 

 

2552 - 2553 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “jachthaven 

1978”,  1976-1979.   2 omslagen 
 N.B. Terrein tussen Grebbedijk en het havenkanaal 

 2552.  voorbereiding, 1976-1978 

 2553.  vaststelling en goedkeuring, 1979 

 

2554 Stukken betreffende het voorbereiden van  een bestemmingsplan voor het 

terrein van het voormalige hotel “Hof van Gelderland” aan de Nudestraat, 

1977.   1 omslag 

 

2555 - 2561 Stukken betreffende vaststelling en  herziening van de voorschriften van 

het bestemmingsplan “Nude 1980”, 1978-1986.  7 omslagen 
 N.B. Bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen Grebbedijk, Lawickse 

Allee, Marijkeweg en Costerweg. 

 2555.  voorbereiding, 1978-1979 

 2556.  voorbereiding, 1980 jan - 1980 apr (mei) 

 2557.  voorbereiding: o.a. ter inzage legging, bezwaarschriften, 1980 mei 

- 1980 okt 16 

2558.  vaststelling door gemeenteraad, 1980 okt 17 - 1980 nov 

 2559.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1980 dec - 1981 

 2560.  beroepsprocedures, 1981-1984 

 2561.  herzien van de voorschriften, 1981-1986 

  

2562 - 2563 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “jachthaven 

1981”, 1980-1983.    2 omslagen 

 2562.  voorbereiding en vaststelling, 1980-1982 

 2563.  goedkeuring, 1982-1983 

 

 

  2.15.2.3.3   Stadsbrink 

 

2564 - 2566 Stukken betreffende vaststelling van het uitbreidingsplan “Stadsbrink”, 

1956-1959.   3 omslagen 

 2564.  voorbereiding, 1956-1957 
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 2565.  procedure, 1957-1958 

 2566.  vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring, 1958-1959 

 

2567 - 2569 Stukken betreffende het vaststellen en herzien van het uitbreidingsplan 

“Stadsbrink Zuidzijde”, 1960-1964.   3 omslagen 
 N.B. Betreft het blok tussen Stadsbrink, Stationsstraat, Gerdesstraat en 

Bevrijdingsstraat 

 2567.  vaststelling uitbreidingsplan “Stadsbrink Zuidzijde”, 1960-1961 

 2568.  herziening overgangsbepaling, 1962 

 2569.  complete herziening in 1964, 1961, 1963-1964 

 

2570 Stukken betreffende het vaststellen van het uitbreidingsplan “Stadsbrink 

noordwestzijde”, 1960-1961.  1 omslag 

  

2571 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan 

“Stadsbrink Noordzijde”, 1961, 1980.   1 omslag 

 

2572 - 2573 Stukken betreffende plannen voor eventuele bestemmingsplannen, 1969-

1978.  2 omslagen 

 2572.  voormalig stationsemplacement en omgeving, 1969-1978 

 2573.  reconstructie Stadsbrink in relatie met bouwplan hoek 

Rooseveltweg, 1977 

 

 

2.15.2.3.4  Bergpoort, Veluvia, Veerstraat 

 

2574 Stukken betreffende vaststelling van een partiële herziening van het 

uitbreidingsplan  voor de aanleg van een toegangsweg van de Generaal 

Foulkesweg naar de uiterwaarden, 1956-1958.  1 omslag 
 N.B. Deze toegangsweg had oostelijk van de Wilhelminaweg moeten komen 

 

2575  Stukken betreffende vaststellen en herzien van het partieel 

uitbreidingsplan “Ritzema Bosweg-West”, 1960-1961.   1 omslag 
 N.B. Gebied tussen ca. Veluviaweg en Arboretumlaan. 

 

2576 - 2581 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Bergpoort-

plan”, 1960-1968.  6 omslagen 
 N.B. Bestaat uit 2 gedeelten ter weerzijde van de Bergpoort:  

- perceel Stationsstraat – Gerdesstraat – Bevrijdingsstraat – Bergstraat 
- perceel Veerstraat – Rustenburg - Spijk. 

Het plan omvatte de aanleg van een traverse via de Stationsstraat en Stadsgracht 
naar de te bouwen woonwijk in de Uiterwaarden 

 2576.  1960 - 1962 

 2577.  1963 - 1965 jan 

 2578.  1965 feb - 1966 jun 

 2579.  1966 jul - 1966 nov 

 2580.  1967 - 1968, met vaststelling door de gemeenteraad 

 2581.  1968, goedkeuring door G.S. van Gelderland 

 

2582 Stukken betreffende vaststelling van het partiële uitbreidingsplan voor het 

gebied aan de noord-westzijde van de Generaal Foulkesweg, 1961-1962.   

1 omslag 
 N.B. Betreft het gebied rond sociëteit “Ceres” 

 

2583  Stukken betreffende vaststelling van het partieel uitbreidingsplan “plan 

zwembad”, gelegen aan het Rustenburg, 1962-1963.   1 omslag 

 

2584 - 2585 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het partiële uitbreidings-

plan “Grindweg”, 1964-1967.  2 omslagen 
 N.B. Gronden ten zuiden hoek Bevrijdingsstraat – Otto van Gelreweg.  
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 2584.  vaststelling, 1964-1966   

 2585.  partiële herziening, 1966-1967 

 

2586 Stukken betreffende het voorbereiden van een bestemmingsplan 

“Gedeelte Veerstraat 1979”, met stopzetten procedure, 1978-1979.   1 

omslag 

 

   ---.  Stukken betreffende concept-bestemmingsplannen nabij de wijk Veluvia 

vermoedelijk gerealiseerd in bestemmingsplan “De Buurt 1982”, 1978, 

1980 

---. bestemmingsplan “Oude Eekmolenweg/Harnjesweg”, 1978  Zie 

inv. nr. 2630 

---. bestemmingsplan “Churchillweg 1980 (nabij Ceresstraat)”, 1980  

          Zie inv. nr. 2632 

 

2587 - 2592 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Veluvia 

1983”.   6 omslagen  
 N.B. Begrensd door Ritzema Bosweg, Arboretumlaan, westzijde landgoed “Hinkel-

oord”, Bergpad, Veerstraat, Wilhelminaweg, Generaal Foulkesweg en Bevrijdings-
straat. 

 2587.  voorbereiding, bezwaarschriften, 1982-1983 

 2588.  vaststelling hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder 

t.b.v. nieuwe woningen, 1982-1986 

2589.  voorbereiding, 1984 

 2590.  vaststelling door gemeenteraad, 1984 

 2591.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1984-1985 

 2592.  beroepsprocedures bij Raad van State, 1985-1987 

 

2593 - 2596  Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Veerstraat 

1983”, 1979-1986.  4 omslagen 
N.B. Begrensd door Bergstraat, Generaal Foulkesweg, Wilhelminaweg, Grebbedijk 
en de stadsgracht 

 2593.  voorbereiding, 1979-1983  

 2594.  ontwerp, bezwaarschriften, 1983 

2595.  vaststelling door gemeenteraad, 1983-1984 

 2596.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, beroepsprocedures bij 

Raad van State, 1984-1986.  

 

2597 - 2598 Stukken betreffende het wijzigen en uitvoeren van bestemmingsplan 

“Veerstraat 1983”, 1984-1986.   2 omslagen 

 2597.  vaststellen uitwerkingsplan “Veerstraat-noordzijde 1985”, 1984-

1986 

  2598.  wijzigen i.v.m. bouw woningen op hoek Rustenburg/Spijk, 1986 

  

 

  2.15.2.3.5   De Dreijen, Hamelakker, Belmonte 

 

2599  Stukken betreffende een partiële herziening van het gemeentelijke 

uitbreidingsplan betreffende het Hamelakkerplan en De Dreijen (tussen 

Arboretum - Diedenweg - Ritzema Bosweg),  1952-1955.   1 omslag 

 

2600 - 2606 Stukken betreffende vaststelling en herzieningen van het uitbreidingsplan 

“Hamelakkers”, 1953-1961, 1964-1965.   7 omslagen 

 2600. voorbereiding, 1953-1956 

 2601. vaststelling door gemeenteraad, gedeeltelijk goedkeuring door 

G.S. van Gelderland, 1956-1957 

 2602. beroepsprocedure bij Raad van State, 1957-1958 

 2603. voorbereiding herziening, 1958-1959 
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 2604. vaststelling herziening, gedeeltelijke goedkeuring, beroeps-

procedure, 1959-1961 

 2605. vaststellen overgangsbepaling, 1961 

 2606. complete herziening, 1964-1965 

 

2607 Stukken betreffende het vaststellen een partiële herziening van het 

uitbreidingsplan voor de “Westberg”, 1956-1957.   1 omslag 
 N.B. Betreft het perceel gelegen tussen Generaal Foulkesweg, Hesselink van 

Suchtelenweg en Westbergweg.  

  

2608 Stukken betreffende het vaststellen van het uitbreidingsplan “Den Dreijen” 

in 1963, met bezwaar- en beroepsprocedure en wijzigen, 1962-1966, 

1980.  1 omslag  

 

2609 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Abersonlaan - 

Boeslaan”, 1971-1974.   1 omslag 
 N.B.  Heeft betrekking op de Edelmanlaan 

  

2610 - 2612 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van het bestemmingsplan 

“Hamelakkers 1978”, 1976-1979, 1981-1986.   3 omslagen 
 N.B. Gebied begrensd door Diedenweg, Ritzema Bosweg en Generaal Foulkesweg 

  2610.  voorbereiding, 1976-1979 

 2611.  vaststelling en goedkeuring, 1979 

 2612.  wijzigen voorschriften, 1981-1986 

 

2613 Stukken betreffende het voorbereiden van bestemmingsplan “Belmonte”, 

1978-1979.   1 omslag 
 N.B. Betreft het gebied tussen Bosrandweg en Ritzema Bosweg 

 

   ---. Stukken betreffende het voorbereiden van het uitwerkingsplan 

“Englaan/Boeslaan 1986 1e fase”, 1980, 1986-1987.    
 N.B. Uitwerking van het Hamelakkerplan 1978. Zie het archiefblok vanaf 1987 

  

 

  2.15.2.3.6   De Buurt 

  

   ---. Stukken betreffende een herziening van gemeentelijk uitbreidingsplan 

1938 voor een terrein tussen Lawickse Allee, koningin Julianastraat, 

verlengde Dijkgraafseweg en Haagsteeg, 1949-1950   Zie inv. nr. 2670. 

Betreft o.a. bouw laboratorium 

 

2614 - 2616 Stukken betreffende voorbereiden van het uitbreidingsplan “Buurtplan”, 

z.j., 1957-1966.   3  omslagen 
 N.B. Plan opgesplitst in Noord, Oost,  Zuid en West 

 2614.  z.j., 1957, 1959  

 2615.  1958-1962 

 2616.  1963-1966 

  

2617 - 2620 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan 

“Buurtplan Noord”.   4 omslagen  
 N.B. Gebied begrensddoor de Van Uvenweg, Narcissenstraat, Sportstraat, 

Buurtseweg, Kampweg, Dijkgraafseweg, Julianastraat 

 2617.  vaststelling uitbreidingsplan, 1964-1965 

 2618.  partiële wijziging voor gronden ten zuiden van de Gravinnestraat, 

1965-1967 

 2619.  plannen voor een herziening i.v.m. renovatie van de Bloemen-

buurt, 1974 
  N.B. Ook partiële herziening “plan 1938” 

 2620.  herziening voorschriften, 1976-1977 
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2621 - 2622  Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan   

“Buurtplan Oost”, 1964-1965, 1976-1977.   2 omslagen 
 N.B. Ten oosten van de Stadsbuurt. Gebied tussen Vergersweg, Churchillweg, 

Beatrixlaan, Ritzema Bosweg, Churchillweg, Harnjesweg, Sportstraat. Gedeelte 
valt onder “Benedenbuurt 1981”  

 2621.  vaststelling uitbreidingsplan, 1964-1965 

 2622.  herziening voorschriften, 1976-1977 

 

2623 - 2625 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan 

“Buurtplan Zuid”, 1964-1967, 1976-1978.   3 omslagen 
N.B. Gebied tussen Lawickse Allee, Julianastraat, Dijkgraafsweg, Harnjesweg en 
Churchillweg. Zie voor Olympiaplein ook inv. nr. 2570 en 2571 

  2623.  vaststellen uitbreidingsplan, 1964-1966 

  2624.  partiële herziening voorschriften, 1976-1977 

 2625.  verklaring geen bezwaar m.b.t. bouw woningen en garages aan 

het Olympiaplein, 1978 

 

2626 - 2627 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan 

“Buurtplan West”, 1964-1965, 1976-1977.   2 omslagen 
 N.B. Gebied begrensd tussen Van Uvenweg, Julianastraat en Lawickse Allee 

 2626.  vaststellen uitbreidingsplan, 1964-1965 

 2627.  partiële herziening voorschriften, 1976-1977 

 

2628 - 2632 Stukken betreffende het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen, 

1977-1980.   5 omslagen 
 N.B. Plannen vermoedelijk opgenomen in het bestemmingsplan “De Buurt 1982”  

 2628. bestemmingsplan “gedeelte Dijkgraafseweg-zuidzijde” tussen  

               Sumatrastraat en Celebesstraat, 1977-1979 
  N.B. Alleen ontwerp. Betreft wijzigen bestemmingsplan “Buurtplan Zuid” 

 2629. bestemmingsplan “Harnjesweg-Churchillweg”, 1977, 1979-1980.               
  N.B. Betreft voormalig Coberco-terrein. Tot en met ontwerp  

 2630. bestemmingsplan “Oude Eekmolenweg/Harnjesweg”, 1978  
  N.B. Alleen ontwerp.  Betreft wijzigen bestemmingsplan “Buurtplan Oost” 

 2631.  bestemmingsplan “Van Uvenweg-Noordzijde”, 1979.    1 omslag 

 2632. bestemmingsplan “Churchillweg 1980 (nabij Ceresstraat)”, 1980  
  N.B. Alleen ontwerp. Betreft wijzigen bestemmingsplan “Buurtplan Oost” 

 

2633 - 2636 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van het bestemmingsplan 

“De Buurt 1982”.   4 omslagen 
 N.B. Begrensd door Stadsbrink, Lawickse Allee, Binnenhaven, noordzijde 

Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation, Van Uvenweg en Churchillweg 

 2633.  voorbereiding en ontwerp, 1980-1983 

 2634.  bezwaarschriften, vaststelling door gemeenteraad, 1983 

 2635.  vaststelling door G.S. van Gelderland, 1984 

 2636.  partiële herziening voorschriften, 1984-1986 

 

 

  2.15.2.3.7   Ooststeeg, Tarthorst e.o.  

 

  ---.   Stukken betreffende het wijzigen in het gemeentelijk uitbreidingsplan uit 

1938 van bebouwingsvoorschriften en de bestemming van een terrein aan 

de Ooststeeg, 1940-1942. Zie inv. nr. 2539 

 

 ---.    Stukken betreffende het herzien in het gemeentelijk uitbreidingsplan uit 

1938 voor het gebied tussen Vergersweg, Grindweg, Tarthorsterweg en 

Floralaan  (Bloemenbuurt),  1949-1950  Zie inv. nr. 2670 

 

2637 Stukken betreffende vaststelling van het uitbreidingsplan “Ooststeeg”, 

1956-1959.   1 omslag 
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 N.B. Heeft betrekking op “gronden nabij de Ooststeeg”. Betreft een herziening van 
uitbreidingsplan “Landelijk Gebied”  

 

2638 - 2641 Stukken betreffende vaststelling van het partiële uitbreidingsplan “plan 

Tarthorst”, 1958-1965.   4 omslagen 
 N.B.  Betreft de wijk Haverlanden en een gedeelte van de wijk de Hoef en 

Ooststeeg. Voor nadere uitwerking zie de herziende versie uit 1971  

 2638.  voorbereiding, 1958-1960 

 2639.  voorbereiding, 1961 - 1962 feb 

 2640.  voorbereiding, 1962 jul - 1964 

 2641.  vaststelling en goedkeuring, 1964-1965 

 

2642 - 2648 Stukken betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan “Tarthorst 

1e herziening”, 1968-1971.   7 omslagen 
 N.B. Betreft de wijken Haverlanden, De Hoef, Tarthorst, Roghorst en Ooststeeg. 

 2642.  voorbereiding, 1968 

 2643.  voorbereiding, 1969 

 2644.  contacten met organisatiegroep Tarthorst, 1969-1970 

 2645.  adviezen deskundigen op voorstellen organisatiegroep Tarthorst, 

1970  

 2646.  voorbereiding, 1970 

 2647.  vaststelling door gemeenteraad, 1970-1971 

 2648.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1971 

  

2649 - 2650 Stukken betreffende het vaststellen van partiële herzieningen van het 

bestemmingsplan “Tarthorst 1e herziening”, 1972-1974.  2 omslagen 

 2649.  herziening voorschriften, 1972-1973 

 2650.  wijzigen bestemming 3 terreintjes ten noorden van de 

Gruttoweide, 1973-1974 

 

2651 - 2655 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Ooststeeg-

zuid 1985”, 1979-1980, 1985-1986.   5 omslagen 
 N.B. Gebied ten zuiden van de Ooststeeg, ten westen van De Hoef en ten oosten 

van de Haagsteeg, en betreft het gebied rond de Leeuweriksweide (wijk De Hoef). 

Voorheen onderdeel van het bestemmingsplan Landelijk Gebied-west.  

 2651.  voorbereiding, 1979-1980 

 2652.  inspraak, 1981 jan - 1981 apr 

 2653.  inspraak, 1981 mei - 1983, 1986 

 2654.  vaststelling door gemeenteraad, 1984-1985 

 2655.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1985-1986 

 

2656 - 2659 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Tarthorst 

1980”, 1980-1982.   4 omslagen  
 N.B. Heeft betrekking op de woongebieden Pomona, de Hoef, Ooststeeg, 

Tarthorst, Roghorst, Haverlanden en Bloemenbuurt (ten noorden van de Van 

Uvenweg) en de groengordel ten noorden van de Nijenoordallee 

 2656.  voorbereiding, procedure, 1980-1981 

 2657.  vaststelling door gemeenteraad, 1981 

 2658.  gedeeltelijke goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1981-1982 

 2659.  tekeningen behorend bij de goedkeuring door G.S., 1982 

 

2660 - 2663 Stukken betreffende herzieningen van het bestemmingplan “Tarthorst 

1980”, 1981-1986.    4 omslagen 

 2660.  herziening voorschriften, 1981-1986 

 2661.  wijziging ex.art. 11 WRO m.b.t. perceel De Hoef  49, 1984 

 2662.  wijziging bestemming voormalig tuincentrum aan de Ooststeeg, 

1984-1986 

 2663. wijziging i.v.m. uitbreiding sporthallencomplex De Bongerd, 1984-

1986 
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2664 - 2665 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Asterstraat- 

Haverlanden 1985”, 1984-1986.  2 omslagen 
 N.B. Heeft betrekking op het woonwagenkamp  

2664.  voorbereiding en vaststelling door gemeenteraad, 1984-1986 

 2665.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1986 

              

2666 - 2668 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Pomona 

1985”, 1984-1986.   3 omslagen 
 N.B. Heeft betrekking op het gebied bekend als “de Boomgaard”.   

 2666.  voorbereiding, 1984-1985 

 2667.  vaststelling door de gemeenteraad, 1985-1986 

 2668.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1986 

 

 

2.15.2.3.8  Bovenbuurt 

 

2669 - 2670 Stukken betreffende het wijzigen van het gemeentelijke uitbreidingsplan 

1938 voor gronden gelegen in de Bovenbuurt, 1946-1950.   2 omslagen 

2669 bestemming terrein gelegen op de hoek Oude Bennekomseweg -  

          Geertjesweg, 1946-1948. 
  N.B. Omgeving Jagerskamp, Nobelstraat 

 2670.  drietal gebieden waaronder het gebied tussen Vergersweg, 

Grindweg, Tarthorsterweg en Floralaan  (Bloemenbuurt),  1949-

1950 
  N.B. Grindweg heet nu Churchillweg, Tarthorsterweg heet vermoedelijk nu 

Haverlanden 
  De andere 2 gebieden zijn: 
  - gronden langs nieuwe verkeersweg, lopend vanaf kruispunt 

Diedenweg - Hollandseweg via Lagesteeg naar gemeentegrens 
(Mansholtlaan) 

  - gebied tussen Lawickse Allee, Julianastraat, verlengde Dijkgraafseweg 
en Haagsteeg       
     

2671 - 2674 Stukken betreffende vaststelling en partiële herziening van het 

uitbreidingsplan “Bovenbuurt”, 1954-1958, 1960.   4 omslagen 

 2671.  voorbereiding, 1954-1957 

 2672.  procedure, 1957 

 2673.  vaststelling en goedkeuring, 1957-1958 

 2674.  partiële herziening, 1960 

 

2675 Stukken betreffende een generale herziening van het uitbreidingsplan 

“Bovenbuurt”, 1961-1963.   1 omslag 

 

2676 - 2680 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van het bestemmingsplan 

“Bovenbuurt 1976”,  1974-1986; met hiaten.   5 omslagen 

 2676.  voorbereiding, 1974-1976 

 2677.  procedure, 1976 

 2678.  vaststelling en goedkeuring, 1976-1977 

 2679.  partiële herzieningen en wijzigingen van voorschriften, 1981-1986 

 2680.  wijziging bestemming perceel Eykmanstraat 5, 1984 

  

2681 - 2682 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Geertjesweg / 

Nobelweg (Plantenziektenkundige Dienst)”, 1981-1983.   2 omslagen 
 N.B. Betreft Geertjesweg 15  

 2681.  voorbereiding, vaststelling door gemeenteraad, 1981-1982 

 2682.  vaststelling door G.S. van Gelderland, 1982-1983 

 

2683 - 2684 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan  “Jagerskamp / 

Oude Bennekomseweg (Conex)”, 1981-1983, 1985.  2 omslagen 
 N.B. Betreft Oude Bennekomseweg 50 
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 2683.  voorbereiding, vaststelling door gemeenteraad, 1981-1982 

 2684.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, vertrek Conex, 1982-1983, 

1985  

 

 

2.15.2.3.9   Benedenbuurt 

 

2685 Stukken betreffende herzieningen van het gemeentelijke uitbreidingsplan 

betrekking op de Benedenbuurt, 1951-1953.  1 omslag 
 N.B. Betreft: 

- terrein Begrensd door Meidoornplantsoen, Sleedoornplantsoen en Ribeslaan 
- strook grond langs de Diedenweg 
- gebied tussen Oude Bennekomseweg, Hovystraat, Lindenlaan en 

Eekmolenweg 

2686 Stukken betreffende vaststelling van het partiële uitbreidingsplan 

“Mouterij Nederland”, 1962-1963.  1 omslag 
 N.B. Betreft hoek Churchillweg - Beatrixlaan 

 

2687 Stukken betreffende vaststelling van het partiële uitbreidingsplan “hoek 

Grindweg / Geertjesweg”, 1964-1965.   1 omslag 
 N.B. Grindweg heet momenteel Churchillweg 

   ---.  Stukken betreffende vaststelling van het uitbreidingsplan “Buurtplan-

Oost”, betrekking hebbende op de gronden tussen Beatrixlaan, Ritzema 

Bosweg en Churchillweg, 1964-1965, 1976-1977:  zie inv. nrs. 2621-2622 

 

2688 - 2692 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Benedenbuurt 

1981”,  1981-1986.   5 omslagen 
 N.B. Gebied begrensd door Geertjesweg, Diedenweg, Ritzema Bosweg en 

Churchillweg 

  2688.  voorbereiding, 1981-1982 

 2689.  vaststelling door gemeenteraad, 1982 

 2690.  goedkeuring door provincie, 1982-1983  

 2691.  partiële herzieningen van de voorschriften, 1982-1986 

 2692.  wijziging bestemming Veluviaweg 17 (voormalige kleuterschool  

          “Kleuterland”), 1985  

 

 

  2.15.2.3.10   Wageningen Noordwest 

 

2693 - 2705 Stukken betreffende het voorbereiden en vaststellen van het 

bestemmingsplan “Noordwest 1985”,  1976-1986.   13 omslagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 2693.  voorbereiding, 1976-1977 

 2694.  diverse rapporten OD205, 1977 

 2695.  voorbereiding, 1978 

 2696.  inspraak, 1978-1979 

 2697.  voorbereiding, 1979 jan - 1979 feb 

 2698.  voorbereiding, 1979 mrt - 1979 nov 

 2699.  diverse rapporten OD205, 1979-1980 

2700.  inspraak, 1980 

2701.  voorbereiding, 1980 - 1981 mei 

 2702.  voorbereiding, 1981 okt - 1986 

 2703.  behandelen van een ontwerp, 1985-1986 

 2704.  vaststelling door gemeenteraad, 1986 

 2705.  goedkeuring door G.S. in 1986, beroepsprocedure, 1986-1988 

 

 

  2.15.2.3.11  Wageningen Hoog 

 

2706 - 2708 Stukken betreffende vaststelling van het uitbreidingsplan “Wageningen 

Hoog”, 1954-1959.   3 omslagen 
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 N.B. Betreft gebied begrensd door Papenpad, Keijenbergseweg, Hartenseweg en 
Hollandseweg 

 2706.  voorbereiding, 1954-1956 

 2707.  vaststelling, 1956-1957 

 2708.  goedkeuring door G.S., beroepsprocedure bij Raad van State, 

1957-1959 

 

2709 - 2711  Stukken betreffende een herziening van het uitbreidingsplan “Wageningen 

Hoog” in 1960, 1959-1962.   3 omslagen 

 2709.  voorbereiding, 1959-1960 

 2710.  vaststelling en goedkeuring, 1960-1961  

 2711.  partiële herziening bebouwingsvoorschriften, 1962  

 

2712 -  2715 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Wageningen 

Hoog herziening 1970”, 1967-1971.  4 omslagen 

 2712.  voorbereiding, 1967 feb - 1967 aug 

 2713.  voorbereiding, 1967 sep - 1970 

 2714.  vaststelling door de gemeenteraad, 1970 

 2715.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1970-1971  

 

2716 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Wageningen 

Hoog (Hertenbosch)”, 1972-1975.  1 omslag 
 N.B. Tussen Hartenseweg, verlengde Heidepark, Marterlaan en Hollandseweg 

 

2717  Stukken betreffende het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar 

ex.art. 19 W.R.O. voor het wijzigen van het verkavelingsplan “Zuidereng”, 

1974-1979.  1 omslag 
 N.B. Gronden globaal gelegen tussen Papenpad, Dassenboslaan, Keijenbergseweg 

en gemeentegrens 

 

2718 Stukken betreffende het voorbereiden van een bestemmingsplan 

“Wageningen Hoog 1977”, (1971) 1974-1977.   1 omslag 
 N.B.  Procedure mogelijk niet verder doorgezet. 

 

 

2.15.2.3.12  Landelijk gebied 

 

  2.15.2.3.12.1  Algemeen  

 

2719 - 2720 Stukken betreffende herzieningen van het gemeentelijke uitbreidingsplan 

1935 betrekking hebbende op gronden in het Landelijke Gebied, 1942-

1947, 1950.  2 omslagen 

 2719. i.v.m. reconstructie Oude Diedenweg - Hollandseweg - Lagesteeg,  

1942-1947, 1950 
  N.B. De Lagesteeg lag ter hoogte van de Mansholtlaan. 

 2720. vergroting begraafplaats aan de Oude Diedenweg, 1945-1946 

    ---. gronden langs nieuwe verkeersweg, 1949-1950. 
  N.B. Zie inv. nr. 2670. Bedoelt wordt de Mansholtlaan. 

 

2721 - 2725 Stukken betreffende vaststelling en herzien van het uitbreidingsplan in 

hoofdzaken voor het Landelijke gebied, 1954-1962.   5 omslagen  
 N.B. Betreft al het niet-bebouwde gebied. De noordgrens m.b.t. het stadscentrum 

is de Van Uvenweg - Dolderstraat 

 2721.  voorbereiding, procedure, 1954-1957 

 2722.  vaststelling, gedeeltelijke goedkeuring, 1957-1958 

 2723.  beroepsprocedure, 1958-1960 

 2724.  voorbereiden, vaststellen en goedkeuring 1e herziening, 1958-1961 

 2725.  herziening overgangsbepaling, 1962 
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2726 - 2727 Stukken betreffende vaststelling van het partiële uitbreidingsplan 

“Keijenbergseweg (I.T.A.L.)”, 1957-1959, 1962.   2 omslagen 
 N.B. Zie inv. nrs. 2730 voor herziening en heropname in het plan voor het 

Landelijke Gebied 

 2726.  voorbereiding, 1957-1959 
  N.B. Bekend als uitbreidingsplan Oostereng 

 2727.  vaststelling, 1962 

 

2728 - 2732 Stukken betreffende een complete herziening van het uitbreidingsplan in 

hoofdzaken voor het Landelijke Gebied, 1960-1966.  5 omslagen   

2728.  voorbereiding, 1960-1962 

 2729.  voorbereiding, 1963 

 2730.  vaststelling door gemeenteraad, 1963 

 2731. gedeeltelijke goedkeuring door G.S. van Gelderland, beroeps-

procedures, 1963-1965 

 2732.  voorbereiden van herzieningen, 1965-1966 

 

2733 Stukken betreffende het voorbereiden van de bestemmingsplannen 

“Gedeelten landelijk gebied 1976” en “Landelijk Gebied-West (herziening 

1976)”, (1970) 1974-1977.   1 omslag 
 N.B. Het plan “Gedeelten landelijk gebied 1976” heeft betrekking op de gronden 

waarvoor in de bestemmingsplannen Landelijk gebied West en Oost geen goed-
keuring van G.S. werd ontvangen, dan wel buiten deze bestemmingsplannen 
werden gelaten.  

 

2.15.2.3.12.2  Landelijk Gebied  West 

 

2734 - 2737 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk 

Gebied-West”, 1966-1970.   4 omslagen 
 N.B. Ten westen van de Grintweg en de westgrens van de bebouwing. 

 2734.  voorbereiding, 1966-1967  

 2735.  voorbereiding, 1968 

 2736.  vaststelling door gemeenteraad, 1969 

 2737.  gedeeltelijke goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1969-1970 

 

 ---. Stukken betreffende het voorbereiden van de bestemmingsplannen 

“Gedeelten landelijk gebied 1976” en “Landelijk Gebied-West (herziening 

1976)”, (1970) 1974-1977. Zie inv. nr. 2733   

 

2738 - 2739 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van het bestemmingsplan 

“Grintweg-noordwest 1978”, 1978-1979, 1981-1986.   2 omslagen 
 N.B. Betreft de woningen Grintweg 301 - 315 

 2738.  vaststelling en goedkeuring, 1978-1979 

 2739.  wijzigen voorschriften, 1981-1986 

 

2740 Stukken betreffend het voorbereiden en vaststelling door de 

gemeenteraad van het bestemmingsplan “woonwagencentrum 

Droevendaalsesteeg”, 1980-1982.  1 omslag 

 

2741 - 2744 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van het bestemmingsplan 

“Huppelpad e.o. 1985”, 1984-1986.   4 omslagen                                     
 N.B. Betreft de Nude, met het Huppelpad en de Boomgaardweg.  

 2741.  voorbereiding, 1984 - 1985 mei 

 2742.  voorbereiding, 1985 juni - 1985 sep 

 2743.  vaststelling door gemeenteraad, 1985-1986 

 2744.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1986 
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2.15.2.3.12.3  Landelijk gebied Oost 

 

2745 - 2748  Stukken betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan “Landelijk 

gebied-oost”, 1966-1970.   4 omslagen 
 N.B. Gebied ten oosten van de lijn Grintweg (Van Uvenweg), Diedenweg, Ritzema 

Bosweg, Generaal Foulkesweg en Westbergweg 

 2745.  voorbereiding, 1966 - 1967 mrt 

 2746.  voorbereiding, 1967 apr - 1969 

 2747.  vaststelling door gemeenteraad, 1969 

 2748.  gedeeltelijke goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1970 

 

2749   Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Plan Bosweg”, 

1966-1967.   1 omslag 
 N.B. Betreft bebouwing nabij Bennekomseweg en Oude Diedenweg 

 

2750 Stukken betreffende het partieel herzien van bestemmingsplan “Landelijk 

Gebied-oost” i.v.m. het wijzigen van de bestemming van het hotel “De 

Wageningse Berg”, 1970-1971.  1 omslag 

 

2751 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan 

“Waterwingebied”, 1970-1971.   1 omslag 
 N.B. Betreft het gebied ten oosten van de Wageningse berg en nabij de Generaal 

Foulkesweg en Veerweg, ongeveer gelijk aan het Arboretum Belmonte.  

 

2752 - 2757 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “camping De 

Engh”, met bezwaar- en beroepsprocedures, 1973-1984.   6 omslagen 

 2752.  voorbereiding, 1973-1976 

 2753.  voorbereiding met bezwaarprocedure, 1977-1979  

 2754.  vaststelling door gemeenteraad, beroepsprocedure, 1979-1980 

 2755.  beroepsschriften ingediend bij G.S. van Gelderland, 1979 

 2756. gedeeltelijke goedkeuring door G.S. van Gelderland, besluit tot 

beroepsprocedure tegen het onthouden van goedkeuring van een 

gedeelte van het bestemmingsplan, 1980 

 2757. beroepsprocedure bij Raad van State, onherroepelijk worden 

bestemmingsplan, 1981-1984 

 

2758 - 2759 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Oranjelaan 

1984”, 1978-1986.   2 omslagen 
 N.B. Heeft betrekking op noodwoningen opgericht in 1946.  

 2758.  voorbereiding, vaststelling door de gemeenteraad, 1978-1985 

 2759.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1985-1986 

 

2760 Stukken betreffende het voorbereiden van het bestemmingsplan 

“Bennekomseweg (villa Margaretha)”, 1979-1980. 1 omslag 

  

2761 Stukken betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan “Manege”, 

1979-1981.  1 omslag  
 N.B. Betreft gronden nabij hotel “Nol in ’t Bosch” aan de Hartenseweg/ 

Geertjesweg  

 

2762 Stukken betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan 

“Sportterreinen (Vada en SSS)”, 1979-1981.   1 omslag 
 N.B. Betreft gronden nabij en ten oosten van de Diedenweg en ten noorden en ten 

zuiden van de Dolderstraat 

 

2763 Stukken betreffende het partieel herzien van het bestemmingsplan 

“Landelijk Gebied-oost”  m.b.t. de bebouwingsmogelijkheden van het 

sportcomplex “De Zoom”, 1982-1986.   1 omslag 
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2764 Stukken betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan “Buissteeg 

1986”,  1984-1986.   1 omslag 
 N.B. Betreft percelen waaraan goedkeuring werd onthouden bij de vaststelling van 

bestemmingsplan camping “De Engh”. 

 

 

2.15.2.3.13  Uiterwaarden 

  

2765 - 2774 Stukken betreffende vaststelling, goedkeuring en vernietiging van de 

goedkeuring door de Raad van State  van bestemmingsplan Uiterwaarden, 

1954-1976.   10 omslagen 

 2765.  voorbereiding, 1954-1956 

 2766.  voorbereiding, 1957-1961   

 2767.  voorbereiding, 1962 - 1963 okt 

 2768.  voorbereiding, 1963 dec - 1966 mei 4 

 2769.  voorbereiding, 1966 mei 20 - 1967 

 2770.  definitief ontwerp, overleg met provincie, 1967-1968 

 2771.  vaststelling door gemeenteraad, 1967-1968  

 2772.  goedkeuring door G.S. van Gelderland, 1968-1969 

 2773.  beroepsprocedures bij Raad van State, 1969 - 1975 jul 

 2774.  beroepsprocedures bij Raad van State, 1975 aug - 1976 

 

2775 - 2778 Stukken betreffende vaststelling van het bestemmingsplan “Roeibaan”, 

1966-1977; met hiaten.   4 omslagen 
 N.B. Betreft het gebied “De Strang” 

 2775. voorbereiding bestemmingsplan “roeibaan-Renkum”, 1966-1967 
  N.B. Opgesteld namens de gemeente Renkum voor het gebied dat i.h.k.v. 

een gebiedswijziging werd overgeheveld naar de gemeente Wageningen     

 2776. voorbereiding bestemmingsplan “roeibaan-Wageningen”, 1966-

1967 

 2777. vaststelling door de gemeenteraad, 1967-1968 

 2778. goedkeuring door G.S. van Gelderland, met beroepsprocedure, 

1968-1977 

 

2779 Stukken betreffende het voorbereiden van bestemmingsplan 

“Uiterwaarden II”, 1969-1970.   1 omslag 
 N.B. Betreft globaal het gebied tussen het Havenkanaal en de Pabstsendam 

 

2780 Stukken betreffende het voorbereiden van een bestemmingsplan voor de 

Uiterwaarden, 1978-1980.   1 omslag 
 N.B. Met rapport “Schetsontwerp Uiterwaarden gemeente Wageningen” van de 

Landbouwhogeschool 

 

  

2.15.2.4  Wederopbouwplannen 

 

2781 - 2785 Stukken betreffende vaststelling, aanvullen en wijzigen van het 

Wederopbouwplan 1945, 1945-1961; met hiaten.  5 omslagen  

 2781.  vaststelling wederopbouw, 1945-1947 

 2782.  vaststelling toewijzingsprijzenkaarten, 1950-1951 

 2783.  vaststelling kernplan, 1951-1952 

 2784.  plannen voor wijzigingen, 1951, 1955, 1957 

 2785.  gedeeltelijke intrekking, 1961 

 

  

  2.15.2.5   Regionale regelingen 

 

2786 Stukken betreffende reacties van de gemeente Wageningen op (ontwerp-

streekplannen,  1965-1985; met hiaten.   1 omslag 
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  2.16  Ontsluiting en exploitatie van gronden 
 

 

  2.16.1  Algemeen 

 

2787 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de 

bouwexploitatieverordeningen, 1960-1974; met hiaten .    1 omslag 

 

 

  2.16.2   Per wijk 

 

  2.16.2.1   Centrum, Nude, Binnenhaven 

 

2788 Stukken betreffende het plannen van het ophogen tot industrieterrein van 

gronden nabij de haven, 1946-1950.   1 omslag 

 

2789 Stukken betreffende verbreding van het Spijk en aanleg van een brug 

over de Stadsgracht  (Spijk-Bowlespark), 1954-1956.   1 omslag 

 

2790 - 2797 Stukken betreffende realisatie van het Nudeplan, 1955-1970; met hiaten.   

8 omslagen  

 2790. bouwrijp maken Nudeplan-Noord, 1955-1959 

 2791. exploitatieoverzichten, 1960-1962, 1964, 1968-1970 

 2792. diversen: o.a. plaatsen van bolwerken, 1960-1962 

 2793. bestek 1: maken rioleringen, wegverhardingen en waterlopen, 

1961 

 2794. bestek 1a: maken rioleringen en wegverhardingen, omleggen 

rioleringen, 1963 

 2795. bestek 2: maken rioleringen en wegverhardingen in en nabij 

Stadsgracht, Nieuweweg, Mennonietenweg, Nudestraat en 

Emmapark, 1961 

 2796. bestek 3: maken rioleringen en wegverhardingen voor de 

Plantsoenweg, en bouwen brug over de Stadsgracht, 1962-1963 

 2797. bestek 6: maken rioleringen en het graven van sloten nabij de 

Prinses Marijkeweg, 1963-1964 

 

2798 Stukken betreffende de exploitatieopzet van het Bergpoortplan, 1966-

1969.   1 omslag 

 

2799 Stukken betreffende het plan Plantsoenweg-Oost (tussen Junushoff en 

Stationsstraat), 1966-1968.   1 omslag 

 2799.  exploitatieopzet, 1966-1967 

   ---. uitvoering, met concept-bestek m.b.t. aanleg rijweg met riolering, 

1968    Zie inv. nrs. 3235-3236 

 

2800 Stukken betreffende de herziening van de exploitatieopzet van het 

Plantsoenwegplan, 1977-1980.   1 omslag 

 

  

  2.16.2.2   Buurt, Stadsbrink 

 

2801 Stukken betreffende de uitvoering van het Sportparkweg(Vergersweg-) 

plan en het Vergerswegplan 2e deel, 1947-1952, 1957, 1976.   1 omslag 
 N.B.  Betreft de zogenaamde Bloemenbuurt, zowel ten noorden als ten zuiden van 

de Van Uvenweg.  De Sportparkweg is anno 2002 een onderdeel van de Van 
Uvenweg 
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2802 - 2805 Stukken betreffende de realisatie van het Haagsteegplan, 1950-1954.   4 

omslagen 
 N.B. Betreft  gebied aan de beide kanten van de Van Uvenweg van de Lawickse 

Allee - Van Eckstraat (o.a. Irenestraat, Bernhardstraat) 

 2802.  raadsbesluit, exploitatieschema’s, 1950-1954 

 2803.  duiker, pompgemaal, 1952-1953  

 2804.  diverse werkzaamheden, 1952-1953 

 2805.  aanleg riolering, reconstructie van wegen, 1954  

 

2806 - 2809 Stukken betreffende het bouwrijp maken van het Buurtplan, met aanleg 

van de Rooseveltweg (noord-zuid verbinding), 1960-1973; met hiaten.   4 

omslagen   

 2806. bestek I: aanleg Stadsbrink 1e fase, verharding Koningin 

Julianastraat,  1960-1961 

 2807. bestek II; bouwrijpmaken omgeving koningin Julianastraat, en het 

rioleren van de Dijkgraaf, 1961 

 2808. aanleg 1e fase van een noord-zuid verbinding tussen de Van 

Uvenweg en de Kampweg, 1965-1966 

 2809. aanleg van wegen en riolering tussen Kampweg en Stadsbrink, 

waarin opgenomen de 2e fase van de noord-zuid verbinding, 1968-

1969, 1972-1973  

 

2810 - 2812 Stukken betreffende realisatie van het Buurtplan Zuid, 1961-1970; met 

hiaten.  3 omslagen 

 2810.  aanleg Stadsbrink 1e fase, 1961, 1965-1967    

 2811.  aanleg parkeerterreinen nabij de Stadsbrink, 1969 

 2812.  aanleg Stadsbrink 2e fase, 1970 

 

2813 Stukken betreffende herzieningen van de exploitatieopzet van het 

Buurtplan Noord-Zuid, 1973-1977, 1979-1980.   1 omslag 

 

2814 Stukken betreffende vaststelling van de exploitatieopzet en sanering van 

het Coberco terrein (Harnjesweg-Churchillweg), 1976-1983.   1 omslag  

 

 

  2.16.2.3  Bovenbuurt 

 

2815 - 2816 Stukken betreffende de realisatie van het Bovenbuurtplan II, 1957-1961.   

2 omslagen 
 N.B. Tussen Dolderstraat en Hollandseweg 

 2815.  exploitatieoverzichten, 1957-1959 

 2816.  bestekken voor maken van rioleringen en wegverhardingen, aanleg 

Diedenweg, reconstructie Grindweg, 1959-1961 

 

 

  2.16.2.4  Benedenbuurt 

 

2817 Stukken betreffende het bouwrijp maken van gronden in het 

Postjeswegplan, 1947-1957; met  hiaten.   1 omslag 

 

 

2.16.2.5  Hamelakkers 

 

2818 - 2819 Stukken betreffende het bouwrijp maken van Hamelakkerplan II, 1958-

1964.  2 omslagen 

 2818.  overeenkomst m.b.t. maken van rioleringen en wegverhardingen, 

1958 

 2819.  uitvoering, 1958-1964 
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  2.16.2.6  Ooststeeg, Tarthorst,  Haverlanden 

 

 ---. Stukken betreffende de uitvoering van het Sportparkweg (Vergersweg-) 

plan en het Vergerswegplan 2e deel, 1947-1952, 1957, 1976.   1 omslag 

 Zie inv. nr. 2801. 
N.B. Betreft de zogenaamde Bloemenbuurt, zowel ten noorden als ten zuiden van 
de Van Uvenweg.  De Sportparkweg is anno 2002 een onderdeel van de Van 
Uvenweg 

 

2820 Stukken betreffende het bouwrijp maken van het Ooststeegplan (bouw 

100 Oostenrijkse woningen), 1956-1961.   1 omslag 

 

2821 - 2826 Stukken betreffende vaststellen en herzien van de exploitatieopzet voor 

het Tarthorstplan, 1966-1974.    6 omslagen 

 2821.  1966-1967 

 2822.  1968-1969 

 2823.  1970 - 1972 jan 

 2824.  1972 feb - 1972 mrt 

2825.  1972 jun - 1974 

2826.  1975-1976, 1979 

 

2827 Nota “Enkele gegevens t.b.v. uitbreidingsplan “Tarthorst””, van de 

organisatiegroep “Tarthorst”, ca. 1969.   1 stuk 
 N.B. Van bewoners over de nadelen van nieuwbouwwijk Nude 

 

2828 - 2830 Stukken betreffende het instellen, vergaderen en opheffen van de 

begeleidingscommissie Tarthorstplan, 1970-1974.   3 omslagen  

 2828.  instelling, benoeming leden, opheffing, 1970-1974 

 2829.  vergaderingen, 1970-1971 

 2830.  vergaderingen, 1972-1973 

 

2831 Stukken betreffende instelling, vergaderingen en opheffing van het 

werkteam Tarthorst, 1970-1974.  1 omslag 

 

2832 Stukken betreffende het inschakelen en beëindiging van de samenwerking 

met stichting “Nieuwe Woonvormen” bij de uitwerking van het 

Tarthorstplan, 1970-1971.   1 omslag   

 

2833 Stukken betreffende het verrichten van een woningmarktonderzoek m.b.t. 

de wensen en eisen t.a.v. het Tarthorstplan door het I.V.O., 1970-1971, 

1975.   1 omslag 

 

2834 - 2837 Stukken betreffende het nader uitwerken van het Tarthorstplan, 1971-

1979.   4 omslagen 

 2834.  1971 jan - 1971 jun 

 2835.  1971 jul - 1971 dec 

 2836.  (1971) 1972-1973 

 2837.  1974-1979 

 

2838 - 2844 Stukken betreffende de uitvoering van het Tarthorstplan, 1971-1980.  7 

omslagen 

 2838.  aanleg wegen in deelplan Pomona-Noord, o.a. de Hoef, 1971-1973 

 2839.  aanleg riolering en toegangswegen, 1972-1973 

  2840:  aanleg randwegen en vijverpartijen: concept-bestek, 1972 

 2841.  aanleg randwegen en vijverpartijen: uitvoering, 1972-1973, 1975 

 2842.  aanleg vijverpartij nabij de Rijnsteeg, 1975-1976 

 2843.  aanleg riolering bij het winkelcentrum en 265 woningen, 1975-

1976 
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 2844. aanleg riolering aan de Kemphaanweide-Gruttoweide en omgeving 

(Ooststeeg), en verdere afwerking, 1975-1980 

  

2845 - 2846 Stukken betreffende het ontwikkelen van plannen voor de bebouwing  van 

het centrumgebied in het Tarthorstplan, 1972-1975.   2 omslagen 

 2845.  1972-1974 

 2846.  1975 

 

2847 - 2851 Stukken betreffende de aanleg van het Haagsteegtracé (Kortenoord Allee) 

als onderdeel van het Tarthorstplan, 1972-1981.    5 omslagen 

 2847.  1972-1974 jun. 

 2848.  1974 jul - 1974 dec 

 2849.  1975 jan - 1975 okt 

 2850.  1975 dec - 1977 
             N.B. Met bestek over de demping van de Binnenhaven 

 2851.  1978-1981 

 

2852 -  2855 Stukken betreffende het bouwrijp maken van Ooststeeg-Zuid, 1982-1987.   

4 omslagen 

 2852.  1982 - 1984 mei 14 

 2853.  1984 mei 15 - 1984 dec 

 2854.  1985 - 1986 mei 

 2855.  1986 jul - 1987 

 

2856 Stukken betreffende het bezwaarschriften m.b.t. het bouwrijp maken van 

Ooststeeg-Zuid, o.a. m.b.t. voor het mogen lozen van afvalwater en 

hemelwater in vijverpartijen, 1983-1985.   1 omslag 

 

 

  2.16.2.7   Wageningen-Hoog 

 

2857 - 2859 Stukken betreffende het bouwrijp maken van gronden in Wageningen-

Hoog, 1955-1968; met hiaten.  3 omslagen 

 2857.  verkaveling en bouwrijp maken complex Woodhouse, 1955-1957 

 2858.  bouwrijp maken Heideparkplan, 1959-1961 

2859.  vaststellen exploitatieopzet plan de Driest, 1967-1968 

 

2860 - 2861 Stukken betreffende realisatie van het plan “Zuider-Eng”, 1974-1985;  

met hiaten.   2 omslagen  

 2860. afsluiten exploitatieovereenkomsten, overdracht strookje grond, 

etc. 1974-1985 

 2861. vaststellen exploitatieopzet, 1979-1985 

 

 

  2.16.2.8  Uiterwaarden 

 

  2.16.2.8.1  Beleidsbepaling  

 

  ---. Stukken betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan 

“Uiterwaarden”, 1954-1976.  Zie inv. nrs. 2765-2774 

 

2862 - 2866 Stukken betreffende het voorbereiden van het Uiterwaardenplan, 1956-

1967; met hiaten.   5 omslagen 

 2862. rapport “Uitbreiding van de gemeente Wageningen in de 

uiterwaarden” van Rijkswaterstaat, 1956 

 2863. verdere voorbereiding, opdrachtverstrekking aan Hasko, 1959-

1961, 1965 
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 2864. rapport “Kwelonderzoek uiterwaardenplan Wageningen” van het 

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, met bijlagen, 1960-

1962 

 2865. “rapport over het Uiterwaardenplan van de gemeente Wageningen” 

van Hasko, 1962.   1 stuk 

 2866.  rapport “Gemeente Wageningen, uiterwaardenplan 1966” van 

Hasko, en stukken betreffende de behandeling in B&W, 1966-

1967.   1 omslag 

 

2867 Stukken betreffende instelling en de rapportage van de interdepartemen-

tale werkgroep Uiterwaarden die de financiële problematiek rond de uit-

voering moest onderzoeken, 1971-1972.    1 omslag 

   

2868 - 2869 Stukken betreffende reacties van burgers en politieke partijen op het 

Uiterwaardenplan, 1972-1976.  2 omslagen 

 2868.  1972-1973 

 2869.  1974-1976 

 

2870 Stukken betreffende het voeren van diverse overleggen (voornamelijk met 

de rijksoverheid) over het uitvoeren en alternatieven voor het 

Uiterwaardenplan, 1972-1975.   1 omslag 

 

2871 Stukken betreffende de behandeling van de nota Uiterwaardenplan in de 

gemeenteraad, en reacties van de werkgroep 2001, 1973.   1 omslag 

 

2872 Stukken betreffende instelling en samenstelling rapport “Verkenning van 

woningbouwmogelijkheden van de gemeente Wageningen 2001” van de 

provinciale werkgroep Woningbouwmogelijkheden Wageningen, en 

reacties op diverse rapporten, 1973-1974.   1 omslag 

  

2873 Rapport “Wageningen 2001; een ruimtelijk alternatief” van de werkgroep 

Werkgroep 2001, en rapport “Wageningen-West” van de Landbouw-

hogeschool over de consequenties voor haar, 1974.  2 stukken 
 N.B. Zie voor reacties etc. inv. nr. 2872 

 

2874 Stukken betreffende opstellen en behandelen van het “rapport van de 

werkgroep Inventarisatie Woningbouwmogelijkheden Wageningen”, 1974-

1975.   1 omslag 
N.B. In de werkgroep zaten mensen van de Landbouwhogeschool, het ministerie 
van Landbouw, en de gemeente. Onderzocht werden de mogelijkheden voor een 
alternatief voor het Uiterwaardenplan 

 

 

  2.16.2.8.2  Uitvoering van compenserende werken 

 

2875 - 2876  Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst voor het versneld 

afgraven van gronden in de Schoutenwaarden (gem. Randwijk) t.b.v. de 

realisatie van het uiterwaardenplan, 1961-1970.   2 omslagen 

  2875.  1961-1966 

  2876.  1967-1970 

 

2877 Verslagen van de werkgroep uiterwaarden, met bijlagen, 1966-1971.   1 

omslag 

 

2878  Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst met Lyndense 

Fonds van Kerk en Zending voor het afgraven van gronden i.h.k.v. het 

verrichten van compenserende werken t.b.v. de uiterwaardenplan, 1966-

1970, 1973-1974.   1 omslag 
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2879 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond in de gemeente 

Randwijk van de familie Bijleveld voor het kunnen verleggen van de 

zuidelijke veerstoep van het Lexkesveer, 1967-1968.   1 omslag 

 

2880 Stukken betreffende het plannen van compenserende werken i.h.k.v. de 

voorbereiding van het Uiterwaardenplan,  1967-1971.   1 omslag 

 

 

  2.16.2.8.3    Voorbereiding uitvoering 

 

2881 Stukken betreffende besprekingen, lijst van werkzaamheden, plannen 

uitvoering etc., 1960-1971; met hiaten.  1 omslag 

 

2882 Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van de exploitatieopzet van 

het Uiterwaardenproject, 1962-1974.   1 omslag 

 

2883 Stukken betreffende het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren 

van waterstaatkundige werken op beide oevers i.h.k.v. het Uiterwaarden-

plan, 1965-1975.   1 omslag 

 

   ---.    Verslagen van de werkgroep uiterwaarden, met bijlagen, 1966-1971. 

 Zie inv. nr. 2877 

 

2884 Stukken betreffende het aanvragen van een vergunning voor het 

verleggen van de Rijnbandijk op de rechter Rijnoever, en aanvraag voor 

een concessie voor een indijking,  i.v.m. uitvoering van het Uiterwaarden-

plan, 1967-1970.  1 omslag  

 

2885 Stukken betreffende voorbereiden van de uitvoering, 1968-1972.   1 

omslag  

 

2886 - 2887 Stukken betreffende het plan voor het verplaatsen van de jachthaven naar 

de Schoutenwaard, 1969-1972, 1977.   2 omslagen 
 N.B. Plan in het kader van de realisatie van de Uiterwaardenplan. Beide plannen 

niet doorgegaan 

 2886.  1969 - 1970 okt. 

 2887.  1970 nov - 1972,  1977  

 

 

  2.16.2.8.4  Afwikkeling, overige stukken 

 

2888 Stukken betreffende diverse overleggen, notities, krantenknipsels en 

brieven over het Uiterwaardenplan, 1956-1976; met hiaten.  1 omslag 
 N.B.  Grotendeels afschriften. Omslag geeft wel in het kort de geschiedenis van 

het Uiterwaardenproject weer.  

 

2889  Rapport over de geschiedenis en geïnvesteerde bedragen van het 

Uiterwaardenproject, 1976.   1 stuk 
 N.B. Auteur onbekend, vermoedelijk ambtelijk rapport. 

 

2890 - 2891 Stukken betreffende de financiële afwikkeling, met overdracht van 

gronden in de Uiterwaarden aan de Stichting Beheer Landbouwgronden, 

1977-1979.   2 omslagen 
 N.B. Stukken van voor september 1977 zijn niet aangetroffen, o.a. het raads-

besluit van 29-8-1977 over de financiële afwikkeling ontbreekt.  

 2890.  1977 sep - 1977 nov 21 

 2891.  1977 nov 22 - 1979 
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  2.17   Volkshuisvesting 
 

  2.17.1  Algemeen 

 

2892 Stukken betreffende vergaderingen van de werkgroep coördinatie 

woningbouw in samenhang met ruimtelijke ordeningsvraagstukken, en de 

contractgroep woningbouw, 1975-1985; met hiaten.  1 omslag 

 

2893 Stukken betreffende instelling en vergaderingen van het Breed Overleg 

Volkshuisvesting, 1983-1986.  1 omslag 

 

 

  2.17.2  Woningbehoefte, -voorziening en -telling 

 

  2.17.2.1  Woningbehoefte en -voorziening 

 

2894 - 2895 Stukken betreffende het aanvragen van extra bouwvolume voor bepaalde 

groepen,  1946-1951, 1955.  2 omslagen 

 2894.  medewerkers Landbouwhogeschool, 1946-1949 

 2895.  gerepatrieerden, medewerkers industrie, 1946-1951, 1955 
  N.B. Met lijst van gerepatrieerden  

 

2896 - 2906 Stukken betreffende het aanvragen en verdelen van de 

woningbouwcontingentering over de jaren 1947-1980.   11 omslagen 

 2896.  1947, 1948 

 2897.  1949 

 2898.  1950 

 2899.  1951, 1953 

 2900.  1954-1956 

 2901.  1957-1964 

 2902.  1965-1967 

 2903.  1968-1971 

 2904.  1972-1974 

 2905.  1975-1977 

 2906.  1978-1980 

 

2907 - 2908 Stukken betreffende enquêtes naar de behoefte van woningen voor 

specifieke doelgroepen, 1948-1956; met hiaten.  2 omslagen 

2907. ten behoeve van personeel van bedrijven, 1948-1953 

2908. ten behoeve van de landbouwwetenschappelijke sector, 1953-1956.    

 

2909 - 2910 Stukken betreffende het opstellen van rapport “Gemeente Wageningen, 

woningtekort en bouwprogramma” in 1950, met supplement in 1952, 

1950-1953.   2 omslagen 

 2909.  rapport, 1950-1951 

 2910.  supplement, 1952-1953 

 

2911 Stukken betreffende het opstellen van het rapport “Gemeente 

Wageningen, woonruimtevraagstuk,  mei 1953”, 1951-1954.   1 omslag 

 

2912 Stukken betreffende het bespreken van een concept “Woningbouwnota 

1977”, 1977, 1979.   1 omslag 

  

2913 Stukken betreffende het behandelen van de “Noodta Woonruimte- en 

Bouwbeleid Wageningen” opgesteld door de PSP/PPR fractie, 1979.   1 

omslag 
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2914  Stukken betreffende het opstellen en bijstellen van de “Nota voor de 

woningbouw in de gemeente Wageningen voor de jaren 1982 en 

volgende”, 1982-1983.   1 omslag 

 

2915 Stukken betreffende het vaststellen van de woningbehoefte o.a. in relatie 

met streekplannen etc., 1981-1986.   1 omslag 
 N.B. Met een overzicht anno 1983 

 

2916 Nota’s over o.a. inbreidingsmogelijkheden, woningbehoefte en 

bouwmogelijkheden voor de periode 1985-2001,  1983-1985.    1 omslag 

 

 

  2.17.2.2  Woningvoorraad, -registratie en -telling 

 

2917 - 2918 Woningtellingen, 1947, 1956.    3 stukken 

 2917.  Woning- en gezinstelling, 1947    1 stuk 

 2918.  Algemene woningtelling, met aanvullende tabellen, 1956    2 

stukken  

 

2919 Nota “het woonruimtevraagstuk in Wageningen” uit 1955, met overzichten 

van de stand van woningzoekenden, 1952-1960; met hiaten.   1 omslag 

 

2920 Stukken betreffende het opstellen van woonruimterapporten, 1961-1966; 

met hiaten.  1 omslag 

 

2921 - 2922 Stukken betreffende de beantwoording van een kwalitatief 

woningonderzoek van de provincie Gelderland, 1971, 1973.  1 omslag en 

1 pak 

 2921.  correspondentie, 1971, 1973    omslag 

 2922.  kwaliteitskaarten, 1973   pak 

 

2923 Stukken betreffende het opgeven van de woningvoorraad aan het C.B.S., 

1982-1984.   1 omslag 

 

 

  2.17.3   Eisen aan woningen en terreinen 

 

2924 Stukken betreffende het verlenen van ontheffingen voor bebouwings-

voorschriften, met afschriften van vastgestelde bebouwingsvoorschriften, 

(1938) 1942-1952; met hiaten.   1 omslag 

 

2925 - 2927 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van rooilijnvoorschriften, 

1942-1966.  3 omslagen 

  2925.  1942-1952 

 2926.  1953-1955 

 2927.  1956-1966 

 

2928 - 2929  Stukken betreffende het wijzigen van de bouwverordening, 1942-1965.   

2 omslagen 

 2928.  1942-1959 

 2929.  1960-1965 

 

2930 Stukken betreffende de organisatie van het bouw- en woningtoezicht, 

1944-1960; met hiaten.   1 omslag 

 

2931 Stukken betreffende intrekking van het achtergevel rooilijnvoorschrift van 

het terrein “Ziekenzorg” van de Pieter Pauwstichting, 1953-1955.   1 

omslag 
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2932 Register van aangevraagde bouwvergunningen over de jaren 1954-1972.   

1 band 

 

2933 Stukken betreffende het stellen van eisen aan de inrichting van het terrein 

bij het nieuwe kantongerechtsgebouw in het Bowlespark, 1961-1964.   1 

omslag 

 

2934 - 2937 Stukken betreffende de gemeentelijke schoonheidscommissie, 1966-1980.  

4 omslagen 

 2934.  instelling en benoeming leden, 1966-1980 

 2935.  jaarverslagen over 1968-1978 

 2936.  notulen 1968-1978; met hiaten 

 2937.  notulen 1979-1980 

 

2938 - 2942 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van een bouwverordening, 

1967-1984; met hiaten.  5 omslagen 

 2938.  vaststelling en 1e wijziging, 1967-1968 

 2939.  2e t/m 4e wijziging, en wijzigen ‘nadere regelen’, 1968-1972 

 2940.  5e wijziging, en wijzigen ‘nadere regelen’, 1972-1974 

 2941.  6e en 7e wijziging, 1978-1979 

 2942.  8e t/m 10e wijziging, en wijzigen ‘nadere regelen’, 1980-1984 

 

2943 Stukken betreffende opgaven aan G.S. van verleende bouwvergunningen, 

1967-1980.   1 omslag 

 

2944 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de bouwverordening 

logiesgebouwen, 1974-1982; met hiaten.  1 omslag 

 

 

2.17.4  Gebruik en onderhoud aan woningen 

  

  2.17.4.1  Gebruik, onderhoud en sanering 

  

 2.17.4.1.1  Woningontrekking, onbewoonbaarverklaringen 

 

2945 Stukken betreffende het onttrekken van woningen aan de 

woningvoorraad, 1947-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

2946 Woningonderzoeksrapporten van onbewoond verklaarde woningen, 

alfabetisch op straatnaam, 1954-1969; met hiaten.  1 omslag 

 

 

  2.17.4.1.2   Sanering, krotopruiming 

 

  2.17.4.1.2.1  Algemeen 

 

2947 - 2949 Stukken betreffende het slopen van woningen, opstallen en het laten 

verwijderen van illegale bouwsels, 1961-1975, 1981-1986; met hiaten.   3 

omslagen 

 2947.  1961-1975: algemeen, op straatnaam A t/m J 

 2948.  1961-1975: op straatnaam, K t/m V 

 2949.  1981-1986 

 

2950 Stukken betreffende vaststelling van het plan voor het saneren en 

renoveren van vooroorlogse woningwetwoningen (saneringsplan 1967), 

1966-1967.  1 omslag 
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2951 Stukken betreffende het behandelen van het rapport van 

gemeenteraadslid Vogt over verbetering van woningen van de voormalige 

bouwvereniging “Irene”, 1967.    1 omslag 

 

2952 Stukken betreffende overleg met de Stichting voor Bijzonder Gezins- en 

Wijkwerk en de werkgroep Sanering, met het behandelen van het rapport 

“Stadssanering in maatschappelijk perspectief”, 1968-1973.   1 omslag 

 

2953 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de 

krotontruimingsverordening 1971, met regelen voor verhuis- en 

herinrichtingskosten, 1970-1980.   1 omslag 

 

2954 Stukken betreffende het aanspannen van ontruimingsprocedures tegen 

het weigeren van medewerking bij renovatie door bewoners, 1973-1975.   

1 omslag 

 

2955 Stukken betreffende onderzoeken naar de prioriteit van de eerstvolgende 

renovatie c.q. saneringsplan, 1975.   1 omslag 
 N.B. Vanenburgstraat/Matenstraat kreeg prioriteit voor de woonwijk Irene 

 

2.17.4.1.2.2   Stadscentrum 

 

2956 - 2957 Stukken betreffende het aanvragen van bijdragen bij het Rijk voor het 

saneringsplan Binnenstad-Noord, 1966-1980; met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Betreft het gebied tussen Stationsstraat, Hoogstraat, Walstraat en het 

Plantsoen. Gerealiseerd als Plantsoenweg-Noord 

 2956.  voorbereiding, aanvragen bijdrage bij het Rijk (afgewezen), 1966-

1969 

 2957.  hernieuwde aanvrage, aanvulling, afwikkeling, 1971-1980 

 

2958 Stukken betreffende het saneringsplan Rustenburg, 1968.   1 omslag 
 N.B. Omvat ook Veerstraat en ’t Spijk. Vermoedelijk niet doorgezet. 

 

2959 Stukken betreffende het aanvragen van bijdragen bij het Rijk voor het 

saneringsplannen voor de Herenstraat en het gebied rond de Bergpoort, 

1973-1978.    1 omslag 

 

2.17.4.1.2.3  de Buurt 

 

2960 - 2962 Stukken betreffende het aanvragen van rijksbijdragen voor de sanering 

van de Stadsbuurt, 1964-1983.   3 omslagen 
 N.B. Betreft omgeving Stadsbrink, Gerdesstraat, Rooseveltlaan, Dijkgraafseweg, 

Brinkerweg, Sportstraat. Betreft in totaal 5 fasen. 

 2960.  1964-1966 

 2961.  1967-1974 

 2962.  1975-1983 

 

2963 Stukken betreffende het saneren van 18 woningen aan de Vanenburg-

straat t.b.v. de bouw van etagewoningen, 1971-1973.   1 omslag 

 

2964 - 2966 Stukken betreffende het saneren van 65 woningen aan de Vanenburg-

straat, Matenstraat, van Eckstraat en Julianastraat, 1973-1978. 

3 omslagen 

 2964.  diversen, 1973-1978  

 2965.  enquêteformulieren m.b.t. de wensen van de bewoners naar de 

nieuwe huisvesting, 1976 

 2966.  verslagen ambtelijke werkgroep sanering Vanenburgstraat, 1976-

1977 
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2967 Stukken betreffende het afronden van het saneringsplan Buurtplan, 1975, 

1979-1981.   1 omslag 

 

   ---. Stukken betreffende de sanering van de wijk “Irene”, 1975-1987; met 

hiaten. 
  N.B. Zie inv. nrs. 2974, 2978 en 2979 

 2.17.4.1.2.4  Bloemenbuurt 

  

2968 - 2973 Stukken betreffende de sanering van de Bloemenbuurt, 1971-1980.   6 

omslagen 
 N.B. Betreft woningen aan de Asterstraat, Begoniastraat, Dahliastraat, Papaver-

straat, Van Uvenweg,  Zonnebloemstraat en Tulpstraat 

2968.  voorbereiding, 1971-1972 

2969.  voorbereiding, besluiten tot afbraak 105 woningen, 1973-1975 

2970.  overleg met wijkcomité, vergaderingen ambtelijke werkgroep, 

overzicht, 1973-1977 

2971.  correspondentie met en over individuele bewoners, 1974-1976, 

1980 

2972.  enquêteformulieren naar de wensen van de bewoners, 1974 

2973.  schadeclaim van slager Drost i.v.m. het ontrekken van wegen aan 

het openbare verkeer t.b.v. het saneringsplan Bloemenbuurt, 

1975-1979 

 

  2.17.4.1.2.5  Benedenbuurt 

 

2974 - 2979  Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de renovatie en 

sanering van de woonwijken “Patrimonium” en “Irene”, 1975-1987; met 

hiaten.  6 omslagen 

 2974.  voorbereiding algemeen, 1975-1977 

 2975.  opstellen plan renovatie 158 woningen in “Patrimonium”, 1977 
  N.B. Betreft het Klaas Katerplein e.o.  

 2976.  renovatie 158 woningen: concept bestek, 1978 

 2977.  renovatie 158 woningen: uitvoering, financiële afwikkeling, 1978-

1986 

 2978.  vervangende nieuwbouw in “Irene”, 1979-1980 

 2979.  bouw 42 woningen aan de Westerhofseweg, Sportstraat en 

Dijkgraafseweg, 1980-1987 

  

2980 - 2981 Stukken betreffende de rehabilatie van de woonwijken “Patrimonium” en 

“Irene” in de Benedenbuurt in het kader van de stadsvernieuwing, 1978-

1983.  2 omslagen 
 N.B. Betreft de aanleg van woonerven, vervanging van riolering etc. 

 2980.  1978 

 2981.  1979-1983 

 

 

  2.17.4.1.3  Verbeteren van woningen 

 

  ---. Stukken betreffende het renoveren van woningen in de wijk 

“Patrimonium”, 1975-1986.   Zie inv. nrs. 2974-2977 

 

2982 - 2983 Stukken betreffende de sanering en stadsvernieuwing van de Veerstraat 

e.o., 1979-1984.   2 omslagen 

 2982.  sanering en renovatie, 1979-1984 
  N.B. Betreft ook Spijk 21, 35, 27 en 29 

 2983.  aanvraag subsidie als stadsvernieuwingsgebied, 1983-1984 
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2984 - 2985 Stukken betreffende de besluitvorming over renovatie dan wel nieuwbouw 

van Spijk 17 t/m 31, 1980-1986.   2 omslagen 

 2984.  1980 - 1984 juli 

 2985.  1984 aug - 1986  

 

2986 Stukken betreffende vaststelling van de verordening geldelijke steun 

bewoners bij woningverbetering en krotopruiming 1982, 1982.   1 omslag 

 

 

2987 - 2988 Stukken betreffende het plegen van groot onderhoud aan 24 woningen 

aan de zuidzijde van Veerstraat, 1983-1986.   1 omslag, 1 pak 

 2987.  besluitvorming, rijksbijdrage, 1983-1986    omslag 

 2988.  bestek en tekeningen, 1983   pak 

 

 

2.17.4.1.4  Overige stukken 

 

2989  Stukken betreffende de bestrijding van wandgedierte, 1941-1979; met 

hiaten.   1 omslag 

 

 

  2.17.4.2  Huur, verhuur  

 

2990  Stukken betreffende de instelling en opheffing van de huurcommissie, 

1955-1960; met hiaten.    1 omslag 

 

2991 Stukken betreffende de huisvesting en functioneren van de 

huuradviescommissie, 1965-1973; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

2.17.4.3  Verdeling van woonruimte 

 

  2.17.4.3.1   Algemeen 

 

2992 - 2997 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van doorstromings- en 

woningruimteverordeningen en regelingen, 1947, 1967-1971, 1974-1979.  

6 omslagen 

 2992.  regelen voor de toepassing van artikel 1 van de woonruimtewet 

1947, 1947, 1971 
  N.B. Zie ook inv. nr. 2995 

 2993.  doorstromingsverordening 1967, met wijzigingen, 1967-1969 

 2994.  verordening krotontruiming en doorstroming 1970, 1969-1970 

 2995.  woonruimteverordening 1971, 1970-1971, 1975 

 2996.  verordening doorstroming “Pomonaplan” 1971, 1971 

 2997.  woonruimteverordening 1975, met wijzigingen en nadere 

richtlijnen, 1974-1979 

 

2998 Stukken betreffende het functioneren van de huisvestingscommissie, 

1951-1952, 1970.   1 omslag 

 

2999 Stukken betreffende het behandelen van het rapport “Woonruimtebeleid 

Wageningen” en het vaststellen van nadere richtlijnen voor inschrijving in 

het register van woningzoekenden en het verlenen van woonruimte-

vergunningen, 1977-1978.    1 omslag 
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3000 - 3001 Stukken betreffende vaststellen, herziening en wijzigen van de woon-

ruimteverordening 1979, en wijzigen van de nadere richtlijnen, (1974) 

1978-1981.   2 omslagen 

 3000.  vaststelling, wijziging nadere richtlijnen, (1974) 1978-1980 

 3001. correspondentie, bezwaarschrift, wijziging verordening en 

richtlijnen,  1980-1981 

 

 3002 Stukken betreffende het voorbereiden en vaststellen van richtlijnen inzake 

het onttrekken van woonruimte aan de bestemming, 1980-1984, 1986  1 

omslag 

 

3003 - 3004 Stukken betreffende vaststelling van de woonruimteverordening 

Wageningen 1982, met nadere richtlijnen en tabel.   2 omslagen 

 3003.  vaststelling, 1981-1982 

 3004.  wijzigingen, 1984-1986 

 

 

  2.7.4.3.2   Verdelen, toewijzen en vorderen van woonruimte 

 

3005 - 3016 Stukken betreffende de verdeling van woonruimte, 1944-1984.  12 

omslagen 
 N.B. Omslagen zijn overlappend 

 3005.  1944-1963 

 3006.  1963-1967 

3007.  1966-1970 

 3008.  1969-1971 

 3009.  1972-1975 

 3010.  1976 

 3011.  1976-1977 

 3012.  1976-1978 

 3013.  1979-1980 

 3014.  1980-1982 

 3015.  1981-1983 

 3016.  (1981) 1983-1984

 

3017 - 3019 Stukken betreffende het vorderen van woonruimte krachtens de Woon-

ruimtewet 1947, alfabetisch op persoonsnaam, 1947-1980; met hiaten.   

3 omslagen 

 3017.  A - G 

 3018.  H - T 

 3019.  V - Z 

  

3020 Stukken betreffende het verlenen en afwijzen van aanvragen voor een 

woonvergunningen of vestigingsvergunning i.v.m. het hebben van een 

economische binding met Wageningen, 1967-1976.   1 omslag 

 

 

  2.7.4.3.3   Specifieke doelgroepen 

 

3021 Stukken betreffende het sluiten en naleven van een overeenkomst met 

een tweetal steenfabrikanten voor de bouw van en verhuur van 15 

woningen aan het personeel van de steenfabrieken, 1948-1963; met 

hiaten.  1 omslag 

 

3022 Stukken betreffende de huisvesting van alleenstaande werkende vrouwen, 

met enquête naar de woonsituatie en woningbehoefte, 1955-1959.    

1 omslag 

 

3023 - 3024 Stukken betreffende de huisvesting van studenten, 1956-1980.    

2 omslagen 

 3023.  1956-1978 

 3024.  1979-1980 
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3025 - 3026 Agenda’s en notulen van vergaderingen van de stuurgroep huisvesting 

alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, 1975-1984.   2 omslagen 

 3025.  1975-1978 

 3026.  1979-1984 

 

3027 Stukken betreffende jongerenhuisvesting, met o.a. onderzoeken naar het 

aantal woningzoekenden jongeren, 1975-1980.   1 omslag 

 

3028 - 3029 Stukken betreffende het laten uitvoeren van een onderzoek naar van 

alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens door Indumar, 1975-1978.   

2 omslagen  

 3028.  organisatie, 1975-1978 

 3029. rapport “de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoons-

huishoudens te Wageningen”, met bijlagen en samenvatting, ca. 

1977. 

 

 

 2.17.4.3.4  Leegstand van woningen 

 

3030 - 3033 Stukken betreffende het kraakpand “De Tien Zilverlingen” (Markt 2 / 

Hoogstraat 8) uiteindelijk leidend tot een ontruiming in 1985, 1981-1985.  

4 omslagen 

 3030.  1981 

 3031.  1982-1983 

 3032.  1984 jan - 1984 okt 

 3033.  1984 nov - 1985 

 

3034 Stukken betreffende het kraakpand Marijkeweg 31, 1982-1986.   1 

omslag 
 N.B. Zie voor stukken betreffende de aankoop door de gemeente inv. nr. 687 

 

 

 

  2.17.5   Stichten van woningen 

  

  2.17.5.1   Bouwen en exploitatie van woningen 

 

3035 Stukken betreffende een juridische procedure m.b.t. het bouwen van 24 

arbeiderswoningen nabij het Sportpark, 1938-1942.   1 omslag 

 

3036 - 3037 Stukken betreffende het bouwen en beheren van noodwoningen, 1941-

1976; met hiaten.   2 omslagen 

 3036.  12 noodwoningen aan de Binnenhaven 6 t/m 16 en 7 t/m 17, 

1941-1951, 1976 

 3037. 50 noodwoningen o.a. Oranjelaan 1 t/m 24, 1945-1962 
 N.B. Betreft naast Oranjelaan 1 t/m 24 ook woningen aan de Beekstraat, 

Julianastraat en Westerhofseweg  

 

3038 Stukken betreffende (de organisatie van) bouwplannen opgesteld door de 

gemeente, 1944-1960; met hiaten.   1 omslag 

 

3039 - 3040 Stukken betreffende het stichten van 18 woningen in het Postjeswegplan, 

1946-1971; met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Betreft woningen aan de Postjesweg en het Meidoornplantsoen 

 3039. raadsbesluit, rijksvoorschotten en- bijdragen, huurvaststelling, 

1946-1971 

3040. bestek, tekeningen, aanbesteding, 1946 
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3041 Stukken betreffende de bouw van 38 middenstandswoningen nabij de 

Postjesweg  en aan de Ritzema Bosweg als huurkoopwoningen, 1947-

1948.   1 omslag 

 

3042 - 3049 Stukken betreffende de verhuur en verkoop van 38 middenstands-

woningen gebouwd als huurkoopwoningen, alfabetisch geordend op 

persoonsnaam, 1948-1959 (1980); met hiaten.   8 omslagen 

3042.  B - E 

 3043.  F 

 3044.  H 

 3045.  J - L 

 3046.  M - P 

 3047.  Q - S 

 3048.  T 

 3049.  V - Z 

 

3050 - 3051 Stukken betreffende het stichten van 44 eengezinswoningen en 18 

duplexwoningen in het Postjeswegplan, 1950-1968; met hiaten.   2 

omslagen 
N.B. Betreft woningen aan de Drouwlaan, Bremlaan, Kamperfoelielaan, Meidoorn-

plantsoen en Jasmijnplantsoen 

  3050.  raadsbesluit, bestek, aanbesteding, oplevering, 1950-1952 

  3051.  rijksbijdrage, huurvaststelling, etc.,  1950-1968 

 

3052 - 3058 Diverse gewaarmerkte bestekken betreffende het bouwen van woningen, 

1952-1954.   7 omslagen 

 3052. 14 duplex woningen aan de Floralaan, Hyacintenstraat en 

Narcissenstraat, 1952 

 3053. 24 woningen aan de Crocusstraat, Gladiolenstraat en Akeleistraat, 

en 25 woningen aan de Tarthorsterweg en Rozenstraat, 1952 

 3054. 8 duplex woningen aan de Floralaan en 44 woningen aan de 

Sportparkweg, 1952 

 3055. 50 woningen in het Haagsteegplan, 1952 

 3056. 53 woningen aan de Helmbloemstraat, Narcissenstraat, Crocus-

straat, Akeleistraat, Verlengde Vergersweg en Sportparkweg, 1953 

 3057. bouw 50 woningen aan de Sportparkweg, Crocusstraat en Akelei-

straat, 1953 

3058. bouw 28 woningen in het Haagsteegplan, 1954 

 

3059 - 3060 Stukken betreffende de bouw van oorspronkelijk 52 en later vergroot tot 

68 woningen in het Vergerswegplan, 1953-1968; met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Betreft Akeleistraat 1 t/m 47,  Crocusstraat 2 t/m 16,  Floralaan 2a t/m 2f, 

Gladiolenstraat 2 en 17 t/m 39 en Sportparkweg 66 t/m 96 

 3059.  raadsbesluiten, rijksbijdrage, huurvaststelling, etc., 1953-1968  

 3060.  gewaarmerkt bestek, 1954 

 

3061 - 3062 Stukken betreffende de bouw van 80 woningen in het Haagsteegplan, 

1953-1968; met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Betreft duplexwoningen aan de prins Bernhardstraat, prinses Irenestraat,  

Matenstraat en Margrietplantsoen 

3061.  bouw, huurvaststelling etc., 1953-1968 

3062.  gewaarmerkt bestek, 1954 

 

3063 Stukken betreffende het bouwen 68 woningen in het Bovenbuurtplan 1A 

(z.g. plan Zuiderhoek), 1956-1971; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Betreft Jagerskamp 2 t/m 88, 63 t/m 77 en 81 t/m 111 

 

3064 - 3065 Stukken betreffende het bouwen van 75 woningwetwoningen en 1 winkel 

in het Bovenbuurtplan II, 1959-1971; met hiaten.  2 omslagen 
 N.B. Betreft de Zeemanstraat 2 t/m 14 II, Eijkmanstraat 2 t/m 14 II en de van der 

Waalstraat 2 t/m 16 II 

 3064.  raadsbesluit, uitvoering, etc., 1959-1971 

 3065.  concept-bestek met tekeningen, 1959 
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3066 Stukken betreffende het bouwen 86 woningwetwoningen en 26 garages in 

het Buurtplan nabij de Beekstraat, 1961-1971; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Betreft de Brakelseweg 15 t/m 31, Kruisstraat 1 t/m 29 en 2 t/m 34, van 

Eckstraat 16 t/m 24, koningin Julianastraat 104 t/m 128 en 143 t/m 157 en 
Beekstraat 1 t/m 17 en 6 t/m 18 

 

3067 - 3072 Stukken betreffende het bouwen van in totaal 354 woningen in het 

Buurtplan-Noord, 1966-1975; met hiaten.    6 omslagen 
 N.B. Betreft flats ten westen en oosten van de Rooseveltweg. Ongeveer de 

adressen Kees Mulderweg 1 t/m 43, Rooseveltweg 202 t/m 456 en 203 t/m 389, 
Brakelseweg 2 t/m 144, van Eckstraat 7 t/m 73 en Olympiaplein 4 t/m 12 en 5 

t/m 11 

 3067.  aanvragen rijkssteun, aanbesteding, etc. 1966-1974 

 3068.  bouw, bouwplanning, 1966-1969 

3069.  notulen van bouwvergaderingen, 1967-1971 

 3070.  aanleg van c.v.-installaties, 1967-1971 

 3071.  meer- en minderwerk, 1968-1971 

 3072.  huurprijsvaststellingen, 1969-1975 

 

3073 - 3080 Stukken betreffende de bouw van 320 woningwetwoningen als onderdeel 

van in totaal 1144 woningen in het Nudeplan, 1963-1971.   7 omslagen, 1 

pak 
 N.B. De 320 woningwetwoningen zijn de appartementencomplexen gelegen tussen 

Thorbeckestraat en Schaepmanstraat 

 3073.  aanbesteding, uitvoering, meer- en minderwerk, 1963-1968 

3074.  concept-bestek met diverse tekeningen, 1963-1964    pak 

 3075.  overeenkomst met aannemer V.L.A.M. B.V. voor de bouw van 

1144 woningen, 1963 

 3076.  notulen van bouwvergaderingen, 1963-1968; met hiaat 

 3077.  aanleg blokverwarming, 1963-1967, 1970 

 3078.  aanleg centraal antennesysteem, 1964-1966 

 3079.  huurprijsvaststelling, 1964-1966, 1970-1971 

 3080.  financiële moeilijkheden van de aannemer, 1965-1970 

 

3081 - 3084 Stukken betreffende de bouw van 264 woningwetwoningen in het 

centrumgebied van het Tarthorstplan, 1974-1986 (1990); met hiaten.   4 

omslagen 
 N.B. Betreft woningen aan de Tarthorst  

   3081.  voorbereiding, 1974-1976 

 3082.  bouw, rekening-courant, 1976-1979 

 3083.  rijkssteun, huurprijsvaststelling, 1976-1986 (1990) 

 3084.  bouw gehandicaptenwoningen, en aanpassing bestaande woning, 

1977-1980, 1984  

 

3085 - 3086 Stukken betreffende het bouwen van 63 eengezinswoningen, 9 

bejaardenwoningen en 9 portiekwoningen in het saneringsgebied 

Vanenburgstraat e.o., 1976-1986; met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Betreft woningen aan de Vanenburgstraat, van Eckstraat, Matenstraat en 

Julianastraat 

 3085.  voorbereiding, 1976-1977 

 3086.  bouw, rijkssteun, etc. 1977-1986 

 

3087 - 3089 Stukken betreffende de bouw van 28 woningen op het voormalige 

Coberco-terrein, 1977-1983 (1992).   3 omslagen 
 N.B. Betreft woningen aan de Hazekamp   

 3087.  voorbereiding, 1977-1981 

 3088.  rijkssteun, 1980 jan - 1980 feb 

 3089.  rijkssteun, 1980 apr - 1983 (1992) 

 

 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 110 

2.17.5.2   Woningbouwcorporaties 

 

3090 Jaarverslagen van diverse woningbouwcorporaties over de jaren 

1941/1942 – 1945-1946.   1 omslag 

 

3091 - 3093 Stukken betreffende de woningstichting Patrimonium, 1941-1968.   

3 omslagen 

 3091.  diversen, 1941-1968    

   ---. jaarverslagen over 1941/1942 - 1945/1946  Zie inv. nr. 3090 

 3092.  jaarverslagen over 1946/1947 - 1959/1960 

 3093.  jaarverslagen over 1960/1961 - 1967/1968 

 

3094 - 3095 Stukken betreffende woningbouwvereniging “Irene”, 1941-1969; met 

hiaten.  2 omslagen 

 3094.  exploiteren van woningen door “Irene” en later door de gemeente, 

1941-1969 
   N.B. Zie voor het beheer ook inv. nr. 1160 

 3095.  overname van bezittingen en schulden door de gemeente, 1947-

1948  

 

3096 Stukken betreffende het omvormen van de woningstichting “Patrimonium” 

tot de algemene woningstichting “Wageningen”, en het goedkeuren en 

wijzigen van de statuten, 1968-1969, 1979-1982, 1986.   1 omslag 

 

3097 - 3098 Jaarverslagen van de woningstichting “Wageningen”, 1968-1980.   2 

omslagen 

 3097.  1968/1969 - 1974 

  3098.  1975 - 1980 

 

3099  Stukken betreffende de betrokkenheid bij het oprichten van de algemene 

bouwvereniging “Wijk en Huis”, 1972-1973.   1 omslag 

 

3100 Stukken betreffende het bestuurlijk overleg met de woningstichting 

“Wageningen”,  1974-1980.   1 omslag 

 

---.  Stukken betreffende het fuseren van de Stichting Centraal Woningbeheer 

met de woningstichting “Wageningen” tot de Centrale Woningstichting 

Wageningen, 1970-1983.  Zie inv. nrs. 499-503 

 

3101 - 3102 Stukken betreffende de overdracht van bezittingen van de Stichting 

Centraal Woningbeheer door de gemeente aan de Centrale 

Woningstichting Wageningen, 1980-1987, 1993-1995.   2 omslagen 

 3101.  voorbereiding, 1980-1985 

 3102.  raadsbesluit, overdracht, afwikkeling, rectificatie, 1985-1987, 

1993-1995 

 

3103 - 3106 Stukken betreffende de relatie met de Centrale Woningstichting 

Wageningen, 1981-1986.  4 omslagen 

3103.  diversen, o.a. status personeel, 1981-1986 

 3104.  bestuurlijk overleg, 1981-1986 

3105.  jaarstukken over 1982 en 1983 

3106.  jaarverslagen over 1984-1986 

 

 

  2.17.5.3   Overige stukken 

 

3107 Stukken betreffende het plan tot integratie van de Stichting Studenten-

huisvesting Landbouwhogeschool in het geheel van huisvesting van 

jeugdigen, 1979-1980.    1 omslag 
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 N.B. Integratie behelst dat ook niet-studenten kunnen gaan wonen in de 
studentenflats.  

 

3108 Stukken betreffende het regelen van de invoering van de Wet op de 

Stads- en dorpsvernieuwing, o.a. het vaststellen van een 

inspraakverordening, 1984-1986.   1 omslag 
 N.B. De subsidieverordening Stads- en dorpsvernieuwing is anno 2003 nog in het 

dynamisch archief 

 

 

 2.18 Openbare veiligheid 
 

 2.18.1   Bescherming en hulpverlening bij rampen en geweld 

 

3109 - 3126 Stukken betreffende de Luchtbeschermingsdienst Wageningen, 1937-

1975; met hiaten.   18 omslagen 

 3109.  correspondentie, 1941-1945 

 3110.  kasboekjes over 1937-1944,  3 stuks 

 3111.  blokindeling, en o.a. boekje met telefoonnummers, z.j. 

 3112.  personeelsaangelegenheden, 1940-1946 

 3113.  aanschaf van materiaal, 1940-1945 

 3114.  organiseren zelfbescherming, o.a. organiseren voorlichtings-

avonden en cursussen, en het opruimen van brandbaar materiaal 

in openbare gebouwen, 1940-1944 

 3115.  organisatie van de alarmering, 1940-1944 

 3116.  controle op de naleving van verduisteringsmaatregelen, 1940-

1944, 1946 

 3117.  declaraties bij het Rijk, betrekking hebbende op personeelskosten, 

1941-1946 

 3118.  verzorgen van E.H.B.O.-cursussen, 1940-1946, 

 3119.  aanwijzen en inrichten van een noodziekenhuis, 1942-1944, 1947 

 3120.  aanwijzen en ontslag van de hoofden van de luchtbeschermings-

dienst, 1942-1943, 1953, 1975 

 3121. opgave van verrichte handelingen, o.a. processen-verbaal van 

bijzondere gebeurtenissen, 1942-1944 

 3122.  vorderen van en het beheer over schuilkelders en schuilplaatsen, 

1942-1944, 1946 

 3123.  verstrekken van maaltijden en schoenen aan personeelsleden, 

1942-1944 

 3124.  begrotingen over 1943 en 1944, met bijlagen 

 3125.  uitreiken herinneringsmedaille, met lijsten, 1945, 1950, 1952-

1953 

 3126.  luchtbeschermingsbepalingen van scholen, 1943-1944 

 

3127  Stukken betreffende de aanvraag van een vergoeding in verband het 

vorderen van levensmiddelen gedurende de evacuatie in 1940, 1942.  2 

stukken 

 

3128 Stukken betreffende het opzetten van een organisatie voor een eventuele 

noodtoestand in het voorjaar van 1944, 1944.   1 omslag 

  

3129 - 3134 Stukken betreffende de evacuatie in 1944, en het regelen van de terug-

keer,  1944-1948.    6 omslagen 

 3129.  diversen, met verslagen van bezoeken en het plannen van de 

terugkeer,  1944-1948 

 3130.  verslagen van evacuatiecommissies uit de diverse vluchtoorden, 

1944-1945   (Incompleet) 

 3131.  ingekomen en uitgaande stukken, verstuurd vanuit de 

vluchtoorden, 1944-1945  pak 
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 3132. lijsten van personen ondergebracht in de diverse vluchtoorden, ca. 

1944-1945 

 3133.  verstrekken van inlichtingen aan de geëvacueerde bevolking, 

1945-1946 

 3134.  regelen van de terugkeer van de bevolking, met lijsten, 1945-1947 

    ---.  inleveren, opsporen en teruggaven van goederen na de re-

evacuatie, 1945-1948  Zie inv. nr. 2329 

 

3135 - 3136 Stukken betreffende contacten met het plaatselijke comité “Bevordering 

Bescherming Bevolking”, 1951-1953.  2 omslagen 

3135.  verslagen van vergaderingen, 1951-1953 

 3136. beschikbaar stellen van middelen voor een tentoonstelling, met 

foto’s, 1952-1953 

 

3137  Verslagen van het plaatselijke hoofd van de B.B. aan de burgemeester, 

met bijlagen, 1951-1961.   1 omslag 

 

3138 Stukken betreffende het organiseren van de Bescherming Bevolking in 

Wageningen, 1951-1961; met hiaten.   1 omslag   

 

3139   Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van gemeenschappelijke 

regelingen betreffende Bescherming Bevolking, 1952-1974; met hiaten.  1 

omslag 

 

3140 - 3141 Stukken betreffende de huisvesting van de Bescherming Bevolking in de 

gemeente Wageningen, 1956-1968; met hiaten.  2 omslagen 

3140. niet doorgegaan plan voor de bouw van een commandopost aan de 

Sportparkweg, 1956-1958 

   ---. huisvesting in de kelder van het Gas- en Waterleidingbedrijf aan 

het Salverdaplein 3, 1958-1961    Zie inv. nr. 467 

  3141. beëindiging huur, 1964-1968 

3142 - 3144 Stukken betreffende het voorbereiden en vaststellen van gemeentelijke 

rampenplannen, 1976-1979, 1981-1984.   3 omslagen 

3142.  voorbereiding, 1976-1979 
 N.B. Stukken uit de periode 1979-1981 zijn niet aangetroffen 

3143.  vaststelling rampenplan Wageningen 1982, 1981-1982 

3144.  vaststelling rampenplan Wageningen 1983, 1982-1984  

 

 

  2.18.2   Gevaarlijke stoffen 

 

3145 Stukken betreffende het ruimen van mijnen en het inzamelen van 

vuurwapens, 1945-1976; met hiaten.   1 omslag 

 

3146 Stukken betreffende het opstellen van een gemeentelijk fallout-

beschermingsplan, 1971-1973.  1 omslag 
 N.B. Plan zelf ontbreekt 

 

  

  2.18.3  Brandveiligheid 

 

  2.18.3.1  Algemeen 

 

3147 Stukken betreffende de rapportage van branden, met bijlagen, 1942, 

1951.  1 omslag 

 

3148 Stukken betreffende het regelen en medewerking verlenen aan het 

opzetten van een bosbrandweer, met o.a. verordening houdende 
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voorschriften ter voorkomen en bestrijding van brand in bos en heide, 

1942-1974; met hiaten.   1  omslag 

 

3149 Stukken betreffende het voorkomen en beperken van brand en 

brandgevaar, 1942-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

3150 Stukken betreffende regionale samenwerking en hulpverlening op het 

gebied van brandweer, 1954, 1964-1967.    1 omslag 

 

3151 Stukken betreffende aanschrijvingen tot  het treffen van maatregelen 

i.v.m. de brandveiligheid, 1958-1974; met hiaten.   1 omslag 

 

3152 Stukken betreffende het sluiten en opzeggen van een overeenkomst met 

Rijkswaterstaat over de brandbestrijding op de Rijn, 1968-1970, 1988.   1 

omslag  

 

3153  Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de gemeenschappelijke 

regeling “Regionale brandweer- en hulpverleningsdienst West Veluwe/ 

Valleigebied”, 1973-1980; met hiaten.  1 omslag 

 

 

  2.18.3.2   Vrijwillige brandweer 

 

3154 - 3155 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden, 1942-1983; met hiaten. 

2 omslagen 

3154. vaststellen van vergoedingen voor de leden van de vrijwillige 

brandweer, 1942-1983 

 3155.  diversen, 1942-1973  

 

3156 - 3158 Stukken betreffende de aanschaf, beheer en verkoop van vervoermiddelen 

en andere hulpmiddelen t.b.v. de brandweer, 1942-1980; met hiaten.   3 

omslagen 

 3156.  diversen, 1942-1970 

 3157.  aanschaf autobrandladder, 1950-1951 

 3158.  diversen, 1973-1980 

 

3159 Stukken betreffende aanpassingen aan de brandweerkazerne aan de 

Boterstraat, 1943-1969; met hiaten.   1 omslag 

 

3160-3164* Stukken betreffende het aanstellen, bevorderen en ontslaan van leden van 

de vrijwillige brandweer, 1943-1986.   5 omslagen 
 N.B. Zie voor de leden van de bosbrandweer inv. nr. 3148 

 3160.*  aanstellen en ontslaan, chronologisch geordend, 1943-1968 
  N.B. Met lijst van een leden anno 1943 

 3161.* personeelsbescheiden van personen vertrokken in de periode 

1968-1976, B t/m L, (1951) 1968-1976   

 3162.* personeelsbescheiden van personen vertrokken in de periode 

1968-1976, O t/m W, (1945) 1968-1976  

 3163.* personeelsbescheiden van personen vertrokken in de periode 

1977-1986, A t/m H, (1948) 1977-1986 

 3164.* personeelsbescheiden van personen vertrokken in de periode 

1977-1986, K t/m W, (1945) 1977-1986 

 

3165 Stukken betreffende vaststelling van de verordening betreffende de 

organisatie en het beheer der gemeentelijke brandweer, 1955.   1 stuk 

  

3166 Jaarverslagen van de vrijwillige brandweer over de jaren 1956-1967.   1 

omslag 
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  ----. Stukken betreffende het huisvesten van de Brandweer en Reinigingsdienst 

in een loods Nude 54a, en plannen voor de nieuwbouw, 1970-1971, 1977-

1980.   1 omslag    Zie inv. nr. 441 

 

3167 Stukken betreffende vaststelling van de oprichtingsdatum van de 

vrijwillige brandweer, 1981-1982.   1 omslag 

 

3168  Stukken betreffende de bouw van een brandweerkazerne aan de 

Marijkeweg, 1981-1986.  1 omslag 

 

   ---. verbeteren van de huisvesting van de Brandweer en de Reinigingsdienst, 

uiteindelijk leidend tot het besluit tot nieuwbouw aan de Marijkeweg, 

1981-1984    Zie inv. nrs. 443-445 

 

 

 

  2.19  Waterstaat 
 

3169  Stukken betreffende het beheer over de Dijkgraaf, met o.a. klachten over 

de onveiligheid voor kinderen, 1938-1962; met hiaten.   1 omslag 
N.B. De Dijkgraaf mondde via de Julianastraat (gedeelte heette toen nog Dijk-
graafseweg), Sumatrastraat en de Lijnbaanstraat uit in de stadsgracht 

 

3170 - 3173  Stukken betreffende de stadsgracht, 1942-1977; met hiaten.  4 omslagen 

 3170.  beheer en onderhoud, 1942-1977 

 3171. problematiek waterstand i.v.m. de afwatering van de 

Bovendijkgraafse landen, (1927) 1947-1949 

 3172. uitbaggeren en verbeteren gracht, 1948-1959 
  N.B. Met rapport van Hasko over de waterstand en een sanering van de 

Dijkgraaf 

 3173. dempen van een gedeelte van de stadsgracht ter weerszijden van 

de Hoogstraat tussen Plantsoenweg en Herenstraat, en aanleg van 

riolering, 1966-1967 

 

  ---.  Stukken betreffende de overname van de Dijkgraaf en de Dijkgraafleiding 

van  het waterschap Wageningen en Ede, 1952-1976; met hiaten. Zie inv. 

nrs.  676, 773 en 791. Zie voor andere aankopen en overname bijlage 3 

 

  ---.  Stukken betreffende het dempen van de sloot Binnenhaven als onderdeel 

van de aanleg van de Kortenoord-Allee (Haagsteegtrace), 1975-1977.   

Zie inv. nr. 2850 

 

3174  Stukken betreffende de aanleg van een dam en duiker in de sloot langs de 

Mansholtlaan en ten behoeve van het “Wagenings Lyceum”, 1980-1981.   

1 omslag 

 

3175 Stukken betreffende plannen van het dijkschap Grebbedijk voor het 

verbeteren van de Rijnbandijk en Grebbedijk, 1980-1981, 1984-1985.     

1 omslag 

 

3176 Stukken betreffende waterschade aan woningen in de Veerstraat a.g.v. de 

hoge waterstand van de Rijn, en verzoek om over te gaan tot aanleg van 

waterkeringen, (1980) 1983-1985.  1 omslag 
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  2.20   Verkeer en Vervoer, telecommunicatie 
 

  2.20.1  Verkeer en vervoer te land 

 

  2.20.1.1   Algemeen 

 

3177 Stukken betreffende verkeerstellingen en een overzicht van verkeers-

tellingen over de periode 1945-1952, 1950-1957; met hiaten.   1 omslag 

 

3178 Stukken betreffende het subsidiëren van de Stichting Studiecentrum 

Wegenbouw, 1954-1974; met hiaten.   1 omslag 

 

3179 Rapport “Voorstudie Hoofdwegennet”, met bijlagen, 1967-1969.   1 

omslag 

 

3180 - 3185 Stukken betreffende het samenstellen van een verkeers- en vervoersplan, 

1968-1979; met hiaten.   6 omslagen 

 3180.  1968 - 1970 feb 

 3181. 1970 mrt - 1971, met rapport ”Verkeersstudie gemeente 

Wageningen, deel 1, resultaten en analyse van het 

verkeersonderzoek 1969”  

 3182. 1972, met 1e concept Vervoers en Verkeersplan en rapport  

“Verkeersstudie gemeente Wageningen, grondgebruik 1980 - 

2000” 

 3183. 1973, met 2e concept van het vervoers- en verkeersplan 

 3184. 1974, met aanbieding definitief vervoers- en verkeersplan 

 3185. 1978-1979, krediet voor opstellen nieuw verkeers- en 

vervoersplan 
  N.B. Afschriften  

 

3186 - 3187 Stukken betreffende de verkeersadviescommissie, 1981-1986.  2 

omslagen 

3186.  samenstelling, 1981-1983 

 3187.  vergaderingen, 1981-1986 
  N.B. Secretariaat berust bij de gemeentepolitie Wageningen 

 

 

 

  2.20.1.2  Wegen- en waterovergangen 

  

  2.20.1.2.1  Wegen  

 

  2.20.1.2.1.1  Aanleg, verbetering, opheffing 

 

 2.20.1.2.1.1.1  Algemeen 

 

3188 - 3191 Stukken betreffende het ontrekken van wegen, weggedeelten en 

voetpaden aan het openbare verkeer, 1941-1985; met hiaten.   4 

omslagen 

 3188.  1941-1962 

3189.  1964-1975 

 3190.  1977-1981  

3191.  (1981) 1982-1985 

 

3192 Stukken betreffende het geven van de bestemming van openbare weg aan 

diverse wegen en weggedeelten, (1939) 1943-1965; met hiaten.   1 

omslag 
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3193  Stukken betreffende vaststelling van de bebouwde kom op basis van het 

Wegenverkeerswet, 1951-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

3194 Stukken betreffende het vaststellen van de grenzen van de bebouwde 

kom op basis van de Wegenwet, (1934) 1958, 1968.    1 omslag 

 

 

  2.20.1.2.1.1.2  Lawickse Allee, Stadsbrink, Ritzema Bosweg  (rijksweg 27) 
 N.B.  De rijksweg 27 liep eerst via de Otto van Gelreweg door het centrum en de 

Grebbedijk, maar werd allengs verlegd naar bovenstaand traject 

 

3195 - 3196 Stukken betreffende het voormalig stationsemplacement i.h.k.v. de 

verbetering van de traverse van de rijksweg 25, (1928)  1937-1954; met 

hiaten.  2 omslagen 

 3195.  onderhandeling met de Nederlandse Spoorwegen, (1928) 1937-

1946 1946 

 3196.  aankopen aan Tramweg, reconstructie Tramweg en Otto van 

Gelreweg, 1949-1954; met hiaten 

 

3197 - 3200 Stukken betreffende de verbetering van de traverse door Wageningen van 

de rijksweg 25 (Arnhem - Utrecht), 1947-1954; met hiaten.  4 omslagen 
 N.B. Uitgevoerd zijn werkzaamheden aan de Lawickse Allee, Otto van Gelreweg en 

Nieuwestraat  

3197.  sluiten overeenkomst met het Rijk betreffende de kosten, 1937-

1942, 1947-1948  

 3198.  declareren bij het Rijk, mede op basis van de werkverschaffing, 

1937, 1940-1944 
  N.B. Mogelijk declaraties van 2 projecten 

 3199. aankoop grondstroken i.v.m. reconstructie van de noordzijde 

Lawickse Allee, op persoonsnaam, A - L,  1941-1953; met hiaten 

 3200.  aankoop grondstroken i.v.m. reconstructie van de Lawickse Allee, 

op persoonsnaam, M - Z, 1941-1954 

 

3201 - 3203  Stukken betreffende de aanleg van de verlenging in de Lawickse Allee 

uitlopende op de Nude als onderdeel van de verbetering van de traverse 

van rijksweg 25,  1951-1962.   3 omslagen 

 3201.  voorbereiding, 1951- 1959 

 3202.  plan Rijkswaterstaat en uitvoering, 1959-1962 

 3203.  wijzigen kruispunt met Van Uvenweg, 1961 

 

3204 - 3210 Stukken betreffende de verbeteren van de traverse in rijksweg 25, met 

aanleg Stadsbrink, (1934) 1952-1966.  7  omslagen 
 N.B. Betreft het verleggen van de traverse naar de Ritzema Bosweg en de 

Stadsbrink. Zie voor de aanpassingen aan de Lawickse Allee inv. nrs. 2480-2482. 

 3204.  voorbereiding, (1934) 1952-1956 

 3205.  aankoop grondstroken naast Ritzema Bosweg, 1955-1957 

 3206.  bestek 78, met tekeningen 1-15, 1956  pak 

 3207.  tekeningen 16-26 behorend bij bestek 78, tekeningen bestek 111, 

1956, 1959,  pak 

 3208.  financiering, met afsluiten overeenkomst met Rijkswaterstaat, 

1956, 1958-1959 

 3209.  uitvoering, afwikkeling schadeclaims, 1957-1966 

 3210.  onteigeningsprocedures, 1958-1962 

 

3211 - 3212 Stukken betreffende de overeenkomst met Rijkswaterstaat over het 

wijzigen van de traverse, 1953-1968; met hiaten.  2 omslagen 

3211. afsluiten overeenkomst, 1953-1960 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 117 

3212. wijzigen overeenkomst in 1964, en overbrenging in beheer en 

onderhoud voormalige gedeelten van rijksweg 27 zijnde gedeelten 

van de Nude en de Generaal Foulkesweg, 1964-1965, 1967-1968 

 

3213 - 3214 Stukken betreffende de overname van gedeeltes van de voormalige 

rijksweg 27 door de gemeente van het Rijk, 1978-1984.   2 omslagen  
 N.B. Niet doorgezet    

 3213.  gedeelte van de Grebbedijk, 1978-1984 

 3214. voormalige rijksweg 325 (Lawickse Allee, Stadsbrink en Ritzema 

Bosweg), 1978-1982 

 2.20.1.2.1.1.3 Diedenweg, Mansholtlaan, Nijenoord Allee, Kortenoord 

Allee, Grintweg 

 

3215 Stukken betreffende de aanleg en verbeteren van de provinciale weg 

Wageningen-Ede (Lage Steeg), 1941-1950; met hiaten.   1 omslag 

 

3216 - 3221 Stukken betreffende de reconstructie van de Diedenweg als onderdeel van 

de provinciale weg nr.2, (1938) 1942-1962; met hiaten.   6 omslagen 
 N.B. vak IIIB als onderdeel van het Bovenbuurtplan II 

 3216.  algemeen en vak I, (1938) 1942-1953; met hiaten. 

 3217.  vak II en IIIa, 1950-1956 

3218.  gewaarmerkt bestek  reconstructie Diedenweg, 1952  

 3219.  vak IIIb (aanleg rotonde): voorbereiding, 1955-1959 

 3220.  vak IIIb (aanleg rotonde); provinciale subsidie, 1956-1963 

 3221.  vak IIIb (aanleg rotonde): uitvoering,1959-1962 

 

3222 Stukken betreffende het voorbereiden van de reconstructie van de 

Grintweg, 1959-1967; met hiaten.   1 omslag 

 

3223  Stukken betreffende het plannen van verbeteringen aan de Mansholtlaan, 

1968-1979; met hiaten.   1 omslag 

 

  ---. Stukken betreffende de aanleg van het Haagsteegtracé (Kortenoord Allee) 

als onderdeel van het Tarthorstplan, 1972-1981.    Zie inv. nrs. 2847-

2851 

 

3224 - 3225 Stukken betreffende reconstructie van het kruispunt “De Keyzer”  van de 

Mansholtlaan met de Nijenoord Allee, 1974-1976.    2 omslagen 

 3224.  voorbereiding, besluitvorming, 1974-1975 

 3225.  uitvoering, 1975-1976 

 

3226 Stukken betreffende de doortrekking van de Nijenoord Allee vanaf de 

Dijkgraaf-Rooseveltweg naar de Rijnsteeg, 1975-1979.   1 omslag 
 N.B. Zie ook inv. nrs. 2847-2851 

 

 

 2.20.1.2.1.1.4  Binnenstad 

 

3227  Stukken betreffende overname van grondstrookjes t.b.v. de aanleg van 

trottoirs aan de Kapelstraat, Boterstraat en Riemsdijkstraat, 1942.  1 

omslag 

 

3228 - 3230  Stukken betreffende de reconstructie van de Markt en het Raadhuisplein, 

1952-1963.   3 omslagen 

 3228.   voorbereiding, 1952-1960 

 3229.   voorbereiding, 1961-1962 

 3230.   vaststelling plan, uitvoering, 1962-1963 
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3231 Stukken betreffende het onderzoeken van de onduidelijke eigendoms-

situatie van de trottoirs van de Hoogstraat en Grindweg i.v.m. de heffing 

van precariorechten, (1903, 1926) 1959-1960.   1 omslag 

 

3232 Stukken betreffende de reconstructie van het Bowlespark, 1960-1966, 

1968.   1 omslag 

 

3233 - 3234 Stukken betreffende de aanleg van de Walstraat tussen Plantsoenweg 

naar de Hoogstraat, 1964-1967.    2 omslagen 

 3233.  1e fase, 1964-1965 

 3234.  2e fase, 1966-1967  

3235 - 3236 Stukken betreffende de aanleg van de Plantsoenweg, 1968-1973.   2 

omslagen 

 3235.  1968-1969 

 3236.  1970-1973 

 

3237 - 3238 Stukken betreffende de aanleg van de Hoogstraatpromenade, 1973-1978.   

2 omslagen 

 3237.  verslagen werkgroep, 1973-1978 

 3238.  correspondentie, 1974-1978  

 

3239 Stukken betreffende de reconstructie van de Stationsstraat-Bergstraat-

Bevrijdingsstraat, 1983-1985.   1 omslag 

 

 

 2.20.1.2.1.1.5  Nude, Binnenhaven 

 

       -. Stukken betreffende werkzaamheden aan wegen gelegen in de wijk Nude 

als (toenmalig) onderdeel van rijksweg 27.    Zie sectie 2.20.1.2.1.1.2 

 

3240 Stukken betreffende de reconstructie van de Nude, 1963-1970.   1 omslag 

 

3241 Stukken betreffende de reconstructie van de Grebbedijk en Havenafweg, 

1970-1972.   1 omslag 

 

3242 Stukken betreffende de reconstructie van de Havenafweg en het kruispunt 

Nude - Nudestraat - Havenafweg - Costerweg, en de aanleg van een 

vuilwaterriool nabij de Havenafweg, 1979-1983.   1 omslag 
 N.B. Zie voor voorgaande stukken inv. nr. 3476 

 

3243 Stukken betreffende de reconstructie van de Marijkeweg, 1980-1983.    1 

omslag 

 

 

 2.20.1.2.1.1.6  Veluvia, de Dreijen, Hamelakkers 

 

3244 Stukken betreffende het doortrekken van de Arboterumlaan naar de 

Rijksstraatweg, (1928) 1940-1943.   1 omslag 

 

3245  Stukken betreffende de aanleg van fiets- en voetpaden langs de Generaal 

Foulkesweg, 1949-1957; met hiaten.   1 omslag 

 

3246 Stukken betreffende de reconstructie van de Generaal Foulkesweg, met 

aanleg riolering, 1970-1974.   1 omslag 

 

3247 Stukken betreffende de reconstructie en het tevens vervangen van de 

riolering van de noordzijde van de Wilhelminaweg, 1981-1982.   1 omslag 
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 2.20.1.2.1.1.7   Buurt, Bovenbuurt, Benedenbuurt 

 

3248 - 3251 Stukken betreffende de reconstructie van de Grindweg (vernoemd tot 

Churchillweg), 1949-1958.   4 omslagen 

 3248.  voorbereiding, klachten over de uitvoering, 1949-1956 

 3249.  voorbereiding en uitvoering deel 1 en 2, 1954-1956 

 3250.  verklaring van grondoverdracht, 1954-1959 

 3251.  voorbereiding deel 3 (vanaf Sportparkweg tot gemeentegrens),  

          1955-1958 

   ---. bestek reconstructie Grindweg in het kader van het Bovenbuurt-

plan II, 1959-1961.   Zie inv. nr. 2816 

3252 Stukken betreffende reconstructie van de Dolderstraat tussen Diedenweg 

en Oude Bennekomseweg, 1954.   1 omslag 

 

   ---. Stukken betreffende de aanleg van de Rooseveltweg als onderdeel van de 

uitvoering van het Buurtplan, 1965-1966, 1968-1969.  Zie inv. nrs. 2808-

2809 

 

3253 Stukken betreffende de reconstructie van het kruispunt Churchillweg - 

Geertjesweg, 1967-1971.  1 omslag 

 

3254 - 3255 Stukken betreffende het treffen van verkeersvoorzieningen in de 

Bovenbuurt, met reconstructie van de Dolderstraat, 1973-1976.   2 

omslagen 

 3254.  reacties van omwonenden en lokale verkeerscommissie, 1973-

1976 
  N.B. Zie ook inv. nr. 3255 

 3255.  besluitvorming, 1973-1976 

 

3256 - 3257 Stukken betreffende de reconstructie van wegen en het tevens vervangen 

van de riolering, 1980-1982.   2 omslagen 

 3256.  Van Uvenweg, 1980-1983 

 3257.  Westerhofseweg, 1980-1982 

 

 

 2.20.1.2.1.1.8  Buitengebied, uiterwaarden 

 

3258 - 3259 Stukken betreffende de Veerdam en de veerstoepen nabij het Lexkesveer, 

1946-1954.   2 omslagen 

 3258.  overname in eigendom van de Veerdam en aangrenzende 

grondstroken, 1946-1951 

 3259.  verbeteringen aan zowel noordelijke en zuidelijke oever, 1947-

1954 

 

3260 Stukken betreffende de reconstructie van de Keijenbergseweg, 1954-

1962.  1 omslag 

 

3261 Stukken betreffende plannen voor de aanleg van de Scheidingslaan als 

verbindingsweg tussen Generaal Foulkesweg en Wageningen-Hoog, 1955-

1968.   1 omslag 
 N.B. Niet gerealiseerd.  Mogelijk een gedeelte gerealiseerd bij de nieuwbouw van 

het Pieter Pauw- ziekenhuis   

 

3262 Stukken betreffende reconstructie van de Bosrandweg tussen RW 25 en 

de Geertjesweg, 1958-1960.   1 omslag 

 

3263 Stukken betreffende reconstructie van de Haarweg en Veensteeg, 1959-

1962.   1 omslag 

 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 120 

3264 Stukken betreffende een reconstructie van de Buissteeg tussen Grintweg 

en Oude Diedenweg, waarbij tevens een parkeergelegenheid nabij de 

Algemene Begraafplaats werd gerealiseerd, 1960-1965.   1 omslag 

 

3265 - 3266 Stukken betreffende de aanleg van fietspaden naast de Keijenbergseweg, 

1960-1976; met hiaten.   2 omslagen  

 3265.  1960-1961, 1963-1965 

 3266.  1968-1977 

 

3267 Stukken betreffende het plannen van reconstructies van de Harnjesweg 

nabij de gemeentegrens met Renkum, 1962-1969.   1 omslag 

3268 Stukken betreffende de reconstructie van de Hollandseweg tussen 

Diedenweg en Zoomweg, 1965-1970.   1 omslag 

 

3269 Stukken betreffende de reconstructie van de Oude Bennekomseweg, Oude 

Diedenweg en Bosweg, met aanleg van de riolering, 1966-1971.  1 

omslag 

 

 

 2.20.1.2.1.1.9  Overige stukken 

 

3270 - 3271 Stukken betreffende wegen gelegen in de gemeente Ede, 1947-1949, 

1963-1965.  2 omslagen 

 3270.  verkoop eigendom in de Bornweg aan de gemeente Ede, 1947-

1949 
  N.B. Onderdeel van of huidige naam is Kierkampweg 

 3271.  meebetalen aanleg riolering in de Hullenbergweg, 1963-1965 

 

3272 - 3273 Stukken betreffende het onderzoeken van de plannen tot aanleg van een 

verbindingsweg tussen Veenendaal en de haven van Wageningen, 1947-

1954.  1 omslag, 1 stuk 

 3272.  correspondentie, 1947-1954 

 3273.  “Rapport inzake wegverbeteringen tussen Veenendaal en 

Wageningen en havenaanleg Elst”, van het Economisch-

Technologisch Instituut, 1954    stuk 

 

3274 Stukken betreffende de deelname in de rijwielpadenvereniging Zuid-

Veluwe, en de aanleg en beheer van fietspaden door deze vereniging, 

1949-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

3275 Stukken betreffende de aanleg van fietspaden door de gemeente 

Wageningen, 1954-1981; met hiaten.  1 omslag 

 

3276 Stukken betreffende het aanvragen van een subsidie bij het rijk voor de 

aanleg van een noord-zuid verbindingsweg tussen de Rooseveltweg en de 

Uiterwaarden, 1967-1968, 1970.   1 omslag 

 

3277 Stukken betreffende overleg met omliggende gemeente over mogelijke 

oost-west tracés van provinciale wegen (ook bekend als noordelijke 

rijnparallel), 1970-1971.   1 omslag 
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  2.20.1.2.1.2  Onderhoud en instandhouding van wegen 

 

3278 - 3316 Stukken betreffende het beheer, onderhoud etc. van wegen, alfabetisch 

geordend, (1937) 1942-1986.    38 omslagen 

 3278.  Acaciapad - August Falisweg 

 3279.  Beatrixlaan - Bergpad 

 3280.  Bergstraat - Beuningstraat 

 3281.  Bevrijdingsstraat - 2e Buurtseweg 

 3282.  Ceresstraat - Churchillweg 

 3283.  Costerweg 
  N.B. Met (gedeelte van) Mennonietenweg en Nieuwe weg 

3284.  Dassenboslaan - Niemeijerstraat 

 3285.  Dolderstraat - Driesstraat 

 3286.  Droevendaalsesteeg - Dijkstraat 

 3287.  van Eckstraat - Floralaan 

 3288.  Geertjesweg 
  N.B. Voor Gasfabriekstraat zie Rustenburgersteeg   

 3289.  Generaal Foulkesweg 

  3290.  Gerdesstraat - Grebbedijk 

 3291.  Grintweg - Gruttoweide 
  N.B. Voor Grindweg zie Churchillweg  

 3292.  Haarsteeg - Hamelakkerlaan 

 3293.  Harnjesweg - Hartenseweg 
           N.B. Met vervanging riolering Harnjesweg – Buurtseweg 

 3294.  Havenafweg - Hinkeloordseweg 

 3295.  Hollandseweg - Jagerskamp 

 3296.  Junusstraat - Keijenbergseweg 

 3297.  Kielekampseweg - Laan van Duivendaal 

 3298.  Lawickse Allee - Lijnbaanstraat  

 3299.  Mansholtlaan  
  N.B. Oude benaming luidde Lage Steeg 

 3300.  Markt - Nassauweg 
            N.B. Markt inclusief oude benaming Raadhuisplein 

 3301.  Nieuwe Kanaal - Nobelweg 

  3302.  Nude - Nudestraat 

 3303.  Nijenoord Allee - Oranjelaan 

 3304.  Otto van Gelreweg - Plataanweg 

 3305.  Plantsoenweg - Postjesweg 

 3306.  Prins Hendrikweg - Ritzema Bosweg 

 3307.  Van Uvenweg, 1954-1971 

 3308.  Van Uvenweg, 1972-1978 

 3309.  Regentesselaan - Rustenburg 

 3310.  Rustenburgersteeg - Spijk 
           N.B. Rustenburgersteeg incl. de voormalige Gasfabriekstraat 

 3311.  Stadsbrink 

 3312.  Stadsweg - Vanenburgstraat 

 3313.  Veerdam - Veerstraat 

 3314.  Veersteeg 

 3315.  Veluviaweg - Weg over de Wilgekamp 

 3316.  Westbergweg - Zoomweg 

          

3317 Stukken betreffende de straatverlichting, 1942-1967; met hiaten.   1 

omslag 

 

3318 Stukken betreffende stofbestrijding op en het verharden van landbouw-

wegen, 1949-1963; met hiaten.  1 omslag 

 

3319  Stukken betreffende het beperken van de gladheidbestrijding d.m.v. zout 

uit milieuoverwegingen, 1971-1972.   1 omslag 
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  2.20.1.2.1.3  Bijkomende werken bij wegen 

 

 2.20.1.2.1.3.1  Parkeergelegenheden 

 

3320 - 3326 Stukken betreffende de aanleg van parkeergelegenheden, en andere 

stukken, 1949-1986; met hiaten. 7 omslagen 

 3320.  1949-1963 

 3321.  (1963) 1964-1966  

 3322.  (1966) 1967-1969 

 3323.  (1967) 1970-1972 

 3324.  1973-1977 

 3325.  1978-1980 

 3326.  1981-1986 

 

3327 - 3328 Stukken betreffende het parkeren in het centrum, 1963-1969, 1977-1981; 

met hiaten.  2 omslagen 

 3327.  diversen, 1963-1969 

3328. laten opstellen het rapport  “Parkeerstudie centrum”, en reacties 

op het rapport, 1977, 1979-1981 

 

3329 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van het parkeerterrein aan 

de Gerdesstraat, 1968-1971, 1974-1977.   1 omslag 

 

3330 Stukken betreffende de aanleg van een parkeergelegenheid bij de 

middelbare vakschool Wageningen aan de Marijkeweg 20, 1984-1986.   1 

omslag 

 

 

 2.20.1.2.1.3.2   In- en uitritten 

 

3331 - 3352 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het hebben van  

inritten, uitritten en uitwegen, 1942-1986.   22 omslagen 

  3331.  1942-1950 

  3332.  1951-1953  

  3333.  1954-1955 

  3334.  1956 

  3335.  1957 

  3336.  1958 

  3337.  1959-1960 

  3338.  1961-1962 

  3339.  1963 

  3340.  1964 

  3341.  1965 

  3342.  1966 

  3343.  1967, op straatnaam, A t/m J   

  3344.  1967, op straatnaam, K t/m W 

  3345.  1968 

  3346.  1969 

  3347.  1970 

  3348.  1971 

  3349.  1972-1974 

` N.B. Zie ook inv. nr. 3353 

  3350.  1975-1976 
          N.B. Zie ook inv. nr. 3353 

  3351.  1977-1980 
            N.B. Zie ook inv. nr. 3353 

  3352.  1981-1986 
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3353 Stukken betreffende recognities te betalen voor het hebben voor een in- 

en uitrit op gemeentegrond, met stukken betreffende de aanleg, 1972-

1980.   1 omslag 

 

 

 2.20.1.2.1.3.3   Benzinestations 

 

3354 - 3356 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van 

benzinepompen, met verdere correspondentie over o.a. het gebruik van 

gemeentegrond, de aan- en verkoop van strookjes grond etc., 1943-

1987; met hiaten.  3 omslagen 

 3354.  garagebedrijf Kirpestein, hoek Churchillweg - Ritzema Bosweg,  

          1943-1977 

3355.  garagebedrijf van der Kolk, Lawickse Allee, 1945-1971 

3356.  diverse bedrijven en locaties, 1945-1987  

  2.20.1.2.2 Waterovergangen 

 

 

  2.20.1.2.2.1  Bruggen   

 

3357  Stukken betreffende de herbouw van bruggen, 1941-1952.  1 omslag 

 

   

  2.20.1.2.2.2   Veerdienst 

 

2.20.1.2.2.2.1.  Instandhouding van de veerdienst 

   

3358  Stukken betreffende de hervatting van de veerdienst, 1945-1947.  1 

omslag 
 N.B. Het veer was gedurende de tweede wereldoorlog verplaatst naar Vreeswijk en 

bleef na de bevrijding de eerste maanden in dienst. 

 

3359 Stukken betreffende het instandhouden van het veer i.v.m. het oplopend 

exploitatietekort, 1968-1978.   1 omslag 

 

3360 Stukken betreffende het beëindigen van de nachtvaart per 1-1-1984, 

1982-1983.   1 omslag 

 

 

  2.20.1.2.2.2.2  Aanschaf en onderhoud van het materiaal 

 

3361  Stukken betreffende de overname van de pont i.v.m. het in eigen beheer 

gaan uitvoeren van de veerdienst, 1943.   1 omslag 
  N.B. Voor het eigen beheer gaan uitvoeren van de dienst zie inv. nrs. 417-418 

 

3362 Stukken betreffende de keuring van de pont, plaatsen schuilhuisjes, 

borden, etc., 1943-1986; met hiaten.  1 omslag 

 

3363 Stukken betreffende het inbouwen van nieuwe motoren in de pont, en 

stukken betreffende het oplossen van de daardoor ontstane problemen, 

1946-1949.  1 omslag 

 

3364 - 3366 Stukken betreffende de aankoop van een nieuwe pont, 1950-1953.  3 

omslagen 

 3364.  correspondentie, met officiële ingebruikneming, 1950-1952 

 3365.  gewaarmerkt bestek, 1951 

 3366.  correspondentie m.b.t. afwerking,  1952-1953 
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3367 Stukken betreffend het zinken van de veerpont op 30 juli 1957, met 

afwikkeling van de schadeclaims, 1957-1966.   1 omslag 

 

3368 - 3371 Stukken betreffende het vernieuwen van de veerdienst, 1960-1965.   4 

omslagen 

 3368.  rapport over de bestaande toestand, 1960 

 3369.  aanschaf nieuwe pont en aanlegsteigers, 1960-1964 

 3370.  aanschaf nieuwe motorboot, en stukken betreffende het inrichten 

als brandblusboot, 1960-1965 

3371.  reconstructie veerstoepen, 1962-1963 

 

3372 Stukken betreffende nieuwbouw van de pont, 1976-1982.  1 omslag 

  

 

  2.20.1.2.2.2.3  Veergelden en overzichten 

 

3373 Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling voor het betalen van 

veergelden, met overeenkomst met de autobusdienst Velox, 1940-1982; 

met hiaten.   1 omslag 

 

3374  Exploitatieoverzichten van de veerdienst over de jaren 1943-1962 en 

1980; met hiaten.  1 omslag 

 

3375 - 3377 Stukken betreffende vaststelling van de veergelden, (1789) 1943-1987; 

met hiaten.  3 omslagen 

3375. (1789) 1943-1968 
 N.B. 1789 Betreft een afschrift van het reglement “wegens het veergeld”, 

met een wijziging uit 1913.   

  3376. 1971-1980 

 3377. 1981-1982, 1986-1987 

 

3378 Maand- en jaaroverzichten van overvaarten etc. in de jaren 1965-1980.   

1 omslag 

 

 

 2.20.1.2.2.2.4   Overige stukken m.b.t. de veerdienst 

 

3379  Stukken betreffende  het beheer over los- en laadplaatsen aan beide 

oevers nabij het Lexkesveer, (1926) 1942-1954.   1 omslag 

 

3380 Stukken betreffende het aanvragen van vergunningen voor een ketting,  

aanlegpontons en toegangsgeul bij Rijkswaterstaat, (1930) 1943-1978; 

met hiaten.   1 omslag 

 

3381 Stukken betreffende het pachten van het Rijk  van een aanwas t.b.v. van 

een loswal voor het veer in de gemeente Randwijk, 1947-1965.  1 omslag 

 

3382 Stukken betreffende schadegevallen aan de veerpont, 1959-1979;  met 

hiaten.  1 omslag 

 

 

2.20.1.2.3   Toezicht op wegen  

 

3383 - 3384 Stukken betreffende de wegenlegger, 1937-1966; met hiaten.   2 

omslagen 
  N.B. Geen wegenleggers aangetroffen 

 3383. vaststellen van een wegenlegger in 1942, met bezwaarschrift over 

het eigendomsrecht van de Papstsendam, 1937-1943  
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 3384. opstellen van (een klad) voor de 1e wijziging van de wegenlegger, 

en informatieverstrekking, 1943-1966 

 

3385 - 3386 Schouw der wegen, 1942-1976.   2 omslagen 

  3385.  1942-1952 

  3386.  1953-1976 

 

 

  2.20.1.3  Vervoer over wegen  

 

3387 - 3390 Stukken betreffende de bouw van een autobusstation op de Stadsbrink, 

1942-1964, 1971-1973.   4 omslagen 
  N.B. Op de plaats van het door oorlogsgeweld verwoest treinstation 

3387.  correspondentie, overleg,  1942-1949 jan 

  3388.  aankoop, onteigening van terreinen, 1947, 1950  

  3389.  correspondentie, voorbereiding, akte van dading, 1949 apr - 1959 

 3390.  bouw station als onderdeel van de Stadsbrink, overeenkomst met 

de NBM over de aanleg en onderhoud van het station, herziening 

overeenkomst, 1960-1964, 1971-1973 

 

3391 - 3393 Stukken betreffende contacten met busondernemingen over dienst-

regelingen, halteplaatsen etc., 1945-1981; met hiaten.   3 omslagen 

 3391.  N.B.M., 1945-1972 

3392.  Velox (en opvolgers), 1949-1974 

3393.  Centraal Nederland, 1973-1983 

 

3394 Stukken betreffende het plaatsen en vervangen van abri’s, 1952-1979; 

met hiaten.  1 omslag 

 

3395 Stukken betreffende plannen voor het instellen van een busdienst naar 

Wageningen-Hoog, 1953-1955, 1981-1982.  1 omslag 

 

3396 Stukken betreffende een plan voor het instellen van een stadsautobus-

dienst, 1973-1974.   1 omslag 

 

3397 Stukken betreffende het intrekken van een vergunning verleend aan B.J. 

van der Kolk  voor groepsvervoer van schoolkinderen naar het zwembad, 

met beroepsprocedures, 1976-1981.   1 omslag 

 

3398 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij de oprichting van 

de Stichting Buurtbus Wageningen, 1980-1983.   1 omslag 

 

3399 Stukken betreffende een plan voor de herindeling van het busstation aan 

de Stadsbrink, 1980-1981.    1 omslag 

 

3400  Rapport “Interimrapport SIWOV-projectgroep Arnhem – Wageningen” 

over de buslijn tussen Arnhem en Wageningen, met aanbiedingsbrief, 

1983.   2 stukken 
 N.B. SIWOV is de Studiegroep Infrastructuur Weggebonden Openbaar Vervoer 

 

 

 

2.20.1.4   Verkeer over wegen 

 

  2.20.1.4.1  Algemeen 

 

3401 Stukken betreffende het instellen van de verkeerscommissie, en het 

vaststellen van het reglement, 1957-1958, 1967, 1971.   1 omslag 
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3402  Stukken betreffende vaststelling en uitvoering van de meerjarenplanning  

verkeervoorzieningen 1980-1984, 1978-1984.   1 omslag 

 

 

  2.20.1.4.2   Verkeersveiligheid 

 

3403  Stukken betreffende het subsidiëren van het Verbond voor Veilig Verkeer,  

1951-1976; met hiaten.  1 omslag 

 

3404 - 3411 Stukken betreffende klachten over het verbeteren van de 

verkeersveiligheid, 1960-1980.   8 omslagen  
  N.B. Inv. nrs. overlappen elkaar 

3404.  1960-1969 

  3405.  1970-1972 

  3406.  1973 

  3407.  1974-1975 

3408.  1976 

3409.  1977 

3410.  1978 

3411.  1979-1980 

 

3412 - 3414  Stukken betreffende het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Nude, 

1973-1976, 1979-1985.  3 omslagen 

3412.  besprekingen, o.a. met wijkraad, 1973-1976 

3413.  aanleg verkeersdrempels en andere voorzieningen, 1979-1982 

  3414.  onderzoeken verkeers- en geluidsproblematiek, 1982-1985 

 

3415  Stukken betreffende klachten over verkeersonveiligheid in de nabijheid 

van de Mansholtlaan en Bornsesteeg, 1979-1981.   1 omslag 

 

3416  Stukken betreffende de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen, 1979-

1984.  1 omslag 

 

3417 Stukken betreffende het verbeteren van de verkeersveiligheid door 

maatregelen ter afremming van de verkeerssnelheid, 1981-1986.   1 

omslag 

 

3418  Stukken betreffende een onderzoek naar de verkeersveiligheid op 3 

kruispunten in het kader van de bijdrageregeling AVOC, 1981-1986.   1 

omslag 
N.B.  AVOC staat voor Aanpak VerkeersOngevallenConcentraties.  De onderzochte 
kruispunten zijn: 

- Diedenweg – Geertjesweg 
- Costerweg – Troelstraweg 
- Nijenoordallee - Bornsesteeg 

 

3419 - 3420 Stukken betreffende de aanleg van verkeersdrempels en -tafels in de 

straten de  Ooststeeg en de Hoef, 1981-1982, 1984-1985.   2 omslagen 

 3419.  voorbereiding, uitvoering, 1981, 1984-1985 

 3420.  inspraak en reacties van omwonenden, 1982, 1984-1985 

 

3421 Stukken betreffende het uitvoeren van maatregelen na de invoeren van de 

30 km/h-regeling in de wijken Tarthorst, Roghorst en Bloemenbuurt 

(ged.), 1984.   1 omslag 

 

 

  2.20.1.4.3  Verkeersmaatregelen 

 

3422 - 3445  Stukken betreffende het vaststellen en intrekken van 

verkeersmaatregelen, chronologisch geordend, 1950-1986.   24 omslagen 
N.B. Stukken over het intrekken van verkeersmaatregelen zijn toegevoegd aan 
stukken over de vaststelling.  

  3422.  1950-1955 

  3423.  1956-1958 
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  3424.  1959-1961 

  3425.  1962-1963 jan 

  3426.  1963 aug - 1964 

  3427.  1965 

  3428.  1966 

  3429.  1967 

  3430.  1968 

  3431.  1969 

  3432.  1970 

  3433.  1971 

  3434.  1972 

  3435.  1973 

  3436.  1974 

  3437.  1975 

  3438.  1976-1977 

  3439.  1978 

  3440.  1979-1980  

  3441.  1981-1986, algemeen 

  3442.  1981-1986, op straatnaam, B - J 

  3443.  1981-1986, op straatnaam, K - Sp 

  3444.  1981-1986, op straatnaam St - Z 

  3445.  1981-1986; ontheffingen 

 

3446 Stukken betreffende verkeersmaatregelen genomen door G.S. van 

Gelderland betrekking hebbende op wegen in de gemeente Wageningen, 

1950-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

3447 Stukken betreffende het delegeren van de bevoegdheid tot het nemen 

van verkeersmaatregelen van de gemeenteraad aan het college van B&W, 

1967.   1 omslag   

 

 

  2.20.1.4.4  Verkeersaanwijzingen en -waarschuwingen 

 

3448 - 3450 Stukken betreffende het plaatsen van verkeerslichten, 1959-1980; met 

hiaten.  3 omslagen 

  3448.  diverse straten, 1950-1969 

 3449.  kruispunten traverse (Lawickse Allee, Stadsbrink, Ritzema 

Bosweg), 1959-1977 

  3450.  diverse straten, 1971-1980 

 

3451 Stukken betreffende bewegwijzering, met sluiten van een overeenkomst 

met de ANWB en het verlenen van vergunningen op basis van de A.P.V., 

1981-1986; met hiaten.  1 omslag 

 

 

  2.20.2   Verkeer en vervoer langs kabels en over rails 

 

3452 - 3454 Stukken betreffende het voeren van een juridische procedure tegen de 

Nederlandse Spoorwegen vanwege het stoppen met het personenvervoer 

op de spoorlijn Wageningen-Ede, 1932-1951; met hiaten.   3 omslagen 

 3452.  sluiting tramlijn, concessie voor een  autobusdienst, (1891) 1932-

1937 
  N.B. 1891 Betreft afschriften van de overeenkomst met de N.S. en de 

concessie verleend aan de N.S. 
 3453.  indienen verzoekschrift tegen het wetsvoorstel tot naasting door 

het Rijk van de spoorlijn, 1933-1935  
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 3454.  juridische procedure tegen de Nederlandse Spoorwegen m.b.t. het 

niet naleven van de concessie, 1937-1940, 1943-1944, 1946, 

1950-1951  
  N.B. Zie voor de akte van dading uit 1953 inv. nr. 3389 

 

3455 - 3457  Stukken betreffende het verplaatsen van de los- en laadplaatsen van de 

Nederlandse Spoorwegen, 1948-1964; met hiaten.  3 omslagen 
 N.B. Met overdrachten van grond en uitvoering en afwikkeling akte van dading 

  3455.  1948-1951 

  3456.  (1950) 1952-1956 

  3457.  1958-1964 

 

3458 Stukken betreffende het bestraten van en naast de spoorlijn Wageningen-

Ede, 1951-1962; met hiaten.   1 omslag 

 

3459 - 3460 Stukken betreffende de opheffing en opruimen van de spoorlijn tussen 

Ede en Wageningen.   2 omslagen 

3459.  1957, 1966-1968  

3460.  1969 

 

3461  Stukken betreffende plannen voor de aanleg van spoorlijnen, 1964-1966, 

1980-1981, 1984.  1 omslag 

 

  

 

  2.20.3   Verkeer en vervoer te water 

 

  2.20.3.1  Havengeld, havenverordening 

 

3462 - 3465 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de havengeldverordening 

ook bekend als de verordening scheepvaartrechten, 1953-1985; met 

hiaten.   4 omslagen 

 3462.  1953-1967 

 3463.  (1964) 1968-1972 

 3464.  1976-1980 

 3465.  1981-1985 

 

3466 Stukken betreffende vaststelling van de havenverordening, (1924, 1930) 

1974-1975.   1 omslag 
 N.B. De retro-acta betreffende gemeentebladen m.b.t. politiebepalingen op het 

gebruik van de buitenhaven. 

 

 

  2.20.3.2  Ontwikkeling van de haven 

 

3467 - 3468 Stukken betreffende de noodzaak tot en het onderzoeken van 

mogelijkheden om te komen tot uitbreiding van het haventerrein, 1954, 

1957-1964.   2 omslagen 

 3467.  1954, 1957-1961  

 3468.  1962-1964 

 

3469 - 3470 Stukken betreffende het onderzoeken van de problemen en toekomst van 

de haven, 1974-1980.   2 omslagen 

 3469.  1974-1978 

 3470.  1979-1980  

 

3471  Verslagen van de werkgroep voor de haven, 1975-1983.   1 omslag 
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3472  Nota “De toekomstige ontwikkeling van de Rijnhaven in Wageningen”, en 

stukken betreffende de behandeling in de gemeenteraad, 1983.   1 

omslag 

 

3473 Stukken betreffende het aanwijzen van de locatie voor de nieuwe 

havenkom als onderdeel van een plan tot uitbreiding van de haven, 1985.   

1 omslag 

 

 

  2.20.3.3  Verbeteringen aan de haven 

 

3474 - 3475 Stukken betreffende het vaststellen en realisering van de uitbreidingen 

van het haventerrein, 1964-1978; met hiaten.   2 omslagen 

3474.  1e fase, 1964-1971  

 3475.  2e fase, met overleg over compenserende werken i.v.m. 

ophogingen, 1973-1978 

 

3476 Stukken betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden tot 

verbetering van de ontsluiting van het havengebied, 1976-1979.   1 

omslag 
 N.B. Zie voor de reconstructie van de Havenafweg inv. nr. 3242 

 

  ---. Stukken betreffende de uitbreiding van de jachthaven en ophoging 

industrieterrein langs het havenkanaal, 1975-1980.   Zie inv. nrs. 4736-

4737 

 

3477 - 3482 Stukken betreffende het vernieuwen van de kaden, 1980-1986.   6 

omslagen 

 3477. onderzoek verricht door DHV en het nemen van maatregelen, 

1980-1981 

 3478. vervangen 70 m’ betonkade door stalen damwand aan de 

westkade van de Rijnhaven, 1981-1982 

 3479. aanleg 100 m' stalen damwand aan de zuidzijde van het 

havenkanaal,  1983-1985 

 3480.  aanleg ontsluitingsweg en aanleg verharding kade aan de 

zuidzijde, 1983-1984 

 3481. vervanging 100 m' betonkade door stalen damwand en aanleg 

verharding kade aan de zuidzijde van de havenkom, 1984-1986 

 3482. aanleg damwandconstructie aan de noordkant van het 

havenkanaal, 1985-1986 

 

3483  Stukken betreffende verbreding van het havenkanaal ter plaatse van het 

voormalig Argo-terrein, 1981-1983.   1 omslag 

 

3484  Stukken betreffende de subsidieverlening door de provincie inzake diverse  

verbeteringswerkzaamheden in de haven, 1982-1989.    1 omslag 

 

 

2.20.3.4  Beheer van de haven 

 

3485 - 3486 Stukken betreffende schadegevallen in de Rijnhaven, 1945-1981; met 

hiaten.  2 omslagen 

3485.  1945-1957 

3486.  1969-1981 

 

3487 - 3488  Stukken betreffende het beheer over de Rijnhaven, 1952-1980; met 

hiaten.  2 omslagen 

3487.  1952-1971 

3488.  1972-1980 
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  2.20.3.5  Overige stukken 

 

3489 Scriptie over de regionaal-ekonomische betekenis van de haven, 1981.  1 

omslag 

 

 

  2.20.4  Telecommunicatie 

 

3490 Stukken betreffende plannen voor het oprichten een lokale omroep, 1971-

1986; met hiaten.  1 omslag 

 

   ---. Stukken betreffende de oprichting van het gemeentelijk centraal 

antennebedrijf, 1976-1977.    Zie inv. nr. 505 

 

3491 Stukken betreffende het aansluiten op het C.A.I.-net van de wijken 

“Vergersweg e.o.” en “Sahara”, 1980-1982.   1 omslag 

 

3492 Stukken betreffende het plaatsen van ontvangststation op een 

studentenflat aan de Bornsesteeg, met het vestigen van een zakelijk 

recht, 1981-1984.   1 omslag 

 

3493 Stukken betreffende het behandelen van discussienota’s over de toekomst 

van de gemeentelijke centrale antenne-inrichting, 1983-1984.    1 omslag 

 

 

 

  2.21  Economische aangelegenheden 
   

  2.21.1  Landbouw 

 

 ---. Stukken betreffende het verpachten van diverse strookjes grond als 

volkstuintje, met o.a. als doel het opvoeren van de voedselproductie, 

1941-1952.  Zie inv. nr. 4738  

 

3494  Oogstramingen en opgaven bodemstatistiek, zoals verstrekt aan het 

C.B.S. over de jaren 1942-1971.  1 omslag 
 N.B. Met overzicht over de jaren 1942-1954 “Bodemgebruik en landbouw in de 

gemeente Wageningen” 

 

3495  Beschikkingen van het ministerie van Landbouw over het vellen en rooien 

van bomen en percelen bos op basis van de bodemproductiebeschikking 

1939, 1942-1954, 1958.  1 omslag 

 

3496 - 3497 Stukken betreffende de aankoop, uitgifte in erfpacht en overdracht om 

niet van gronden aan de Bornsesteeg/Mansholtlaan aan  het Instituut voor 

de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1947-1957, 1973.   2 omslagen 

 3496.  aankoop, met bezwaarschrift, 1947-1952 

 3497.  uitgifte in erfpacht, overdracht om niet, 1948-1957, 1973 

 

3498  Stukken betreffende de stichting, pachten van grond en opheffen van een  

kruidentuin aan de Van Uvenweg als werkgelegenheidsproject, 1953-

1965; met  hiaten.   1 omslag 

 

3499  Stukken betreffende het houden van paasveetentoonstellingen in het 

Bowlespark, 1954-1961, 1964.  1 omslag 

 

3500  Stukken betreffende toepassing van de Onteigeningswet i.v.m. uitbreiden 

van de terreinen van ten behoeve van het (toegepast) wetenschappelijk 

onderzoek op agrarisch gebied, 1955-1956.   1 omslag 
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3501 Stukken betreffende de deelname in de stichting “Waarborginstituut voor 

de Tuinbouw in Gelderland”, 1956-1957.   1 omslag 

 

3502 Stukken betreffende het zich vestigen van de stichting “Instituut voor 

toepassing van Atoomenergie in de landbouw” in Wageningen, 1957-

1958.   1 omslag   

 

3503  Stukken betreffende plannen voor het plaatsen van bijenstallen, 1973-

1976.   1 omslag 

  

3504  Stukken betreffende het aanwijzen van het “niet-land” gebied zoals 

bedoeld in art. 3 van de Wet Agrarisch Grondverkeer, 1981-1983.   1 

omslag 
 N.B. Een “niet-land” verklaring houdt in dat aangegeven wordt de gebieden die 

geen landbouw- of natuurgebieden zijn, en dat derhalve bij grondtransacties de 
grondkamer niet gepasseerd hoeft te worden. Het “niet-land” gebied is groten-
deels gelijk aan de bebouwde kom.  

 

 

  2.21.2   Industrie 

 

   ---. Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van industrieterreinen, 

1942-1986. Zie inv. nrs. 1099-1108 

 

3505 Stukken betreffende contacten en overleggen met het bedrijfsleven, 

1942-1986.   1 omslag 

 

3506  Stukken betreffende het vorderen en beschikbaar stellen van 

bedrijfsruimten, 1943-1950.   1 omslag 

 

3507 Verslagen van de “commissie tot vestiging van passende industrieën”, met 

bijlagen, 1946-1951.    1 omslag 

 

3508 Stukken betreffende het zich vestigen te Wageningen van Friden B.V., 

1954.  1 omslag 

 

3509 Uitslagen van de 3e bedrijfstelling van het C.B.S. uit 1963, betrekking 

hebbende op Wageningen, 1963.   1 omslag 

 

3510 - 3512 Stukken betreffende het opzetten van een publiciteitscampagne om 

nieuwe bedrijven aan te trekken, 1965-1970.    2 omslagen, 1 stuk 

 3510.  voorbereiding en uitvoering, 1965-1970 

 3511.  documentatiemap,  1969 (?)    1 stuk 

 3512.  reacties, 1969-1970 

 

3513 Stukken betreffende de oprichting van Meteo Consult, 1985.   1 omslag 

 

3514  Stukken betreffende het uitvoeren van een enquête naar de behoefte van 

bedrijfs- en kantoorruimte in Wageningen, 1986.   1 omslag 

 

 

  2.21.3  Energievoorziening 

 

  2.21.3.1   Algemeen 

   

3515 Stukken betreffende het nemen van maatregelen tot beperking van het 

energiegebruik n.a.v. de oliecrisis, 1973-1974.   1 omslag 
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3516 Stukken betreffende de gemeentelijke werkgroep Energiebesparing, 1979-

1980.   1 omslag 

 

 

  2.21.3.2   Gasvoorziening 
 N.B. Zie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf  sectie 2.3.4.7  Gas- en Waterbedrijf 

 

  2.21.3.2.1  Gastarieven, gasverordening 

 

3517 - 3520 Stukken betreffende het vaststellen van de gastarieven, 1942-1986; met 

hiaten.   4 omslagen 

 3517.  1942-1962 

 3518.  1963-1974 

 3519.  1975-1980 

 3520.  1981-1986 

 

3521 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de gasverordening, 

(1928) 1956-1976; met hiaten.   1 omslag 
N.B. De retro-acta betreffen oude verordeningen. De titel van de verordening 
voluit is “verordening regelende de voorwaarden voor de levering en te verrichten 

werkzaamheden door de gemeentelijke gasfabriek te Wageningen ten behoeve 
van haar gasverbruikers”  

 

 

  2.21.3.2.2  Ontwikkeling van de gasvoorziening 

 

3522 - 3526 Stukken betreffende het onderzoeken naar de mogelijkheden rond de 

gasvoorziening, 1950-1957.   5 omslagen  
  N.B. Zie voor de voortzetting inv. nrs. 3527-3532 

 3522. diversen, o.a. overleg met G.S. van Gelderland, 1950-1954 

 3523. rapporten over de gasvoorziening in Wageningen, aanbieden van 

aardgas door het Rijk, 1954-1955 

 3524. bespreken aanbod van Duits cokesovengas, 1955-1956 

 3525. bespreken organisatievorm van de samenwerking, met voorstel 

van de gemeente Wageningen voor een gemeenschappelijke 

regeling, 1956-1957 

 3526. voorstel levering gekraakt aardgas door Arnhem aan Ede en 

Wageningen, 1956-1957 

 

3527 - 3532  Stukken betreffende correspondentie en vergaderingen van de “Commis-

sie Samenwerking Aardgasvoorziening Zuid-Veluwezoom c.a.”, 1957-

1959.   6 omslagen 
N.B. Deelnemende gemeenten zijn Aalten, Arnhem, Doetinchem, Ede, Renkum, 
Rheden, Tiel en Wageningen 

 3527.  diversen, 1957 apr - 1957 jul 19 

 3528.  diversen, 1957 jul 20 - 1957 okt 

 3529.  bespreken ontwerpcontracten voor het leveren van aardgas door 

het Staatsgasbedrijf, 1957-1958 

 3530.  diversen, 1957 nov - 1958 

 3531.  voorbereiden gemeenschappelijke regeling, 1957-1958 

 3532.  oprichting Openbaar Lichaam Midden-Oost-Nederland, 1959 

            

3533 Stukken betreffende deelname aan, wijzigen en opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling gasvoorziening MiddenOost-Nederland 

(M.O.N.),  

 1957-1973;  1 omslag 
 N.B.  De gemeente Wageningen was de centrumgemeente voor deze gemeen-

schappelijke regeling. Het archief bevindt zich bij het Gemeentearchief 
Wageningen  
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3534 - 3536 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst en 

overgangsregelingen voor de levering van aardgas door de Gasunie, 

1960-1967, 1976.  3 omslagen 

 3534. sluiten overeenkomst, 1960-1963 
  N.B. Met de ondertekende overeenkomst los in de omslag 

 3535. vaststelling overgangsregelingen n.a.v. de aardgasvondst in 

Slochteren,  1963-1966 

 3536. sluiten en wijzigen overeenkomst, 1967, 1976 

 

   ---. Stukken betreffende de fusie van het Gas- en Waterbedrijf met de 

“Veluwse Nutsbedrijven N.V.” per 1-1-1980, en bepaling van de 

verhouding, 1977-1980, 1982-1986.   Zie inv. nrs. 472-474 

 

 

  2.21.3.2.3  Overige stukken 

 

3537 - 3539 Stukken betreffende het aardgasontvangststation op de hoek van de 

Mansholtlaan en de Droevendaalsesteeg, 1955-1961, 1966-1967.    3 

omslagen 

 3537. plaatsbepaling, bouw 1e station, trafohuisje en dienstwoning, met 

aanvraag en controle van de hinderwetvergunning, 1955-1961 

 3538.  indeling terrein, 1958-1961 

 3539.  bouw 2e station voor de Gasunie, met aanvraag hinderwet-

vergunning, 1966-1967 

 

3540 - 3542 Stukken betreffende de overgang van het ‘stadsgas’ op aardgas, 1957-

1960.  3 omslagen 

    ---. bouw aardgasontvangstation, 1955-1961.   Zie inv. nr. 3537 

 3540. besluit tot het overgaan op aardgas, 1957 

 3541. besluit tot het gebruiken van onvervormd aardgas, nieuwbouw 

ontvangstcentrum en huisvestiging van het kantoor, 1957-1958 

 3542. realisatie, o.a. regeling ombouw kooktoestellen, 1957-1960 

    ---. afsluiten overeenkomst voor de levering van aardgas, 1960-1963   

Zie inv. nr. 3534  

 

3543  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor 

aardgastransportleidingen, o.a. van Wageningen naar Renkum, 1964-

1968.  1 omslag 

  

3544  Stukken betreffende het sluiten van overeenkomsten met een tweetal 

steenfabrieken over de levering van aardgas, 1966-1968.   1 omslag   

  

3545 - 3548 Stukken betreffende het verlenen van hinderwetvergunningen door G.S. 

van Gelderland voor gasdrukregel- en meetstations, 1967-1977; met 

hiaten.   4 omslagen 

 3545.  13 stations, 1967-1970 

 3546.  7 stations, 1971-1972 

 3547.  op straatnaam A t/m N, 1975-1977 

 3548.  op straatnaam K t/m Z, 1971-1972, 1976-1977 

 

3549  Stukken betreffende gaswinsten, gasafsluitbeleid, restituties etc. van de 

Veluwse Nutsbedrijven N.V., 1981-1986.   1 omslag 

 

 

  2.21.3.3  Elektriciteitsvoorziening 

 

3550  Stukken betreffende uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, met 

aansluiting onrendabele gebieden, 1945-1960; met hiaten.  1 omslag 
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3551 - 3552 Stukken betreffende hoogspanningslijnen, 1950-1955; met hiaten.  2 

omslagen 

3551.  aanleg hoogspanningslijn Nijmegen-Veenendaal-Utrecht, 1950, 

1952 

3552. vestigen van een zakelijk recht voor de hoogspanningslijn 

Dodewaard-Ede, en toepassing belemmeringswet privaatrecht, 

1954-1955   

 

3553 Stukken betreffende de verplaatsing van een transformatorhuisje van de 

Vismarkt naar de Kasteelsegang i.v.m. de bouw van het kantongerecht, 

1959-1962.   1 omslag 

 

 

  2.21.3.4  Warmtevoorziening 
  N.B. Zie voor het Verwarmingsbedrijf sectie 2.3.4.12 

 

3554 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de verordening 

warmtelevering, 1963-1983; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Titel van de verordening voluit heet verordening regelende de voorwaarden 

voor de levering van warmte door het verwarmingsbedrijf der gemeente 

Wageningen 

 

3555 Stukken betreffende de afhandeling van klachten over de hoogte van de 

tarieven en de verdeling van de kosten, 1967-1969, 1972-1974.   1 

omslag 
 N.B. Zie ook inv. nr. 3556 

 

3556 Stukken betreffende het verbeteren van de functioneren van de 

stadsverwarming, en de afhandeling van klachten, 1970-1978.   1 omslag 
 N.B. Zie ook inv. nr. 3555 

 

3557 Stukken betreffende reparaties aan het ketelhuis in het plan Nude, met 

aanvraag hinderwetvergunning, 1974-1979.   1 omslag 
 N.B. Zie ook inv. nr. 3558 

 

3558 Stukken betreffende een onderzoek naar de toestand van het ketelhuis en 

leidingen, leidend tot een rapport met het voorstel over te gaan op 

blokverwarming, 1976-1977.   1 omslag 

 

3559 - 3562 Stukken betreffende het vaststellen van de tarieven van de 

wijkverwarming, 1976-1983.   4 omslagen 
 N.B. Zie voor voorgaande stukken inv. nrs. 3554-3555 

  3559.  vaststellen tarieven voor 1977-1980 

 3560.  vaststelling tarieven door de gemeenteraad voor 1981-1983 

 3561.  correspondentie over de hoogte van de tarieven en het berekenen 

van de verwarmingsbijdrage, 1981-1983 

3562.  handtekeningenactie tegen het afrekenen per blok, 1982 

 

3563 - 3565 Stukken betreffende de overgang naar blokverwarming, 1978-1981.   3 

omslagen 

    ---. rapport met het voorstel voor de overgang naar blokverwarming, 

1976-1977     Zie inv. nr. 3558 

 3563. proefproject in de Treubstraat, 1978-1979 

    ---.   raadsbesluit tot overgang, behandeld in de gemeenteraads-

vergadering van 18 februari en 17 maart 1980. Niet aangetroffen. 

 3564.  hinderwetvergunningen voor ketelhuizen, verleend door G.S. in 

februari 1981, geordend op bloknummer, 1980-1981 
  N.B. Met situatietekening voorin 

 3565.  hinderwetvergunningen voor ketelhuizen, verleend door G.S. in 

september 1981, geordend op bloknummer, 1980-1981 
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3566 Rapport inzake het verwarmingsbedrijf Nude, met bijlagen, 1985.   1 

omslag 
 N.B. Onderzocht werden de mogelijkheden tot verbeteren van de exploitatie  

 

 

 
  2.21.4  Handel 

 

  2.21.4.1   Algemeen 

 

3567 Stukken betreffende acties van de middenstand, o.a. sinterklaasintochten, 

1947-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

3568 Stukken betreffende contacten met de Wageningse Algemene Vereniging 

van Ondernemers (WAVO),  1969-1980; met hiaten.   1 omslag  

 

 

  2.21.4.2   Plaatsen waar handel wordt uitgeoefend 

 

  2.21.4.2.1  Winkelcentra 

 

3569 Stukken betreffende contacten met gegadigden voor winkelpanden in nog 

te ontwikkelen bestemmingsplannen, 1957-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

3570 Stukken betreffende de winkelvoorziening, met diverse rapporten en 

lijsten, 1961-1983; met hiaten.   1 omslag 

  

3571 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het ontwikkelen 

van de Plantsoenweg als winkelstraat, 1968-1976.   1 omslag 

 

 

  2.21.4.2.2  Markten en kermissen 

 

3572 - 3574  Stukken betreffende veemarkten, 1940-1971; met hiaten.   3 omslagen 

 3572.  organiseren van de veemarkt, 1940-1970 

 3573.  vaststelling, wijzigen en intrekken van verordeningen op de 

veemarkten, (1923) 1943-1970 

 3574.  organiseren van de paardenmarkt, (1647) 1946-1971 

 

3575  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het houden van 

kermissen en lunaparken, 1942-1979; met hiaten.   1 omslag 

  

3576 - 3578 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van marktverordeningen, 

1944-1981; met hiaten.  3 omslagen 

 3576.  1944-1961 

 3577.  1964-1978 

 3578.  1981 

             

3579 - 3580 Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van diverse verordeningen op 

de marktgelden, (1939) 1943-1988; met hiaten.   2 omslagen 

3579.  vaststelling, wijzigen en toepassen van diverse verordeningen op 

de marktgelden, (1939) 1943-1980 

3580.  vaststelling en wijziging van de verordening marktgeld 1980, 

1980-1988 

 

3581  Stukken betreffende de organisatie van en informatieverstrekking over de  

diverse (vee-)markten in Wageningen, 1943-1980; met hiaten.   1 omslag 
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3582 - 3583 Stukken betreffende de woensdagmarkt, (1932) 1943-1979; met hiaten.  

2 omslagen 

3582.  algemeen, (1932) 1943-1983 

 3583.  regelen en verdelen standplaatsen, 1943-1985 

 

3584 Stukken betreffende toestemming verlenen voor diverse markten, o.a. 

Kunstmarkt, 1948-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

3585 - 3586 Stukken betreffende de zaterdagmarkt, 1957-1982; met hiaten.  2 

omslagen 

  3585.  instelling, uitbreiding, verplaatsing, 1957-1975 

  3586.  diversen, o.a. standplaatsen, 1957-1982 

 

3587 - 3588 Stukken betreffende instelling en vergaderingen van de marktcommissie, 

1977-1980, 1982-1986.   2 omslagen 

3587.  instelling en vergaderingen, 1977-1980 

3588.  vergaderingen, 1982-1986 

 

 

  2.21.5  Distributie van goederen 

 

3589 Stukken betreffende deelname aan gemeenschappelijke regelingen op het 

gebied van distributie, 1939-1949, 1958; met hiaten.   1 omslag 

 

3590 - 3595 Stukken betreffende de taakuitvoering van de Distributiedienst 

Wageningen, 1939-1949.  6 omslagen 

 3590.  uitreiken en controle stamkaarten, controle op prijsaanduiding, 

1939-1949 

 3591.  verkrijgen en uitreiking voedingsmiddelen, 1940-1946 

 3592.  grondstoffen, brandstoffen, 1941-1947 

 3593.  diversen, o.a. klompen en paarden, 1942-1945 

 3594.  uitreiken rijwielen en banden: aanvragen, 1945-1946 

 3595.  uitreiken rijwielen en banden: toewijzingen, 1945-1947   

 

3596 - 3598 Distributies declaraties van de Distributiekring Wageningen, met bijlagen, 

1941-1952.   3 omslagen 

 3596.  ramingen distributiekosten, 1941-1947 

 3597.  declaraties over 1941-1944 

 3598.  declaraties over 1945-1949 

 

3599 Stukken betreffende het regelen van de interne controle van de 

Distributiekring Wageningen, 1941-1945.   1 omslag  

 

3600 - 3601  Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van de Distributiekring  

Wageningen, 1941-1954; met hiaten.  2 omslagen 

 3600.  algemeen, 1941-1946 

 3601.  bezoldiging en vergoedingen, 1941-1954 

 

3602 Kasboek van uitgaven over 1942-1948 van de Distributiekring 

Wageningen.   1 stuk 

 

3603 Stukken betreffende het huisvesten van de Distributiekring Wageningen, 

1942-1949.   1 omslag 

 

3604 Stukken betreffende vaststelling en intrekking van de verordening vervoer 

brandhout, met verslagen van vergaderingen van de houtcommissie, 

1945.   1 omslag 
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  2.21.6  Overige stukken 

 

3605 Stukken betreffende het opgeven van ‘gelegenheidsvissers’, 1942.  1 

omslag 

 

3606 Stukken betreffende beschikkingen van het ministerie van Economische 

Zaken en de Kamer van Koophandel over het vestigen van bedrijven in 

Wageningen, 1942-1955, 1963, 1965.   1 omslag 

 

3607  Stukken betreffende het subsidiëren van het Nederlands Normalisatie 

Instituut, 1942-1982; met hiaten.  1 omslag 

 

3608 Stukken betreffende  het subsidiëren van en het verstrekken van 

inlichtingen aan het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland, 

1946-1984; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

  2.22  Arbeid 
 

 

  2.22.1  Arbeidsverhoudingen en -omstandigheden 

 

3609 Opgaven van afgegeven arbeidskaarten in de jaren 1941-1971; met 

hiaten.  1 omslag  

 

3610 Stukken betreffende het handelen bij stakingen, 1945, 1947.   1 omslag 

 

3611 - 3615 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van verordeningen op basis 

van de Winkelsluitingswetten 1951 en 1976, 1952-1982.   5 omslagen 

 3611.  verordeningen op de winkelsluiting, 1952-1968 

 3612.  verordening vakantiesluiting winkels: slagerijen, 1953-1976 
     N.B. Met vaststellen verordening in 1954, en intrekking verordening in 

1976. 

  N.B. Zie ook inv. nr. 3613 

 3613.  verordening vakantiesluiting winkels; o.a. kruideniers en kappers, 

1955-1966 
 N.B. Met vaststellen verordening in 1964 

3614.  verordeningen op de koopavond, 1955-1980 

 3615.  tiendagen- en veertiendagenregelingen, 1978-1982  

 

3616 Stukken betreffende het voeren van overleg met vakverenigingen, 1976-

1985.  1 omslag 

 

 

  2.22.2   Gedwongen arbeid, niet normaal betaalde arbeid 

 

3617 Stukken betreffende het verrekenen van loonvoorschotten aan in 

Duitsland te werk gestelden, 1941, 1943-1946.   1 omslag 

 

3618-3624  Personele dossiers over inwoners van Wageningen die opgeroepen werden 

voor de Nederlandsche Arbeidsdienst, 1941-1944.    7 omslagen  

 3618.  mannen, A - B 

 3619.  mannen, C - G 

 3620.  mannen, H - J  

 3621.  mannen, K - L 

 3622.  mannen, M - R 

 3623.  mannen, S - Z 

 3624.  meisjes 
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3625-3626 Stukken betreffende correspondentie over het te werk stellen in Duitsland 

i.h.k.v. de Arbeitseinsatz, voornamelijk betrekking hebbend op het 

gemeentepersoneel, 1942-1944.   2 omslagen 

 

 3625.   gemeentelijk personeel: algemeen, 1942-1944 
  N.B. Met lijst van het gemeentelijk personeel 

 3626. gemeentelijk personeel per dienst, niet gemeentelijk personeel, 

personen die na verlof niet terugkeerden naar Duitsland, 1942-

1944  

 

3627 Stukken betreffende het declareren van verleende kostwinners-

vergoedingen aan leden van de Nederlandsche Arbeidsdienst, 1942-1947.   

1 omslag 

 

3628 - 3629 Stukken betreffende de Vrijwilligersvacaturebank, 1982-1985. 

2 omslagen 

3628.  verlenen van medewerking bij oprichting van en subsidieverlening 

aan de Vrijwilligersvacaturebank, 1982-1984.    

3629.  beleidsplan, werkplannen en jaarverslagen, 1982-1985 

 

3630 Stukken betreffende de regelgeving over en de toestemming verlenen 

voor het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering, o.a. 

instelling plaatselijke commissie onbetaald werk, 1982-1986.   1 omslag 

 

 

2.22.3   Werkgelegenheid, bestrijden van werkloosheid 

 

  2.22.3.1  Arbeidsmarkt 

 

3631*  Stukken betreffende arbeidsbemiddeling, met lijsten over werkzoekenden 

te Wageningen, 1942-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

3632* Stukken betreffende het declareren bij de Emigratiedienst van de z.g. 

‘aanloopkosten’ van emigranten, 1952-1960;  met hiaten.   1 omslag 

 

3633 Stukken betreffende het subsidiëren van instellingen op het gebied van 

advisering m.b.t. de school- en beroepskeuze, 1957-1979; met hiaten.  1 

omslag 

 

3634  Stukken betreffende de uitkomsten m.b.t. de gemeente Wageningen van 

arbeidskrachtentellingen verricht door het C.B.S. over 1981, 1983 en 

1985.   1 omslag 

 

   

  2.22.3.2  Bevordering werkgelegenheid, werkloosheid 

 

2.22.3.2.1  Werkloosheid en werkloosheidsbestrijding 

 

3635 Stukken betreffende het uitvoeren van een regeling voor extra-steun aan 

werklozen (z.g. B-steun regeling) in 1941 en 1942, 1942-1945.   1 omslag 

 

3636 Stukken betreffende het instellen van de plaatselijke commissie Sociale 

voorziening en de revisatiecommissie, met notulen (incompleet), 1948-

1962; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Per 1-1-1965 omgezet in de Commissie Wet Werkloosheidsvoorziening 

 

3637* Stukken betreffende klachten en bezwaarschriften over de uitvoering van 

de Wet Werkloosheidsvoorziening, 1969-1977.   1 omslag 
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3638 - 3641 Stukken betreffende het bestrijden van de werkloosheid, 1974-1986; met 

hiaten.  4 omslagen 

 3638.  diversen, 1974-1978 

 3639.  opstellen informatienota werkgelegenheid/werkloosheid, 1975-

1978 

 3640.  diversen, met nota werkgelegenheidsbeleid, 1981-1986 

 3641.  werkgelegenheidsprojecten binnen de gemeente Wageningen, 

1978-1985 

 

3642*  Stukken betreffende (informatieverstrekking over) de uitvoering van de 

Wet Werkloosheidsvoorziening, met o.a. sollicitatieplicht, sanctiebeleid, 

1983-1986.   1 omslag 

 

 

 
  2.22.3.2.1  Bevordering en behoud van werkgelegenheid 

 

3643 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij diverse werk-

gelegenheidsvoorzieningen en -projecten, 1942-1958; met hiaten.  1 

omslag 

 

3644 - 3645  Stukken betreffende het uitvoeren van de Gemeentelijke Sociale Werk-

voorzieningsregeling voor handarbeiders, 1950-1967; met hiaten.   2 

omslagen 

 3644.  algemeen, met o.a. invoering, instructies, 1950-1967 

 3645.  notulen van vergaderingen van de adviescommissies en ander 

overleg, 1951-1967 
 N.B. Zeer incompleet. Ook met stukken van vergaderingen over 

hoofdarbeiders 

 

3646 Stukken betreffende het subsidiëren van het werklozenproject “Ook 

zonder werk sterk”, 1977-1982.    1 omslag 

 

3647 - 3648 Stukken betreffende het werklozenproject stichting “Mensen zonder 

Werk”, 1979-1986.  2 omslagen 

 3647.  statuten, jaarverslagen, werkplannen, beleidsplannen, 1979-1986 

 3648.  besprekingen met de wethouder, 1981-1982 

 

3649 Stukken betreffende het subsidiëren van het project Winkel en Werkplaats 

“De Vlinder”, 1981-1986.    1 omslag 

 

3650 Stukken betreffende het stichten van een bedrijfsverzamelgebouw, met 

het huren van Industrieweg 42, 1983-1985.   1 omslag 

 

3651 Stukken betreffende het subsidiëren (van projecten) van de stichting BAD, 

1983-1986.  1 omslag 
 N.B. BAD staat voor Buro Algehele Dienstverlening voor beginnende ondernemers 

en niet-commerciële huisvesting 

 

3652 - 3653 Stukken betreffende het behoud van fabrieken, 1985-1986.   2 omslagen 

 3652.  sigarenfabriek Schimmelpenninck, 1985 

 3653.  drukkerij VADA, 1985-1986 

 

 

 

 

 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 140 

  2.23  Welzijn 
 

  2.23.1  Specifiek welzijn 

  

  2.23.1.1  Instellingen, organisatie 

 

3654 Stukken betreffende het opstellen en bijhouden van de lijst van de in de 

gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid, met correspondentie 

over het plaatsen en schrappen van de lijst, (1927) 1942-1978; met 

hiaten.  1 omslag 

 

3655 - 3656 Stukken betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden tot 

samenwerking op het gebied van welzijnszorg, 1970-1973.  2 omslagen 

 3655. begin, vergaderingen werkgroep Maatschappelijke Dienstverlening, 

1970-1972 

 3656.  opstellen en reacties op de discussienota “Naar een stedelijk 

platform”, 1971-1973 

 

3657 “Overzicht van voorzieningen op maatschappelijk terrein in de gemeente 

Wageningen” opgesteld door de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk 

Werk, 1973.  1 stuk 

 

3658 - 3659 Stukken betreffende het opstellen van een sociale kaart, 1979-1981.  2 

omslagen. 

 3658.  voorbereiding, 1979-1980 

 3659.  vaststelling, wijziging, 1981 

 

3660 Stukken betreffende vergaderingen van het Driepartijenoverleg Welzijn, 

1982-1985.  1 omslag 
 N.B. Overleg tussen gemeente, werkgevers en vakbonden 

 

3661 Stukken betreffende de discussienota “Welzijnsdiscussie”, met verwerken 

van reacties, 1984.   1 omslag 

 

3662 Stukken betreffende het opstellen en vaststellen van de nota “Organisatie 

van het welzijnswerk in Wageningen”, 1984-1985.   1 omslag 

 

3663 Stukken betreffende het behandelen van een conceptnota “Sociaal beleid 

voor het welzijnswerk in Wageningen”, 1985.   1 omslag 

 

 

  2.23.1.2  Planning 

 

3664 - 3668  Stukken betreffende het onderzoeken van de welzijnszorg uiteindelijk 

leidend tot een nota Welzijn en vaststelling van het Sociaal-Cultureel plan 

voor de periode 1981-1984, 1974-1980.   5 omslagen 

 3664.  voorbereiding, verlenen krediet, 1974-1977 

 3665.  uitvoeren vooronderzoek, met vergaderingen werkgroep 

Welzijnszorg, 1977-1978 

 3666.  definitief vooronderzoek, met reacties, 1977-1978 

 3667.  vergaderstukken coördinatieteam welzijnszaken, bespreken nota 

Welzijn, met reacties, 1978-1980 

 3668. vaststellen nota “Sociaal-cultureel plan Wageningen” voor de jaren 

1981-1984, met vaststelling bijbehorende verordeningen, met 

bijlagen, 1979 

 

3669 - 3671 Stukken betreffende het opstellen van de “Inventarisatienota van sociaal-

culturele activiteiten in Wageningen”door het “Planningsberaad sociaal-

cultureelplan 1981-1984”, 1979-1980.   3 omslagen 
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 3669.  instelling, benoemingen, vergaderstukken juli - 7 sept 1979, 1979-

1980  

 3670.  vergaderstukken, 1979 sept 11 - 1980 

 3671.  vaststelling nota, 1980 

 

3672 Stukken betreffende het planning-/programmeringsberaad ‘Sociaal-

Cultureelplan 1981-1984 Wageningen”, met wijzigen verordening, 

verslagen vergaderingen etc., 1980-1982.   1 omslag 

 

3673 Stukken betreffende vaststelling van het Sociaal-Cultureel plan 1982-

1985, 1980-1981.   1 omslag 

 

3674 - 3675 Stukken betreffende vaststelling van het Sociaal-Cultureel programma 

1982, 1981-1982, 1984.  2 omslagen 

 3674.  voorbereiding, bijstelling, vaststelling definitieve subsidie, 1981-

1982, 1984 

 3675.  vaststelling door gemeenteraad (incl. reacties instellingen op een 

concept), 1981-1982 

 

3676 - 3678 Stukken betreffende vaststelling van het Sociaal-Cultureel programma 

1983, 1982-1983, 1986.   3 omslagen 

 3676.  voorbereiding, 1982-1983 

 3677.  concept-programma, reacties op het concept, 1982-1983 

 3678.  vaststelling door gemeenteraad, vaststelling definitieve subsidie, 

1982-1983, 1986 

 

3679 Stukken betreffende vaststelling van het Sociaal-Cultureel programma 

1984, 1983-1984, 1987.    1 omslag 

 

3680 - 3681 Stukken betreffende vaststelling van het Welzijnsplan 1985-1988 en het 

Welzijnsprogramma 1985, 1984-1985, 1989.   2 omslagen 

 3680.  voorbereiding, 1984-1985 

 3681.  vaststelling door gemeenteraad, vaststelling definitieve subsidie, 

1984-1985, 1989 

 

 

  2.23.1.3  Accommodaties 

 

3682  Stukken betreffende een enquête naar de behoefte aan accommodaties 

van stichtingen, verenigingen e.d. om te komen tot een 

accomodatiebeleid, 1979.   1 omslag 

 

3683 Stukken betreffende het opstellen en verwerken van reacties op de 

bezuinigingsmaatregelen en decentralisatie in de welzijnssector, 1980-

1986.  1 omslag 

 

3684 Stukken betreffende huisvesting, o.a. groot onderhoud en centrale 

accommodatie, 1983-1984.   1 omslag 

 

 

  2.23.2  Maatschappelijke zorg naar soort 

  

  2.23.2.1 Algemeen maatschappelijk werk  

 

3685 - 3689 Stukken betreffende het subsidiëren van instellingen op het gebied van 

algemeen maatschappelijk werk, 1954-1977; met hiaten.   5 omslagen 
 N.B. Met jaarverslagen 
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 3685. Katholiek Sociaal Caritatief Centrum Wageningen, en Katholiek 

Instituut voor Maatschappelijk Werk voor de Zuid-West Veluwe, 

1954-1977 

 3686. Kerkelijke commissie voor maatschappelijke werk van de diaconie 

Hervormde gemeente Wageningen, 1956-1974 

 3687.  Stichting voor regionaal gereformeerd maatschappelijk werk “Zuid 

Veluwe”, 1963-1969 

 3688.  Humanitas, afdeling Neder-Veluwe, 1964-1967     

 3689.  Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijke 

Dienstverlening, 1972-1977 

 

3690  Stukken betreffende overleggen van het Sociaal Contact Wageningen en 

het MW-overleg (Maatschappelijk Werkers),  z.j., 1961-1979; met hiaten.  

1 omslag 

 

3691 Stukken betreffende subsidiëren en huisvesting van het Maatschappelijk 

Advies- en Informatiecentrum Wageningen (M.A.I.C.), 1972-1984.  1 

omslag 

 

3692 - 3695 Stukken betreffende de stichting Maatschappelijke Dienstverlening 

Renkum-Wageningen, 1974-1986; met hiaten.  4 omslagen 

 3692.  voorbereiding, erkenning, 1974-1977 

 3693.  beleidsplannen voor 1978-1980 en jaarverslagen over 1977, 1979 

en 1980 

 3694.  werkplan voor 1983 en jaarverslagen over 1981 en 1983-1986 

  3695.  wijzigen organisatievorm, 1985-1986 

 

 

  2.23.2.2  Maatschappelijke gezondheidszorg 

 

3696  Stukken betreffende het Rode Kruis, met het garanderen van een 

geldlening t.b.v. de nieuwbouw aan de Churchillweg, 1942-1976; met 

hiaten.  1 omslag 

 

3697 - 3698 Stukken betreffende het subsidiëren van en verstrekken van geldleningen 

aan  kruisverenigingen, 1943-1981 met hiaten.   2 omslagen 

 3697.  het Groene Kruis, 1943-1970 

 3698.  het Witgele Kruis en het Witte Kruis, 1943-1981 

 

3699 - 3702 Stukken betreffende het functioneren van de ambulancedienst in 

Wageningen, 1950-1986; met hiaten.   4 omslagen 

 3699.  aankoop voertuigen door fa. Van der Kolk, plannen voor 

verbeteringen, 1950-1968 

 3700.  klachten, verbeteren organisatie, 1972-1975 

 3701.  klachten, verbeteren functioneren, 1976-1980 

 3702.  verzorgen ambulancedienst door de DGGD West Veluwe/ 

Valleigebied, 1981-1983, 1986 

 

3703 Stukken betreffende plannen voor het stichten van een verpleeghuis, 

1961-1969.   1 omslag 
 N.B. Gerealiseerd bij de nieuwbouw van het ziekenhuis 

 

3704 Stukken betreffende deelname aan de gemeenschappelijke regeling 

“Regionale ambulancedienst West-Veluwe/Valleigebied”, met stukken over 

de uitvoering, 1970-1975.  1 omslag 
 N.B. Heeft betrekking op de centrale post van het ambulancevervoer  

 

3705 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan ziekenomroep 

Pieter Pauw, 1981-1982, 1984.  1 omslag 
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  2.23.2.3   Samenlevingsopbouw, vormingswerk 

 

  2.23.2.3.1  Algemeen 

   

3706 Stukken betreffende het laten uitvoeren van een sociologisch onderzoek 

“Proeve van localisatie van onmaatschappelijke verschijnselen in de 

gemeente Wageningen”, 1961-1963.   1 omslag 

 

3707 - 3711 Stukken betreffende de stichting Samenlevingsopbouw, 1972-1982; met 

hiaten.  5 omslagen 

 3707.  voorbereiding, 1972-1974 

 3708.  oprichting, statuten, 1974-1975 

 3709.  huisvesting in Lawickse Allee 44, 1974-1975, 1979-1981  

 3710. nota over organisatie, werkplannen, jaarverslag, 1975, 1978-1982 

 3711.  onderzoek naar de taak en functie van samenlevingsopbouw in 

Wageningen, met nota “Taak en functie van de samenlevings-

opbouw in Wageningen”, 1980-1982 
 N.B. Over o.a. samengaan met ’t Wijkhuis en begeleiding van ’t Grut.  

3712 Stukken betreffende de oprichting van de Federatie Sociaal-Cultureel 

Werk, 1982-1984.   1 omslag 
 N.B. Zie voor retro-acta inv. nr. 3711  

 

 

2.23.2.3.2  Club- en buurthuiswerk 

 

  2.23.2.3.2.1   Algemeen 

 

3713 Stukken betreffende overleggen en subsidiëring van de commissie 

“Gezamelijke buurtverenigingen Wageningen”, 1970-1974.  1 omslag 
 N.B. Met een rapport uit 1971 met o.a. geschiedenis van buurtverenigingen 

 

3714 Stukken betreffende instelling, vergaderingen en interim-rapport van de 

werkgroep wijkcentra, 1972-1974.   1 omslag 

 

3715 - 3716 Stukken betreffende de Christelijke Stichting voor Clubhuiswerk “Ons 

Huis” aan de Harnjesweg 84, 1973-1986; met hiaten.   2 omslagen 

3715.  beleidsplannen, wijzigen statuten, 1973-1983 

3716.  subsidiëring over 1985 en 1986  

 

3717 - 3722 Stukken betreffende stichting ’t Wijkhuis, 1975-1986.   6 omslagen 
 N.B.  Afsplitsing van de Stichting voor Bijzonder Gezins- en Wijkwerk 

  3717.  statuten en huishoudelijk reglement, 1975 

  3718.  werkplannen en jaarverslagen, 1976-1980 

  3719.  diversen, met o.a. buurtonderzoek, 1977-1980 

             ---. samengaan met de stichting Samenlevingsopbouw, 1978-1980  Zie 

inv. nr. 3711 

 3720.  diversen, met o.a. beleidsplannen en werkplannen, 1981-1986 

 3721.  jaarverslagen over 1981, 1982, 1984-1986 

3722.  subsidiëring over 1985 en 1986 

 

 

2.23.2.3.2.2   wijk Nude 

 

3723 - 3724 Stukken betreffende het wijkwerk in de wijk Nude, 1968-1980.  2 

omslagen  

3723.  contacten met de werkgroep Nude, 1968-1971 
 N.B. Werkgroep streeft naar verbetering van de leefbaarheid van de wijk 

Nude 
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3724.  contacten met de wijkraad Nude, 1971-1980 
  N.B. Gebruiker van het wijkcentrum ‘t Uilenest 

 

3725 - 3730 Stukken betreffende het wijkcentrum Nude aan de Kortestraat 2, 1970-

1986 (1988).   6 omslagen 
 N.B. Oude naam luidt ’t Uilenest 

3725.  voorbereiding bouw, 1970-1974 

3726.  voorbereiding, gemeentegarantie, bouw, oplevering, 1975-1978 

3727.  personeelsbezetting, subsidie over 1980, 1976-1980, 1988 

3728.  verbouwingen, onderhoud, en klachten m.b.t. wijkcentrum t 

Uilenest in de Nude, 1980-1986 

3729.  diversen, o.a. verzelfstandiging, 1981-1986 

3730.  subsidiëren over 1985 en 1986 

 

 

  2.23.2.3.2.3  wijk  Noord-West 

  

3731 Stukken betreffende contacten met Stichting Noord-West Wageningen (en 

voorganger werkgroep Pomona), 1972-1980.   1 omslag 
 N.B. Zie ook buurtcentrum de Pomhorst 

3732 - 3736 Stukken betreffende buurtcentrum de Pomhorst, 1972-1986.   5 omslagen  

3732.  voorbereiding, met o.a. gemeente-garantie m.b.t. bouw, 1972-

1978  (1981) 

3733.  voorbereiding, (1978) 1979-1980 

3734.  nieuwbouw en voorzieningen (Pomona 562), 1981-1984  

3735.  huur en subsidiëring over 1982-1984, 1981-1984(1991) 

3736.  subsidiëren over 1985 en 1986 

 

 

 

  2.23.2.3.3  Jeugd en Jongerenwerk 

 

  2.23.2.3.3.1   Algemeen 

 

3737  “Rapport over de vrijetijdsbesteding van jongeren in Wageningen” 

opgesteld in opdracht van de kerkenraden van de hervormde en 

gereformeerde kerk van Wageningen, z.j.(ca. 1955)     1 stuk 

 

3738 Stukken betreffende contacten met de actiegroep “Jeugd zoekt ruimte”, 

met uitslag enquête, 1967, 1969.   1 omslag 

 

3739 - 3741 Stukken betreffende de werkgroep Plaatselijk Jeugdbeleid, 1969-1972.   3 

omslagen 

 3739.  instelling, eindrapport, raadsbehandeling, 1969, 1971-1972 

 3740.  vergaderingen, 1969-1970 sep 

 3741.  vergaderingen, 1970 okt -1971 

 

3742 Stukken betreffende een plan tot oprichten van een overlegorgaan voor 

het jeugdwerk, 1972.   1 omslag 

 

3743 Stukken betreffende vergaderingen van de werkgroep organisatievorm 

jeugd- en jongerenwerk, 1973-1976.   1 omslag 
 N.B. Eindrapport uit 1975 niet aangetroffen 

 

3744 Stukken betreffende nota’s over jeugd- en jongerenwerk, 1979, 1982.   1 

omslag 
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  2.23.2.3.3.2   Instellingen 

 

3745*  Stukken betreffende contacten met lokale afdelingen van de Nationale 

Jeugdstorm en de Nederlandsche Jeugd Gemeenschap, 1944-1946.  1 

omslag 
 N.B. openbaar na 100 jaar 

 

3746 Stukken betreffende het huisvesten en subsidiëren van de Stichting 

Jeugdzorgwerk Wageningen, met jaarverslagen, 1957-1963.   1 omslag 
N.B. Opgegaan in de Stichting Bijzonder Jeugdwerk 

 

3747 - 3750 Stukken betreffende subsidiëren en huisvesting van jeugdsociëteit “’t  

Trefpunt”, later hernoemd tot “Emma”, 1962-1984.   3 omslagen, 1 stuk 

3747. subsidiëren van jeugdsociëteit ’t Trefpunt over 1962-1971 

3748. huisvesting in noodschool August Faliseweg 20a en een barak in 

het Bowlespark, 1967-1969, 1975-1978  

3749. beleidsnota 1974   1 stuk 

   ---. verbouwing van de Emmaschool, 1975-1979   Zie inv. nr. 3758-

3759 

3750. huisvesting Geertjesweg 3 (v.m. Emmaschool), met huurovereen-

komst, 1978-1984 
  N.B. Met stukken die tevens betrekking hebben op kleuterspeelzaal 

Bobbeltjesland 

 

3751 - 3752 Stukken betreffende de Stichting Bijzonder Jeugdwerk,  1965-1973, 1978-

1979.  2 omslagen 
 N.B. Onder deze stichting vielen “Jokari” en jeugdsociëteit “’t Trefpunt”. 

3751.  overleg over de statuten, taken en huisvesting, 1965-1973 

3752.  opsplitsing in 2 aparte stichtingen voor Jokari en ’t Trefpunt, 1978-

1979 

   ---. fuseren in de Stichting Stedelijk Jeugd en Jongerenwerk 

Wageningen, 1984-1985   Zie inv. nr. 3760 

 

3753 - 3757 Stukken betreffende het project Jokari van de Stichting Bijzonder Jeugd-

werk, 1970-1982.   5 omslagen 

3753. huisvesten in Niemeijerstraat 35 en subsidiëren over 1971, 1970- 

          1976.     

 3754. jaarverslagen over 1971/1972 en 77/78, werkplannen 1981/1982 

en 1982/1983 en stukken betreffende het verzoek van een raadslid 

om beëindiging van de subsidie i.v.m. de teksten van de “Zwart-

kranten”, 1972-1974 

 3755. subsidiëren over 1972 

 3756.  subsidiëren over 1973 

 3757.  subsidiëren over 1974 en 1975 

 

3758 - 3759 Stukken betreffende de verbouwing van de Emmaschool t.b.v. jeugd-

sociëteit ’t Trefpunt en kleuterspeelzaal Bobbeltjesland, 1975-1979.  2 

omslagen 

 3758.  voorbereiding, 1975-1978 

 3759.  verbouwing, 1978-1979 

 

3760 Stukken betreffende contacten met en over de Stichting Stedelijk Jeugd 

en Jongerenwerk Wageningen, 1984-1985.   1 omslag 

  

 

 2.23.2.3.3.3   Subsidiëren 

 

3761 - 3765 Stukken betreffende het huisvesten en subsidiëren van padvinders, scouts 

en zeeverkenners, 1944-1986; met hiaten.   5 omslagen 
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 3761.  diverse verenigingen, 1944-1966 

 3762.  diverse verenigingen, 1967-1980 

 3763.  huisvesten van de zeeverkennersgroep “Musinga-Rijn” op het 

terrein van steenfabriek “de Bovenste Polder”, met vergunningen  

verleend door de Dienst der Domeinen en Rijkswaterstaat, 1971-

1979; 

 3764.  subsidiëren van stichting Scouting “Die Wiltgraeff” t.b.v. de huis-

vesting van scoutinggroepen, 1980-1982, 1984-1986 

 3765.  diverse verenigingen, 1981-1986 

 

3766 - 3767 Stukken betreffende het subsidiëren van jeugdwerk door organisaties naar 

confessionele grondslag, 1952-1972; met hiaten.   2 omslagen 

3766.  protestantse verenigingen, 1952-1972  

 3767.  rooms-katholieke organisaties, 1957-1965 

  

3768 Stukken betreffende het subsidiëren en huisvesten van de soos van de 

Stichting Jongerensociëteit Wageningen aan de Bergstraat 1 en 

Churchillweg 1-3, 1965-1973, 1986.   1 omslag 

  

3769 Stukken betreffende het subsidiëren van jeugdwerk, met vaststelling van 

de verordening subsidiëring van het jeugdwerk, 1973-1981.   1 omslag 

 

3770 - 3771 Stukken betreffende toepassing van de verordening op het subsidiëren 

van het jeugdwerk.   2 omslagen 

 3770.  1973-1980 

 3771.  1981-1988 

 

 

  2.23.2.3.4   Emancipatie 

 

3772 Stukken betreffende de werkzaamheden van de emancipatie-werkgroep 

van de gemeente Wageningen, 1981-1985.    1 omslag 

 

3773 Stukken betreffende vaststelling van verordening op de commissie 

emancipatiezaken Wageningen, 1984.    1 omslag 

   

3774 Nota “Emancipatiebeleid in het collegeprogramma” opgesteld door de 

commissie Emancipatiezaken, met bijlagen, 1986.   1 omslag 

 

3775 Stukken betreffende subsidiëring van emancipatie-aktiviteiten over de 

jaren 1985 en 1986.   1 omslag 
 N.B. Ook rijksbijdrage emancipatiewerk 

 

 

  2.23.2.4   Gezinszorg 

 

3776 Stukken betreffende informatieverstrekking bij een onderzoek naar de 

kosten van levensonderhoud van arbeidersgezinnen, 1942-1943. 

1 omslag 

 

3777 - 3779 Stukken betreffende het subsidiëren van verschillende organisaties op het 

gebied van gezinszorg, 1948-1975; met hiaten.   3 omslagen 

 3777.  humanistische en interkerkelijke grondslag, 1958-1972 

 3778.  katholieke organisaties, 1945-1968 

 3779.  protestantse organisaties, 1948-1975   

 

3780 Stukken betreffende de oprichting van een Centrum voor Gezins-

verzorging in Wageningen, 1949-1951.   1 omslag 
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3781 Stukken betreffende het subsidiëren van de plaatselijke afdeling van de 

stichting “Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting”, 1960-

1966; met hiaten.   1 omslag  

 

3782 - 3787 Stukken betreffende de Stichting voor Bijzonder Gezins- en Wijkwerk,  

1961-1980; met hiaten.    6 omslagen  
 N.B. Voortgekomen uit stichting Jeugdzorgwerk 

 3782.  oprichting, doelstelling, structuurwijziging, 1961-1974 

 3783.  huisvesting in 2e Buurtseweg 1a, 1962-1976  
 N.B. Hernoemd tot Gravinnestraat 2a 

 3784.  hulpverlening bij zorggevallen, 1962-1979 

 3785.  verslagen over de jaren 1963-1977 

3786.  uitvoering en verslag van activiteiten, 1965-1973 

 3787.  notulen bestuursvergaderingen, met bijlagen, 1966-1978 

    ---.  opheffing, 1974-1980   Zie inv. nr. 3789  

 

3788 Stukken betreffende vaststelling van de hoogte van de gemeentelijke 

subsidies op het gebied van gezinszorg, 1967-1972.   1 omslag 

 

3789 Stukken betreffende de liquidatie van de Stichting Bijzonder Gezins- en 

Wijkwerk en samengaan van ‘t Wijkhuis met de Stichting 

Samenlevingsopbouw, 1974-1980, 1982.    1 omslag 

 

 

 

  2.23.3  Maatschappelijke zorg naar doelgroep 

 

 

2.23.3.1  Jongeren, jeugdigen 

 

  2.23.3.1.1  Accommodaties voor jongeren 

 

  2.23.3.1.1.1  Kinderopvang, peuterspeelzalen 

 

3790 Stukken betreffende overleg over en met instellingen op het gebied van 

kinderopvang, 1951, 1973-1985; met hiaten.  1 omslag 

  

3791 - 3794 Stukken betreffende het subsidiëren van de stichting Kinderspeelzaal 

Wageningen over 1966-1974.   4 omslagen 

 3791.  1966-1969 

 3792.  1970-1971 

 3793.  1972 

 3794.  1973-1974 

 

3795 Stukken betreffende contacten met de stichting Kinderspeelzaal Wage-

ningen, o.a. het wijzigen van de statuten en het ontvangen van jaarver-

slagen, 1974-1985; met hiaten.  1 omslag 

 

3796 Stukken betreffende huisvesting van peuterspeelzaal Bobbeltjesland in de 

voormalige Emmaschool, 1976-1978, 1981-1983.  1 omslag 

 

3797 - 3800 Stukken betreffende de relatie met stichting Kinderopvang Wageningen “’t 

Grut”, 1980-1985.   4 omslagen 

 3797.  oprichting, huisvesting in Wilhelminaweg 5b,  1980-1985 

 3798.  jaarverslagen over 1979-1985 en evaluatieverslag over 1980-1984   

 3799.  subsidieverlening over 1981 en 1982 

 3800.  subsidieverlening over 1985 
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3801 Stukken betreffende vaststelling van de nota “Kinderopvang Wageningen”, 

1984-1985.   1 omslag 
 N.B. Alleen concepten van de nota aangetroffen 

 

 

  2.23.3.1.1.2   Speelgelegenheden 

 

3802 - 3805  Stukken betreffende aanleg en beheer van diverse speelgelegenheden 

voor kinderen, op datum, 1948-1985; met hiaten.   4 omslagen 

3802.  1948-1974 

3803.  (1973) 1975-1976 

 3804.  1977-1980 

 3805.  1981-1985  

 

3806 - 3820 Stukken betreffende aanleg en beheer van speelgelegenheden voor 

kinderen, op wijk en straat, 1949-1980; met hiaten.   15 omslagen 

 3806.  Benedenbuurt: Meidoornplantsoen en Klaas Katerplein, 1949-1975 

 3807.  Buurt: o.a. Prinses Irenestraat, 1966-1980 

 3808.  Buurt: Dijkgraafsweg, o.a. aanleg, 1981-1986 

 3809.  Buurt: klachten en herinrichting Margrietplantsoen, 1981-1983 

 3810.  Buurt: aanleg speelvoorziening Hazekamp (Coberco-terrein), 

1982-1983 

3811.  Bovenbuurt: o.a. Nobelweg, 1963-1978 

 3812.  Nude: diversen, 1966-1980 

 3813.  Nude: diversen (1979) 1980-1983 
 N.B. Zie voor de aanleg van speelterreinen in de z.g. ‘middenblokken’ inv. 

nrs. 3832-3833 
 3814.  Nude: speelterrein VADA aan de Industrieweg, 1970-1986 

3815.  Veluvia: Gerdesstraat, 1971-1986 

 3816.  Tarthorst, Roghorst, Pomona, 1973-1980    

 3817.  Tarthorst, 1980-1984 

 3818.  Roghorst-Haverlanden, 1980-1986 

 3819.  Ooststeeg, 1985-1986 

 3820.  Pomona, 1986 

 

3821 - 3827 Stukken betreffende de speeltuinvereniging “Tuindorp”, 1951-1986; met 

hiaten.   7 omslagen 

 3821.  oprichting vereniging, aanleg en onderhoud, 1951-1960 

 3822.  subsidiëring, 1955-1970 

3823.  verbeteringen, aankoop nieuw materiaal, 1966-1975 

 3824.  vestigen en wijzigen recht van opstal voor een clubgebouw aan de 

Floralaan, 1974-1975, 1982-1986 

 3825.  regelen financiële steun, aanleg kleuterhoek, 1976-1979 

 3826.  personeel, subsidiëring, 1981-1986 

        3827.  boekje “Verleden…, heden.., toekomst…”, 1983  

 

3828 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van krediet voor de aanleg 

van sport- en speelgelegenheden voor de oudere jeugd in diverse wijken, 

1969-1970.    1 omslag 

 

3829 - 3830 Stukken betreffende het behouden van de resterende groenterreinen in 

Tarthorst, o.a. voor gebruik als speelterrein, 1977-1980.   2 omslagen  

 3829.  1977-1978 

 3830.  1979-1980 

 

3831 Stukken betreffende opstellen van de nota “Inventarisatie speelgelegen-

heden Wageningen”, en uitwerking voor de wijken ‘Noord-West’ (Tart-

horst, Roghorst, Haverland, Ooststeeg en de Hoef) en Nude, 1977-1981.   

1 omslag 
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3832 - 3833 Stukken betreffende het opknappen van de speel- en groenvoorzieningen 

in de z.g. ‘middenblokken’ van de Nude, 1980-1983.  2 omslagen 

 3832.  1980 - 1981 aug 

 3833.  1981 sep - 1983 

 

3834 Stukken betreffende de aanleg van fietscrossbanen, 1981-1983.   1 

omslag 

 

 

  2.23.3.1.2   Bescherming van kinderen 

 

3835 Stukken betreffende het ondersteunen van de maatschappelijke zorg voor 

kinderen, 1942-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

3836 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over het plaatsen 

onder voogdij en het onderbrengen van deze kinderen, 1942-1955; met 

hiaten.  1 omslag 

 

3837 Stukken betreffende oprichten,deelname en opheffing in een 

gemeenschappelijke regeling van een medisch-opvoedkundig bureau voor 

Arnhem en omstreken, 1950-1980; met hiaten.   1 omslag  
 N.B.  Voluit is de naam gemeenschappelijke regeling inzake geestelijke 

volksgezondheid voor Arnhem en omstreken. De doelgroep was echter kinderen 

 

 

  2.23.3.1.3  Vakantie- en vrijetijdsbesteding, uitzending  

 

3838 - 3841 Stukken het verlenen van medewerking bij het verzorgen van bezigheden 

voor kinderen, 1942-1986; met hiaten.  4 omslagen 

 3838.  diversen, 1942-1959 

 3839.  activititeiten verzorgd door vrouwenorganisaties, 1949-1979 

 3840.  vakantiespelen, 1960-1979  

 3841.  subsidiëring van de Stichting Vakantiekinderspelen Wageningen 

over 1986 

 

3842 Stukken betreffende het subsidiëren van het uitzenden en verplegen van 

kinderen in gezondheids- en vakantiekolonies, 1947-1977; met hiaten.   1 

omslag 

 

 

  2.23.3.2   Vrouwen 

 

3843  Stukken betreffende de afdeling Wageningen van de U.V.V. (Unie van 

Vrouwelijke Vrijwilligers), met jaarverslagen over 1970-1978, 1945-1978; 

met hiaten.  1 omslag 

 

3844  Stukken betreffende het subsidiëren van de zorg voor ongehuwde 

moeders, 1966-1971.  1 omslag 

 

 

  2.23.2.3  Bejaarden 

  

  2.23.2.3.1  Algemeen 

 

3845 Stukken betreffende vaststelling van de nota “Bejaardenbeleid 

Wageningen”, en vaststellen van de inspraaknota, 1981-1982.  1 omslag 
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  2.23.2.3.2  Huisvesting, bejaardencentra 

  

3846 Stukken betreffende (plannen voor) het huisvesten van bejaarden, 1953-

1966; met hiaten.  1 omslag  

 

3847 - 3849  Stukken betreffende het protestant-christelijke bejaardencentrum “De 

Nudehof”, 1954-1984; met hiaten.   3 omslagen 

 3847.  voorbereiden bouw, diversen, 1954-1980 

 3848.  garanderen geldleningen m.b.t. bouw en onderhoud, 1961-1973  

 3849. garanderen geldlening t.b.v. renovatie bejaardentehuis en bouw 

44 bejaardenwoningen, 1980-1984 (1991-1992) 

 

3850 Stukken betreffende het bejaardencentrum voor gerepatrieerden 

“Dennenrust”, o.a. over nieuwbouw van het centrum en jaarverslagen van 

de stichting, 1958-1981; met hiaten.  1 omslag 

 

3851 - 3852 Stukken betreffende het algemene bejaardencentrum “Rustenburg”, 1962-

1980; met hiaten.  2 omslagen 

 3851.  oprichten stichting, locatiekeuze, diversen, 1962-1980 
  N.B. Stichting heet voluit Stichting Algemeen Bejaardencentrum 

Wageningen  

 3852.  garanderen geldleningen m.b.t. (voorbereiden) bouw, 1965-1971 

  

3853 Stukken betreffende instelling van een gemeenschappelijke regeling 

indicatiecommissie bejaardenoorden, 1977-1980.   1 omslag 

 

4763 Stukken betreffende verordeningen op de behandeling van bezwaar- en 

beroepschriften wet op de bejaardenoorden, 1983-1985.   1 omslag 

 

 

  2.23.2.3.3  Ontspanning, cultureel werk 

 

3854 Stukken betreffende het ondersteunen van de bejaardensociëteit, 1949-

1972; met hiaten.   1 omslag 

 

3855 Stukken betreffende het ondersteunen van de maatschappelijke steun 

voor ouderen, 1950-1972; met hiaten.   1 omslag 

 

3856 - 3861 Stukken betreffende de stichting “Open bejaardenwerk” (later Stichting 

Dienstencentrum voor Bejaarden), 1966-1977.   6 omslagen 

3856.  oprichting, wijzigen statuten, opheffing, 1966-1967, 1972, 1976 

3857.  huisvesting in Hoogstraat 88 (’t Hoekje), (1964) 1966-1975 

3858.  subsidiëren, (1965) 1966-1977 

3859.  jaarverslagen over 1967-1975 

 3860. nota’s en uitvoering van activiteiten o.a. maaltijdvoorziening, 

1967-1975 

 3861.  bestuur, personeel, 1968-1975 

 

 3862 Stukken betreffende bespreken van de nota “Bejaardenwerk 

Wageningen”, 1975, 1977-1978.    1 omslag 
 N.B. Alleen beschreven exemplaar van de nota aangetroffen 

 

3863 - 3866 Stukken betreffende de stichting “Gecoördineerd Bejaardenwerk 

Wageningen”, 1976-1984.   4 omslagen 

 3863.  diversen, met o.a. nota over het functioneren uit 1982, 1976-1984 

 3864.  jaarverslagen over 1976 en 1980-1983 

 3865.  huisvesting aan de Hoogstraat 88, onderzoeken alternatieve 

locaties, 1977-1981 

 3866. verhuizing dienstencentrum naar Stationsstraat 6, 1982-1984 
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3867 Stukken betreffende het subsidiëren van de A.N.B.O. en de “contactgroep 

ouderen”, 1980-1983, 1985.   1 omslag 

 

 

2.23.2.4 Gehandicapten  

 

3868 - 3872 Stukken betreffende de sociale werkvoorziening voor gehandicapten, 

1949-1986; met hiaten.   5 omslagen 

 3868 deelname in en wijzigen van de overeenkomst met de stichting 

“Arbeidszorg” te Ede, (werkplaats voor minder valide arbeids-

krachten), 1949-1965 

 3869. medewerking oprichting stichting pensiontehuis “De Haven” te 

Ede, 1966-1967 
            N.B. Betreft huisvesting van personen werkzaam in de sociale werk-

voorziening 

 3870. deelname aan de gemeenschappelijke regeling “Sociale Werk-

voorziening Zuid West Veluwe”, 1970. 
  N.B. Voortzetting van stichting “Arbeidszorg” 

 3871.  bijstellen Redbo voor de gemeente Wageningen, 1981-1986 
  N.B Redbo staat voor “regeling additionele en essentiële objecten Sociaal               

Werkvoorzieningschap Zuidwest-Veluwe te Ede”. Betreft het verminderen 
van werkzaamheden aan de groenvoorziening 

 3872.  medegaranderen van een geldlening t.b.v. verbouwing van “De 

Haven”, 1984-1985  

 

3873 Stukken betreffende het helpen bij en op het werk van gehandicapten, 

o.a. afsluiten contract voor medische begeleiding, 1959-1971; met hiaten.   

1 omslag 

 

3874 Stukken betreffende deelneming aan de oprichting van de Stichting 

Sociaal Pedagogische dienst Veluwezoom, 1962-1967.   1 omslag 

 

3875 Stukken betreffende oprichting en subsidiëren van de Stichting Medisch 

Zwemmen Wageningen, 1965-1981; met hiaten.  1 omslag 
 N.B. De doelstelling is zwemmen in het sportfondsenbad te Wageningen voor 

gehandicapten en zieken. Secretariaat van de stichting is op het stadhuis.  

 

3876 Stukken betreffende het garanderen van geldleningen t.b.v. de Stichting 

Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Zuid-Veluwezoom, 1966-

1981; met  hiaten.  1 omslag 

 

3877 Stukken betreffende de oprichting en vergaderingen van het Plaatselijk 

Overleg Gehandicapten Zorg, 1978-1980.   1 omslag 
 N.B. Met rapport “Buiten gesloten !  …Buitengesloten?” waarin de plaatselijke 

situatie te Wageningen is onderzocht 

 

3878 - 3880 Stukken betreffende het (bemiddelen bij) het subsidiëren van dagopvang 

voor geestelijk gehandicapten “’t Krimpje”, 1982-1988, 1990.  3 omslagen 
 N.B.  Onderdeel van ’t Wijkhuis. Bemiddeling bij het verkrijgen van een rijks-

subsidie 

 3878.  startsubsidie, 1982-1984 

3879.  reguliere subsidie, 1984-1985 
  N.B. Met verslag over de jaren 1982-1984 

 3880.  reguliere subsidie, 1986-1988, 1990 
 N.B. Met jaarverslag over 1985 

 

3881 Stukken betreffende het subsidiëren van de stichting Gehandicaptenraad 

Ede-Wageningen over 1985 en 1986.   1 omslag 
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  2.23.2.5  Bijstandsbehoevenden  

 

3882 - 3886 Armenzorgstatistieken van de gemeente en diverse instellingen van 

weldadigheid over de jaren 1938-1963.   5 omslagen 

 3882.  1938-1941 

  3883.  1942-1947 

 3884.  1948-1952 

 3885.  1953-1959 

 3886.  1960-1963 

 

3887-3889* Stukken betreffende het zorgen van behoeftigen, 1942-1964; met hiaten.  

3 omslagen 

 3887.*  algemeen 

 3888.*  op persoonsnaam, A - J 

 3889.*  op persoonsnaam, K - W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

3890 Stukken betreffende de afhandeling van een klacht van het Nederlandsche 

Arbeidsfront over het naleven van steunnormen, 1942.   1 omslag 

 

3891 Stukken betreffende het declareren van uitbetaalde ondersteuningen aan  

gezinnen van geïnterneerde politieke delinquenten, 1945-1948.    1 

omslag 

 

3892 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de Algemene 

Bijstandsverordening en de verordening op het college van bijstand, 

1963-1965, 1973-1974.   1 omslag 

 

3893 Stukken betreffende de vaststelling van richtlijnen voor de verlening van 

bijstand, 1965-1974.   1 omslag 

 

3894* Verslag m.b.t. het verlenen van bijstand etc. over het jaar 1966, met 

bijlagen.   1 omslag 

 

3895-3896* Stukken betreffende de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, 1966-

1986.  2 omslagen 

 3895.*  1966-1980 

 3896.*  1981-1986 

 

3897 Stukken betreffende activiteiten van de Koördinasiegroep en Stuurgroep 

“Wageningen en  Werkloosheid”,  1977-1981.   1 omslag 
 O.a. met exemplaren van de periodiek “Werklozenkrant” van het werklozenproject 

“Ook zonder werk sterk” 

 

3898 Stukken betreffende oprichting en subsidiëren van de stichting “Omgaan 

met geld”, 1983-1986.   1 omslag 
 N.B. Met jaarverslagen over 1985 en 1986 

 

 

  2.23.2.6  Getroffenen door rampen en oorlogen 

 

  2.23.2.6.1   Getroffenen door rampen  

 

3899 - 3900 Stukken betreffende de hulpverlening bij de watersnoodsramp in 1953, 

1953-1954.  2 omslagen 

 3899.  algemeen, 1953-1954 

 3900.  declaraties, 1953-1954 
  N.B. Met namen van evacués 
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2.23.2.6.2  Getroffenen door oorlogen  

 

  2.23.2.6.2.1   Evacués 

 

--- Stukken betreffende de registratie van vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, 

geëvacueerden en gerepatrieerden, 1940-1953; met hiaten.  Zie inv. nrs. 

2248-2249. 

 

3901 - 3906 Correspondentie over en met personen geëvacueerd naar en vanuit de 

gemeente Wageningen, geordend op nummer, 1942-1948.  6 omslagen 
 N.B. De omslagen zijn toegankelijk door 2 lijsten aanwezig in inv. nr. 3901. Een 

lijst is op volgnummer (tot en met nr. 117), de andere is alfabetisch. 

 3901.  lijsten,   2 stukken 
  N.B. 1 Exemplaar ligt los in de omslag  

 3902.  1 - 62 

  3903.  63 - 125 

3904.  126 - 185 

3905.  186 - 290 

3906.  291 - 418 

 

--- Stukken betreffende personen overleden of vertrokken met onbekende 

bestemming gedurende de oorlogsjaren, met informatieverstrekking, 

1942-1964.  Zie inv. nr. 2251. 

 

3907 - 3913 Declaraties van hulpverlening aan geëvacueerden in de gemeente 

Wageningen over de jaren 1943-1947.    7 omslagen 
 N.B. Met namen en adressen van kwartiergevers, en namen van ingekwartierden 

 3907.  1943 jan 3 - 1943 mei 1 

 3908.  1943 mei 2 - 1943 sep 4 

 3909.  1943 sept 5 - 1943 des 4 
  N.B. Met correspondentie uit 1943 en 1944 

 3910.  1943 dec 26 - 1944 jun 24 

 3911.  1944 jun - 1944 sept  
  N.B. Met correspondentie over het jaar 1944  

 3912.  1945 

 3913.  1946-1947 

 

3914 Stukken betreffende het huisvesten van evacués afkomstig uit Den Haag, 

1943-1944.   1 omslag  

 

3915 Stukken betreffende de culturele en materiele verzorging van 

geëvacueerden, 1943-1948.  1 omslag 

 

3916 Stukken betreffende het bevorderen van de re-evacuatie van evacués o.a. 

naar Den Haag en Arnhem, 1945-1946, 1948.  1 omslag 

 

3917 Stukken betreffende het uitkeren van evacuatievergoedingen en 

vergoedingen i.v.m. huurderving als gevolg van de verplichte evacuatie, 

1945-1955; met hiaten.  1 omslag 

 

 

  2.23.2.6.2.2   Oorlogsslachtoffers 

 

3918 Stukken betreffende contacten met organisaties werkzaam op het gebied 

van hulp- en steunverlening aan oorlogsslachtoffers, 1940-1955; met 

hiaten.  1 omslag 
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3919 - 3929 Registers betreffende oorlogsschade en wederopbouw, 1941-1946.  11 

banden 

 3919.  register van onteigende percelen, 1941 

 3920. register van uitbetaalde vergoedingen i.v.m. schade aan panden, 

1942-1943 

 3921.  register wederopbouw van panden, 1942 

 3922.  register van de financieringsplannen voor aanvragen door burgers 

van geld in het kader van de wederopbouw, 1941 - 1943 mei 

 3923.  register van de financieringsplannen voor aanvragen door burgers 

van geld in het kader de wederopbouw, 1943 juni - 1944 

 3924.  register op verleende voorschotten i.v.m.schade aan panden, 1946 

 3925.  register op verleende voorschotten, 1943 

 3926.  register op verleende voorschotten, 1941-1942 

 3927.  hypotheekregister, 1942-1944 

 3928.  register van toegewezen percelen, 1941-1944 

 3929.  register van vervroegd gebruik, 1941, 1943 

 

3930 - 3999 Stukken betreffende declaraties i.h.k.v. oorlogsschade en wederopbouw 

van individuele personen en bedrijven, alfabetisch geordend, 1941-1960.   

69 omslagen 
 N.B.  Betreft voornamelijk beschikkingen van het ministerie van Wederopbouw, 
maar bijv. ook toewijzing van grond. De alfabetische ordening is niet consistent. 
Bijv. onder “N.” vallen ook N.V. 

 3930.  A 

 3931.  Ba  

 3932.  Bee - Ber 

 3933.  Bet - Bor 

 3934.  Bos 

 3935.  Bot - Bow 

 3936.  Bra - Bre 

 3937.  Bri 

 3938.  Bro - Bru 

 3939.  Bu - Coo 

 3940.  Cor - Da 

 3941.  De 

 3942.  Di 

 3943.  Do 

 3944.  Dra - Dri 

 3945.  Du - El 

 3846.  En - F 

 3947.  Ga - Gera 

 3948.  Gere  Grob 

 3949.  Groe - Gij 

 3950.  Ha 

 3951.  He 

 3952.  Hi - Hoe 

 3953.  Hok - Hoo 

 3954.  Hor - Hov 

 3955.  Hu - Jam 

3956.  Jan - Joo 

3957.  Ju - Kla 

3958.  Kle - Kok 

3959.  Kol - Kor 

3960.  Kra - Kro 

3961.  La 

3962.  Lea - Lee 

3963.  Leg - Lev 

3964.  Li - Look 

3965.  Looij 

3966.  Lu - Ma 

3967.  Mee - Met 

3968.  Meu - Mie 

3969.  Min - Moq 

3970.  Mos - Mu 

 3971.  N. - No 

 3972.  Nu - On   

 3973.  Oo - Pl  

 3974.  Po - Pu 

 3975.  Q - Re 

 3976.  Ri 

 3977.  Roe - Rooc 

 3978.  Rook - Rooij 

 3979.  Ro - Rut 

 3980.  Ruy - Rij 

 3981.  Sa - Schee 

 3982.  Schen - Schw 

 3983.  Si - Sn 

 3984.  So - Sto 

 3985.  Str - Th 

 3986.  Tie 

 3987.  Tim - Tr 

 3988.  Tu - Vei 

 3989.  Vel - Verh 

 3990.  Verm - Verw 

 3991.  Vie 

 3992.  Vin - Von 

 3993.  Voo - Vr 

 3994.  Wa - Weerd 

 3995.  Weerh - Wess 

 3996.  West - Weij 

 3997.  Wi - Wol 

 3998.  Wor - Ze 

 3999.  Zi - Zij 
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4000 - 4001 Uitbetaling van rentevergoedingen, 1948-1960.   2 omslagen  

4000.  1949-1954 

 4001.  1955-1960 

 

4002 Stukken betreffende het declareren van door Duitse troepen veroorzaakte 

“bezettingsschade” in de gemeente Wageningen, 1941-1944.   1 omslag 

 

4003 Stukken betreffende het toezenden naar het ministerie van Wederopbouw 

en Volkshuisvesting van afschriften van bevelschriften tot betaling van 

bijdragen in herstel van de oorlogsschade, 1943-1963.  1 omslag  

 

4004 - 4006 Stukken betreffende het verlenen van hulp aan slachtoffers van 

bominslagen, 1943-1946.   3 omslagen 

 4004.  maart 1943,  1943-1946 
          N.B. Met verslag en lijsten van slachtoffers en schade 

 4005.  bominslag 21 januari 1944, 1944-1946 

4006.  bominslag 17 september 1944, 1944-1946 

 

4007 Stukken betreffende het declareren bij het D.B.V.O. (DistrictsBureau 

Verzorging Oorlogsslachtoffers) van gemaakte onkosten en verleende 

voorschotten, 1944-1949.   1 omslag 

 

4008* Stukken betreffende het financieel ondersteunen van de familie van een 

vermoorde N.S.B.-er, 1944-1945.   1 omslag 

 

4009 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over 

oorlogsinvaliden, 1946, 1950-1951.   1 omslag 

 

--- Stukken betreffende het declareren van kosten m.b.t. de graven van 

oorlogsslachtoffers, 1942-1981.  Zie inv. nr. 2427. 

 

4010-4012 Staten bevattende declaraties voor uitkeringen aan oorlogsslachtoffers en 

gerepatrieerden uit Indonesië over de jaren 1949-1964.   3 omslagen 
 N.B. Met lijsten van mensen, o.a. gehuisvest in Dennenrust.  

 4010.*  1949-1952 

 4011.*  1953-1957 
              N.B. Met namenlijst opgesteld i.v.m.verrekening Indische pensioenen   

 4012.*  1958-1964 

 

 

  2.23.2.7   Overige doelgroepen 

 

  2.23.2.7.1  Militairen 

 

4013  Stukken betreffende het zorgen voor (achterblijvers) van militairen in  

Nederlands-Indie en zeevarenden, 1942-1946.    1 omslag 

 

4014 Stukken betreffende oprichting van een lokaal NIWIN-comité t.b.v. wel-

zijnsverzorging van militairen en burgers in Indië, 1946-1947.   1 omslag 
 N.B. NIWIN staat voor Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië 

 

4015 Stukken betreffende de oprichting en functioneren van het Plaatselijk 

Demobilisatiecomite, 1948-1951.   1 omslag 

 

4016 Stukken betreffende het subsidiëren van militaire tehuizen, 1953-1977; 

met hiaten.   1 omslag 
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  2.23.2.7.2    Minderheden 

 

4017 Stukken betreffende steunverlening aan (acties m.b.t.) vreemdelingen en 

vluchtelingen, 1952-1979; met hiaten.   1 omslag 

 

4018 Stukken betreffende het subsidiëren van de N.O.V.I.B., 1970-1975.   1 

omslag 

 

4019 Stukken betreffende minderheden, o.a. subsidiëren van taalcursussen, 

1982-1986.  1 omslag 

  

4020 - 4021 Stukken betreffende het subsidiëren van culturele minderheden over 1985 

en 1986.   2 omslagen 

 4020.  1985 

 4021.  1986 

 

 

  2.23.2.7.3  Overige stukken 

 

4022* Stukken betreffende het begraven van armlastigen, 1942-1950; met 

hiaten.   1 omslag 

 

4023 Stukken betreffende de heroprichting van de plaatselijke commissie van 

samenwerking voor bijzondere noden, 1946-1947, 1953.   1 omslag 

 

4024 Stukken betreffende de uitvoering van de B.K.R. (Beeldende Kunst 

Regeling) t.b.v. de ondersteuning van armlastige kunstenaars, 1969-

1981; met hiaten.   1 omslag 

 

4025 Stukken betreffende het subsidiëren van de Homogroep Wageningen over 

1986.  1 omslag 
 N.B. Met nota van deze groep 

 

 

 

  2.24   Onderwijs 
 

 

  2.24.1  Algemeen 

 

  2.24.1.1  Organisatie van het onderwijs  

 

  2.24.1.1.1  Onderwijsvormen en -typen 

 

4026 Stukken betreffende het wijzigen van de verordening subsidiëring 

bewaaronderwijs, (1925) 1948-1955; met hiaten.   1 omslag 

 

4027  Stukken betreffende principe-beslissingen m.b.t. de bijdrage in de kosten 

van elders gevestigde scholen, o.a. seminaries, 1948-1955.   1 omslag 

 

4028 Stukken betreffende een plan tot oprichten van een aan het openbaar 

lyceum te verbinden middelbare school voor meisjes, 1952.   1 omslag 

 

4029 Stukken betreffende de deelname van openbare scholen aan 

experimenten met onderwijstypen, 1961-1968; met hiaten.   1 omslag 

 

4030  Stukken betreffende het onderzoeken naar de mogelijkheid een U.T.S. te  

stichten, 1962-1963.   1 omslag 
N.B. Een U.T.S. is een Uitgebreide Technische School 
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4031 Stukken betreffende plannen voor het vormen van een scholengemeen-

schap, 1963-1969.   1 omslag 

 

4032 - 4034 Stukken betreffende niet-reguliere U.L.O. en MAVO-scholen, 1963-1981; 

met hiaten.   3 omslagen 

 4032.  avond-ulo en avond-mavo, 1963-1968 

 4033.  omzetting handelsavondonderwijs tot een filiaal van de avond-

school voor MAVO van de gemeente Arnhem, met plan voor HAVO, 

1970-1976, 1978-1980 

 4034.  dag-MAVO voor volwassenen, 1977-1981  

 

4035  Stukken betreffende toetreding tot de gemeenschappelijke regeling  

gemeentelijk voortgezet onderwijs (C.O.G.V.O.), 1967.  1 omslag 

 

4036  Stukken betreffende het laten opstellen van de “Verkenning inzake de 

behoefte aan uitbreiding van het voortgezet onderwijs in Wageningen” 

door de V.N.G.,  1968-1969.   1 omslag 

 

4037  Stukken betreffende het lobbyen naar de vestiging van een sociale 

akademie, 1968, 1970-1971.     1 omslag 

 

4038  Stukken betreffende overleg over de toestand en toekomst van het 

voortgezet onderwijs in Wageningen, (1968) 1980-1985.    1 omslag 

 

4039  Stukken betreffende de vorming van basisscholen en het vaststellen van 

een spreidingsplan ook voor speciaal onderwijs, 1983-1985.   1 omslag 

  

 

2.24.1.1.2   Vakken van onderwijs 

 

4040 Stukken betreffende diverse vakken van onderwijs, 1941-1979; met 

hiaten.   1 omslag 

 

4041 - 4042  Stukken betreffende het verzorgen van schoolzwemmen, 1942-1985; met 

hiaten.  2 omslagen 

 4041.  1942-1957 

4042.  1958-1985 

 

4043 - 4045  Stukken betreffende het verzorgen van godsdienstonderwijs op openbare 

scholen, 1961-1982.   3 omslagen 

  4043.  vaststellen subsididieverordeningen en wijzigingen, 1961-1980 

 4044.  verslagen van het IKOS/NPB (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken 

/ Nederlandse Protestanten Bond) over 1962/1963 - 1980/1981 

 4045. subsidiëren humanistisch vormingsonderwijs, 1979-1982 

 

4046 - 4047  Stukken betreffende het oprichten en huisvesten van een biologisch 

schoolcentrum t.b.v. het biologieonderwijs op lagere scholen, 1971-1987; 

met hiaten.   2 omslagen 

4046. oprichten en huisvesten van een biologisch schoolcentrum in pand            

Duivendaal 4a, 1971, 1979-1980, 1985-1987 

4047. kwartaal- en jaarverslagen van het schoolbiologisch centrum over 

1982 - 1985/1986 

 

4048 - 4051 Stukken betreffende vergaderingen van de werkgroep culturele vorming 

basisonderwijs Wageningen, 1970-1978.  4 omslagen 

 4048.  1970-1974 

 4049.  1975 - 1978 okt 

 4050.  1978 nov - 1980 

 4051.  1981-1983 
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4052 Stukken betreffende instelling en opheffing van de gemeenschappelijke 

regeling regionale verzorgingsstructuur Kunstzinnige Vorming in de regio 

Ede-Wageningen, 1979-1981, 1984.   1 omslag    

 

 

  2.24.1.1.3   Schoolgeld 

 

4053  Stukken betreffende het vaststellen van het schoolgeld voor het 

gemeentelijk gymnasium, 1943-1953; met hiaten.    1 omslag 

 

4054 Stukken betreffende vaststelling van verordeningen tot vaststelling van 

het vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld van (uitgebreid) lager 

onderwijs, (1937) 1946, 1952-1953.   1 omslag 

 

4055 Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op het 

schoolgeld voor openbaar buitengewoon lager onderwijs, 1947.   1 omslag 

 

4056 Stukken betreffende vaststelling van schoolgeld voor de gemeentelijke 

handelsavondschool, 1947, 1956.   1 omslag 

 

4057 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van verordening op het 

schoolgeld voor het openbaar kleuteronderwijs, 1958-1968; met hiaten.  

1 omslag 

 

 

  2.24.1.1.4  Werkplannen 

 

4058 - 4065 Stukken betreffende leerplannen van openbare lagere scholen, (1932) 

1942-1983; met  hiaten.  8 omslagen 

  4058.  (1932) 1942-1946 

  4059.  1947-1955 

  4060.  de Eekmolen, 1955-1980 

  4061.  de Westerhof, 1955-1971 

  4062.  de Lawick, 1955-1983 

  4063.  de Nude, 1967-1983 

  4064.  de Kolkakker, 1967-1983 
 N.B. Zeer incompleet    

  4065.  de Tarthorst, 1972-1973, 1983 

 

4066 Stukken betreffende vaststelling van de werk- en lesplannen en –roosters 

van de openbare buitengewoon lagere school Prinses Marijke School, 

1942-1980; met hiaten.  1 omslag 

 

4067 Stukken betreffende werkplannen en vakken van onderwijs van de 

afdeling gemeentelijk gymnasium van het Wageningsch Lyceum, 1942-

1969; met hiaten.   1 omslag 

 

4068 Stukken betreffende vaststelling van het leerplan van de Technische 

School van de Vereniging tot Bevordering van het Nijverheidsonderwijs in 

Wageningen en Omstreken, 1942-1968; met hiaten.   1 omslag 

 

  ---. Stukken betreffende het van het leerplan van de Stichting Vakschool voor 

Maalderij en Bakkerij te Wageningen, 1949-1981.   Zie inv. nr. 4266 

 

4069 Stukken betreffende het opstellen van een leerplannen  voor de “Alfred 

Nobel”-school, 1956, 1958-1959, 1966-1968.   1 omslag 
  N.B.  Zowel ULO als MAVO-onderwijs 
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4070  Stukken betreffende vaststelling van werk- en lesplannen en -roosters van 

de L.O.M.-school de Westerhof, 1972-1980.    1 omslag 

 

4071  Stukken betreffende speel- en werkplannen van openbare kleuterscholen, 

1981-1983.    1 omslag 

 

4072 Stukken betreffende de deelname aan een project met betrekking tot het 

werken van handelingsplannen door V.B.O. “de Bolder”, 1982-1987.   1 

omslag  

 

 

2.24.1.1.5   Onderwijs- en schooltoezicht 

 

4073  Verslagen van de plaatselijke Commissie van Toezicht op het lagere 

onderwijs over 1941-1955, en stukken betreffende de opheffing in 1956.   

1 omslag 
N.B. Ook de bewaarscholen. Het archief van deze commissie is gedeponeerd bij 
het gemeentearchief. 

 

4074 - 4075  Stukken betreffende de Commissie van Toezicht op het middelbaar 

onderwijs, tevens curatorium van het gemeentelijk gymnasium, (1938) 

1942-1974.    2 omslagen 
 N.B. Het archief van deze commissie is gedeponeerd bij het gemeentearchief. 

 4074.  benoemingen van leden, 1942-19174 

 4075.  wijzigen reglement, opheffing en jaarverslagen, (1926) 1946-1974 

 

4076  Stukken betreffende naamgeving van openbare scholen, 1964-1985; met 

hiaten.  1 omslag 

 

 

  2.24.1.1.6   Organisatie van de school  

 

  2.24.1.1.6.1    Schoolbestuur, onderwijs- en schoolvergaderingen 

 

4077 Stukken betreffende het instellen, vergaderingen en jaarverslagen van de 

gemeenschappelijke schoolraad voor het openbare onderwijs, 1966-1980.  

1 omslag     

 

4078 Verslagen van besprekingen met het dagelijks bestuur van de schoolraad, 

1969-1984; met hiaten.   1 omslag 

 

4079  Notulen van vergaderingen met de hoofden van openbare scholen voor 

kleuter en (buitengewoon) lager onderwijs en Nobelmavo, 1981-1986.   1 

omslag 

 

 

2.24.1.1.6.2   Inschakeling van ouders en leerlingen 

 

4080 Stukken betreffende samenstelling en opheffing van de ouderraad voor 

het openbaar lager onderwijs, 1942-1960; met hiaten.  1 omslag 

 

4081 - 4082 Stukken betreffende vaststelling van huishoudelijke reglementen van 

oudercommissies voor openbare scholen, (1921) 1942-1983; met hiaten.   

2 omslagen  

4081.  openbare (buitengewone) lagere scholen en MAVO, met verslagen,  

          (1921) 1942-1983 

4082.  oudercommissies van openbare kleuterscholen, 1958, 1971, 1978 
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4083 Stukken betreffende het inschakelen van ouders bij het onderwijs, 1970-

1978; met hiaten.  1 omslag 

 

4084 Stukken betreffende het instellen van gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad voor het openbaar onderwijs, 1983-1985.   1 

omslag 

 

4085 Vergaderingen van medezeggenschapsraden van afzonderlijke scholen, 

1986.   1 omslag 

 

 

  2.24.1.1.7   Statistiek, verslagen 

 

4086  Stukken betreffende het verstrekken van informatie over (aantallen) 

onderwijzers en leerlingen in het lager onderwijs aan de provincie 

Gelderland, 1942-1979.   1 omslag 

 

4087  Stukken betreffende het verstrekken van informatie over de 

gemeentelijke handelsavondschool aan het ministerie van Onderwijs, 

1950-1972.    1 omslag 

 

4088  Stukken betreffende het verstrekken van informatie over het voortgezet 

onderwijs aan het C.B.S., 1957-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

 

2.24.1.2  Bevordering van het onderwijs, ordemaatregelen 

 

4089  Stukken betreffende het straffen van leerlingen en het nemen van  

ordemaatregelen, 1943-1965; met hiaten.  1 omslag 

 

4090  Verslagen van de Commissie tot wering van het Schoolverzuim over 1946-

1968.   1 omslag 

 

4091 Stukken betreffende het instellen en functioneren van een boekenfonds 

voor de gemeentelijke MAVO, 1967-1981; met hiaten.   1 omslag 

4092  Stukken betreffende het  toezicht op naleving van de Leerplichtwet, met  

verslagen, 1969-1980.   1 omslag 

 

 

2.24.1.3  Accommodaties, hulpmiddelen 

 

4093 Stukken betreffende het herstellen en vergoeden van oorlogsschade aan 

gebouwen en hulpmiddelen van bijzondere scholen, 1941-1952; met 

hiaten. 1 omslag 

    

4094 - 4095  Stukken betreffende het vaststellen van de urgentie van de scholenbouw 

en het toewijzen van schoolruimte, 1949-1984.   2 omslagen 

4094.  1949-1973 

 4095.  1974-1984 

 

4096 Stukken betreffende het aansluiten van lagere scholen op het landelijke 

draadomroepnet i.v.m. het volgen van lessen op de schoolradio, 1951-

1970; met hiaten.   1 omslag 

 

4097  Stukken betreffende het huren van ruimte in de Nutsspaarbank aan de 

Stationsstraat t.b.v. tijdelijke huisvesting van schoolklassen, en 

ingebruikgeving aan de werkgroep “Vrije Expressie”, 1953-1961.   1 

omslag 
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4098 Stukken betreffende het opstellen van meerjarenplannen m.b.t. het 

verbeteren van gebouwen en inventarissen van scholen, 1962, 1968-

1972.   1 omslag 

 

4099  Stukken betreffende het aankopen van televisietoestellen i.v.m. de 

deelname van een drietal lagere scholen aan een schooltelevisie 

experiment van de stichting Nederlandse Onderwijs Televisie, 1968-1969.    

1 omslag 

 

 

2.24.1.4  Personeel 

 

4100 Stukken betreffende het vaststellen van de gemeentelijke marge ten 

behoeve van het onderwijzend personeel van de b.l.o.-school  “Prinses 

Marijke”, 1948-1966; met hiaten.   1 omslag 

 

4101  Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de verordening 

verplaatsingskosten onderwijzend personeel in het lager onderwijs, 1949-

1954; met hiaten.   1 omslag 

 

4102  Stukken betreffende het sluiten van overeenkomsten m.b.t. het verzorgen 

van bedrijfsgezondheidszorg door de DGGD West Veluwe / Valleigebied, 

1981-1983.   1 omslag 

 

 

2.24.1.5   Leerlingen 

 

4103  Stukken betreffende het functioneren van de plaatselijke schoolartsen-

dienst, (1925) 1941-1947.    1 omslag 

 

4104 Stukken betreffende de voorbereiding, oprichting, wijzigen en verlengen 

van een gemeenschappelijke regeling betreffende de schoolartsendienst, 

1941-1974.   1 omslag 

 

4105  Stukken betreffende het verzorgen van de tandverzorging van de 

schoolgaande jeugd, 1946-1977; met hiaten.  1 omslag 

 

4106  Stukken betreffende vaststelling en wijziging van verordeningen m.b.t. 

tegemoetkoming van vervoerskosten, 1951-1966; met hiaten.  1 omslag 
N.B. Naam van de verordeningen luidde voluit verordening tot vaststelling van 
algemene regelen  betreffende het verlenen van een tegemoetkoming als bedoeld 
in art. 13 van de L.O. wet 1920 

 

4107  Stukken betreffende het testen door een psycholoog van leerlingen van de 

B.L.O.-school en L.O.M.-school, 1959-1979; met hiaten.   1 omslag 

 

4108  Stukken betreffende het subsidiëren van onderwijs aan langdurig zieke 

kinderen,  met vaststellen regeling, 1965-1979; met hiaten.  1 omslag 

 

4109  Stukken betreffende het oprichten en deelnemen in de Stichting 

Schoolbegeleidingsdienst Ede-Wageningen, 1978-1980, 1984-1985.   1 

omslag 

 

4110  Stukken betreffende de integratie van schoolartsendienst Ede/Wageningen 

in de DGGD West Veluwe / Valleigebied, 1981-1983.   1 omslag 
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2.24.2  Openbaar onderwijs 

 

  2.24.2.1  Kleuteronderwijs 

 

4111* Stukken betreffende het stichten, bouwen, uitbreiden van, en personeels-

moeilijkheden op, openbare kleuterschool “Olleke Bolleke” aan de prinses 

Irenestraat, 1956-1958, 1977-1978.   1 omslag 

 

4112 Stukken betreffende het stichten en niet realiseren van een openbare 

kleuterschool in de wijk Hamelakkers, 1958-1972; met hiaten.  1 omslag 

 

4113 Stukken betreffende het stichten en huisvesten van openbare kleuter-

school “Pippeloentje” aan de Nobelweg 3, 1958-1986; met hiaten.  

 1 omslag 

 

4114 Stukken betreffende het stichten en  huisvesten van openbare kleuter-

school “Okkie Pepernoot” aan de Industrieweg 27, 1966-1984; met 

hiaten.   1 omslag 

 

4115 Stukken betreffende het stichten, huisvesten en opheffen van kleuter-

school “de Speelman” nabij de Gravinnestraat, 1964-1973; met hiaten. 

 1 omslag 

 

4116 Stukken betreffende het stichten van openbare kleuterschool “Dikkertje 

Dap” in het Tarthorstplan, 1970-1971.   1 omslag 

 

4117 - 4118 Stukken betreffende stichten en huisvesten van een openbare kleuter-

school volgens de Montessori-methode, 1969-1972, 1983.   2 omslagen 

 4117.  voorbereiding, stichten, 1969-1972 

4118.  het huisvesten in de Ritzema Bosweg 9, 1970-1971, 1983  

 

 

  2.24.2.2   Gewoon Lager onderwijs 

 

4119 - 4124 Stukken betreffende de openbare lagere school no.1  de “Eekmolen” aan 

de  Ritzema Bosweg 9, (1938) 1942-1985; met hiaten.   6 omslagen 

 4119.  ingebruikgeving van ruimten en terrein, 1942-1980 
            N.B. o.a. aan de muziekschool, de Nationale Reserve en popgroep “Toontje 

Lager” 

 4120.  uitbreiding gebouw met 2 leslokalen, (1938) 1950-1952 

 4121.  invoering montessori-methode, 1971-1977 

 4122.  uitbreiding met 3 leslokalen: correspondentie, 1979-1981 

 4123.  uitbreiding met 3 leslokalen: o.a. wijziging bouwplan, 1982 

 4124.  uitbreiding met 3 leslokalen: uitvoering, 1983-1985  

 

4125 - 4127 Stukken betreffende de openbare lagere school no.2  “De Westerhof”  aan 

de 2e Buurtseweg 1, 1942-1973; met hiaten.   3 omslagen 
 N.B. Opgeheven als lagere school per 1-8-1973. Voortgezet als L.O.M.-school De 

Westerhof. Zie inv. nrs. 4141-4142 

 4125.  ingebruikgevingen van ruimte, 1942-1969 

 4126.  diversen, o.a. verbouwing, opheffing, 1943-1973 

 4127.  verbouwing, 1956-1963 

  

4128 - 4131 Stukken betreffende de openbare lagere school no.3  “De Lawick” aan de 

prins Bernhardstraat 12, 1952-1986; met hiaten.   4 omslagen 

4128.  diversen, o.a. stichting, 1952-1979 

 4129.  bouw aan de prins Bernhardstraat 12, 1952-1955 

4130.  uitbreiding met 4 leslokalen, 1955-1958 

 4131.  integratieverbouwing, 1985-1986 
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4132 - 4133 Stukken betreffende de openbare lagere school “De Kolkakker” aan de 

Dolderstraat 58, 1964-1986; met hiaten.  2  omslagen 

4132.  diversen, met o.a. stichting, jenaplan, 1964-1977 

4133.  uitbreiding c.q. integratieverbouwing, 1981-1986 

 

4134 Stukken betreffende de openbare lagere school “de Nude” aan de 

Schaepmanstraat, o.a. stichting, Jenaplan, 1965-1978; met hiaten.  1 

omslag 

 

4135 Stukken betreffende de openbare lagere school “De Tarthorst”aan de 

Tarthorst 4, o.a. stichting, noodlokalen, 1970-1984; met hiaten.   1 

omslag 

 

 

  2.24.2.3  Buitengewoon lager onderwijs 

 

4136 - 4140 Stukken betreffende de B.L.O. school Prinses Marijke School, 1941-1981; 

met hiaten.   5 omslagen 

 4136.  stichten en functioneren,  1941-1981 

 4137.  huisvesting, met o.a. bouw op Marijkeweg 1, 1942-1952 

4138.  Marijkeweg 1: 1e inrichting, 1950 

4139.  Marijkeweg 1: uitbreiding met 2 leslokalen, 1954-1957 

4140.  Schaepmanstraat 163: huisvesten van de z.g. imbecielenafdeling, 

1976-1977 

    ---.  nieuwbouw op Marijkeweg 1, 1975-1982   Zie inv. nrs.4144-4146 

 

4141 - 4142 Stukken betreffende  de L.O.M.-school “De Westerhof” aan de 2e 

Buurtseweg 1, 1972-1984; met hiaten.   2 omslagen 

 4141.  diversen, o.a. stichten, naamgeving, 1972-1984 

 4142.  verbouwing en uitbreiding, 1976-1978 

 

4143 Stukken betreffende een plan om te komen tot gezamenlijke huisvesting 

van de Marijkeschool en De Westerhof in het Tarthorstplan, 1973-1975.  1 

omslag 

 

4144 - 4146 Stukken betreffende de nieuwbouw van de kernafdeling de Marijkeschool 

op Marijkeweg 1, 1975-1982.   3 omslagen 

 4144.  voorbereiding, 1e bouwplan, 1975-1979 

 4145.  vaststelling 2e bouwplan, tijdelijke huisvesting, 1979-1980 

 4146.  bouw, sloop, ingebruikgeving, 1980-1982 

 

 

2.24.2.4   Voortgezet onderwijs 

 

4147 Stukken betreffende het huisvesten en opheffen van een openbare school 

voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, 1942-1950.   1 omslag 

 

4148 Stukken betreffende het declareren van de huur van de het gebouw van 

rijks H.B.S. (Wilhelminaweg 1) bij het ministerie van Onderwijs, (1919) 

1942-1967.  1 omslag 

 

4149 - 4153 Stukken betreffende de Alfred Nobel Mavo, 1955-1982.  5 omslagen  

 4149.  oprichting als U.L.O.,  huisvesting in noodschool aan de 

Diedenweg, plannen voor nieuwbouw, 1955-1965 

 4150.  nieuwbouw aan de Nobelweg 52: definitief plan met aanvullingen, 

1966-1967 

 4151.  nieuwbouw aan de Nobelweg 52: uitvoering, o.a. plaatsing 

kunstwerk, 1966-1972 
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 4152.  diversen, o.a. uitbreiding met 1 leslokaal, 1970-1981 

 4153.  plan voor een fusie met de scholengemeenschap Christien 

Broekema Bakker, 1980-1982 

 

4154 - 4157 Stukken betreffende plannen voor nieuwbouw van het  “Het Wagenings 

Lyceum”, 1954-1963, 1967.   4 omslagen 

 4154.  correspondentie, 1954-1960 nov 

 4155.  schetsplannen, 1955-1959 

 4156.  correspondentie, 1960 dec - 1961 

 4157.  correspondentie, 1962-1963, 1967 

 

4158 - 4159 Stukken betreffende de rijksscholengemeenschap “Het Wagenings 

Lyceum”, 1967-1979; met hiaten.   2 omslagen 

4158.  jaarverslagen over 1967-1972  

4159.  diversen, o.a. viering 100-jarig bestaan, schoolkranten, 1968-1979 

 

4160 Stukken betreffende de overdracht aan het rijk van het gemeentelijk 

gymnasium, (1935) 1968.   1 omslag 
 N.B. Het gemeentelijk gymnasium was een onderdeel van de rijksscholengemeen-

schap “Het Wagenings Lyceum”.  Het lyceum omvatte ook de Rijks-H.B.S. en de 

rijksmiddelbare school voor meisjes.   

 

4161 - 4162 Stukken betreffende V.B.O.-school “de Bolder”, 1974-1985, met hiaten.   

 2 omslagen 
 N.B.  Verzelfstandigd bij een raadsbesluit van 13-7-1981   
 N.B.  V.B.O. staat voor Voortgezet Buitengewoon Onderwijs 

 4161.  vorming als afdeling van de Marijkeschool, huisvesting op het 

adres Herenstraat 11, 1974-1981  

4162. huisvesting in Ceresstraat 14 (v/h Ritzema Bosweg 7), 1982-1985 

 

 

  2.24.2.5  Beroepsonderwijs 

 

4163 - 4164 Stukken betreffende de gemeentelijke handelsavondschool, 1941-1973.   

2 omslagen  

 4163.  verslagen over 1941-1972 

 4164.  huisvesting en opheffing, 1968-1973 

 

4165 Stukken betreffende vaststelling, wijzigen en opheffen van de gemeen-

schappelijke regeling voor de oprichten en instandhouding van een 

opleiding voor kleuterleidsters te Arnhem, 1949-1976; met  hiaten.   

 1 omslag 

 

 

  2.24.2.6  Landbouwhogeschool  

  

  2.24.2.6.1  Huisvesting  

 

4166 Stukken betreffende de huisvesting van de Landbouwhogeschool, o.a. 

bouwplannen, 1946-1979; met hiaten.  1 omslag 

 

4167 - 4168 Stukken  betreffende onteigeningen ten behoeve van de 

Landbouwhogeschool, 1946-1952.   2 omslagen 

 4167.  t.b.v. bouw laboratorium nabij de Ritzema Bosweg, 1946-1950 

 4168.  t.b.v. gebouwen en onderzoeksterreinen, 1951-1952 
 N.B. Tweetal gebieden: nabij Droevendaal en de Born Zuid (sectie B) en 

sectie K nabij de Veensteeg (?). Ook gronden t.b.v. diverse instituten 
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4169 - 4170 Stukken betreffende het toewijzen van gronden aan de 

Landbouwuniversiteit, 1959-1960, 1962-1971.   2 omslagen 

  4169.  correspondentie en overleg, 1959-1960, 1962-1964 

 4170.  notulen van de ministeriele “Commissie voor de aankoop van 

gronden te Wageningen”, 1964-1971 

 

4171 - 4172 Stukken betreffende het bespreken van een tienjarenplan van de 

Landbouwhogeschool m.b.t. tot de huisvesting in de Dreijen, 1961-1962.   

2 omslagen 

 4171.  1961 

 4172.  1962  

 

4173 Stukken betreffende het plan van de Landbouwhogeschool om kassen te  

 plaatsen op landgoed Belmonte, (1936) 1962-1965.  1 omslag 
 N.B. Met afschriften van diverse eerdere stukken, ca. 1936-1951. 

 

4174 - 4176 Stukken betreffende het bespreken van schetsplannen voor een 

nieuwbouw aan of nabij de Hollandseweg, 1962-1968.   3 omslagen 
 N.B. Onduidelijk of er tot bouw is overgegaan 

 4174.  1962-1967 

 4175.  1968 jan - 1968 apr 

 4176.  1968 mei - 1968 nov 

 

4177 - 4180 Stukken betreffende overleg met de Landbouwuniversiteit over ruimtelijke 

ordening, met o.a. vergaderingen van de werkgroep ruimtelijke ordening 

en planning Landbouwhogeschool - gemeente Wageningen, 1966-1967, 

1970-1979, 1981-1986.  4 omslagen  

 4177.  1966-1967, 1970-1971 jan 

4178.  1971 jun - 1978 aug 

 4179.  1978 nov - 1979 

 4180.  1981-1986 

 

 

  2.24.2.6.2  Internationaal Agrarisch Centrum 

 

4181 Stukken betreffende het stichten, het bestuur en de reglementen van het 

Internationaal Agrarisch Centrum, 1952-1980; met hiaten.  1 omslag 

 

4182 - 4183 Stukken betreffende plannen voor het bouwen van een Internationaal 

Agrarisch Centrum, 1954-1968; met hiaten.   2 omslagen 

 4182.  1954-1966 

  4183.  1967-1968 

 

4184 Jaarverslagen van het de stichting Internationaal Agrarisch Centrum over 

1958-1965.   1 omslag 

 

 

  2.24.2.6.3  Overige stukken 

 

4185 Stukken betreffende het wijzigen stichtingsakte en opheffen van het 

Hesselink van Suchtelenfonds, met benoemingen van leden, (1922) 1942-

1966; met hiaten. 1 omslag 
 N.B. Het Fonds had tot doel de groei van de Landbouwhogeschool te bevorderen. 

 

4186 - 4199 Stukken betreffende contacten met studentenverenigingen en -

organisaties, 1945-1986; met hiaten.  14 omslagen 

 4186.  roeivereniging “Argo”, 1954-1982 
  N.B. Zie voor het ruilen van eigendommen met de gemeente inv. nrs. 

938-939  
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 4187.  Wageningse Studentenvereniging “Ceres”: diversen, 1945-1980 
  N.B. Oorspronkelijke naam “Wageningsch Studentencorps” 

 4188.  Wageningse Studentenvereniging “Ceres”: verlenen van 

vergunningen m.b.t. de lustrumvieringen, 1946-1978 

 4189.  Katholieke studentenvereniging “St. Franciscus Xaverius”, 1945-

1980 

 4190.  Wageningse Studenten Inlichtingendienst, 1945    1 stuk 

 4191.  voetbalvereniging “G.V.C.”, 1948-1979 
  N.B.  G.V.C. staat voor Go Ahead-Victoria Combinatie 

 4192.  Wageningse Hogeschoolvereniging, 1947-1961 

 4193.  toneelvereniging “Pierrot et Colombine”, 1947-1976 

 4194. protestantse studentenvereniging “Societas Studiosorum 

Reformatorum”, 1945-1978  

 4195.  schietvereniging “Transvaal”, 1947-1980 

 4196.  studentenvereniging “Unitas Studiosorum Vadae”, 1947-1975 

 4197.  Wageningse Studenten Filmliga, 1962-1976 

 4198.  Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging, 1946-1986 

 4199.  Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging, 1945-1970 

 

4200 - 4201 Stukken betreffende diverse contacten met de Landbouwhogeschool, 

1945-1980; met hiaten.   2 omslagen 

 4200.  1945-1975 
  N.B. Met stukken betreffende het 50-jarig bestaan 

 4201.  1976-1980 

 

4202 Rapporten over studentenvoorzieningen van de Landbouwhogeschool, met 

reacties van de gemeente, 1981-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

  2.24.3  Bijzonder onderwijs 

 

  2.24.3.1  Kleuterscholen   

 

4203 Stukken betreffende het 125-jarig bestaan van de vereniging “De 

Protestantse Kleuterschool”, met jubileumboekje, 1973.   1 omslag 

 

4204 - 4208 Stukken betreffende protestantse kleuterscholen, 1942-1985; met hiaten.   

5 omslagen 

 4204. “Kleuterland”, Veluviaweg 17:  o.a. subsidiëring als bewaarschool, 

interne verbouwingen, 1942-1985 

 4205.  “Peuterstad”, Kievitsweide 26: medewerking bij stichting, 

huisvesting, overdracht schoolgebouw, 1956-1985 

 4206. “Hummeloord”, Zeemanstraat: o.a. medewerking bij stichting, 

overdracht schoolterrein, 1958-1966 

 4207. Prinses Ireneschool, Rooseveltweg 350: o.a. stichten, bouw, 

noodlokalen, 1958-1982 

 4208. “Dreumesdorp”, Nolensstraat 1: medewerking bij stichting, 

huisvesting, 1964-1985  

 

4209 - 4213 Stukken betreffende katholieke kleuterscholen, 1942-1982; met hiaten.  5 

omslagen 

 4209. “de Draaitol”, Herenstraat 9: o.a. subsidiëring bewaaronderwijs, 

opheffing, 1942-1982 

 4210. “‘t Kwetternest”,  Jagerskamp 123: o.a. bouw, overdracht, 1956-

1977 

 4211. “De Woelwaters”,  Schaepmanstraat 163: medewerking bij 

stichting, huisvesting, beëindiging subsidiëring, 1966-1976 
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 4212. “De Paddestoel”, Brinkerweg 1: medewerking bij stichting, 

huisvesting, overdracht schoolgebouw, 1968-1980 

 4213. “De Speeldoos”, Tarthorst 294:  medewerking bij stichting, 

huisvesting, overdracht schoolgebouw, 1971-1980 

 

4214 Stukken betreffende de Nutskleuterschool aan de prins Hendrikweg van de 

maatschappij “Tot Nut van ’t Algemeen”, 1942-1973; met hiaten.   1 

omslag 
 N.B. Voor overdracht van de school aan de Wageningse Schoolvereniging zie inv. 

nr. 4216 

 

4215  Stukken betreffende een plan voor het stichten van een neutrale 

kleuterschool op Wageningen-Hoog, 1955.   1 omslag 

 

4216 - 4217 Stukken betreffende kleuterscholen van de “Wageningse 

Schoolvereniging”, 1971-1986; met hiaten.   2 omslagen 

 4216.  “Pinkeltje”, Roghorst 4: medewerking bij stichting, huisvesting,  

           overdracht schoolgebouw, 1971-1980 

4217.  “Bruintje Beer”, Hendrikweg 14b: overname van de Maatschappij 

tot Nut van ’t Algemeen, financiële afwikkeling, 1976-1986 
            N.B. School ook bekend als de “Nutskleuterschool” 

 

4218 Stukken betreffende het verlenen van medewerking bij het stichten en 

inrichten van een kleuterschool door de stichting “Vrije School 

Wageningen” (Ritzema Bosweg 7a), 1977-1980.  1 omslag 

 

 

 2.24.3.2  Gewoon lager onderwijs 

  

  2.24.3.2.1  Protestantse scholen 

 

4219 Stukken betreffende de Koningin Emmaschool aan de Geertjesweg 3, met 

o.a. sluiting school, 1945-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

4220 - 4221    Stukken betreffende de Prinses Julianaschool, 1941-1980; met hiaten.  2 

omslagen 

 4220.   Plantsoen 2; o.a. sluiten en slopen, 1941-1976 

 4221.   Nolensstraat 3: stichting, beëindiging subsidiëring, 1967-1980 

 

4222 - 4223  Stukken betreffende de Prinses Beatrixschool aan de Arboretumlaan 1, 

1948-1984; met hiaten.   2 omslagen 

 4222.  bouw en afwikkeling, 1948-1954 

 4223.  diversen, o.a. stichting, verbouwing, 1949-1984 

 

4224 - 4226   Stukken betreffende Prinses Ireneschool aan de Rooseveltweg 350, 1952-

1982; met hiaten.  3 omslagen 

 4224.  stichting, naamgeving, uitbreidingen, 1952-1966 

 4225.  bouw en afrekening, 1954-1958 

 4226.  tijdelijke huisvesting, verbouwingen, 1965-1982 

 

4227 - 4230  Stukken betreffende de Prinses Margrietschool aan de Zeemanstraat 1, 

1955-1981; met hiaten.   4 omslagen 

 4227.  stichten, plaatsbepaling, 1955-1966 

 4228.  diversen, o.a. tijdelijke huisvesting, 1956-1978 

 4229.  bouw nabij de Dolderstraat, 1959-1963 

 4230.  verbouwing Zeemanstraat 1, 1978-1981  

 

4231   Stukken betreffende de Prins Willem Alexanderschool aan de Kemphaan-

weide 5: o.a. stichten, huisvesting, 1970-1980; met hiaten.   1 omslag 
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2.24.3.2.2  Rooms-katholieke scholen 

 

4232 - 4234   Stukken betreffende de Sint Aloysiusschool, (1921) 1947-1986; met 

hiaten.  3 omslagen 
 N.B. Ook bekend als de R.K. jongensschool  

 4232. Otto van Gelreweg 18: o.a. gebreken, sluiting, (1921) 1947-1974 

 4233.  Westerhofseweg 35: o.a. stichting, huisvesting, 1967-1981 

 4234.  Westerhofseweg 35: integratieverbouwing, erfafscheiding, 1983-

1986 

 

4235 - 4236 Stukken betreffende de Sint Jozefschool aan de Jagerskamp 121, 1954-

1975; met hiaten.   2 omslagen 

 4235.  stichting, beschikbaar stellen schoolterrein, bouw. 1954-1965 

 4236.  verbeteringen, tijdelijke huisvesting, 1963-1975 

 

4237 - 4239   Stukken betreffende de Sint Cuneraschool aan de Herenstraat 11, 1956-

1975; met hiaten.  3 omslagen 
 N.B. Ook bekend als de R.K. meisjesschool 

 4237. diversen, o.a. opheffing, 1956-1975        

 4238.  plannen voor modernisering, 1965-1971 

 4239.  plan voor nieuwbouw, 1971-1975 

 

4240   Stukken betreffende de kardinaal Alfrinkschool aan de Tarthorst 292, met 

o.a. stichting, overdracht schoolterrein, 1971-1984; met hiaten.   1 

omslag 

 

 

  2.24.3.2.3  Neutrale scholen 

 

4241 - 4242   Stukken betreffende de H.J. Piekschool van de Wageningse School-

vereniging, (1939) 1941-1981; met hiaten.  2 omslagen 

 4241.  Ritzema Bosweg 7: o.a. sluiten en overdracht gebouw, (1939) 

1941-1976 

 4242. H.J. Piekschool, Roghorst 94: o.a. stichten en overdracht nieuw 

schoolgebouw, 1971-1981 

 

4243 - 4246 Stukken betreffende de G.J. van de Brinkschool van de Wageningse 

Schoolvereniging, gehuisvest aan de Ritzema Bosweg 37a, 1954-1986; 

met hiaten.   4 omslagen 

 4243.  bouw, 1954-1955 

 4244. diversen, o.a. beschikbaar stellen van bouwterrein, overdracht 

schoolterrein, (1954) 1968-1986 

 4245.  uitbreiding, 1967-1970 

 4246.  integratieverbouwing, 1984-1986 

 

4247 Stukken betreffende het stichten, functioneren en opheffen van de z.g. 

Sanatoriumschool door de stichting “Oranje Nassau’s school”, 1957-1963; 

met hiaten.   1 omslag 

 

4248 - 4252 Stukken betreffende het stichten van een lagere school door de Stichting 

Vrije School, 1977-1985.  5 omslagen 

 4248.  stichten school, 1977-1979 

 4249.  huisvestingsproblematiek, o.a. onderbrenging in Ritzema Bosweg 

7a, 1977-1982 

 4250.  diversen, o.a. leerplan, 1977-1982 

 4251.  verbeteringen aan Ritzema Bosweg 7a ten gunste van de Vrije 

School en de K.E.O. Werkwinkel, 1979-1970 

 4252.  huisvestingsproblematiek: verhuizing naar Nolensstraat 1 en 3, 

met overdracht, 1983-1985 
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  2.24.3.3  Voortgezet onderwijs  

 

4253 Stukken betreffende huisvesting van de protestantse MAVO genaamd 

Koningin Wilhelminaschool aan de Wilhelminaweg, (1924) 1943-1981; 

met hiaten.   1 omslag 

 

4254 - 4257 Stukken betreffende het huisvesten de katholieke MAVO genaamd St. 

Willibrordus aan de Marijkeweg 5, 1946-1976; met hiaten.   4 omslagen 

 4254.  stichting, bestek van de bouw, 1946-1951 

 4255.  uitbreiding met 2 lokalen, 1954-1958 

 4256.  diversen, o.a. ruilen van grond, 1956-1976 

 4257.  uitbreiding met 3 lokalen, met afrekening, 1960-1965, 1973-1974 

 

 

  2.24.3.4   Beroepsonderwijs 

 

4258 - 4260 Stukken betreffende de huishoud- en industrieschool “Christien Broekema-

Bakkerschool”, (1939) 1942-1984; met hiaten.   3 omslagen 
 N.B. Officiële naam tot 1968 was Vereeniging tot  bevordering van Nijverheids-

onderwijs voor meisjes te Wageningen. Vanaf 1968 was de naam Vereniging 

Scholengemeenschap voor beroepsonderwijs te Wageningen en omstreken. In 
1984 gefuseerd met de LTS   

 4258.  algemeen, met oprichting, vaststelling leerplan, etc. (1939) 1942-

1984 

 4259.  huisvesting, met bouw aan het Meidoornplantsoen, 1942-1958 

 4260.  jaarverslagen over 1947-1981 
   N.B. Incompleet 

 

4261 - 4264 Stukken betreffende de Vereniging tot Bevordering van het 

Nijverheidsonderwijs  in Wageningen en Omstreken, 1942-1986; met 

hiaten.   4 omslagen 
 N.B. Voor vaststelling van het leerplan zie inv. nr. 4068 

 4261.  algemeen, 1942-1986 

 4262.  jaarverslagen over 1939-1955 

 4263.  jaarverslagen over 1956-1970 

 4264.  jaarverslagen over  1971-1973, 1977, 1981-1982, 1984-1986 

 

4265 Stukken betreffende de huisvesting en opheffing van de bijzondere 

middelbare handelsdagschool, 1945-1968; met hiaten.   1 omslag 

 

4266 Stukken betreffende de instandhouding en vaststellen van het leerplan 

van de Stichting Vakschool voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen, met 

jaarverslagen over 1960-1981, 1949-1981; met hiaten.   1 omslag 

4267 - 4270 Stukken betreffende de protestantse L.E.A.O. Prins Berhardschool, 1952-

1978; met hiaten.   4 omslagen 
 N.B.  Gesticht als school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs 

 4267.  stichting, bouw aan Van Uvenweg 193, aanleg tuin, 1952-1957 
  N.B. Oud adres is Sportparkweg 193 

 4268.  tijdelijke huisvesting, 1e inrichting, 1952-1955 

 4269.  uitbreiding, 1955-1962  

 4270.  diversen, o.a. huisvesting in Plantsoen 2, 1964-1978 

 

4271 Stukken betreffende het huisvesten van een opleidingsschool voor 

verpleegkundigen “De Gelderse Vallei” in pand Diedenweg 141a, 1967-

1970, 1977-1983.   1 omslag 

 

   ---. Stukken betreffende het in erfpacht uitgeven van een perceel grond nabij 

de Churchillweg aan de Stichting Akademie Diedenoort, 1981-1982.   Zie 

inv. nr. 1155 
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2.25  Educatie, cultuur en monumenten 

 

2.25.1   Educatie 

  

  2.25.1.1  Beleidsbepaling 

 

4272 - 4273 Agenda’s, vergaderstukken en verslagen van de werkgroep Educatief Plan 

Wageningen, 1977-1978.  2 omslagen 

 4272.  1977 

 4273.  1978 

 

4274 - 4275 Stukken betreffende het opstellen van het Educatief Plan 1979-1982, 

1977-1978.   2 omslagen 

 4274.  opstellen eindadvies van een voorlopige werkgroep, 1977-1978 

 4275.  vaststellen nota educatief plan 1979-1982, 1978 

 

4276 - 4277 Stukken betreffende het opstellen van het educatief 

activiteitenprogramma 1979, 1978-1979.   2 omslagen 

4276.  instelling en vergaderingen van het programmeringsberaad, 1978-

1979 

4277.  nota ‘Overzicht educatieve aktiviteiten 1979 Wageningen”, met 

bijlagen, 1979 

 

 

  2.25.1.2   Basis- en beroepseducatie 

 

4278 Stukken betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke regeling 

voor het dag-avond onderwijs voor volwassenen “Midland”, met 

overdracht bezittingen, 1980-1984.   1 omslag 

 

 

  2.25.1.3   Culturele vorming en ontwikkeling 

 

  2.25.1.3.1  Vormingswerk 

 

4279 Stukken betreffende de stichting vormingswerk “De Meidoorn”, met  

 jaarverslagen over 1954 - 1967/1968, 1953-1978; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Benaming leidde voluit Stichting voor Ontwikkeling en Ontspanning van het 
werkende  meisje “De Meidoorn” 

 

4280 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de subsidieregeling 

vormingswerk leerplichtvrije jeugd, 1964, 1968.    1 omslag 

 

4281 - 4283 Stukken betreffende de werkgroep Vormingswerk, 1970-1976.   3 

omslagen 

 4281. vergaderingen, 1970-1974 

 4282. diversen, met o.a. jaarverslagen, 1971-1976 

 4283. subsidiëren van de manifestatie “Ken uw stad, nu en later” van de 

werkgroep Vormingswerk,  1971 

 

4284 Stukken betreffende de omzetting van de werkgroep Vormingswerk in de 

Stichting Plaatselijk Vormings- en ontwikkelingswerk Wageningen, 1976-

1978.   1 omslag 

 

4285 - 4288 Stukken betreffende de Stichting Vormingswerk Bevrijdingsstraat, 1978-

1988.  4 omslagen 

 4285.  jaarverslagen over 1978-1983 

 4286.  algemeen, met o.a. beleidsplannen, 1978-1983 
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 4287.  subsidiëring alfabetiseringsproject, met projectplan en 

jaarwerkplannen, 1981-1988 

 4288.  subsidiëren van diverse projecten over 1985 en 1986 

  

 

  2.25.1.3.2   Creativiteitscentra 

 

4289 - 4290 Stukken betreffende stichting Creatief Centrum “De Werkwinkel”, 1966-

1975; met hiaten.   2 omslagen 

 4289.  voorbereiding, oprichting, huisvesting in Wilhelminaweg 5, 1966-

1975 
   N.B. Zie voor de huisvesting ook inv. nr. 3543  

 4290.  subsidiëring over 1969-1971 

 

4291 - 4293 Stukken betreffende de Stichting voor Kunstzinnige vorming en 

Kreativiteitsontwikkeling “Keo/Werkwinkel”, (1972) 1976-1986, 1990-

1991.  3 omslagen  

 4291.  algemeen: oprichting, statuten, beleidsplan etc., (1972) 1976-

1986 

    ---.  verbeteringen aan Ritzema Bosweg 7a ten gunste van de Vrije 

School en de K.E.O. Werkwinkel, 1979-1970 
  N.B. Zie inv. nr. 4251  

 4292.  subsidie over 1983, met bezwaarprocedure, 1982-1986 

 4293.  subsidie over 1984, met bezwaarprocedure, 1983-1986, 1990-

1991 

 

 

  2.25.1.3.3  Muziekonderwijs 

 

4294 - 4301 Stukken betreffende de oprichting, vaststellen statuten en opheffen van 

de Stedelijke Muziekschool Wageningen, 1957-1982;  met hiaten.  8 

omslagen 
 4294.  oprichten, vaststellen statuten, opheffing, 1957-1982 

 4295.  benoemen van bestuursleden, 1962-1977 

 4296.  subsidiëring over de jaren 1962/1963 – 1966/1967 

 4297.  subsidiëring over de jaren 1967/1968 – 1969/1970 

 4298.  subsidiëring over 1970/1971 

 4299.  subsidiëring over de jaren 1971/1972 – 1972/1973 

 4300.  subsidiëring over de jaren 1973/1974 – 1974/1975 

 4301.  subsidiëring over de jaren 1975/1976 – 1977/1978 

 

4302 - 4304 Stukken betreffende het huisvesten van de Stedelijke Muziekschool,  

 1963-1977; met hiaten.   3 omslagen 

 4302.  noodvoorzieningen, voorbereiding definitieve huisvesting, 1963-

1967 

 4303.  huisvesting in en verbouwing van Wilhelminaweg 1, 1967-1972 

 4304.  diversen, o.a. tuinaanleg en bruikleen van schilderijen, 1969-1977 

 

4305 Stukken betreffende bijdragen van buurgemeenten aan kosten van de 

muziekschool te Wageningen, 1964-1972; met hiaten.   1 omslag 

 

4306 Stukken betreffende het onderzoeken naar de mogelijkheden tot  

 herstructurering van het muziekonderwijs, 1969-1974.   1 omslag 

 

4307 - 4311 Stukken betreffende de gemeenschappelijke muziekschool voor 

Wageningen en Renkum “Canterhijn”, 1974-1986.  5 omslagen 

 4307.  vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, 1974-

1980.    

 4308.  benoemen van bestuursleden, 1977-1986  
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 4309.  jaarrekeningen over 1977/1978 - 1983/1984 

 4310.  diversen, 1981-1986 

 4311.  instandhouding muziekschool, met verslagen van het driepartijen 

overleg Wageningen - Renkum - Muziekschool, 1983-1986 

 

 

  2.25.1.4  Volksuniversiteit 

  

4312 Stukken betreffend het subsidiëren van de volksuniversiteit(en) 

Wageningen, 1945-1946, 1970-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

  2.25.2  Cultuur 

 

  2.25.2.1  Algemeen 

 

4313  Stukken betreffende het instellen van een Culturele Commissie, omzetting 

in de Wageningse Cultuur en Sportraad, verslagen van vergaderingen, en 

opheffing, 1956-1969; met hiaten.   1 omslag 

 

4314 Stukken betreffende oprichten van de “Stichting Cultureel Fonds 

Wageningen”, 1964-1965.   1 omslag 
 N.B. Onduidelijk in hoeverre het plan is voortgezet 

 

4315 - 4316 Stukken betreffende de Culturele Raad, 1968-1977; met hiaten.   2 

omslagen 

 4315. instelling, vaststelling verordeningen, herstructurering, 1968-1977 

 4316. activiteiten van en correspondentie met de culturele raad, 1969-

1975 

 

4317 - 4318 Stukken betreffende de werkgroep Cultuurbeleid, 1970-1973.  2 omslagen 

 4317.  instelling, vergaderingen, 1970-1971 

 4318.  diverse onderzoekingen, resulterend in rapport “De Wageningers 

en hun vrije tijd”, 1971-1973 

 

 

  2.25.2.2   Kunst 

 

  2.25.2.2.1  Kunstbeoefening 

 

4319 - 4331 Stukken betreffende het subsidiëren en anderszins ondersteunen van 

instellingen op het gebied van muziek, 1942-1986; met hiaten.  13 

omslagen 

 4319.  diverse verenigingen, 1949-1986 

 4320.  Stedelijk muziekkorps, 1942-1966 

 4321.  r.k. harmonie “Ons Genoegen”, 1947-1964 

 4322.  muziekvereniging “De Harmonie”: o.a. subsidiëring, 1963-1980, 

1986 
  N.B. Is de voortzetting van het Stedelijk Muziekkorps en “Ons Genoegen” 

 4323. muziekvereniging “De Harmonie”; huisvesting, 1977-1987 
           N.B. Met garanderen van een geldlening en een recht van opstal 

 4324.  drumfanfare H.B.S.: subsidiëring etc., 1952-1978 
           N.B. Oude naam signaalcorps “Houdt Braaf Stand” 

 4325.  drumfanfare H.B.S.; huisvesting, 1969-1984 

 4326.  stichting Jazz in Wageningen, 1980-1984 

 4327.  stichting Rhine Town Jazz Festival, 1981-1985 

 4328.  streek-accordeon-orkest “R.A.C.”, 1960-1980 

 4329.  operette en musicalgroep “Sempre Sereno”, 1958-1980 
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     ---.  Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging, 1946-1986.   

Zie inv. nr. 4198 

 4330.  vereniging voor Kamermuziek Wageningen, 1956-1980 

 4331.  comité Zomeravondconcerten Grote Kerk, 1961-1980 

 

4332 Stukken betreffende het subsidiëren van de vrije academie voor 

beeldende kunst “Pictura Veluvensis”, 1946-1980.   1 omslag 
 N.B. v/h “Vereniging van beeldende kunstenaars Pictura Veluvensis” 

 

4333 - 4336 Stukken betreffende subsidiëren en anderszins ondersteunen van organi-

saties op het gebied van toneelkunst, 1947-198, met hiaten.   4 omslagen   

 4333.  diverse organisaties, 1957-1986 

 4334.  toneelgroep “Meander”, 1978-1981 

      -.   studententoneelvereniging “Pierrot et Columbine”, 1947-1976.   

zie inv. nr. 4193 

 4335.  vereniging “Toneelkunst voor allen”, 1966-1968 

 4336.  toneelgroep W.D.T. ( Wageningse Dilettanten Toneelvereniging), 

1950-1983 

 

4337 - 4338 Stukken betreffende het subsidiëren van de Maatschappij ter bevordering 

der toonkunst, afd. Wageningen, 1948-1986; met hiaten.  2 omslagen 

 4337.  1948-1972    

 4338.  1973-1980, 1985-1986 

 

4339 Stukken betreffende deelname in het regionaal toneelgezelschap stichting  

“Theater”, met benoeming van vertegenwoordigers, 1952-1978; met 

hiaten.   1 omslag 

 

4340 Stukken betreffende subsidiëring van volksdansvereniging “Wieledansers”, 

1955-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

 

  2.25.2.2.2  Schouwburg Junushoff 

 

  2.25.2.2.2.1   Instandhouding 

 

4341 Stukken betreffende de besluitvorming over het exploiteren van de 

Junushoff, 1950.   1 omslag  

 

4342 Stukken betreffende een cultureel onderzoek m.b.t. schouwburg Junushoff 

als cultureel centrum, 1967-1969.   1 omslag 

 

4343 Stukken betreffende het instandhouden van de schouwburg en 

subsidiëring van de Stichting Junushoff, 1981-1988.   1 omslag 
 N.B. Stukken betreffende oprichting van de stichting Junushoff ontbreken 

 

4344 Stukken betreffende vergaderingen van de adviescommissie Junushoff 

over de instandhouding, met bijlagen, 1983.  1 omslag 

 

4345 Stukken betreffende het benoemen van bestuursleden van de Stichting  

Junushoff, met afschrift oprichtingsakte, 1983-1986.   1 omslag 

 

 

  2.25.2.2.2.2  Exploitatie 

 

4346 - 4352 Stukken betreffende de verpachting van de Junushoff, geordend per 

pachtperiode, 1942-1978.    7 omslagen 

 4346.  1942-1950 

 4347.  1951 - 1954 jun 30 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 174 

 4348.  1954 jul 1 - 1960 aug 31 

 4349.  1960 sep 1 - 1970 aug 31 

 4350.  1970 sep 1 - 1974 aug 31 

 4351.  1974 sep 1 - 1978 aug 31 

 4352.  1978 sep 1- 1983 
                      N.B. De tienjarige overeenkomst uit 1978 werd voortijdig beëindigd  

 

4353 - 4355 Stukken betreffende gegadigden voor het mogen pachten van de 

Junushoff maar die het niet zijn geworden, 1947-1959; met hiaten.   

 3 omslagen 

 4353. diverse aanmeldingen, 1947-1948 

 4354.  inschrijvingsbiljetten, 1948 

 4355.  inschrijvingsbiljetten 1950, en correspondentie 1954-1959 

   

4356 - 4357 Stukken betreffende de Junushoffcommissie, 1947-1970; met hiaten.   

 2 omslagen 

 4356.  instelling, benoemingen, 1947-1969 

 4357.  notulen, 1952-1970 

 

4358 Stukken betreffende het (mogen) verzorgen van bioscoopvoorstellingen in 

de Junushoff, 1951-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

4359 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het reglement van het 

gebruik en de tarieven, 1952-1978; met hiaten.  1 omslag 

 

4360 Overzichten van het gebruik van de schouwburg, 1952-1965, 1969.  

 1 omslag  

 

4361 Stukken betreffende het (niet-)verlenen van toestemmingen  voor het 

geven van voorstellingen op de zondag, 1952-1955.   1 omslag 

 

4362 Stukken betreffende de opheffing en plan tot wederingebruikneming van 

de kegelbaan, 1962-1964, 1974-1975.   1 omslag 

 

4363 - 4368 Stukken betreffende het stimuleren van het theaterbezoek door het 

opzetten van “Uit-is-in” voorstellingen, 1968-1985.   6 omslagen 

 4363.  programmaboekjes voor de seizoenen 1968/1969 - 1980/1981 

 4364.  1968-1972 

 4365.  1973-1974 

 4366.  1975-1980: werkgroep, met o.a. vergaderingen 

 4367.  1977-1985: organisatie, financiële afwikkeling tentoonstellingen 

 4368.  1981-1983: werkgroep, o.a. vergaderingen 

 

4369 Stukken betreffende het gebruik als vestzaktheater van de voormalige 

kegelbaan in de Junushoff, 1969-1970, 1973.   1 omslag 

 

 

  2.25.2.2.2.3  Accommodatie 

 

4370 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade, 1945-1946.   1 

omslag 

 

4371 Stukken betreffende het aanbrengen van betimmering, plaatsing telefoon-

cel in het gebouw voordat het in vlammen opging, 1948.  1 omslag 

 

4372 - 4373 Stukken betreffende de herbouw van de Junushoff na de brand in 1948, 

1948-1951.   2 omslagen 

 4372.  schetsplannen, aanbesteding, lokaal comité, 1948-1951 

 4373.  uitvoering, opening, 1950-1951  
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4374 Stukken betreffende de inrichting van de omgeving van de schouwburg, 

o.a. parkeerterrein, voorterrein, schaakbord, 1950-1986; met hiaten.   1 

omslag 

 

4375 Stukken betreffende het aanschaffen en beheer van de inventaris, 1951-

1979; met hiaten.   1 omslag 

 

4376 - 4379 Stukken betreffende diverse kleine verbouwingen, schilderwerk etc., 

1952-1986; met hiaten.   4 omslagen 

 4376.  1952-1965 

 4377.  1971-1975 

 4378.  1974-1980 

 4379.  1981-1986 

  

4380 Stukken betreffende het verbeteren van de accommodatie van de 

Junushoff (over-all plan 1956), 1954-1962.   1 omslag 

 

4381 - 4383 Stukken betreffende het opstellen van plannen voor uitbreiding, 

verbetering en vernieuwing van de schouwburg, 1961-1968.   3 omslagen 

 4381.  1961-1963 

 4382.  1964 - 1967 feb 

 4383.  1967 mrt - 1968 

 

4384 - 4388 Stukken betreffende de uitvoering van verbetering en conservering van de 

schouwburg, 1970-1978.   5 omslagen  

 4384.  definitief plan, 1970 

 4385.  vaststelling door raad, uitvoering fase 1, 1970-1971 

 4386.  uitvoering fase IIa, 1971-1975 

 4387.  uitvoering fase IIb, 1e gedeelte, 1972, 1975-1976 

 4388.  uitvoering fase IIb, 2e gedeelte, 1976-1978 

4389 Stukken betreffende het garanderen van een geldlening ten bate van de 

stichting Junushoff t.b.v. verbouwing en uitbreiding schouwburg, 1985-

1986.   1 omslag 

 

 

2.25.2.2.2.4  Overige aangelegenheden 

 

4390* Stukken betreffende het personeel, 1951-1979; met hiaten.   1 omslag 

 

 

  2.25.2.2.3  Overige stukken  

 

4391 Stukken betreffende informatieverstrekking, incidentele subsidies etc. op 

het gebied van kunst en cultuur, 1945-1986; met hiaten.   1 omslag  

 

4392 - 4396 Stukken betreffende het carillon in de kerktoren op het kerkplein, 1949-

1986; met hiaten.   5 omslagen 

 4392.  oprichting en activiteiten van het carilloncomité, overdracht aan  

           gemeente, 1949-1963 

 4393.  opstelplan, voorzieningen aan toren, eindoplevering, 1961-1966 

 4394.  bespelingen, 1962-1966 

 4395.  beheer, onderhoud, geluidsklachten, etc., 1965-1980 

 4396.  bespelingen, 1981-1986 

 

4397 Stukken betreffende het beheer over de muziekkoepel aan het Emmapark, 

1950-1964; met hiaten.   1 omslag 

 

4398 Stukken betreffende de aankoop, ingebruikgeving en verkoop van een 

verplaatsbare muziektent, 1963-1986; met hiaten.   1 omslag 
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2.25.2.2  Verzamelingen 

 

2.25.2.2.1  Bibliotheken 

 

4399 - 4405 Stukken betreffende de vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek en 

stichting Verenigde Openbare Bibliotheken Wageningen, 1952-1986; met 

hiaten.   6 omslagen, 1 pak 

 4399.  oprichting als vereniging, omzetting in stichting(en), 1952-1953, 

1967-1970 

 4400.  subsidiëring, 1952-1971 

 4401.  huisvesting o.a. huur Stadsbrink 34, 1958-1967   

 4402.  overleg over de huisvesting, 1974-1980 

 4403. nieuwbouw op hoek Stationsstraat - Bergstraat: besluitvorming, 

uitvoering, financiële afwikkeling, 1981-1986 

4404. nieuwbouw op hoek Stationsstraat - Bergstraat: bestek en 

tekeningen,   1982     pak 

 4405.  jaarverslagen over 1985 en 1986 

 

4406 - 4411  Stukken betreffende de subsidiëring van de Stichting Verenigde Openbare 

Bibliotheken Wageningen over 1971-1979, 1984 en 1986.   6 omslagen 

 4406.  1971-1974 

 4407.  1975 

 4408.  1976-1977 

 4409.  1978-1979 

 4410.  1984 

 4411.  1986 

  

4412 Stukken betreffende vaststelling van het gemeentelijk bibliotheekplan 

voor 1980-1982, 1977-1978.   1 omslag  

 

 

  2.25.2.2.2   Musea, tentoonstellingen, dierenpark 

 

4413 Stukken betreffende contacten met en over het “Nederlands 

Landbouwmuseum” gevestigd aan het Stationsstraat 1, (1935) 1942-

1978; met hiaten.   1 omslag 

 

4414 - 4415 Stukken betreffende het Gemeentelijk Historisch Museum Wageningen, 

ook bekend als het gemeentemuseum, en de Oudheidkamer, 1947-1978; 

met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. In 1962 werd het museum gesloten i.v.m. het moeten vertrekken uit 

Stationsstraat 1. De stukken van na 1962 hebben betrekking op het beheer en 
onderbrenging van objecten afkomstig uit het museum.  

 4414.  oprichting, sluiting, tijdelijke onderbrenging van museale 

voorwerpen elders, etc., 1947-1974 

 4415.  verkrijging door aankoop of schenking, in bruikleen geven en 

ontvangen, teruggave van objecten, 1947-1978 

 

4416 Stukken betreffende instelling, functioneren en opheffing van de 

museumcommissie die toezicht hield op het gemeentemuseum gevestigd 

in Stationsstraat 1, 1949-1965; met hiaten.   1 omslag 

 

4417 Stukken betreffende oprichten, sluiten in 1962 en onderbrenging objecten 

van het capitulatiemuseum gehuisvest in hotel “De Wereld”, 1951-1975; 

met hiaten.   1 omslag  

 

4418 Stukken betreffende een onderzoek naar de behoefte van een permanent 

tentoonstellingsgebouw, 1954-1956.    1 omslag 
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4419 Stukken betreffende het subsidiëren en anderszins ondersteunen van 

tentoonstellingen, 1960-1986; met hiaten.  1 omslag 

 

4420 Stukken betreffende plannen voor het opzetten van een permanente 

landbouwmanifestatie, uiteindelijk resulterend in deelname in stichting De 

Flevohof, 1961-1982; met hiaten.   1 omslag 

 

4421 - 4423 Stukken betreffende plannen voor het verbouwen van hotel “De Wereld” 

om het geschikt te maken voor het huisvesten van het capitulatie-

museum, 1965-1969.   3 omslagen  
 N.B. Niet doorgegaan. Voor restauratie in de jaren zeventig zie inv.nrs. 4440-4443

 4421.  plannen, vooroverleg, 1965-1967 

 4422.  verwezenlijking, oprichting stichting, 1968-1969 

 4423.  plannen m.b.t. inrichting, 1968-1969 

  

4424 - 4425 Stukken betreffende de Stichting Kultureel Expositie- en Ontmoetings-

centrum Wageningen, 1966-1976.   2 omslagen 

 4424.  instelling, functioneren, opheffing, 1966-1976 

 4425.  verbouwing Wilhelminaweg 5 tot museum/expositieruimte, 1966-

1969 

 

4426 Stukken betreffende niet-gerealiseerde plannen voor het oprichten en 

huisvesting van musea, 1969-1984; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Betreft: 

- een Internationaal Bodemkundig Museum 
- zeemuseum Miramar 

- steenbakkerij museum De Plasserwaard 
 

4427 Stukken betreffende de realisering en instandhouding van een mini-

dierenpark aan het Laantje van Duivendaal, 1974-1975, 1985.  1 omslag 

 

4428 Stukken betreffende plannen voor het oprichten en huisvesting van een 

gemeente-museum (Stichting Historisch Museum Wageningen) in 

Bowlespark 1a, 1979-1986.    1 omslag  

 

 

  2.25.3  Monumenten 

 

  2.25.3.1  Monumentenlijsten 

 

4429 - 4430 Stukken betreffende archeologische monumenten, 1965-1985; met 

hiaten.  2 omslagen 

 4429.  vaststellen en wijzigen register van beschermde archeologische 

monumenten, 1965-1967, 1983-1985 

 4430. diversen, 1975-1983 

 

4431 - 4432 Stukken betreffende vaststelling en aanvulling door het ministerie van 

C.R.M. van de rijksmonumentenlijst, 1966-1980; met hiaten. 2 omslagen  

 4431.  1966-1968 

 4432.  1969-1980 

 

4433 Stukken betreffende het beroepschrift tegen het afvoeren van pand Markt 

23-25  (het "Cunerahuis") van de rijksmonumentenlijst, 1975, 1977-1979.   

1 omslag 

 

4434 - 4435 Stukken betreffende het instellen en vergaderingen van de 

monumentencommissie,  1978-1986.   2 omslagen 

 4434.  1978-1982 

 4435.  1983-1986 
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4436 - 4438 Stukken betreffende het plaatsen van panden op de gemeentelijke 

monumentenlijst, 1983-1986.   3 omslagen 

 4436.  1e lijst: Bowlespark, 1983 

 4437. 1e aanvulling: Dijkstraat, Havenstraat, Niemeijerstraat, Nude en 

Nudestraat, 1984 

 4438.  2e aanvulling: Emmapark, Herenstraat, Niemeijerstraat en 

Salverdaplein, 1985-1986 

 

 

  2.25.3.2  Restauraties 

 

4439 Stukken betreffende restauratie van het bolwerk Nudepoort, 1967-1972.   

1 omslag  

 

4440 - 4443 Stukken betreffende instandhouding en restauratie van hotel “De Wereld”, 

1971-1980.  4 omslagen 

      -.   huur en gebruik door de gemeente, 1948-1972:   zie inv. nrs. 846-

855 

      -.   plannen voor het inrichten als capitulatiemuseum, 1965-1969:  zie 

inv. nrs. 4421-4423 

 4440.  aanvraag sloopvergunning door Landbouwhogeschool, 1971-1973 

 4441.  instandhouding en restauratie, 1973-1974 

 4442.  instandhouding en restauratie, 1975-1978 

 4443.  verhuur ruimte, verbouwing gemeentezaal, 1974-1980 

 

4444 - 4445 Stukken  betreffende het restaureren van monumenten, 1974-1986; met 

hiaten.  2 omslagen 
 N.B. Zie voor de restauratie van een bepaald object of pand ook het desbetreffen-

de onderwerp. Raadpleeg bijlage 4 voor gemeentelijke eigendommen 

 4444.  diversen, 1974-1979 

 4445.  verlenen van onderhoudssubsidies, 1984-1986 

 

 

  2.25.3.3  Overige stukken 

 

4446 Stukken betreffende het behouden van historische en culturele waarden, 

1942-1986; met hiaten.   1 omslag 

 

4447 - 4448 Stukken betreffende gedenkstenen en oorlogsmonumenten, 1945-1986; 

met hiaten.   2 omslagen 

 4447.  algemeen, diverse objecten, 1945-1975 

 4448.  bevrijdingsmonument, 1947-1986 

 

4449 - 4450 Stukken betreffende historische objecten, 1961-1979; met hiaten.  2 

omslagen 

 4449.  herplaatsen Vreedebank Noorderplantsoen, 1961, 1974-1979 

 4450.  zoektocht naar de oude stadspomp, 1974 

 

 

  2.26  Natuur-, landschaps-  en stedelijke schoon 

 

4764 Stukken betreffende de verordening op het vellen van houtopstanden 

(kapverordening), 1962-1969.   1 omslag 

 

  2.26.1  Binnen de bebouwde kom 

 

4451 Stukken betreffende de aanleg en beheer van het Emmapark, 1941-1966; 

met hiaten.   1 omslag 
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4452 - 4456 Stukken betreffende het beheer over parken, plantsoenen, etc., 1942-

1986.   5 omslagen 
 N.B. De omslagen zijn overlappend 

 4452.  1942-1957 

 4453.  1958-1970 

 4454.  1970-1977 

 4455.  1977-1980 

 4456.  1981-1986 

  

4457 Stukken betreffende het beheer en onderhoud aan molens, 1942-1981; 

met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Zie voor aankoop door de gemeente en restauratie van korenmolen “De Vlijt” 

inv. nrs. 857-858 

 

4458 Stukken betreffende het optreden tegen een open opslagterrein aan de 

Oude Bennekomseweg 58, 1946-1947.   1 omslag  

 

4459 - 4462 Stukken betreffende het plaatsen van en onderhoud aan fonteinen, 1948-

1980; met hiaten.  4 omslagen 

 4459.  fontein in de Stadsgracht bij Junushof en Emmapark, 1948-1974 

 4460.  fontein bij het bejaardenhuis “Nudehof”, 1962-1966 

  4461.  fontein op de Markt, 1962-1980 

 4462.  Schenking fontein in de Stationsstraat door de Nutsspaarbank, 

1968 

 

4463 Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een groengordel langs 

de Stadsgracht in het kader van de Wederopbouwplan 1940, 1952.   1 

omslag 

 

4464 Stukken betreffende het aanstellen van parkwachters t.b.v. het 

verbeteren van de controle op het gebruik van plantsoenen e.d., 1967-

1981.   1 omslag 

 

4465 - 4467 Stukken betreffende de stadsverfraaiing, 1967-1985.   3 omslagen 

 4465.  diverse locaties, 1967-1977 

 4466.  bloembakken op Markt e.o., 1968-1980 

 4467.  bloembakken op Markt e.o., 1981-1985 

 

4468 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de verordening tegen 

stadsontsiering, (1943) 1967-1968, 1980.    1 omslag 
 N.B. 1943 Betreft een plan voor een verordening ter bevordering van het stads-

schoon 

 

4469 Stukken betreffende de aanleg van een groenvoorziening bij het 

Internationaal Agrarisch Centrum aan de Lawickse Allee, en aanleg van 

een voetbrug over de Stadsgracht, 1971-1977; met hiaten.  1 omslag 

 

4470 Stukken betreffende de afschaffing van het vragen van een vergoeding 

aan bewoners voor de aanleg en onderhoud van gemeenschappelijke 

groenvoorzieningen bij flatwoningen, 1981, 1983-1985. 

 

 

  2.26.2  Buiten de bebouwde kom 

 

4471 Stukken betreffende het afkondigen van, reageren op en het geven van 

meldingen de provinciale lijst op de natuurgebieden, 1942-1967; met 

hiaten.   1 omslag 
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4472 - 4473 Stukken betreffende de Bergrand, (1939) 1942-1986; met hiaten.  2 

omslagen 

 4472.  het verbeteren van en het beheer over de Bergrand, (1939) 1942, 

1952 

 4473.  herstellen van de Bergrand, met vergaderingen van de 

begeleidingscommissie, 1971-1986.    

 

4474 Stukken betreffende de oprichten en subsidiëring van een natuur-

beschermingswacht, 1948-1960.    1 omslag 

 

4475 Stukken betreffende de aankoop van het landgoed Belmonte door de staat 

der Nederlanden en het gebruik door de Landbouwhogeschool, (1936) 

1948-1966; met hiaten.   1 omslag 

 

4476 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor zandwinning, 

1951-1956.   1 omslag 

 

4477 Stukken betreffende vaststelling en wijzigen van de bebouwde kom 

ingevolgde de provinciale verordening tegen landschapsontsiering, 1953-

1977; met hiaten.   1  omslag 

 

4478 Stukken betreffende (plannen m.b.t) het uitbreiden van het Arboretum, 

1954-1968; met hiaten.   1 omslag 

4479 Stukken betreffende een plan van de Landbouwhogeschool  voor de 

aanleg van een nat arboretum in de uiterwaarden, 1971.   1 omslag 

 

4480 Stukken betreffende het toezichthouden op bossen en houtopstanden, 

1974-1984; met hiaten.  1 omslag 

 

 

  2.27  Zeden en gewoonten, onderscheidingen, religie 

 

  2.27.1   Heemkunde  

 

4481 - 4484 Stukken betreffende de geschiedenis, ontwikkeling etc. van Wageningen, 

1942-1973.  4 omslagen 
 N.B. De omslagen zijn overlappend 

 4481.  overzichten, informatieverstrekking, 1942-1971 

 4482.  publicaties, artikelen etc., 1950-1971 

 4483.  relatie met Landbouwuniversiteit, 1954-1973 

 4484.  historische curiosa, met artikelen over Wageningen en ‘bouw-

stenen’ voor redevoeringen van de burgemeester, 1948-1969    

 

4485 Stukken betreffende oudheidkundige onderzoeken, vondsten en 

onderzoek naar grondwaterstand, 1951-1971; met hiaten.   1 omslag 

 

4486 Katern “Overzicht van gebeurtenissen in de gemeente Wageningen in de 

periode 1940-1945”,  1972 (?).  1 stuk 
 N.B. Onduidelijk waarom en voor wie dit overzicht is opgesteld. Eveneens 

onduidelijk in hoeverre het om een publicatie gaat 

 

  

2.27. 2    Feesten, plechtigheden en herdenkingen 

 

4487 Stukken betreffende diverse herdenkingen, feestelijkheden, 

sympathiebetuigingen etc., 1942-1970; met hiaten.   1 omslag 

 

4488 Stukken betreffende het subsidiëren en anderszins ondersteunen van de 

Wageningse Oranje Vereniging, 1945-1983; met hiaten.   1 omslag 
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4489 - 4518 Stukken betreffende het organiseren van (nationale) herdenkingen van de  

  bevrijding in de jaren 1945-1986.   32omslagen 

 4489.  1945-1950 

 4490.  1951-1954 

 4491.  1955: o.a. organisatie 

 4492.  1955: o.a. evenementen 

 4493.  1955: o.a. versiering en verlichting 

 4494.  1955: oorkonden en kranten 

 4495.  1956-1959 

 4496.  1960 

 4497.  1961-1964 

 4498.  1965: o.a. programma 

 4499.  1965: attentie voor de schooljeugd 

 4500.  1965: o.a. evenementen 

 4501.  1966-1969 

 4502.  1970: o.a. notulen vergaderingen 

 4502a. 1970: o.a. draaiboek 

 4502b. 1970: o.a. evenementen 

 4503.  1971-1974 

 4504.  1975: o.a. programma, boekje 

 4505.  1975: o.a. evenementen 

 4506.  1975: o.a. draaiboek 

 4507.  1975: financieel 

 4508.  1976-1979 

 4509.  1980 

 4510.  1981-1982 

 4511.  1983-1984 

 4512.  1985 algemeen 

 4513.  1985 lokaal: o.a. overleg, subsidiëring 

 4514.  1985 lokaal: o.a. correspondentie 

 4515.  1985 nationaal: o.a. avondprogramma 

 4516.  1985 nationaal: o.a. persberichten 

 4517.  1985 nationaal: bevrijdingsvuur 

 4518.  1986 

 

4519 - 4526 Stukken betreffende het Koninklijk Huis, o.a het vieren van koninginne-

dag, (1936) 1948-1980; met hiaten.  8 omslagen  

 4519.  algemeen, (1936) 1949-1968 

 4520.  koningin Wilhelmina, 1948-1962 

 4521.  koningin Juliana: algemeen, 1948-1973 

 4522.  koningin Juliana: algemeen, 1974-1980 

 4523.  koningin Juliana: regeringsjubilea, 1961-1973 

 4524.  prinses Beatrix: huwelijk, 1965-1966 

 4525.  prinses Margriet: huwelijk, 1966-1967 

 4526.  koningin Beatrix, 1980 

 

4527 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het Comité 75 

jaar Landbouwonderwijs in Nederland 1876 - 1951, 1951-1952.  1 omslag 

 

4528 Stukken betreffende het bezoek van generaal Foulkes aan Wageningen op 

16 april 1953, 1953.   1 omslag 

 

4529 - 4540 Stukken betreffende het vieren van het 700 jarig bestaan van de stad 

Wageningen in 1963, (1960) 1961-1964.   11 omslagen, 1 doos 

 4529.  Algemeen en Uitvoerend comité: o.a. vergaderingen, 1961-1963 

 4530.  financieel, met o.a. geldinzameling, 1962-1964 

 4531.  publiciteit, voorlichting, 1962-1963 

 4532.  algemene feestelijkheden, concert, herdenkingsdienst, 1962-1964 
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 4533. toneeluitvoering, activiteiten voor de schooljeugd, speurtocht, 

1962-1963 

 4534.  beeldententoonstelling op landgoed Belmonte, 1962-1964 

 4535.  expositieruimte en feestzaal op Rustenburg, 1962-1963 

 4536.  sportevenementen, buurtactiviteiten, etc., 1962-1964 

 4537.  internationaal turnfeest, (1960) 1961-1964 

 4538.  divers, o.a. vuurwerk, uitgifte boekje, 1962-1964 

 4539.  programmaboekje, verslag, lijst van genodigden, 1963-1964 

 4540.  krantenknipsels, oorkonde, andere publicaties, 1963    doos  

 

 

  2.27.3  Eretekenen, eervolle onderscheidingen 

 

4541 - 4560 Stukken betreffende de bemiddeling bij het aanvragen van koninklijke 

onderscheidingen en andere eretekenen tussen 1946-1980, geordend op 

volgnummer.   19 omslagen 

4541.*  kaartenbak 

4542.*  1 - 30 

 4543.*  31 - 70 

 4544.*  71 - 110 

 4545.*  111 - 150 

 4546.*  151 - 190 

 4547.*  191 - 220 

 4548.*  221 - 250 

 4549.*  251 - 280 

 4550.*  281 - 310 

 4551.*  311 - 349 

 4552.*  350 - 375 

 4553.*  376 - 400 

 4554.*  401- 425 

 4555.*  426 - 450 

 4556.*  451 - 475 

 4557.*  476 - 500 

4558.*   501 - 525 

4559.*  526 - 550 

4560.*  551 - 568 

 

4561 Stukken betreffende bemiddelen bij diverse eretekens en medaille, o.a. 

aan het Carnegie Heldenfonds i.v.m. het toekennen van een medaille, 

oorlogsherdenkingskruizen, 1947-1980; met hiaten.  1 omslag 

 

4562 - 4566 Stukken betreffende de bemiddeling bij het aanvragen van koninklijke 

onderscheidingen en andere eretekenen tussen 1981-1986, alfabetisch 

geordend.  5 omslagen 

 4562.*  algemeen, met o.a. toekennen vrijwilligersmedaille 

 4563.*  verleende onderscheidingen, A - H 

 4564.*  verleende onderscheidingen, J - P 

 4565.*  verleende onderscheidingen, R - W  

 4566.*  niet verleende onderscheidingen  

 

 

  2.27.4   Gemeenschapsbevordering 

 

  2.27.4.1  Jumelage, Stedenband 

 

4567 Stukken betreffende niet doorgegane of afgewezen verzoeken voor het 

aangaan van een stedenband, 1949-1951, 1968, 1970.   1 omslag 

 

4568 - 4569 Stukken betreffende de jumelage met de stad Nyabikenke in Rwanda, 

1974-1986.   2 omslagen 
 N.B. Officiële koppeling in 1979. Kontakten lopen voornamelijk via eerst een 

werkgroep en later via de Stichting Koppelgemeente Wageningen - Nyabikenke.   

 4568.  1974-1980 

 4569.  1981-1986 
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  2.27.4.2  Vredesactiviteiten 

  

4570 - 4573 Stukken betreffende het ondersteunen van acties tegen atoomwapens, 

1961, 1978-1986.  4 omslagen 

4570.  protest tegen kernproeven en neutronenbom, 1961, 1978-1980 

4571.  anti-kernwapenmotie, kernwapenvrije gemeente, 1981-1983 

4572.  subsidiëring en ondersteunen diverse acties, 1981-1986 

4573.  diverse acties, moties van de gemeenteraad etc., 1983-1986 

 

4574 - 4575 Stukken betreffende het partnerschap voor de vrede met de Duitse 

gemeente Mörfelden-Walldorf, 1983-1986.   2 omslagen 

4574.  sluiten van het partnerschap, 1983-1985 

4575.  invulling partnerschap, o.a.uitwisselingen, 1985-1986. 

 

4576 Stukken betreffende moties m.b.t. het plaatsen van kruisraketten in 

Woensdrecht, met raadsbesluit tot oproep tot een boycot van bedrijven 

die werkzaamheden uitvoeren in verband met aanleg van de basis, 1985-

1986.   1 omslag 

 

 

  2.27.5  Religie  

 

4577 Stukken betreffende het handhaven van de Zondagswet, 1946-1961; met 

hiaten.   1 omslag 

 

4578  Stukken betreffende kerken, met verloven tot het oprichten van 

kerkgebouwen, 1942-1972; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

  2.28  Sport 
 

  2.28.1  Algemeen 

 

4579  Stukken betreffende een plan tot oprichten van een gemeentelijke 

sportcommissie, 1945-1946, 1948.    1 omslag 

 

4580  Stukken betreffende contacten met de Wageningse Sportbond, 1946-

1974; met hiaten.   1 omslag 
  N.B. Vereniging van de sportclubs van Wageningen 

 

4581  Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van de verordening 

subsidiëring jeugdsport, 1967-1973; met hiaten.   1 omslag 

 

4582 - 4583  Stukken uitvoering van de verordening subsidiëring jeugdsport over de 

jaren 1969-1971 en 1974.  2 omslagen 

  4582.  1969-1971 

  4583.  1974 

 

4584 - 4585 Stukken betreffende de Sportraad, 1969, 1973-1986.   2 omslagen 

 4584.  voorbereiden instelling, benoemingen, delegeren bevoegdheden 

door college van B&W, 1969, 1973-1985 
  N.B. Besluiten tot instelling en vaststelling verordening d.d. 20 mei 1974 

ontbreken.  

 4585. jaarverslagen over 1974/1975 - 1983/1984 

 

4586 Stukken betreffende het op- en vaststellen van de Sportnota 1972, met 

reacties, 1970-1972.   1 omslag 
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4587  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening 

subsidiëring zwemsport, 1973-1986; met hiaten.    1 omslag 

 

4588 Stukken betreffende contacten met de Landbouwhogeschool over de 

integratie van de sportbeoefening, 1975-1981.    1 omslag 
 N.B Met naamswijziging van het sportcomplex in Tarthorst in “de Bongerd” 

 

4589  Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van de verordening subsidi-

ering van trainingskosten van sportorganisaties, 1976, 1979.   1 omslag 

 

4590 - 4593  Stukken betreffende (het bespreken van) nota’s opgesteld door de 

Sportraad, 1978-1980, 1986.   2 omslagen, 2 stukken 

4590.  nota Tarievenbeleid Sportaccommodaties, 1978.   1 stuk 

4591.  nota Sportbeleid Wageningen, 1979.    1 omslag 

 4592.  nota werkgroep Sportieve recreatie / Recreatiesport Wageningen, 

1980.   1 stuk   

4593.  nota Sportbeleid Wageningen,  1986.   1 omslag 

 

 

 

  2.28.2  Accommodaties 

 

  2.28.2.1  Algemeen  

 

4594 Stukken betreffende het beheer over sportaccommodaties, 1949-1980;  

met hiaten.  1 omslag 

 

4595  Stukken betreffende het ingebruikgeving van sportterreinen, voornamelijk 

Nude-terrein, 1955-1980; met hiaten.  1 omslag  

4596  Stukken betreffende een onderzoek naar de behoefte aan accommodaties 

voor de lichamelijke oefening en sport uitgevoerd door de V.N.G., (1956) 

1963-1965, 1967.   1 omslag 

 

4597 Stukken betreffende het opstellen van regels m.b.t. het gebruik van 

gemeentelijke sportterreinen, 1971-1973.   1 omslag 

 

4598  Stukken betreffende het plannen van uitbreidingen en aanleg van 

sportterreinen, met het verrichten van een bodemonderzoek naar de 

mogelijkheden voor aanleg van sportterrein in de wijk Noordwest, 1974-

1979.    1 omslag 

 

 

  2.28.2.2   Zwembaden 

 

4599 Stukken betreffende het zwembad in de Rijn (Rijnbad), met liquidatie van 

de vereniging “Algemeen Belang”, (1935) 1942-1952, 1958-1960; met 

hiaten.  1 omslag 

 

4600  Stukken betreffende diverse plannen voor het stichten van een nieuw 

zwembad, 1945, 1949-1952.   1 omslag 

 

4601 - 4604  Stukken betreffende het bouwen van een onoverdekt zwembad aan de 

Rustenburg door N.V.  “Sportfondsenbad Wageningen”, 1949-1960.  4 

omslagen 

         -.  voorlopig plan 1949-1950, 1952:   zie inv. nr. 4600 

  4601.  overleg, reacties van ingezetenen etc. 1949-1957 

  4602.  voorbereiding, subsidiëring door D.U.W, 1950-1956 

  4603.  aanbesteding, bouw, verbeteringen, 1954-1960 

  4604.  bestek met tekeningen, 1954 
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4605 Stukken betreffende het verlenen van financiële medewerking bij het 

stichten van het Sportfondsenbad, 1953-1968; met hiaten.   1 omslag 

 

4606 - 4611  Stukken betreffende contacten met de N.V. Sportfondsenbad Wageningen, 

1955-1986; met hiaten.   6 omslagen 

  4606.  vaststellen statuten, 1955-1957 

  4607.  notulen van vergaderingen, 1955-1971 

  4608.  diversen, 1956-1986 

4609.  opgaven van het aantal baden per week in de jaren 1957-1968 

 4610.  sluiten overeenkomst, bijstorten aandelenkapitaal, wijzigen 

statuten, 1963-1984 

4611.  jaarverslagen over 1983 en 1986 

 

4612 - 4616 Stukken betreffende het bijbouwen van een overdekt zwembad aan de 

Rustenburg, 1959-1968.   5 omslagen 

  4612.  besprekingen, financiële medewerking, 1959-1965 

  4613.  bespreken schetsplan, 1959-1960 

  4614.  opstellen definitief plan, 1961-1963 

  4615.  uitvoeren grondonderzoek, 1962-1963 

  4616.  bouw, opening, naamgeving, 1963-1968 

 

4617  Stukken betreffende het aanbrengen van muurschilderingen in het 

zwembad, 1967, 1984-1986.  1 omslag 

 

4618 - 4624 Stukken betreffende begrotingen, rekeningen van en subsidieverlening 

aan het Sportfondsenbad over de jaren 1967-1984 en 1986.   7 omslagen 

 4618.  1967-1971 

 4619.  1972-1974 

 4620.  1975-1977 

 4621.  1978-1980 

 4622.  1981-1982 

 4623.  1983-1984 

 4624.  1986 

 

4625 Stukken betreffende het garanderen van geldleningen t.b.v. het groot 

onderhoud en het realiseren van nieuwe voorzieningen, 1982-1986.  1 

omslag 

 

4626  Stukken betreffende het behandelen van klachten n.a.v. het geven van 

gelegenheid voor naaktzwemmen, 1984-1985.   1 omslag 

 

  

  2.28.2.3   Buitensportaccommodaties 

 

4627 - 4628 Stukken betreffende het gemeentelijke sportpark Tuindorp, 1939-1948; 

met hiaten.    2 omslagen 

 4627.  uitbreiding van het sportpark, 1939-1948 
  N.B. Hoofdbespeler is de voetbalvereniging W.A.V.V.  (Wageningsche 

Arbeiders Voetbalvereeniging) 

4628.  verhuur van tennisbanen op het sportpark, 1942-1948. 

  

4629 - 4639 Stukken betreffende het sportpark aan de Wageningse Berg, 1942-1986; 

met hiaten.  11 omslagen 
 N.B. Hoofdbespeler was de V.V. Wageningen  

 4629.  diverse voorzieningen en verbeteringen, 1942-1965 

 4630.  herstel en verbeteringen, 1946-1949 
  N.B. Met aanleg noodveld aan de Vergersweg 

 4631.  reconstructie ‘kleine veld’, 1950-1952 

 4632.  bouw en overname door de gemeente van de tribune, 1952-1955 
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 4633.  aanleg en uitbreiding parkeerterrein, 1952-1954, 1958-1960 

 4634.  bouw en onderhoud dienstwoning van de terreinknecht generaal 

Foulkesweg 110, 1961-1980 

 4635.  verbeteren was- en kleedaccommodatie, 1966-1971   

 4636.  diverse voorzieningen en verbeteringen, 1970-1973 

 4637.  diverse voorzieningen en verbeteringen, o.a. nieuwe kantine, 

1974-1980 

  4638.  plaatsen lichtinstallatie, plan tot aanpassen accommodatie, 1979-

1981 

4639. diverse voorzieningen en verbeteringen, 1981-1986 

 

4640 Stukken betreffende het noodveld aan de Vergersweg, 1946-1953; met 

hiaten.   1 omslag 

       -.   aanleg, 1946-1949   Zie inv. nr. 4630 

  4640.  beheer, 1948-1953    

 

4641 Stukken betreffende beheer en gebruik van een voetbalveld aan de 

Veerweg door W.A.V.V. en Schimmelpenninck’s Voetbalvereniging, 1947-

1950.   1 omslag 

 

4642 - 4643 Stukken betreffende het gebruik en het bouwen van accommodaties aan 

het sportterrein aan de Oude Bennekomseweg, 1947-1984 (1992); met 

hiaten.   2 omslagen 

 4642.  S.K.V.; met o.a. onderverhuur aan de gemeente, 1947-1975 

(1992) 
  N.B. De christelijke sportvereniging “Sport Kweekt Vriendschap” huurde 

het terrein van de erven Van Zadelhoff. Na vertrek naar sportpark De 

Zoom werd het onderverhuurd aan de gemeente 
 4643.  andere gebruikers: o.a. herstel kleedgebouw, plaatsen 

veldverlichting, 1975-1976, 1980-1984  

     

4644 - 4650 Stukken betreffende aanleg en beheer van het sportpak in de Nude, 1947-

1986; met hiaten.   7 omslagen 

 4644.  aanleg, met financiële afwikkeling, 1949-1962 

 4645.  ingebruikgevingen, accommodaties etc. 1947-1967 (1968) 

 4646.  (plannen voor) uitbreidingen, 1954-1965 

 4647.  voorzieningen, plan tot uitbreiding etc. 1968-1972 

 4648.  beheer, verbeteringen, 1973-1975 (1978) 

 4649.  beheer, verbeteringen, 1976-1980  

 4650.  beheer, verbeteringen, 1981-1986 

 

4651 Stukken betreffende een voetbalveld van G.V.C. aan de Oude 

Bennekomseweg, 1948, 1952.  1 omslag 

  

4652 Stukken betreffende een plan voor de aanleg van een sportpark aan het 

Spijk, 1950-1953.   1 omslag 
 N.B. Met aankoop boerderij Veerstraat 34. Op het terrein is vermoedelijk het 

zwembad gekomen 

 

4653 - 4655 Stukken betreffende (plannen voor) de aanleg van (tijdelijke) ijsbanen, 

1954-1985; met hiaten.   3 omslagen 

 4653. diverse locaties en plannen, 1954-1979 

 4654.  op de tennisbanen van sportcomplex “De Bongerd”, met stukken 

over de exploitatie door ijsvereniging “De Dansende Schaats”, 

1966-1980 

 4655. plaatsen verlichting t.b.v. ijsbaan in de Uiterwaarden, 1984-1985 

 

4656 Stukken betreffende een plan voor de aanleg van een tennispark op de 

Wageningse Berg, 1955-1959.   1 omslag 
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4657 Stukken betreffende aanleg en het beheer van voetbalterrein “De Melm” 

nabij de Oude Tol en de Oude Bennekomseweg, 1960-1972; met hiaten.   

1 omslag 
 N.B. Bespeler is de studentenvoetbalvereniging G.V.C.  

 

4658 Stukken betreffende een plan voor de aanleg van een sportcomplex voor 

tennis en hockey in Wageningen-Hoog, 1961-1963.   1 omslag 

 

4659 - 4666 Stukken betreffende aanleg en beheer van sportcomplex De Bongerd, 

1961-1986.   8 omslagen 
 N.B. Begonnen als een studentensportcentrum. De oude naam luidde “sport-

complex Tarthorst” 

 4659.  plannen voor de bouw van een studentensportcentrum, 1961-1965 

 4660.  aanleg tennisbanen en kleedgebouw, 1966-1968, 1970 

 4661.  aanleg en verbeteren hockeyvelden, 1966-1974 

 4662.  voorbereiding van korfbal- en voetbalaccommodaties, 1966, 1970 

      -.  vestigen recht van opstal voor het clubhuis van W.M.H.C., 1968-

1973   Zie inv. nr. 4693 

 4663.  verbeteren hockeyvelden, o.a. door heraanleg en aanleg 

kunstgrasveld, 1974-1980 

 4664.  onderhoud en uitbreiding tennisbanen, 1971-1978 

 4665.  diverse voorzieningen en aanpassingen, 1981-1986 

 4666.  plan voor bouw van een sporthal door de gemeente (niet 

gerealiseerd), 1983-1986 

 

4667 - 4671 Stukken betreffende aanleg en beheer van het sportcomplex aan de 

Zoomweg, 1969-1986.  5 omslagen 

4667.  diverse plannen voor het gebruik, 1969-1972 

4668.  aanleg, aanvullende voorzieningen, 1970, 1973 

4669.  naamgeving, verbeteringen etc., 1970-1980 

      -.  bouw kantine/clubgebouw door S.K.V, met (wijzigen van het) recht 

van opstal, 1971-1973, 1982-1983:   zie inv. nr. 4679 

4670.  bouw kleedaccommodaties, 1972-1978 

4671.  verbeteringen, voorzieningen, 1981-1986  

 

 

2.28.2.4  Sporthal 

 

4672 - 4677 Stukken betreffende de bouw en gebruik van de sporthal aan de 

Olympiaplein 13,  1967-1980.   6 omslagen 

 4672.  voorbereiding, 1967-1968 

 4673.  bouw, erfpachtuitgifte, huurovereenkomst, 1968-1969 

 4674.  bouw, oplevering, gebruik, 1969-1975 

 4675.  aanvraag provinciale subsidie, verzekering, geding m.b.t. 

schoonmaak sporthal, 1969-1974 

 4676.  diversen, o.a. opening met aanbieding kunstwerk, klachten over 

schoonmaken, plan tot aankoop door gemeente, 1969-1980 

4677. huur door gemeente, 1974-1979 

 

  

2.28.3  Verenigingen 

 

  2.28.3.1  Omni-verenigingen 

 

4678 - 4679 Stukken betreffende de christelijke sportvereniging S.K.V. (“Sport Kweekt 

Vriendschap”), 1947-1986.   2 omslagen 
 N.B. De vereniging doet aan voetbal, korfbal, volleybal en damesgymnastiek 



Gemeentearchief Wageningen  Inventaris Secretariearchief (1942-1986) 

 

 188 

      -.   huisvesting aan de Oude Bennekomseweg, 1947-1984    Zie inv. 

nr. 4642 

 4678. diversen, 1955-1980 

       -. huisvesting op sportcomplex De Zoom, 1969-1986:   Zie inv. nrs. 

4667-4671    

 4679.  bouw kantine/clubgebouw op sportcomplex De Zoom, met 

(wijzigen van het) recht van opstal, 1971-1973, 1982-1983 

 

 

  2.28.3.2   Balsporten 

 

  2.28.3.2.1   Amateurvoetbal 

 

     -. Stukken betreffende voetbalvereniging G.V.C., 1948-1979. 
 N.B. Zie inv. nr. 4191. Zie voor de huisvesting inv. nrs. 4651 en 4657 

 

4680 Stukken betreffende de huisvesting van voetbalvereniging O.N.A. ’53, 

1955-1986 (1990); met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Zie voor de huisvesting de ook de inv. nrs. rond het sportpark Nude. O.N.A. 

staat voor “Ontspanning na Arbeid”.  

 

4681 Stukken betreffende het huisvesten van W.A.V.V. op sportpark de Nude, 

1970-1980 (1990); met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Voor de periode t/m 1968 gehuisvest op het sportpark Tuindorp. Zie ook 

sportpark de Nude. W.A.V.V. staat “Wageningse Arbeiders Voetbalvereniging” 

  

682 - 4683 Stukken betreffende het huisvesten van de amateur-tak van de v.v. 

Wageningen op sportpark De Zoom, 1974-1979.   2 omslagen 
 N.B. Zie ook sportpark De Zoom, inv. nr. 4670  

 4682. algemeen, met o.a. bouw clubhuis, 1974-1979 

 4683. vestigen van een recht van opstal t.b.v. het clubhuis, 1977 
  N.B. Akte ontbreekt 

 

4684 Stukken betreffende het verlenen van financiële medewerking bij uitgifte 

van het boek “De voetbalgeschiedenis van Wageningen” van W. Stellaard, 

1979-1981.   1 omslag 

 

 

  2.28.3.2.2  Betaald voetbal 

 

     -.  Stukken betreffende de huisvesting van v.v. Wageningen, 1942-1986. 
N.B. Zie stukken betreffende het sportpark op de Wageningse Berg, inv. nrs. 
4629-4639 

 

4685 Stukken betreffende contacten met de w.v.v.  Wageningen, over o.a. 

clubgebouw, marktonderzoek, promoties, etc. 1962-1977; met hiaten.   1 

omslag 

  

4686 - 4688 Stukken betreffende het subsidiëren van het betaalde voetbal in 

Wageningen voor de seizoenen 1967/1968 - 1980/1981.   3 omslagen 
 N.B. Tot en met het seizoen 1977/1978 door de V.V. Wageningen. Daarna door de 

Stichting F.C. Wageningen 

 4686.  1967/1968 - 1975/1976 

 4687.  1976/1977 

 4688.  1977/1978 - 1980/1981 

 

4689 Stukken betreffende contacten met de F.C. Wageningen over o.a. 

schuldsanering, 1979, 1984-1986. 1 omslag 
 N.B. Opgericht in 1978 als afsplitsing van de V.V. Wageningen 
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4690 Stukken betreffende het subsidiëren van het betaalde voetbal in 

Wageningen, 1981-1984.   1 omslag 

 

 

2.28.3.2.3   Overige balsporten 

 

4691 - 4694 Stukken betreffende de huisvesting van hockeyvereniging W.M.H.C., 

1942-1979; met hiaten.  4 omslagen 
 N.B. W.M.H.C. staat voor  Wageningse Mixed Hockey Club 

 4691.  huisvesting op diverse locaties, 1942-1970 
  N.B. zie ook inv. nr. 4645 i.v.m. huisvesting op sportpark Nude    

 4692. garanties m.b.t aanleg van 4 hockeyvelden en clubgebouw op 

sportcomplex “de Bongerd”, 1968-1971 

 4693. vestigen recht van opstal voor het clubhuis op sportcomplex “de 

Bongerd”, 1968-1973 

 4694.  problematiek over de toestand van velden, plannen voor 

verhuizingen, 1974-1979 
  N.B. Zie ook inv. nr. 4663 over de gerealiseerde aanpassingen 

 

4695 - 4697 Stukken betreffende korfbalvereniging VADA 1925, 1948-1981; met 

hiaten.   3 omslagen 

 4695.  huisvesting o.a. aan de Dolderstraat, 1948-1981 

  4696.  subsidiëring, voornamelijk van jubilea,  1955-1977 

 4697.  nieuwbouw kantine en kleedkamers, met recht van opstal, 1980-

1981 

 

4698 Stukken betreffende huisvesting van korfbalvereniging S.S.S., o.a. aan de 

Hollandseweg, 1949-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

4699 Stukken betreffende de verhuur van tennispark Tarthorst aan de 

N.V.L.T.B., 1966-1981.   1 omslag 
  N.B. N.V.L.T.B. is voluit Neder-Veluwse Lawn Tennis Bond. N.B. Zie ook inv. nr. 

4664. Voor huur van tennisbanen op sportpark Tuindorp zie inv. nr. 4628 

 

4700 - 4701 Stukken betreffende tafeltennisvereniging “Shot”, 1971-979; met hiaten.  

2 omslagen 

 4700.  diversen, 1971-1978 

 4701.  garanderen van een geldlening en het verstrekken van een recht 

van opstal i.v.m. de bouw van het clubgebouw aan de Churchill-

weg, 1973-1979 

 

4702 Stukken betreffende het subsidiëren van honkbal- en softbalclub 

“Matchmakers”, 1973-1979; met hiaten.   1 omslag 
 N.B. Zie voor de huisvesting inv. nrs. 4648-4649 

 

4703 Stukken betreffende het subsidiëren van basketbalverenigingen en  

-evenementen, 1974-1979.    1 omslag 

 

 

  2.28.3.3  Overige sportverenigingen 

 

     -. Stukken betreffende studentenschietvereniging “Transvaal”, 1947-1980.   

Zie inv. nr. 4195 

 

4704 Stukken betreffende contacten met wandelsportorganisaties, met o.a. het 

verlenen van vergunningen voor het mogen houden van wandeltochten, 

1952-1980; met hiaten.   1 omslag 
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4705 Stukken betreffende duivensport, o.a. het huisvesten van postduiven-

vereniging “Rewara”, 1952-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

      -. het verlenen van een recht van opstal aan postduivenvereniging “De 

Capitulatiepost” voor het hebben van een inkorflokaal op een terrein 

tussen de Floralaan, Narcissen- en Hyacintstraat, 1974-1976    Zie inv. 

nr. 1149 

 

      -. het verlenen van een recht van opstal aan postduivenvereniging “Rewara” 

voor het hebben van een lokaal op een terrein tussen de Van Uvenweg, 

Crocusstraat en Rozenstraat, 1975-1978     Zie inv. nr. 1150 

 

4706 - 4707 Stukken betreffende denksporten, 1952-1980; met hiaten.  2 omslagen 

 4706. subsidiëren en huisvesting van W.S.D.V.  (Wageningse Schaak- en 

Damvereniging) en de schaakvereniging “Wageningen”, 1952-1980 

 4707.  internationale zone-schaaktournooi, 1957 

 

      -. Stukken betreffende studentenroeivereniging “Argo”, 1954-1982.  Zie inv. 

nr. 4186 

 

4708  Stukken betreffende het subsidiëren van gymnastiekvereniging “Houdt 

Braaf Stand” (H.B.S.), 1955-1979; met hiaten.  1 omslag 

 

4709 Stukken betreffende het subsidiëren van de rooms-katholieke 

gymnastiekvereniging “Amicitia”, 1957-1967.   1 omslag 

 

4710 - 4711 Stukken betreffende overleg met, huisvesting van, etc. van de roei-, zeil- 

en motorvaartvereniging Vada, 1965-1985; met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Zie voor huur van een haventje inv. nr. 4730. Zie voor exploitatie van de 

jachthaven door Vada: inv. nr. 4735.  

 4710.  1965-1980 

 4711.  (1979) 1981-1985 

 

      -. Stukken betreffende de exploitatie van tijdelijke ijsbanen op sportcomplex 

“De  Bongerd” door ijsvereniging “De Dansende Schaats”, 1966-1980; 

met hiaten.   Zie inv. nr. 4654 

 

4712 Stukken betreffende contacten met de zwemvereniging  “Wageningse 

Watervrienden”, 1967-1981.    1 omslag 

  

4713 Stukken betreffende het huisvesten en subsidiëren van zwem- en poloclub 

“De Rijn”, 1968-1980; met hiaten.   1 omslag 

 

4714 Stukken betreffende schietvereniging “De Kruithoorn”, met het 

garanderen van een geldlening en het vestrekken van een recht van 

opstal i.v.m. de bouw van een schietbaan en kantine aan de Nude, 1972-

1980.   1 omslag 

 

4715 Stukken betreffende de overdracht van een voormalige kleuterschool 

Nobelweg  3 aan de Eerste Wageningse Hengelaarsvereniging “Ons 

Genoegen”, 1985-1986.   1 omslag 

 

 

2.28.4  Overige stukken 

 

4716  Stukken betreffende diverse zaken betreffende sport, o.a. 

informatieverstrekking, sportuitwisseling, etc., 1946-1976; met hiaten.   1 

omslag  
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4717 Stukken betreffende de sportuitwisseling tussen Wageningen en 

Beckenham in Engeland, 1947-1961; met hiaten.   1 omslag 

 

4718 Stukken betreffende het ondersteunen en subsidiëren van sportkeuringen, 

1948-1973; met hiaten.   1 omslag 

 

4719 Stukken betreffende het ondersteunen van gehandicaptensport, 1979-

1980.   1 omslag 

 

 

 

 2.29 Recreatie, toerisme 
 

 2.29.1 Recreatie 

 

  2.29.1.1   Algemeen 

 

4720 Stukken betreffende plannen van ir. Van Emden m.b.t. recreatiegebieden, 

1960-1961.  1 omslag 

 

4721 Stukken betreffende het uiteindelijk toetreden tot de gemeenschappelijke 

regeling recreatiegemeenschap Veluwe, 1966-1976; met hiaten.   1 

omslag 

 

4722 Stukken betreffende het opstellen van een recreatieschets voor 

Wageningen door de recreatiegemeenschap Veluwe, 1982-1985; met 

hiaten.   1 omslag 

 

 

  2.29.1.2   Kamperen 

 

4723 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen m.b.t. kampeer-

mogelijkheden in Wageningen, 1946-1964; met hiaten.  1 omslag 

 

4724 - 4728 Stukken betreffende het verlenen van exploitatievergunningen voor 

camping “De Eng” aan de Zoomweg, 1958-1983; met hiaten.   5 

omslagen 

 4724.  diverse vergunningen, met toezicht, 1958-1979 

 4725.  tijdelijke vergunning i.v.m. uitbreiding, nieuwe vergunning, 

schorsing door Raad van State, 1978-1981 

 4726.  bezwaarprocedure, 1981 

 4727.  beroepsprocedure bij Raad van State, 1981-1983 

 4728.  aanvraag vergunning voor 1 jaar in 1982 (geweigerd), 

toestemming uitvoering van werken, 1982-1986 

 

4729 Stukken betreffende het vaststellen van kampeerverordeningen, 1959, 

1977.   1 omslag 

 

 

  2.29.1.3   Waterrecreatie 

 

4730 - 4731 Stukken betreffende het verhuren van een haven en een perceel grond 

aan de roei-, zeil- en canovereniging Vada, 1945-1968; met hiaten.   2 

omslagen 

4730.  verhuren van het haventje nabij de monding van het Rijnhaven-

kanaal, 1945, 1950 

4731.  verhuur perceeltje grond nabij de los- en laadplaats t.b.v het 

oprichten van een botenhuis, 1953, 1968 
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4732 - 4735 Stukken betreffende het stichten en beheer van de jachthaven, 1953-

1980; met hiaten.   4 omslagen 

 4732.  stichten en aanleg, 1953-1954 (1956) 

 4733.  beheer, o.a. het maken van voorzieningen, 1954-1975 

 4734.  inrichting van de jachthaven n.a.v. een uitbreiding, 1965-1968 

 4735.  overdracht beheer aan en  exploitatie van de haven door roei-, 

zeil- en kanovereniging Vada, 1966-1979  

       -.  uitbreiding jachthaven, 1975-1980    Zie inv. nrs. 4085-4086 

        -.  uitgifte in erfpacht aan VADA, 1977-1980     Zie inv. nr. 1154 

 

      -.  Stukken betreffende het plan voor het verplaatsen van de jachthaven naar 

de Schoutenwaard, 1969-1972, 1977.   2 omslagen 
 N.B. Plan in het kader van de realisatie van de Uiterwaardenplan. Beide plannen 

niet doorgegaan. Zie inv. nrs. 2886-2887 

  

4736 - 4737 Stukken betreffende de uitbreiding van de jachthaven en ophoging 

industrieterrein langs het havenkanaal, 1975-1980.   2 omslagen 

4736.  voorbereiding, beschikbaar stellen krediet, 1975-1980 

4737.  diverse vergunningen, besprekingsverslagen etc., o.a. vergunning 

verleend door Rijkswaterstaat aan de gemeente Wageningen voor 

het hebben van bouwwerken etc. in de beddingen van de Rijn, 

1977-1980  

      -.  diverse werkzaamheden in en aan de haven, 1981-1986   Zie 

sectie 2.20.3.3 

 

           

  2.29.1.4   Volkstuinen en recreatieobjecten 

 

4738 Stukken betreffende verpachten van strookjes grond als volkstuintje, met 

o.a. als doel het opvoeren van de voedselproductie, 1941-1952.  1 omslag 

  

4739 - 4741 Stukken betreffende aanleg en uitgifte van volkstuintjes, 1957-1979; met 

hiaten.  3 omslagen 

 4739.  Zoomweg, 1957-1977 

 4740.  Van Uvenweg, ten noorden van de Buissteeg, 1962-1964 

 4741.  Van Uvenweg - Oude Bennekomseweg, 1972-1979 

 

4742 Stukken betreffende een plan voor het oprichten van een kinderboerderij, 

1972-1975.   1 omslag 

  

4743 Stukken betreffende de aanleg en beheer van het recreatiegebied “de 

Blauwe Bergen” ten noorden van de Nijenoord Allee, 1973-1976-1983; 

met hiaten.   1 omslag 

 

4744  Stukken betreffende het markeren van het “vierstromenpad” door een 

werkgroep van de NIVON , 1986.  1 omslag 

 

 

  2.29.2   Toerisme 

 

4745 - 4747 Stukken betreffende het subsidiëren van de V.V.V.-Wageningen over 

1942-1985.   3 omslagen  

 4745.  1942-1965 

 4746.  1966-1976 

 4747.  1977-1985 

 

4748 Stukken betreffende contacten met verschillende Verenigingen voor 

Vreemdelingenverkeer, over o.a. jubilea en huisvesting van de V.V.V.-

Wageningen, 1946-1983.   1 omslag 
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4749 - 4755 Stukken betreffende het hotel “De Wageningse Berg” aan de Generaal 

Foulkesweg 96, 1947-1970; met hiaten.    7 omslagen 

 4749.  financiële medewerking door gemeente bij herbouw, 1947-1951 

 4750.  herbouw, met financiële steun van de Marshallhulp, 1949-1954 

 4751.  tekeningen behorend bij diverse bouwplannen, 1949, 1951-1953 

 4752.  onderzoeken exploitatiemogelijkheden, financiering herbouw, 

1950-1953 

 4753.  verbetering van gronden (incl. herbebossing) en aanleg van 

wegen, mede in het kader van de werkverschaffing, 1953-1962 

 4754.  plan voor restauratie, 1961-1962 

 4755.  instandhouding en bestemming van het hotel, 1969-1970 

 

4756 Stukken betreffende hotels, 1947-1960; met hiaten.   1 omslag 

 

4757 Stukken betreffende oprichting en opheffing van de gemeenschappelijke 

regeling Voorlichting en Vreemdelingenverkeer Renkum, Rhenen en 

Wageningen, 1959-1962, 1979-1980.   1 omslag 
 N.B. Gemeente Wageningen was de centrumgemeente. Zie voor het archief elders 

in deze inventaris.  

 

4758 Stukken betreffende oprichting Stichting “V.V.V.-Arnhem en omstreken”, 

waarin Wageningen niet deelneemt, 1970-1972, 1976.   1 omslag 
 N.B. Aangezien Renkum en Rhenen wel deelnamen, betekende dit al het einde van 

de gemeenschappelijke regeling Voorlichting en Vreemdelingenverkeer (zie inv. nr. 
4141) 

 
 

  2.30  Militaire aangelegenheden 
 

4759 Stukken betreffende het declareren van kosten etc. van voormalige leden 

of nabestaanden van leden van de Nederlandsche Binnenlandsche 

Strijdkrachten (N.B.S.),  1946-1953; met hiaten.   1 omslag 

 

 

2.31  Justitie 
 

4760 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan voornamelijk de 

provincie Gelderland over de te benoemen functionarissen van het 

kantongerecht, 1943-1974; met hiaten.  1 omslag 

 

4761 Stukken betreffend activiteiten van de Politieke Opsporingsdienst te 

Wageningen, 1945-1947.   1 omslag 
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Documentatie 

 

 

 

Arbeid 

 
1 Jaarverslagen over 1970 en 1972 van de N.V.V. afdeling Wageningen  

 

 

Landbouw 

 

2 Jubileumboek, 2 rapporten en redevoeringen bij het 25-jarig bestaan van het 

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (IBVT) in 

1961 

 

3 Verslagen van de stichting Agromisa, 1969-1971 

 

 

Milieu 

 

4 Rapport “Natuurbeheerplan uiterwaarden Wageningen”,  van ir. G.F.E. Schut 

in opdracht van de Landbouwhogeschool, 1973 

 

 

Onderwijs - algemeen 

 

5 Voorpublicatie “Scholen in Wagenings grijs verleden”, van schoolinspecteur 

A.E. van Eeden,  1985   niet omgepakt 

 

6 Centrale schoolkrant uitgegeven bij het eeuwfeest van de “Vereniging tot 

bevordering van het Christelijk onderwijs te Wageningen”, 1970 

 

 

Onderwijs – Landbouwhogeschool 

 

7 Diverse periodieken, afschriften etc. betreffende ontstaan, ontwikkeling, 

jubilea van de Landbouwhogeschool, 1876-1980 

 

8 Verslagen van de Commissie Subsidie Aanvragen W.SO. over 1972-1976 

 

9 Verslagen over en van de Kommissie Algemene Introduktiedagen 

Wageningen, 1972-1982; met hiaten 

 

10  Jaarverslagen van de studentenvereniging International Club over 1964 en 

 1976  

 

11 Jaarverslag van Sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen over 1970- 

 1971 

 

12 - 13 Jaarverslagen van de stichting Studentenhuisvesting Landbouwhogeschool 

Wageningen  

 12.  1971-1977 

 13.  1981-1986.   1 pak 

 

14 Jaarverslagen van de stichting Landbouwhogeschoolfonds over 1951-1978 

 

15 Jaarverslagen van de stichting Studenten Onderdak,1969, 1974, 1976 
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Oorlog 

 

16 Afschriften van stukken betreffende hebbende op de Tweede Wereldoorlog en 

Wageningen.   

 

 

Recreatie 

 

17 “Rapport over de vrijetijdsbesteding van jongeren in Wageningen”, uitgevoerd 

door A.L. Brouwer en G.J. Keulemans-Haars in opdracht van de kerkeraden 

van de hervormde gemeente en van de gereformeerde kerk te Wageningen, 

1957 

 

18 Rapport “De Wageningers en hun vrije tijd” van J.W. te Kloeze van de 

afdeling sociologie van de Landbouwhogeschool, 1972. 

 

 

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, ontwikkeling 

 

 

19 Rapport “Wageningen in ontwikkeling, een visie, een voorstel” van een 

werkgroep Planologie van de Landbouwhogeschool, met bijlagen, 1975 

 

20 Rapport “Verbetering van een woonomgeving in de Buurt-west in Wage-

ningen”,  van studenten van het vak Tuin- en Landschapsarchitectuur van de 

Landbouwhogeschool, met bijlagen, 1976 

 

21 Jaarverslag van de werkgroep Centraal Wonen Wageningen over 1979/1980 

 

22 Rapport “Wageningse Machten” door studenten van de faculteit van sociale 

wetenschappen van de Erasmus Universiteit over de totstandkoming van het 

Uiterwaardenplan en Wageningen Noordwest, met in potlood veel correcties 

en aanvullingen van onbekende hand, 1980. 

 

23 Jaarverslagen van de Kamerbalie over 1982-1985 

 

24 Jaarverslagen van de Vrouwen Advies Commissie over 1981 en 1983-1986 

 

25 Jaarverslag van de Woonwinkel Wageningen over 1986 

 

 

Sport 

 

26 Statuten en reglementen van diverse sportverenigingen, ca. 1954-1968 

 

 

Toerisme 

 

27 - 28 Uitgaven van de Streek V.V.V.  Zuid-Veluwezoom 

 27.  jaarverslagen over 1960-1970 

 28. diverse publicaties, voornamelijk streekbulletins, 1960-1968 

 

 

Verkeer en Vervoer 
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29 rapport “Bescherming van het Binnenveld bij Wageningen door gewijzigd 

wegenplan”van de werkgroep voor natuurbehoud en milieubeheer Zuidwest 

Veluwe, 1972 

 

30 Rapport “Verslag van een verkeersonderzoek in het Binnenveld, analyse van 

en oplossingsvoorstellen voor sluipverkeersproblematiek in een landelijk 

gebied” uitgevoerd door een studiegroep van de Landbouwhogeschool, 1986 

 

 

Welzijn 

 

31 Jaarverslagen van de “Internationale Orde van Goede Tempelieren, loge 99 

“Liefdelicht” te Wageningen” over 1953-1958 

 

32 Jaarverslagen van diverse padvindersgroepen, 1970-1984 

 

33 “Wagenings Konsumentenblad”  1 t/m 4, van de Wageningse 

Consumentenwinkel, 1972-1973   

 

34 Jaarverslagen van diverse vrouwenorganisaties over 1979-1987 

 

35 Jaarverslagen van de regionale kruisvereniging Wageningen – Bennekom over 

1981-1984 

 

36 Evaluatieverslag “Mag ik ’n pondje honger van u?” van de Wageningse 

wereldvoedselactie 1985 


