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Toelichng op de inventaris
Verantwoording
In 1996 besloot de gemeente Blaricum in verband met de gewijzigde overbrengingstermijn in de
Archiefwet 1995 over te gaan tot bewerking van het semi-stasch archief teneinde het te bewaren
gedeelte over te kunnen dragen aan het Streekarchief Gooi en Vechtstreek, waarbij de gemeente is
aangesloten. Voor het uitvoeren van de bewerking in eigen beheer was niet voldoende capaciteit
aanwezig zodat hiervoor een extern bureau werd aangezocht. In 1997 werd de opdracht verleend aan
ODRP facilitair bv, welk bedrijf na een fusie met ingang van 1998 als DOXiS is verder gegaan.
Door verschillende medewerkers van DOXiS is in de periode februari 1998-februari 1999 gewerkt aan
de bewerking en inventarisae, hierbij indien nodig ondersteund door medewerkers van de afdeling
Bestuursondersteuning van de gemeente Blaricum. Het project werd begeleid door medewerkers van
het Streekarchief.
In verband met de overbrengingstermijn van 20 jaar zijn de te bewaren archieescheiden in twee
periodeblokken gesplitst, te weten de periode1927-1979 en de periode 1980-1989. De bewerking van de
twee blokken hee echter tegelijk plaats gevonden, hetgeen reden was om voor de beide inventarissen
één inleiding te schrijven. Bij de bewerking zijn archieescheiden aangetroﬀen van enkele gemeentelijke
instellingen, zoals het Grondbedrijf, van instellingen waaraan de gemeente deelgenomen hee, zoals
de gemeenschappelijke regeling met Laren voor de Rioolwaterzuiveringsinrichng 'Gooiergracht'
en van instellingen waarvan de gemeente taakopvolger was, zoals het Burgerlijk Armbestuur en de
Schng Kleuterschool Blaricum. Deze archieven zijn na de inventaris van het archief van de secretarie
opgenomen.
Beschrijving gemeente en organisae in de periode 1927-1989
Vanouds was Blaricum een agrarisch dorp, waarvan een groot deel van de boerenbevolking behoorde
tot de Erfgooiers, de leden van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland. Na 1875 begon de
'ontdekking' van het Gooi en met name van Blaricum, waardoor de samenlevingsopbouw (denk aan
forensen) totaal veranderde. Het landschap van heide en engen rond de oude dorpskern werd ingrijpend
gewijzigd door de riante villabebouwing. Na 1900 kwam de ontsluing van het dorp op gang door de
aanleg van de (verharde) Torenlaan in 1905 en de Boissevainweg, een weg tussen de villawijk Crailo en
het dorp, in 1915. Deze weg werd echter pas in 1923 openbaar en vormde een rechtstreekse verbinding
van het dorp met de Rijksweg richng Amsterdam. In 1931 werd de zogenaamde commissieweg, de weg
Naarden-Huizen-Blaricum-Laren, overgedragen aan de gemeente, waarbij de twee tollen die zich binnen
de gemeentegrenzen bevonden werden opgeheven.
In 19211922 werd door Gedeputeerde Staten het voorstel gedaan om de gemeente Blaricum samen
te voegen met de gemeente Laren. Van de kant van, zowel het bestuur als de bevolking van Blaricum
werd krachg tegen het voorstel geprotesteerd en het voorstel ging uiteindelijk niet door. Dat het plan
tot samenvoeging daarmee niet geheel van de baan was moge blijken uit de nieuwe voorstellen tot
samenvoeging in 19401941, 1946 en 19511953. Ook op deze plannen werd vanuit Blaricum afwijzend
gereageerd. En ook deze plannen hebben uiteindelijk geen doorgang gevonden.
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Had Blaricum in 1900 nog 885 inwoners, in 1920 was dit meer dan verdubbeld tot 1967 en in 1950 was
het inwoneraantal gestegen tot 5078. De groei van de bevolking was in de periode daarna minder sterk
tot de ontwikkeling van de Oostermeent in de jaren '70 toen het aantal inwoners enorm toenam; in 1972
kende Blaricum 6366 inwoners, in 1980 waren het er 11 192.
Beschermd dorpsgezicht
Na de inwerkingtreding van de Monumentenwet in 1961 werd in 1963 door de gemeente een
gemeentelijke monumentenverordening vastgesteld. Eén van de onderwerpen van de verordening
was de instelling van een Monumentencommissie. Door de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen werd in 1965 een lijst met rijksmonumenten, voornamelijk boerderijen, in de gemeente
Blaricum vastgesteld en nog datzelfde jaar werd een procedure in gang gezet om een deel van de
oude dorpskern aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. Op 15 maart 1967 was de aanwijzing
door de minister van CRM, mevrouw Klompé een feit. Als gevolg van de deze aanwijzing diende door
de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor dat gedeelte van het dorp gemaakt te worden, het
bestemmingsplan Kom dat in 1972 tot stand kwam.
Oostermeent
Nog tot in de zevenger jaren schaarde het merendeel van de Blaricummer boeren op de Oostermeent.
Deze meent was het gemeenschappelijk bezit van degenen die als lid stonden ingeschreven bij de
Vereniging van Stad en Lande van Gooiland, de zogeheten Erfgooiers. De Oostermeent is gelegen op het
grondgebied van de gemeenten Blaricum en Huizen. Globaal genomen ligt 13 gedeelte op Blaricums
grondgebied en 23 gedeelte op Huizer gebied.
In 1968 werd door het Gewest Gooiland (nu Gewest Gooi en Vechtstreek) de opdracht verstrekt voor
het opstellen van een bestemmingsplan voor de Oostermeent. Doel van het plan was door de bouw van
woningen in dit gebied een bijdrage te leveren aan voorziening in de Gooise woningbehoee. Na de
vaststelling van het bestemmingsplan door de beide gemeentebesturen werd dit plan nader uitgewerkt
voor deelgebieden in de zogenoemde uitwerkingsplannen. Omdat het plan het grondgebied omvat van
beide gemeenten was intensief overleg tussen beide besturen onderling en samen met het gewest van
het grootste belang. Op het hoogste niveau funconeerde het (bestuurlijk) Topteam, bestaande uit twee
leden van B&W van beide gemeenten en twee leden van het gewestelijk bestuur. Voor de ondersteuning
en uitvoering werden diverse commissies ingesteld en werd een projectbureau ingericht, dat inhuisde bij
de gemeente Huizen.
Bij de uitwerking van de plannen werden door de gemeenten belanghebbenden betrokken, eerst in een
uitgebreide inspraakprocedure, georganiseerd door de Landbouwhogeschool Wageningen, later in een
georganiseerde overleggroep, de Begeleidings Commissie Oostermeent (B.C.O.).
De wijk Bijvanck ligt voor het grootste deel op Blaricums grondgebied, maar ligt qua afstand dichter
bij de gemeente Huizen. In 1972 hee de gemeente Huizen bij de minister van Binnenlandse Zaken
het verzoek ingediend om de grens tussen de gemeenten zodanig te wijzigen dat de gehele wijk
tot de gemeente Huizen zou gaan behoren. Mede door fel protest van de kant van het Blaricumse
gemeentebestuur - het toegenomen bevolkingsaantal was een garane voor het voortbestaan van de
zelfstandigheid van de gemeente - is de grenswijziging niet doorgegaan.
Het bestuur van de gemeente
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De gemeenteraad van Blaricum bestond in de periode 1927-1941 uit zeven raadsleden, het college van
B&W uit de burgemeester en twee wethouders. Met ingang van 1 september 1941 funconeerden de
gemeenteraad en het college niet meer, maar werden hun taken op grond van Verordening nr. 152 van
de Rijskcommissaris voor het bezee Nederlandse gebied vervuld door de burgemeester. De wethouders
bleven wel in funce maar het karakter van hun ambt werd gewijzigd van een bestuurlijke in een
ambtelijke. Na de beëindiging van de bezeng werd een jdelijke gemeenteraad ingesteld die opnieuw
7 leden telde; het college van B&W telde opnieuw drie leden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1946
werd het aantal leden van de raad uitgebreid tot elf, in 1958 tot deren en in 1978 tot vijien.
Vanaf 1938 werden een drietal vaste raadscommissies van bijstand ingesteld, de Commissie
voor Openbare Werken, de Commissie voor Financiën en de Commissie voor Maatschappelijke
aangelegenheden en Arbeidszaken. In 1971 werd de Commissie voor Ruimtelijke Ordening ingesteld. Aan
het einde van de zevenger jaren en in de tachger jaren werd het aantal en de takenpakkeen van de
raadscommissies enkele keren gewijzigd. Eind jaren '80 waren er vier commissies te weten de Commissie
Algemene Bestuurszaken, de Commissie Financiën, de Commissie Ruimtelijke Ordening en de Commissie
Welzijn.
Burgemeesters in de periode 1927-1989 waren:
J.J. Klaarenbeek (1922-1946)
S.M. Middelhoﬀ (1946-1948)
mr P.A.L. van Ogtrop (1948-1958)
mr M. Tydeman (1958-1973)
mevr. A.J. le Coultre-Foest (1973-1992)
Gewest Gooiland/ Gewest Gooi en Vechtstreek
Reeds lang bestonden er samenwerkingsverbanden tussen de zes Gooise gemeenten. Met name op
het gebied van ruimtelijke ordening rees in de zesger jaren de behoee om te komen tot verdere
samenwerking. Dit leidde tot de totstandkoming van een gemeenschappelijke regeling waarin 'Het
Gewest Gooiland' ingesteld werd, waarvan de naam later gewijzigd is in 'Gewest Gooi en Vechtstreek'.
Doel van de regeling is het "behargen van de coördinae van het beleid van de gemeentebesturen
in het Gooi, ter wille van een harmonische bestuurlijke en ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied,
met inachtneming van zijn huidige karakter en van zijn relaes tot de omliggende gebieden". Aan de
gewestraad, het hoogste orgaan van het gewest, werd geen verordenende bevoegdheid overgedragen,
maar de bevoegdheid tot het vaststellen richtlijnen op het gebied van:
- ruimtelijke ordening (bestemming en bebouwing van gronden, land- en waterwegen, verkeer en
vervoer),
- het gebruik van onroerende goederen (toepassing van de Woonruimtewet, de reglementering van de
vesging en uitbreiding van industrie, dienstverlenende bedrijven, instellingen en kantoren),
- de bescherming van het natuurschoon en de verzorging van de openluchtrecreae en
- de bestrijding van verontreiniging van bodem lucht en water.
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Voor Blaricum is onder andere bij de ontwikkeling van de Oostermeent de invloed van het gewest van
groot belang geweest.
Gemeentelijke diensten: het Grondbedrijf en de Gemeentelijke Sociale Dienst
Vanwege de complexiteit van bepaalde gemeentelijke administraes bestond en bestaat er voor
gemeentebesturen de mogelijkheid om deze afdelingen aan te wijzen als tak van dienst. In Blaricum is
dit met ingang van 1963 gebeurd voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. In 1970 werd het besluit genomen
om met ingang van 1971 de gemeentelijke sociale dienst als tak van dienst aan te wijzen voor de
uitvoering van de Algemene Bijstandswet en daarop gebaseerde rijksgroepsregelingen. Vanwege diverse
ontwikkelingen in de tachger jaren, zoals gewijzigde comptabiliteitsvoorschrien, automasering, en
een veranderde visie op de organisae werd de aanwijzing van de GSD als tak van dienst met ingang van
1990 ingetrokken.
Huisvesng van het gemeentebestuur
In 1917 werd het voormalige hotel Verver aan de Torenlaan nr. 1 aangekocht en ingericht tot
gemeentehuis. Deze aankoop was bedoeld als jdelijke oplossing voor het huisvesngsprobleem;
de bouw van een nieuw gemeentehuis zou op termijn de deﬁnieve oplossing moeten worden. In
de derger jaren werd gezocht naar een geschikte plaats voor het nieuw te bouwen gemeentehuis.
Wegens ruimteproblemen - de disitribuedienst Laren-Blaricum werd in het pand gevesgd - huurde de
gemeente in 1941 het pand aan de Torenlaan 25a van de heer H.J.F. Mirandolle. Het gemeentebestuur
en het grootste deel van de administrae verhuisde naar dit pand dat het hulp-gemeentehuis genoemd
werd. In de Torenlaan 1 bleven de bevolkingsboekhouding en Winterhulpwerk. In 1946 werd de
gemeentelijke diensten weer bijeen gebracht bij de verhuizing naar de Torenlaan 20. Het gebouw werd
in eerste instane gehuurd en in 1950 aangekocht. Wegens uitbreiding van het gemeentelijke personeel
ontstonden er opnieuw ruimteproblemen en werd er in de jaren '50 en '60 verbouwd en uitgebreid.
Het gebouw bleef echter te klein om alle diensten te huisvesten. In 1955 werd aan de Middenweg de
gemeentewerf gebouwd. In 1968 werd het pand Dorpsstraat 8 in gebruik genomen, waar de Sociale
Dienst werd gehuisvest en in 1972 werd het pand Noolseweg 1 aangekocht waar de afdeling bevolking
en burgerlijke stand samen met de gemeenteontvanger naar toe verhuisden.
Uiteindelijk werd in 1973 het pand 'Nederheem' aan de Torenlaan 50, het voormalige woonhuis en
atelier van de schilder William Singer, aangekocht van IBM, ingericht als gemeentehuis en in oktober
1974 feestelijk in gebruik genomen.
Geschiedenis van het archief
In 1927 werd bij de secretarie van de gemeente Blaricum het registratuurstelsel geïntroduceerd.
Het oude correspondenestelsel werd afgesloten en het dossierstelsel werd gestart waarbij de
gevormde dossiers op code werden geplaatst. Slechts voor enkele zaken werden oude stukken in het
dossierstelsel opgenomen.
Het gemeentelijk apparaat was vanaf de zesger jaren in verschillende panden gehuisvest, waardoor
ook op verschillende plaatsen zich archieven bevonden. De archieven van de afdelingen Burgerzaken
en Gemeentewerken en de ontvanger waren hierdoor gescheiden van het secretariearchief. In het
gemeentehuis aan de Torenlaan 20 bevonden de archieven zich in ladekasten op de afdeling Interne
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Zaken. De door de gemeenteraad aangewezen archieewaarplaats voldeed volgens de provinciale
archieﬁnspecteur niet aan de gestelde eisen en was hij te klein en lag er "bovendien een ca. 50
strekkende meter in grote chaos dooreen op de zolder, die moeilijk bereikbaar is".
In 1974 werd 'Nederheem' aan de Torenlaan als gemeentehuis in gebruik genomen. De archieven van de
verschillende afdelingen en diensten werden bijeengebracht en centraal beheerd. Ook de archieven van
de Gemeentelijke Woningschng, de RWZI e.a. werden centraal beheerd. Gemeentewerken bleef apart
gevesgd en hield een eigen archief bij. Dit archief bestaat voornamelijk uit kopieën van de stukken uit
het centrale archief. Ook de Gemeentelijke Sociale Dienst hield zelf zijn archief bij.
In het 'nieuwe' gemeentehuis werd in de kelder een ruimte ingericht en aangewezen als
archieewaarplaats geheel volgens de door de Archiefwet gestelde eisen. Ook andere ruimtes in
de kelder zijn gebruikt voor de opslag van semi-stasche archieven. In 1985 hee de gemeente
zich aangesloten bij het op dat moment opgerichte Streekarchief Gooi en Vechtstreek en is de
archieewaarplaats in Hilversum aangewezen als archieewaarplaats van de gemeente Blaricum.
Verantwoording van de inventarisae
Bij de aanvang van het project was de omvang van de te bewerken archieestanden 117 strekkende
meter. Tijdens de bewerking werden op verschillende plaatsen aanvullingen op deze bestanden
gevonden met een omvang van ca. 2 strekkende meter. De bestanden stonden verspreid over
verschillende ruimten in het gemeentehuis, zowel in de kelderruimte, waar ook de archieewaarplaats
is al op de zolder.
Het betrof niet alleen archieescheiden van de secretarie, maar ook van gemeentelijke diensten
en van andere archiefvormers. Het Streekarchief hee naar aanleiding van een inspecebezoek in
1995 een inventarisae gemaakt van de aanwezige bestanden, hun verblijfplaats, omvang, materiële
staat en toegankelijkheid en van de verrichten werkzaamheden. In totaal werden ca. 26 verschillende
bestanden onderscheiden, variërend van het correspondenearchief van het gemeentebestuur,
raadsnotulen, de ﬁnanciële administrae, personeelsdossiers, stukken van eigendomstransaces tot
hinderwetvergunningen, stukken met betrekking tot de ontwikkeling van de Oostermeent, het Burgerlijk
Armbestuur, de Rioolwaterzuiveringsinrichng ‘Gooiergracht’ (een gemeenschappelijke regeling
met de gemeente Laren) en de Schng Kleuterschool Blaricum. Het correspondenearchief van het
gemeentebestuur was toegankelijk via een losbladige dossierinventaris volgens de code VNG. Verder
waren een enkele series (eigendomstransaces, rioolaansluing enz.) toegankelijk via een alfabesche
klapper of vanwege de logische (alfabesche) ordening.
In verband met de overbrengingstermijn van 20 jaar is er voor gekozen de bescheiden in te delen in
twee blokken, te weten een blok 1927-1979 en een blok 1980-1989. Uitgangspunt voor de plaatsing
was het eindjaar van het dossier of de stukken. Een uitzondering is gemaakt voor de serie dossiers
betreﬀende eigendomstransaces en de serie dossiers betreﬀende aanlegvergunningen voor
aansluingen op het riool. Deze langlopende series zijn in hun geheel in het eerste en grootste blok
geplaatst.
Bij de bewerking zijn de archieescheiden aomsg van de gemeentelijke organen gerelateerd aan
de code VNG en indien van toepassing op grond van de 'Lijst van voor vernieging in aanmerking
komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende
van na 1850' geselecteerd voor vernieging. Na de bewerking bedraagt de omvang van het eerste
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blok (1927-1979) 48 ½ m1 en van het tweede blok 14 ½ m1. Bij de bewerking zijn de te bewaren
archieescheiden ontdaan van plasc en ijzerwerk en verpakt in zuurvrij materiaal.
Bij de indeling van de inventarissen is gekozen voor een eerste tweedeling in Stukken van algemene
aard en Stukken betreﬀende bijzondere onderwerpen, waarna het tweede deel is onderverdeeld in
Organisae en Taak. Voor de indeling in rubrieken van met name het taak-gedeelte is de indeling van de
code VNG als leidraad gehanteerd. Binnen de rubrieken zijn de stukken chronologisch geplaatst.
De dossiers die betrekking hebben op de ontwikkeling van de Oostermeent waren in de dynamische
en semi-stasche fase alle bij elkaar geplaatst (met een verzamelcode voor samenwerkingsverbanden),
terwijl ze vervolgens op taakcode waren ingedeeld. Deze serie dossiers is volgens het structuurbeginsel
bijeengehouden en als aparte rubriek in de inventaris geplaatst. In de onderverdeling van deze rubriek
zijn de diverse taken van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de Oostermeent te
herkennen.
De archieescheiden aomsg van andere archiefvormers zijn apart geselecteerd en beschreven en
onder de tel ‘gedeponeerde archieven’ na de inventaris van het secretariearchief geplaatst. Op de
archieescheiden van de intergemeentelijke RWZI is de eerder genoemde verniegingslijst toegepast.
Aanwijzingen voor de gebruiker
De besluitvorming van de voornaamste gemeentelijke organen, de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders, is te vinden in de series notulen van de vergaderingen van deze organen.
Op deze stukken zijn geen nadere toegangen gemaakt, hetgeen het zoeken lasg maakt. De notulen van
de vergaderingen van het college van B&W bestaan 1939 slechts uit besluitenlijsten, agenda-notulen
genoemd, waarin dus geen verslag van de bespreking is opgenomen. De onderliggende stukken zijn,
voor zover bewaard, terug te vinden in de onderwerpsdossiers.
In de periode 1941-1945 funconeerde de gemeenteraad niet. Zijn taken werden uitgevoerd door de
burgemeester, die hierover een serie nota's hee opgesteld (inv.nr. 1717). Van de besluitenlijsten van het
college van B&W ontbreken de jaren 1949-1964.
Het grootste deel van het archief bestaat uit dossiers die op rubrieksgewijs bijeengebracht zijn. Binnen
een rubriek zijn de dossiers meestal chronologisch geordend. De dossiers betreﬀende verkrijging en
verlies van eigendommen en betreﬀende werkzaamheden aan de infrastructuur (aanleg en onderhoud
van wegen en riolering) zijn geordend op straatnaam. Bij vermelding van meer dan één straatnaam in
de dossiertel is geordend op de eerste. Dossiers betreﬀende de ontwikkeling van de Oostermeent zijn
bijeengehouden en in een aparte rubriek geplaatst (1.2.2.8). Dit is overeenkomsg de ordening zoals die
bij de secretarie werd aangehouden.
Aan elke aan- of verkooptransace van onroerend goed werd een transacenummer toegekend. Ook
de bijbehorende aktes van overdracht of levering kregen een eigen (uniek) nummer. De stukken werden
vervolgens op nummer opgeborgen (de aktes dus los van het transacedossier). Op deze dossiers en
aktes zijn twee indices gemaakt, één op naam van de wederparj en één op de straatnaam waar het
goed gelegen is.
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Ook de vergunningen voor aansluing op de gemeentelijke riolering werden op nummer opgeborgen.
Een index op straatnaam met verwijzing naar het nummer is in het archief aanwezig.
Inventarisnummers die met een * gemerkt zijn, zijn niet openbaar gedurende 100 jaar na de
geboortedatum van betrokken personen om reden van bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.
Inzage alleen mogelijk na schrielijke toestemming van eigenaar.
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1.01 Gemeenteraad
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Tussenjdse benoeming van raadsleden ,

825-838

Processen-verbaal van de raadsverkiezingen en benoeming van de raadsleden ,
825
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1652

Vaststelling en wijziging van de 'Verordening regelende de samenstelling en werking van
de vaste raadscommissies van bijstand' ,

844-847

Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie voor Openbare Werken ,
844
845
846
847

854-856

Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie voor Maatschappelijke
aangelegenheden en Arbeidszaken ,
854
855
856

849-852

Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie voor Financiën ,
849
850
851
852

1717

Nota's van de burgemeester bij de vervulling van de funce van de gemeenteraad ten
jde van de oorlogsjaren ,

858

Agenda's en notulen van gecombineerde commissievergaderingen ,

841

Brief van de burgemeester aan de leden van de gemeenteraad over de voorschrien van
de bezeer ten aanzien van de inrichng van het gemeentebestuur ,

79

Notulen van geheime vergaderingen van de gemeenteraad ,

2163

Vaststellen van de 'Verordening tot toekenning van vergoedingen voor het bijwonen
van vergaderingen van de raad, van de commissie en van de Schngsbesturen in de
gemeente Blaricum' van 1967, alsmede indienen van verzoeken bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland om het presenegeld te wijzigen,
1948 - 1973.

862

Benoeming en toelang van raadsleden ,

1669

Delegae van diverse bevoegdheden door de gemeenteraad aan het college van
burgemeester en wethouders ,

839

Vaststelling en wijziging van het reglement van orde voor vergaderingen van de
gemeenteraad ,

80

Presenelijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad ,

843

Benoeming van leden in commissies van advies en bijstand ,
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874

Delegae door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders van de
bevoegdheid tot het benoemen van onderwijskrachten aan de openbare lagere school en
kleuterschool ,

842

Bepaling van standpunten ten aanzien van de procedures in de vergaderingen van de
gemeenteraad ,

857

Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke ordening ,

861

Vaststelling en wijziging van de 'Verordening geldelijke voorziening raads- en
commissieleden' ,

859

Agenda's en notulen van gecombineerde commissievergaderingen van de Gemeente
Blaricum en Huizen ,

2152

Gemeenteraad, Notulen 1982,
1982.

1.02. College van burgemeester en wethouders
1653

Reglement van orde voor de vergaderingen van het College van Burgemeester en
Wethouders ,

81-91

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders ,
81

1

82

1

83

1

84

1

85

1

86

1

87

1

88

1

89

1

90

1

91

1

867

Advisering van Gedeputeerde Staten inzake de vaststelling van de jaarwedden van de
wethouders van de gemeente ,

865

Benoemingen en ontslag van wethouders ,

92-112

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders ,
92

1

93

1

94
95
96
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
976

Verlening van mandaat aan ambtenaren tot het verrichten van bepaalde handelingen ,

866

Vaststelling en wijziging van de uitkerings- en pensioenverordering voor wethouders ,

863

Vaststelling van de taakverdeling in het college van burgemeester en wethouders ,

840

Bespreking in het college van het werkakkoord tussen de VVD en progressief Blaricum ,

864

Vaststelling van een regeling voor het bijwonen van vergaderingen van het college van
burgemeester en wethouders door raadsleden ,

1.03 Burgemeester
2193

Correspondene inzake de bemiddeling van de burgemeester voor het verkrijgen
van inlichngen omtrent de gezondheidstoestand van de in Spaanse gevangenschap
verkerende H.B. Ruer,
1936 - 1939.

2160

Liedje op Blaricum' van cabareer Robert van der Pas, opgedragen aan de burgemeester,
1942.

1.04 Inrichng organisae
869

Advisering van Gedeputeerde Staten inzake de vaststelling en wijziging van de
jaarwedden en andere vergoedingen van de burgemeester, de gemeentesecretaris en de
gemeenteontvanger ,

875

Vaststelling van verordeningen inzake de geldigheid van verordeningen, waarvan op
overtreding straf is gesteld ,

1545

Benoeming en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand ,
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872

Richten van een verzoek tot de Kroon inzake de intrekking van de aanwijzing van Blaricum
als gemeente, waar de bediening van het ambt van secretaris en ontvanger door dezelfde
persoon worden bekleed ,

1229

Besluit van de gemeenteraad tot opheﬃng van de funce van gemeenteopzichter en
instelling van de funce van hoofd van de dienst openbare werken ,

868

Doen van voorstellen aan Gedeputeerde Staten en de minister van Binnenlandse
Zaken inzake de verhoging van de klasse-indeling van de gemeente in verband met de
bezoldiging van de burgemeester, de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger ,

1881

Vaststelling van een verordening regelende de schangen, bedoeld in art. 14
van de Beheersverordering Grondbedrijf en benoeming van de leden van de
schangscommissie ,

1878

Aanwijzing van het gemeentelijk grondbedrijf als tak van dienst en vaststelling van
beheerverordeningen ,

1882

Aanwijzing van de administrateur van het Grondbedrijf en van het collegelid belast met de
ﬁaering van betalingsopdrachten ,

818

Wijziging van de gemeentelijke organisae ,

1854

Instelling van de Gemeentelijke Sociale Dienst als tak van dienst en vaststelling van een
beheersverordering ,

822

Wijziging van de organisae en de personeelsbezeng van Gemeentewerken ,

2167

Vaststellen van de instruces voor de directeur en de administrateur van de gemeentelijke
sociale dienst,
1971.

870

Opstellen van een proﬁel van een nieuwe burgemeester ,

2192

Advies uitbrengen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de voorgestelde
reorganisae van het binnenlands bestuur en wijziging van de provinciale indeling,
1975 - 1979.

1659

Vaststelling van de openingsjden van de secretarie ,

820

Reorganisae van de Gemeentelijke Sociale Dienst en de afdeling Welzijn ,

821

Inventarisae van knelpunten met betrekking tot de organisae en personeelsbezeng
van de gemeentelijke secretarie ,

1.05 Verslaglegging en representae
116

Indiening van gemeenteverslagen (1927- 1930) bij Gedeputeerde Staten ,

626

Verslagen van de vergaderingen van de burgemeesters in de kring Hilversum met de
plaatselijke Ortskommandant en Verwaltungsrat ,

244

Verslagen over de (oorlogs) toestand in de gemeente uitgebracht aan de Commissaris der
Koningin ,

126

Organisae van werkbezoeken van de commissaris van de Koningin van de provincie
Noord- Holland aan de gemeente ,
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2162

Brief van de gemeente Boxmeer met een opgave van benodigde kantoorbehoeen en
gereedschappen, te leveren door de gemeente Blaricum in het kader van de onderlinge
Hulpace getroﬀen gemeenten,
1945.

113-876

Jaaroverzichten ,
113
128
876

123

Verlening van medewerking aan het onderzoek door het Geograﬁsch Instuut der
Rijksuniversiteit te Utrecht, naar villadorpen en het in het kader daarvan opstellen van
een doctoraalscripe 'Het villadorp Blaricum' door S.J.F.M van Straelen ,

785

Deelname aan en wijziging van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente
Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden met betrekking tot de instelling van "het
gewest Gooiland" ,

127

Ontvangst van Hare Majesteit de Koningin bij een werkbezoek aan het Gooi en de
gemeente Blaricum op 7 juni 1974 ,

117

Nieuwjaarsrede van de burgemeester ,

1.06 Grondgebied, gemeentewapen en -vlag
782-783

Vaststelling van straatnamen ,
782
783

1153-1154

Wijziging van huisnummers ,
1153
1154

125

Vaststelling van de gemeentegrenzen en plaatsingen van grenspalen ,

118-119

Verzet tegen de voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Blaricum en Laren ,
118
119

122

Correspondene over het gebruik van het gemeentewapen, de gemeentenaam en de
gemeentevlag door derden ,

1920

Uitgie van een gemeentelijk periodiek en leveren van een ﬁnanciële bijdrage aan de
uitgie van het dorpsblad 'Tussen hei en wei' ,

784

Notulen van de vergaderingen van de straatnamencommissie ,

2125

Lijsten en kaarten van huisnummers en straatnamen,
1974 - 1980.

2 Middelen
2.01 Personeel
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2.01.01 Rechtsposie
1016-1018

Vaststelling van verordening inzake de toekenning van een kindertoelage aan
gemeentepersoneel ,
1016

Kindertoelageverordeningen en (jdelijke) verhoging van de
kindertoelagen

1017

Kindertoelageverordening 1954

1018

Kindertoelageverordening 1960

968

Vaststelling en wijziging van regels voor de duur van het vakaneverlof
(vakaneregelingen) voor het personeel in dienst van de gemeente ,

982-1002

Vaststelling en wijziging van verordeningen regelende de bezoldiging van ambtenaren in
dienst van de gemeente ,

959-962

982

Verordeningen inclusief tussenjdse salarismaatregelen

1001

Loonregeling gemeentewerklieden (1948)

1002

Uitkeringsverordening 1950, Verhogingsverordening 1950 en
Toelagebesluit 1951

995

Loonregeling gemeentewerklieden 1955

983

Salarisverordening ambtenaren 1955

998

Salarisverordening technisch personeel gemeentewerken 1955

996

Loonregeling werklieden 1960

984

Salarisverordening ambtenaren 1960

999

Salarisverordening technisch personeel gemeentewerken 1960

985

Salarisverordening secretariepersoneel 1965

1000

Salarisverordening technisch personeel gemeentewerken 1965

997

Loonregeling werklieden 1965

986

Verordeningen 1966

987

Verordeningen 1967

988

Verordeningen 1968

989

Verordeningen 1969

990

Verordeningen 1970

991

Verordeningen 1971

992

Verordeningen 1972

993

Verordeningen 1973

994

Salarisverordeningen Blaricum 1974 en 1979

Vaststelling en wijziging van het Algemene Ambtenarenreglement ,
959
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960
961
962
967

Vaststelling van een verordening tot aanwijzing van ambten en betrekkingen in dienst
van de gemeente, die met uitsluing vervuld kunnen worden door (gewezen) militairen
(Capitulantenverordening) ,

973

Vaststelling van arbeidsjden van vaste en losse arbeiders in dienst van de gemeente ,

963

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening regelende de eisen van
benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters ,

2176

Toezenden van bescheiden aan de Hoofdinspecteur van het Brandweerwezen
ten behoeve van de vrijstelling van terugvoering in krijgsgevangenschap van
brandweerpersoneel, alsmede uitvoeren van een onderzoek naar de afstamming van
brandweerpersoneel door middel van het toezenden van niet-jood verklaringen,
1941 - 1944.

964

Stukken betreﬀende de vrijstelling van tewerkstelling in Duitsland voor
gemeentepersoneel en de zuivering van gemeentepersoneel na het einde van de Tweede
Wereldoorlog ,

1032

Vaststelling van graﬁcaeregelingen en vakanetoeslagen voor ambtenaren in dienst van
de gemeente ,

978-981

Doen van verzoeken aan Gedeputeerde Staten tot het verkrijgen van een hogere klasseindeling van de gemeente in verband met de bezoldiging van het personeel ,
978
981

2177

Verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken voor goedkeuring van toekenning
van rangen aan brandweerpersoneel; bevat een overzicht van onderscheidingstekens
(disnceven),
1946.

1012-1015

Vaststelling en wijziging van verordening voor de toekenning van verplaatsingskosten ,
1012

Verplaatsingskostenverordening 1947

1013

Verplaatsingskostenverordening 1962

1014

Verplaatsingskostenverordeningen 1967

1015

Verplaatsingskostenverordeningen 1969

1100

Vaststelling en wijziging van een jdelijke ziektekostenregeling voor het personeel in
dienst van de gemeente ,

1020-1022

Vaststelling en wijziging van verordening inzake de verlening van studiefaciliteiten aan
ambtenaren ,
1020

Studiekostenregeling 1952

1021

Studietoelageregeling 1961
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1022
1008-1010

Verordening studiefaciliteiten 1974

1

Vaststelling en wijziging van uitkeringsverordening ,
1008

Uitkeringsverordening 1955

1009

Uitkeringsverordening 1967

1010

Uitkeringsverordening 1969

1027

Toetreding tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling betreﬀende een
ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst van gemeenten in NoordHolland (I.Z.A) ,

1005-1007

Vaststelling en wijziging van wachtgeldverordeningen ,

956-958

1005

Wachtgeldverordening 1953

1006

Wachtgeldverordening 1967

1007

Wachtgeldverordening 1969

Vaststelling en wijziging van arbeidsovereenkomstenverordeningen ,
956
957
958

979

Invoering van werkclassiﬁcae en prestaebeloning van werklieden in dienst van de
gemeente ,

1028-1030

Vaststelling van een verordening betreﬀende een spaarregeling voor ambtenaren in dienst
van de gemeente ,
1028

Spaarverordening 1960

1029

Spaarverordening 1967

1030

Spaarverordening 1969

974

Vaststelling van de arbeidsjden van het personeel in dienst van de gemeente ,

1031

Vaststelling van een regeling voor de verstrekking van hypothecaire geldleningen aan
ambtenaren ,

975

Stukken betreﬀende de uitbreiding en inkrimping van de personeelsformae van de
gemeente ,

871

Vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldiging van bepaalde
gemeenteambtenaren ,

1011

Vaststelling, wijziging en intrekking van een diplomagraﬁcaeregeling voor werk- en
vaklieden in dienst van de gemeente ,

2168

Vaststellen van de regeling voor de beschikbaarheid ten behoeve van
gladheidsbestrijding,
1972 - 1975.

965

Instelling en samenstelling van de commissie georganiseerd overleg ,

966

Agenda´s en notulen van de vergaderingen van de commissie georganiseerd overleg ,
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2.01.02 Instruces
1546

Vaststelling en intrekking van instruces voor de gemeente-arts ,

970

Vaststelling van een instruce voor de gemeenteopzichter ,

972

Instruces voor de gemeente-geneesheer ,

971

Instruce voor de arbeider, te werk gesteld in de gemeentelijke asbelt ,

873

Wijziging van de instruce voor de gemeenteontvanger ,

980

Vaststelling en wijziging van het beoordelingsvoorschri gemeentepersoneel ,

969

Vaststelling van richtlijnen voor de beoordeling van ambtenaren in dienst van de
gemeente ,

75

Vaststelling van een instruce voor de ambtenaren van bouw- en woningtoezicht ,

819

Uitvaardiging van dienstvoorschrien ,

1855

Vaststelling van instruces voor de directeur en de administrateur van de Gemeentelijke
Sociale Dienst ,

2.01.03 Personeelsleden
1096

Brandsma, J., gemeente-bode, tevens gemeenteveldwachter en schaer voor de
lokaliteiten waar sterke drank wordt verkocht, geboren 28-9-1866 ,

1024-1026

Registers van ambtenaren in dienst van de gemeente ,
1024

1

1025

1

1026

1

1118

Ruijter-Raven, G., lantaarnopsteekster, geboren 19-7-1876 ,

1123

Veldhuis, A.D., hoofd openbare lagere school, geboren 17-2-1867 ,

1128

Vos, J., nachtwachter, geboren 17-1-1876 ,

1099

Bronts, J.E., plaatselijk deurwaarder, geboren 5-2-1877 ,

1093

Bergh, H. van den, klokkenist, geboren 26-5-1890 ,

1101

Catz, B.F.,gemeente-geneesheer, geboren 3-12-1866 ,

1124

Verploegen, W.J., gemeentesecretaris en ontvanger, geboren 13-4-1885 ,

1094

Borgh, J.H. van der, ambtenaar der secretarie en gemeentesecretaris, geboren
26-11-1894 ,

1098

Broer, W., gemeenteveldwachter, geboren 27-8-1876 ,

1724

Klaarenbeek, J.J., burgemeester, geboren 26-11-1884 ,

1103

Kaarsgaren,W.J., gemeente-opzichter, geboren 2-10-1887 ,

1108

Kranen,G.F., hoofd openbare lagere school, geboren 28-2-1896 ,

*1115

Ploeger, G.J., onderwijzer en administrateur, geboren 9-9-1912 ,
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1117

Post, J.W., veldwachter, geboren 5-1-1893 ,

1129

Vries Robbé, H. de, gemeente-geneesheer, geboren 23-7-1900 ,

1105

Gribling,Th.C., gemeente-arts, geboren 28-4-1891 ,

2173

Benoemen en ontslaan van brandweerpersoneel, alsmede zuiveren van
brandweerpersoneel dat gedurende de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met het
naonaalsocialissche regime,
1942 - 1957.

1111

Middelhoﬀ, S.M., burgemeester, geboren 12-1-1889 ,

1113

Ogtrop, mr. P.A.L. van, burgemeester, geboren 12-2-1904 ,

*1106

Haandrikman, H.Th., hoofd gemeentewerken, geboren 27-8-1909 ,

*1119

Schiere, A., gemeente-ontvanger en administrateur gemeentelijke woningschng,
geboren 30-8-1920 ,

*1110

Lieve, L.T., ambtenaar ter secretarie en gemeentesecretaris, geboren 7-8-1921 ,

*1125

Voet, G. van der, hoofd gemeentewerken, commandant vrijwillige brandweer, hoofd
bescherming bevolking, secretaris welstandscommissie, geboren 29-10-1920 ,

*1121

Tydeman, mr. M., burgemeester, geboren 26-2-1913 ,

*1116

Poll, B. van der, hoofd openbare lagere school, geboren 31-7-1927 ,

2.02 Informaevoorziening
2126

Verniegingsregister van verniegde stukken van de gemeente in de periode 1920 t/m
1974,
1920 - 1974.

1225

Vastgestelde archiefverordening ,

2180

Invoeren van het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
toetreden tot het Registratuurbureau,
1927 - 1938.

2047

Deelname aan gemeenschappelijke regeling infocentrum Midden Nederland ,

1509

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling met en aantal gemeenten in MiddenNederland inzake de automasering van de gemeentelijke administrae (Regeling
informae-centrum Midden Nederland) ,

77

Aanwijzing van de kelder van het gemeentehuis als archieewaarplaats ,

78

Vaststelling van een archiefverordening ,

796

Vaststelling van regels met betrekking tot de behandeling van post door de afdeling
Interne Zaken ,

2.03 Financiën
791

Deelname van de gemeente in de Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten (FOG) ,

332-412

Vaststelling en wijziging van de begrong en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ,
332

Begrong 1927
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333

Begrong 1928

334

Begrong 1929

335

Begrong 1930

336

Begrong 1931

337

Begrong 1932

338

Begrong 1933

340

Goedgekeurde begrong 1934

339

Begrong 1934

341

Memorie van toelichng op de begrong 1934

1

343

Goedgekeurde begrong 1935

1

342

Begrong 1935

344

Memorie van toelichng op de begrong 1935

345

Begrong 1936

346

Memorie van toelichng op de begrong 1936

347

Begrong 1937

348

Memorie van toelichng op de begrong 1937

1

350

Goedgekeurde begrong 1938

1

349

Begrong 1938

351

Memorie van toelichng op de begrong 1938

352

Begrong 1939

353

Memorie van toelichng op de begrong 1939

354

Begrong 1940

355

Memorie van toelichng op de begrong 1940

356

Begrong 1941

357

Memorie van toelichng op de begrong 1941

1

359

Goedgekeurde begrong 1942

1

358

Begrong 1942

360

Memorie van toelichng op de begrong 1942

361

Begrong 1943

362

Memorie van toelichng op de begrong 1943

363

Begrong 1944

364

Memorie van toelichng op de begrong 1944

365

Begrong 1945

1

1
1

1
1

1
1
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366

Memorie van toelichng op de begrong 1945

367

Begrong 1946

368

Memorie van toelichng op de begrong 1946

369

Begrong 1947

370

Memorie van toelichng op de begrong 1947

1

371

Begrong 1948

1

372

Begrong 1949

373

Begrong 1950

374

Begrong 1951

375

Memorie van toelichng op de begrong 1951

376

Begrong 1952

377

Begrong 1953

378

Begrong 1954

379

Begrong 1955

381

Goedgekeurde begrong 1956

380

Begrong 1956

383

Goedgekeurde begrong 1957

382

Begrong 1957

385

Goedgekeurde begrong 1958

384

Begrong 1958

387

Goedgekeurde begrong 1959

386

Begrong 1959

389

Goedgekeurde begrong 1960

388

Begrong 1960

391

Goedgekeurde begrong 1961

390

Begrong 1961

393

Goedgekeurde begrong 1962

392

Begrong 1962

394

Begrong 1963

395

Begrong 1964

396

Begrong 1965

397

Begrong 1966

398

Begrong 1967

1
1
1
1
1
1
1
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572-595

399

Begrong 1968

400

Begrong 1969

401

Begrong 1970

402

Begrong 1971

403

Begrong 1972

404

Begrong 1973

405

Begrong 1974

406

Begrong 1975; vaststelling van de begrong en verkrijging van
goedkeuring

407

Begrong 1975; wijziging van de begrong

408

Begrong 1976

409

Begrong 1977; vaststelling van de begrong en verkrijging van
goedkeuring

410

Begrong 1977; wijziging van de begrong

411

Begrong 1978

412

Begrong 1979

Grootboeken van uitgaven ,
572

1

573

1

574

1

575

1

576

1

577

1

578

1

579

1

580

1

581

1

582

1

583

1

584

1

585

1

586

1

587

1
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521-543

544-571

588

1

589

1

590

1

591

1

592

1

593

1

594

1

595

1

Bijlagen bij de rekening; verzamelstaten J en K ,
521

Rekening 1926

522

Rekening 1929

523

Rekening 1930

524

Rekening 1931

525

Rekening 1932

526

Rekening 1933

527

Rekening 1934

528

Rekening 1935

529

Rekening 1936

530

Rekening 1937

531

Rekening 1938

532

Rekening 1939

533

Rekening 1940

534

Rekening 1941

535

Rekening 1942

536

Rekening 1943

537

Rekening 1944

538

Rekening 1945

539

Rekening 1946

540

Rekening 1947

541

Rekening 1948

542

Rekening 1949

543

Rekening 1950

Grootboeken van inkomsten ,
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413-467

544

1

545

1

546

1

547

1

548

1

549

1

550

1

551

1

552

1

553

1

554

1

555

1

556

1

557

1

558

1

559

1

560

1

561

1

562

1

563

1

564

1

565

1

566

1

567

1

568

1

569

1

570

1

571

1

Vaststelling van de jaarrekening en verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,
414

Rekening 1926

413

Rekening 1925

415

Rekening 1927

416

Rekening 1928
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417

Rekening 1929

418

Rekening 1930

419

Rekening 1931

420

Rekening 1932

421

Rekening 1933

422

Rekening 1934

423

Rekening 1935

424

Rekening 1936

425

Rekening 1937

426

Rekening 1938

427

Rekening 1939

428

Rekening 1940

429

Rekening 1941

430

Rekening 1942

431

Rekening 1943

432

Rekening 1944

433

Rekening 1945

434

Rekening 1946

436

Rekening 1948

435

Rekening 1947

437

Rekening 1949

438

Rekening 1950

439

Rekening 1951

440

Rekening 1952

441

Rekening 1953

443

Rekening 1955

442

Rekening 1954

444

Rekening 1956

445

Rekening 1957

446

Rekening 1958

447

Rekening 1959

448

Rekening 1960

449

Rekening 1961
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468-520

450

Rekening 1962

451

Rekening 1963

452

Rekening 1964

454

Rekening 1966

455

Rekening 1967

453

Rekening 1965

456

Rekening 1968

457

Rekening 1969

459

Rekening 1971

458

Rekening 1970

460

Rekening 1972

461

Rekening 1973

462

Rekening 1974

463

Rekening 1975

464

Rekening 1976

466

Rekening 1978

465

Rekening 1977

467

Rekening 1979

Goedgekeurde rekeningen ,
468

Rekening 1927

1

469

Rekening 1928

1

470

Rekening 1929

1

471

Rekening 1930

1

472

Rekening 1931

1

473

Rekening 1932

1

474

Rekening 1933

1

475

Rekening 1934

1

476

Rekening 1935

1

477

Rekening 1936

1

478

Rekening 1937

1

479

Rekening 1938

1

480

Rekening 1939

1

481

Rekening 1940

1
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482

Rekening 1941

1

483

Rekening 1942

1

484

Rekening 1943

1

486

Rekening 1945

1

485

Rekening 1944

1

487

Rekening 1946

1

489

Rekening 1948

1

488

Rekening 1947

1

490

Rekening 1949

1

491

Rekening 1950

1

492

Rekening 1951

1

493

Rekening 1952

1

494

Rekening 1953

1

495

Rekening 1954

1

496

Rekening 1955

1

497

Rekening 1956

1

498

Rekening 1957

1

499

Rekening 1958

1

500

Rekening 1959

1

501

Rekening 1960

1

502

Rekening 1961

1

503

Rekening 1962

1

504

Rekening 1963

1

505

Rekening 1964

1

507

Rekening 1966

1

506

Rekening 1965

1

508

Rekening 1967

1

511

Rekening 1970

1

512

Rekening 1971

1

509

Rekening 1968

1

510

Rekening 1969

1

513

Rekening 1972

1

514

Rekening 1973

1
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515

Rekening 1974

1

516

Rekening 1975

1

518

Rekening 1977

1

517

Rekening 1976

1

519

Rekening 1978

1

520

Rekening 1979

1

793

Vaststelling van een regeling betreﬀende de controle van rekenplichge ambtenaren ,

790

Verstrekking van stasche ﬁnanciële gegevens aan de ministeries van Financiën en
Binnenlandse Zaken betreﬀende de oorlogsjaren ,

789

Verkrijging van vrijstelling van Gedeputeerde Staten voor het opmaken van de staten J en
K voor de jaren 1951 en 1952 ,

596-607

Grootboeken van inkomsten en uitgaven ,
596
597
598
599
600
601
602

1

603

1

604

1

605

1

606

1

607

1

794

Vaststelling en wijziging van een regeling met betrekking tot de controle op het geldelijk
beheer ,

1712

Vaststelling van voorwaarden waaronder de gemeente subsidie verleent ,

608-613

Secretariekaarten van inkomsten en uitgaven ,
608

1

609

1

610

1

611

1

612

1

613

1
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614-618

619-624

1884-1885

Secretariekaarten van inkomsten ,
614

1

615

1

616

1

617

1

618

1

Secretariekaarten van uitgaven ,
619

1

620

1

621

1

622

1

623

1

624

1

Vaststelling van de jaarrekening van het Grondbedrijf en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ,
1884

Jaarrekeningen 1963 t/m 1969

1885

Jaarrekeningen 1970 t/m 1979

1883

Wijziging van de begrong van het Grondbedrijf en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ,

1858-1858

Wijziging van de begrong van de Gemeentelijke Sociale Dienst en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,
1858

Begrong 1971 t/m 1979

1857

Voorlopige vaststelling van de jaarrekening van de Gemeentelijke Sociale Dienst en
verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten, rekening 1971 t/m 1979 ,

1686

Vaststelling van het beleid inzake de subsidiëring van diverse instellingen in de gemeente ,

792

Behandeling van een meerjarenraming 1980-1984 in de Commissie Financiën ,

2.04 Eigendom en bezit
940-946

Alfabesche index op eigendomstransaces en -akten inzake onroerende goederen op
naam van de wederparj ,
940

A t/m C

941

D t/m I

942

J t/m L

943

M t/m P

944

R

945

S t/m T
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946
947-954

U t/m Z

Alfabesche index op eigendomstransaces en -akten inzake onroerende goederen op
straatnaam ,
947

A t/m Bo

948

Br t/m D

949

E t/m G

950

H t/m L

951

M t/m N

952

O t/m S

953

T t/m V

954

W t/m Z

700

Vaststelling en wijziging van staten van gemeente-eigendommen ,

772

Akten van erfpacht van grond in de gemeente door W. Klaver en door G. en R. van Beek ,

877-929

Aan- en verkoop van onroerende goederen door de gemeente ,
877

nummers 1 t/m 9

878

nummers 10 t/m 19

879

nummers 20 t/m 29

880

nummers 30 t/m 39

881

nummers 40 t/m 49

882

nummers 50 t/m 59

883

nummers 60 t/m 69

884

nummers 70 t/m 74

885

nummers 75 t/m 79

886

nummers 80 t/m 84

887

nummers 85 t/m 89

888

nummers 90 t/m 99

889

nummers 100 t/m 109

890

nummers 110 t/m 115

891

nummers 116 t/m 119

892

nummers 120 t/m 129

893

nummers 130 t/m 139

894

nummers 140 t/m 149

895

nummers 150 t/m 159
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896

nummers 160 t/m 164

897

nummers 165 t/m 169

898

nummers 170 t/m 179

899

nummers 180 t/m 184

900

nummers 185 t/m 189

901

nummers 190 t/m 199

902

nummers 200 t/m 209

903

nummers 210 t/m 219

904

nummers 220 t/m 225

905

nummers 226 t/m 229

906

nummers 230 t/m 239

907

nummers 240 t/m 245

908

nummers 246 t/m 249

909

nummers 250 t/m 259

910

nummers 260 t/m 269

911

nummers 270 t/m 279

912

nummers 280 t/m 289

913

nummers 290 t/m 299

914

nummers 300 t/m 309

915

nummers 310 t/m 314

916

nummer 315

918

nummers 320 t/m 324

919

nummers 325 t/m 229

920

nummers 330 t/m 333

921

nummers 334 t/m 339

922

nummers 340 t/m 349

923

nummers 350 t/m 359

924

nummers 360 t/m 369

925

nummers 370 t/m 374

926

nummers 375 t/m 379

927

nummers 380 t/m 384

928

nummers 385 t/m 389

929

nummers 390 t/m 393
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917

nummers 316 t/m 319

1719

Kaart der gronden van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland ,

930-955

Akten van overdracht van onroerende goederen aan of door de gemeente ,
930

nummers 1 t/m 49

931

nummers 50 t/m 99

932

nummers 100 t/m 149

933

nummers 150 t/m 174

934

nummers 175 t/m 199

935

nummers 200 t/m 224

936

nummers 225 t/m 249

937

nummers 250 t/m 274

938

nummers 300 t/m 324

939

nummers 325 t/m 352

955

nummers 275 t/m 299

1718

Verzet tegen de door het bestuur van de vereniging Stad en Lande van Gooiland
opgemaakte staat van goederen in verband met het vermeende eigendomsrecht van
diverse wegen ,

770

Ruiling van diverse gronden met parculieren ten behoeve van de aanleg van de
Boissevainweg en de verbreding van de Naarderweg ,

713

Stukken betreﬀende het geschil over het medegebruik door de gemeente van de trap naar
de kerktoren van de Nederlandse Hervormde kerk ,

755

Geschil tussen gemeente en gebroeders J.P. en E.H. Kuyer inzake de ontruiming van de
door hen gehuurde werkplaats ,

627

Verkrijging om niet van diverse percelen grond van parculieren ten behoeve van
wegverbreding ,

702

Stukken betreﬀende het geschil met de Vereniging Stad en Lande van Gooiland over het
eigendomsrecht van het zogenaamde gemeentebos ,

1143

Overneming in eigendom van enige percelen grond aan de Naarderweg van H. Vos en
andere te behoeve van de verkeersverbetering ,

714

Onderhandelingen over ruiling en/of aankoop van gronden langs de Melkweg en
Eemnesserweg tussen H. de Vries Robbé en de gemeente ,

1407

Overneming van wegen in het villapark 't Loo van de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland ,

769

Ruiling van grondstroken aan de Meentweg met E. Beek te behoeve van wegverbreding ,

1102

Aankoop van een perceel bouwland aan de Noolseweg van mej. M.J.A van Rees ,

763

Verkrijging om niet van een grondstrook aan de Torenlaan door A.C. van Rij ,

1720

Kaart van heide en bosgronden van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland ,
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764

Ruiling van gronden aan de Eemnesserweg met B.A van der Leck ten behoeve van de
verbreding van de Eemnesserweg ,

712

Restaurae van de toren van de Nederlandse Hervormde kerk ,

709

Bouw van een (gemeente) woning nabij de Meentweg te behoeve van C. Lamphen,
petroleumventer, en verkoop onder verlening van hypotheek aan dezelve ,

704

Geschil tussen de gemeente en G. de Graaf over de verhuur aan de gemeente van een
perceel grond gelegen tussen de Naarderweg en Bierweg ,

754

Verhuur van de woning aan de Eemnesserweg 29 (voormalig tolhuisje) aan H. Calis ,

1278

Overneming van gronden om niet van B.A. Pietersz te behoeve de verbreding van de
Molenveenweg, de Eerste Molenweg en de verbindingsweg daartussen ,

756

Verhuur van het zomerhuisje en theehuisje op de ijsbaan ,

765

Overdracht om niet van strookjes grond aan de Korte Molenweg aan diverse bewoners te
behoeve van tuinuitbreiding ,

711

Verkrijging van grondstroken van parculieren ten behoeve van wegverbreding ,

771

Ruiling van gronden aan de Eemnesserweg met A.C. van den Arend te behoeve van het
doortrekken van het voetpad ,

1915

Aankoop van een perceel grond aan de Eemnesserweg, Verbindingsweg en Kruislaan van
de weduwe H. de Vries Robbé te behoeve van de bouw van een openbare lagere school ,

1588

Stukken betreﬀende de vordering van de luidklok in de gemeentetoren door de bezeer
en aanschaf van een nieuwe luidklok ,

1311

Verkrijging van een grondstrook om niet van D.A. Kakebeen ten behoeve van de
aansluing van de Bierweg op de Naarderweg ,

327

Aankoop van een huis met schuur met erf aan het Kerkpad 2 van M. Aalbertsen ten
behoeve van de toekomsge verbreding van de 1e Molenweg ,

1437

Overname van Witzand van J. van der Kooy ,

1421

Overname van de Rotondeweg van de heren H.C. en T.C. Smit ,

1590

Onderhoud van de toren van de Nederlandse Hervormde kerk ,

758

Vaststelling van algemene verpachngsvoorwaarden ,

324

Aankoop van twee woonhuizen aan de Middenweg 8 en het Binnendoor 2 van J.H. Koster
ter verbetering van de toekomsge verkeerssituae ter plaatse ,

319

Aankoop van een woning en perceel aan de Verbindingsweg 3 van G. Puijk voor de
toekomsge uitbreiding van de openbare lagere school ,

731

Verbetering van perceel Dorpsstraat 15 ,

2220

Gebruikmaken van het voorkeursrecht tot aankoop van de gemene weiden van Stad
en Lande van Gooiland en aankopen van diverse percelen grond met de bestemming
'parklandschap' in het bestemmingsplan Oostermeent,
1956 - 1977.

1584

Aankoop en restaurae van een boerderij aan de Angerechtseweg 11 ,
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730

Onderhoud en herstel na brand van de muziektent in de Dorpsstraat ,

331

Aankoop van een huis met erf, tuin en bouwland aan de Bergweg 1 van C.G. Vlek ,

1414

Overdracht van het eigendom en onderhoud van een gedeelte van de Oranje Nassaulaan
aan de gemeente Huizen ,

703

Araak van de aangekochte boerderij Middenweg 8 ,

727

Aanvaarding van het door mw. M.G. v.d. Kamp aan de gemeente gelegateerde woonhuis
aan Zwaluwenweg 12 en onderhoud en verbetering hiervan ,

1403

Overneming van gedeelten van de Prinses Julianalaan van Bouwterrein Maatschappij 'Oud
Krayloo' ,

762

Vesging van het recht van erfdienstbaarheid te behoeve van het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland te aanzien van het leggen, hebben en
onderhouden van kabels in een perceel grond aan de 1e Molenweg ,

323

Aankoop van een boerderij met schuur en erf aan het Fransepad 8-10 van IJ. en P. Rigter
ten behoeve van het behoud van een karakteriseke plek in Blaricum ,

708

Verpachng van de boerderij aan het Fransepad 8-10 ,

1583

Restaurae van de voormalige kosterswoning aan de Achterom 1 ,

728

Uitbreiding van het ijsbaanhuisje aan Schapendri ,

706

Poging tot aankoop, onteigening en sloop van de woning Singel 19 (21) van de familie
Lanphen in verband met zeer slechte staat ,

723

Verkoop van de boerderij aan het Fransepad 8-10 aan G.I. Schothorst ,

325

Aankoop van twee woningen met erf aan de Dorpsstraat 13, hoek Brinklaan 1-3 van
mw. M.P. Puijk- van der Schuur ten behoeve van het behoud van een markante plek te
Blaricum ,

329

Aankoop van een woning en grond aan de Eemnesserweg 20, hoek Verbindingswerf 15
van T. Chr. Smit in verband met verbetering van het kruispunt ,

370a

Aankoop van een woonhuis en grond aan de Dorpsstraat 6 en een dubbel woonhuis aan
de Dorpsstraat 8, hoek Middenweg 2-2a van de erven J. Vos ten behoeve van de sanering
van de dorpskom ,

757

Huur aan grond nabij de Eemnesserweg van Jonkheer P.J. Six te behoeve van de aanleg
van een ﬁetspad en overdracht van een grondstrook om niet ,

717-719

Verkoop van woningwetwoningen aan bewoners ,
719

Besluitvorming

718

Akten van overdracht, alfabesch op straatnaam, Ruijsendaal t/m
Windvang

717

Akten van overdracht, alfabesch op straatnaam, Bij de Berg t/m
Oude Renbaan

716

Verbouw en verbetering van het oude schoolgebouw aan de Schoolstraat 3 ,

629-630

Doen van aanbiedingen aan diverse eigenaren tot aankoop van grond aan de
Oostermeent van diverse eigenaren ten behoeve van woningbouw,
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1969 - 1971.
630

nummers 1 t/m 32

629

nummers 33 t/m 58

2096

Register van eigendomstransaces,
1969 - 1982.

625

Aankoop van diverse percelen grond in de Bouw- en Molenvenen ten behoeve van
woningbouw ,

710

Verhuur van het gebouwtje aan de Wildvang, hoek Hazeleger ,

766

Ruiling van gronden aan de Prof. van Reeslaan met R. Groen ,

723a

Uitdiepen van de vijver bij het theehuisje (ijsbaanhuisje) aan de Schapendri ,

733

Verbetering en onderhoud van de voormalige kleuterschool aan de Bierweg ,

722

Verkoop van een garage aan de Statenkamer 15 aan de woningbouwvereniging Blaricum ,

2097

Verpachngsvoorwaarden en overzichtskaarten te verpachten gronden plan
Oostermeent,
1974.

326

Aankoop van een woning en grond aan de William Singerweg 11a van mw. G.M. Raven
onder gebruikmaking van het recht van voorkeur voor het behouden van goedkope
huurwoningen ,

761

Vesging van het recht van opstal tot het in eigendom hebben van een rioleringsbuis in
percelen aan de Naarderweg die eigendom zijn van de Schng Gooisch Natuurreservaat ,

715

Verkoop van grond en opstal aan de Schoolstraat 3 aan de schng Centrale
Accommodae Blaricum ten behoeve de bouw van een nieuwe centrale accommodae ,

725

Verbetering van het café-restaurant van sporthal De Grenspaal in de Bijvanck ,

768

Verkrijging om niet van een perceel grond aan de Doerbeemd 2 van J.P.M. Goosen
vanwege de openbare bestemming van de grondstrook ,

760

Vesging van een zakelijk recht ex arkel 5 van de Belemmeringenwet Privaatrecht voor
de aanleg van riolering op en in een perceel bouwland, genaamde´De Kleine Kampjes
´achter een aantal woningen aan de Huizerweg ,

328

Aankoop (terugkoop) van een woningwetwoning en grond aan de Ekelshoek 30 van mw.
C.H. Gieskens-Giskes met als doel het wederom inbrengen van de woning in complex GSV
364 ,

726

Restaurae van het pand Torenlaan 1 ,

751

Ruiling van gronden aan de Koggewagen 54 en 56 met J.C van Ruyven te behoeve van het
creëren van een betere toegang tot nr. 54 ,

2.05 Inning belasngen
1045

Vaststelling van een verordening op de heﬃng en invordering van leges in de gemeente ,

1037-1043

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng en invordering van
begraafrechten ,
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1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1089-1092

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng en invordering van
hondenbelasng ,
1089
1090
1091
1092

1081

Vaststelling, wijziging en intrekking van een verordening op de heﬃng van opcenten op de
hoofdsom van personele belasng ,

1057

Vaststelling van verordeningen op de heﬃng van een plaatselijke belasng naar het
inkomen, periode 1917 t/m 1922, met jaarlijkse verhoging van het percentage ,

1059

Vaststelling van een verordening op de heﬃng van een bijzondere belasng wegens
gebouwde eigendommen aan de Torenlaan ,

1358

Vaststelling van een verordening op de heﬃng en invordering van keurloon voor de
keuring van vee en vlees ,

1048

Vaststelling van een verordening houdende de klasse-indeling van de gemeente voor de
heﬃng van de gemeentefondsbelasng ,

1044

Vaststelling van een verordening op de heﬃng en invordering van verlofsrecht voor de
verkoop van zwak-alcoholische drank ,

1357

Vaststelling van een verordening op de heﬃng van opcenten op de
gemeentefondsbelasng in de gemeente, met wijzigingen ,

2191

Besluiten tot het inhouden van de couponbelasng bij de uitbetaling van rente over reeds
gesloten en nog te sluiten geldleningen,
1934 - 1941.

1052-1056

Vaststelling van verordeningen op de heﬃng en invordering van opcenten op de
hoofdsom van grondbelasng ,
1052
1053
1054
1056
1055
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1084-1086

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng van besmeelijke ziektegelden ,
1084
1085
1086

1049-1051

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng en invordering van
precariorechten ,
1049
1050
1051

1087

Vaststelling van een verordening op de heﬃng van opcenten op de vermogensbelasng ,

1046

Vaststelling van verordening op de heﬃng van de omslag van het zoengeld in de
gemeente en de uitvoering daarvan ,

1088

Vaststelling van een verordening van het vermenigvuldigingscijfer voor de
ondernemersbelasng ,

1060-1072

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng en invordering van een
straatbelasng ,
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1070
1071
1072

1066

Vaststelling en wijziging van een verordening op de heﬃng en invordering van een
belasng op toneelvertoningen en andere openbare vermakelijkheden ,

1075-1080

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng en invordering van
reinigingsrechten ,
1075
1076
1077
1078
1079
1080
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1082

Vaststelling en wijziging van een verordening tot wijziging van de klasse-indeling van de
gemeente ten aanzien van de heﬃng van de personele belasng ,

1058

Vaststelling en wijziging van een verordening op de heﬃng en invordering van keurloon
voor de keuring van vee en vlees, het gebruik van de noodslachtplaats en van de vrijbank ,

1067-1069

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng en invordering van een
baatbelasng rioolaanleg ,

1047-1693

1067

Verordening baatbelasng rioolaanleg I

1068

Verordening baatbelasng rioolaanleg II

1069

Verordening baatbelasng rioolaanleg III

Vaststelling en intrekking van verordeningen op de heﬃng en invordering van
vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank ,
1047
1693

1073-1074

Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heﬃng en invordering van een
rioolbelasng ,
1073
1074

1356

Vaststelling en wijziging van een verordening op de heﬃng van onroerend-goedbelasng ,

1083

Aanwijzing van de grondslag voor de onroerend goed-belasng ,

2.06 Huisvesng
753

Verhuur van de woning in het nieuwe gemeentehuis (hotel Verver) ,

806

Bouw van een ambtswoning voor de burgemeester aan de Bussumerweg 2 ,

810

Verbouwing aan het woonhuis van het hoofd van de Openbare Lagere School aan de
Dorpsstraat 2 ,

807

Verbouwing van de ambtswoning voor de burgemeester aan de Bussumerweg 2 ,

797

Voorbereiding van plannen met betrekking tot de bouw van een nieuw gemeentehuis ,

808

Plegen van onderhoud van de ambtswoning voor de burgemeester aan de Bussumerweg
2,

798

Huur en gebruik van de percelen aan de Torenlaan 20 en 25a ten behoeve van de
gemeentelijke diensten ,

705

Verhuur en onderhoud van het oude gemeentehuis aan de Torenlaan 1 ,

701

Verhuur en onderhoud van de dienstwoning aan de Dorpsstraat 2 ,

815

Verbouwing van de gemeentelijke bergplaats aan de Brinklaan ,

800-802

Verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis aan de Torenlaan 20 ,
800
801
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802
799

Aankoop van het huis met ondergrond aan de Torenlaan 20 (het gemeentehuis) van E.
Dorrius ,

813

Bouw van gemeentewerf aan de Middenweg ,

811

Bouw van een dubbele ambtswoning voor de gemeentesecretaris en het hoofd van
gemeentewerken aan de Naarderweg 22d en 22e ,

809

Voorzieningen aan de ambtswoning voor de burgemeester aan de Bussumerweg 2 en
afwikkeling van de ﬁnanciële vergoeding aan de burgemeester bij het verlaten van de
woning in 1982 ,

803

Treﬀen van voorzieningen ten behoeve van jdelijke huisvesng van het personeel in
gebouwen aan de Dorpsstraat 8 en Noolseweg 1 ,

817

Verplaatsing van de gemeentekwekerij van de Stachouwerweg naar de hoek Schapendri
en Capienweg ,

320

Aankoop van een woning en grond aan de Noolseweg 1 van wijlen mw. E. DorriusSchuchart ten behoeve van uitbreiding van de kantoorruimte van gemeentelijke diensten ,

788

Aankoop van het landhuis met ondergrond aan de Torenlaan 50 van I.B.M ten behoeve
van de ingebruikneming als gemeentehuis ,

804

Indeling, inrichng en opening van het gemeentehuis ´Nederheem´aan de Torenlaan 50 ,

1230

Verkoop van het oude gemeentehuis aan de Torenlaan 20 aan Ampo-bouwsystemen B.V ,

812

Onderhoud van ambtswoning van de gemeentesecretaris aan de Naarderweg 30 ,

805

Aanpassing en verbouwing van het gemeentehuis aan de Torenlaan 50 ,

732

Verbetering van het perceel Dorpsstraat 2 ,

721

Verkoop van de woning met ondergrond, erf, tuin en schuur aan de Noolseweg 1 aan A.
van Keulen ,

816

Bouw van een bergruimte voor gemeentewerken aan het ´t Grachtje 2 ,

03 Taken
03.01 Openbare werken
1631

Staten van opgaven van openbare werken van algemeen of bijzonder belang ,

1514

Verlening van medewerking aan de onteigening door het provinciaal bestuur van NoordHolland van percelen grond ten behoeve van de verbetering van de rijksweg AmsterdamAmersfoort ,

1292

Vaststelling van de eisen waaraan de wegen in de gemeente moeten voldoen ,

2224-2223

Afsprakenlijstjes van vergaderingen ten behoeve van de aanleg van nutsleidingen in
deelplan Bijvanck-Zuid van het bestemmingsplan Oostermeent,
1972 - 1979.
2223
2224

2199

Bevat revisietekeningen van nutsleidingen

Verkavelingsplan van vlek E en F van de wijk Bijvanck ten behoeve van nutsbedrijven,
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1973 - 1976.
03.02 Bevolkingsadministrae en organisae verkiezingen
1764-1802

Registers van vertrokken personen ,
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
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1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
*1803
*1804
*1805
*1806
*1807
*1808
*1809
*1810
*1811
1632

Verstrekking van gegevens ten behoeve van de bevolkingsstasek aan het Centraal
Bureau voor de Stasek ,

1740-1751

Registers van ingekomen personen ,
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
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*1752
*1753
*1754
*1755
*1756
*1757
*1758
*1759
*1760
*1761
1155

Stukken betreﬀende de algemene volkstelling 1930 ,

1812-1812

Verblijfsregisters ,
1812

1

*1813

1

*1162

Verlening van verblijfvergunningen aan vreemdelingen ,

*1161

Opgave van in Blaricum verblijvende vreemdelingen aan het Ministerie van Juse c.q. de
Vreemdelingendienst ,

1814-1814

Registers van vreemdelingen ,
1814

1

*1815
*1816
1152

Vaststelling van regels voor het beheer van het bevolkingsregister ,

*1144

Opneming van vondelingen in het bevolkingsregister ,

2159

Register van toevallige geboorten en toevallig overlijden,
1942 - 1955.

1147

Vaststelling van een regeling voor kosteloze huwelijksvoltrekking ,

1156

Stukken betreﬀende de algemene volkstelling 1947 ,

1651

Verdeling van de gemeente in stemdistricten ,

1633

Staten houdende leeijdsopbouw en kerkelijke gezindte van de bevolking van de
gemeente ,

1151

Registrae van verplaatste personen in verband met de watersnoodramp van 1 februari
1953 ,

1157

Stukken betreﬀende de algemene volkstelling 1960 ,

48-52

Processen-verbaal van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van NoordHolland ,
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48
49
50
51
52
1654-1658

Processen-verbaal van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ,
1654
1655
1656
1657
1658

1148

Vaststelling van de verordening inzake de openstelling van het bureau burgerlijke stand ,

1145

Aanwijzing door de minister van Juse van de gemeente Blaricum als gemeente waarin
de akten van de burgerlijke stand worden ingeschreven in losbladige registers ,

1158

Stukken betreﬀende de algemene volkstelling 1971 ,

1149

Vaststelling van gedragslijnen voor de verstrekking van inlichngen uit het
bevolkingsregister ,

1359

Overname van de vreemdelingenadministrae van het Korps Rijkspolie groep Blaricum ,

823

Automasering van de bevolkingsadministrae ,

1629

Processen-verbaal van de verkiezing van leden voor het Europees Parlement ,

03.03 Openbare orde en zedelijkheid
1131-1133

Vaststelling en wijziging van de algemene polieverordening ,
1131

Algemene Polieverordening (1916)

1132

Algemene Polieverordening (1958) en nadere regelen

1133

Wijzigingnummers 1t/m 17

2105

Vaststellen van aantal verkooppunten voor kleinhandel in Sterke drank en beteugeling van
den openbare dronkenschap,
1921 - 1935.

1469

Verlening van vergunningen tot het leggen van waterleidingen voor het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland ,

1500

Wijzigen van de periode waarin kermis wordt gehouden ,

1922

Verlening van vergunningen voor het hebben van voorwerpen op of gebruiken van
openbare grond door derden ,

1486

Verlenen van een vergunning aan N.P. Truijens voor de aanleg en het gebruik van een
radiodistribuenet in Blaricum ,
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2064

Aanstelling, detachering en huisvesng van rijksveldwachters in Crailoo,
1933 - 1941.

1714

Vaststelling van een verordening regelde de eisen van benoembaarheid en de bezoldiging
van de veldwachters in de gemeente ,

1661

Vergunning tot wederopzegging tot het doen leggen en hebben van een trooir
gedeeltelijk op gemeentegrond voor perceel Schoolstraat 2 ,

1722

Verlening van medewerking aan de inkwarering van soldaten in de gemeente ,

1163

Vaststelling van een verordening op de inrichng en het houden van slaapsteden ,

2051

Instellen van regels en inventarisae, registrae en evacuae van vee,
1939 - 1940.

1138

Aanwijzing van een gedeelte van het gemeenteterrein aan de Bergweg, hoek Verlengde
Mosselweg tot standplaats voor woonwagens ,

2063

Verstrekken van vergunningen tot rijden met auto's alsmede maatregelen verstrekken van
benzine en andere stoﬀen,
1940 - 1941.

2058

Aanstelling als huismeester bij de omroep, aanmelding als lid van de NederlandschDuitsche Kultuurgemeenschap en enkele persoonlijke bescheiden van P. Kaufmann,
rijksduitser,
1940 - 1942.

2062

Maatregelen van de bezeer ten aanzien van het houden van duiven,
1940 - 1942.

1924

Stukken betreﬀende bemoeienissen van de burgemeester met de door de bezeer
ingestelde avondklok ,

1721

Maatregelen en mededelingen van de burgemeester bij het begin van de tweede
Wereldoorlog ,

2116

Verklaringen van o.a. artsen, onderwijzend personeel en ambtenaren inzake niet-jood
zijn.,
1940.

1723

Uitgeschreven radioberichten in de maanden mei en juni 1940 ,

1135

Uitvoering van het verbod op en ontbinding van verenigingen en polieke parjen
gedurende de bezengsjd ,

1159

Treﬀen van maatregelen ten aanzien van joden ,

2055

Hulpverlening aan J.C. Klopmeier naar aanleiding van brand in zijn
schoenmakerswerkplaats, rijksduitser,
1942 - 1947.

2078

Onderzoek naar vrijstelling radiobezit van alsmede een noe inzake verzoek tot
naturalisae door H.H. Toben, rijksduitser,
1943 - 1948.

1130

Instruces van de gewestelijk poliepresident Amsterdam aan het hoofd van polie
betreﬀende de openbare orde ,
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1134

Bekendmakingen van het militaire gezag inzake de openbare orde ,

2056

Onderzoek naar M.C. Borchers, rijksduitse,
1944 - 1948.

1141

Beëindiging van het beheer van vijandelijk vermogen en van ondersteuning van de
gezinnen van geïnterneerde polieke delinquenten ,

2079

Onderzoek naar G. Ehlen, rijksduitse,
1946 - 1947.

2077

Stukken betreﬀende het onderzoek naar B. Schischkin, V. Karalli en G. Lissowski,
rijksduitsers,
1946 - 1948.

2059

Onderzoek naar R.W. Weitzenbock, rijksduitser,
1947 - 1948.

2083

Onderzoeken naar C.H. Bergmann, W. Schroeder, J.J. Kupperman en N.I. Meijer,
rijksduitsers en vreemdelingen,
1947 - 1948.

2074

Onderzoek naar en uitzeng van G.P.H. Neumann, rijksduitser,
1947.

2164

Vaststellen van de verordening ex. art. 10 van de Drankwet en toestemming vragen aan de
Kroon om het maximaal toegestane aantal drankwetvergunningen te verhogen tot acht,
1950 - 1968.

115-1716

Jaaroverzichten van de Rijkspolie, groep Blaricum, uitgebracht door de
groepscommandant aan de burgemeester ,
115
1716

1921

Verlening van vergunningen voor het plaatsen van benzinepompen ,

1512

Vaststelling van een verordening betreﬀende het plaatsen van benzinepompen e.d. op of
aan de openbare weg ,

1150

Verlening van vergunning voor het aanbrengen van een vlonder in de afwateringssloot
Achter Capien voor K. Veenstra ,

1513

Verlening van een vergunning voor het leggen enz. van gasleidingen met bijbehorende
werken aan de N.V. Nederlandse Gasunie ,

1167

Vaststelling van een drank- en horecaverordening ,

1139

Instelling van een schutbank voor loslopend vee ,

03.04 Volksgezondheid
03.04.01 Organisae van de gezondheidszorg
2101-2100

Lijsten van in de gemeente gevesgde geneeskundigen waaronder artsen, tandartsen,
apothekers, drogisterijen en vroedvrouwen alsmede meldingen van vesging.,
1927 - 1973.
2101
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2100
1176

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Bussum betreﬀende de
opname en verpleging van personen die lijden aan besmeelijke ziekten ,

2179

Verlenen van een eenmalige subsidie van 20 cent per inwoner aan Schng 'Het
Tubercelose Opsporingsfonds', ook bekend als het 'Dr. Hulscherfonds',
1948 - 1950.

2099-2106

Verslag en rapport betreﬀende het Bevolkingsonderzoek op TBC gehouden van 12 tot en
met 22 maart 1951,
1951 - 1956.
2099
2106

1177

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Hilversum betreﬀende
de opneming en verpleging van personen die lijden aan besmeelijke ziekten ,

2165

Vaststellen van de Verordening betreﬀende de bestrijding van raen en muizen,
1960.

2107

Verslag en rapport betreﬀende het Bevolkingsonderzoek op TBC gehouden van 6 tot en
met 10 december 1965,
1962 - 1966.

1531-1532

Verlening van medewerking aan de keuze van de locae voor de bouw van een algemeen
streekziekenhuis voor het Gooi-Noord ,
1531
1532

1668

Bouw van een gezondheidscentrum in de Bijvanck ,

2171

Resultaten van een door het Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch Hygienisch
gebied uitgevoerd bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker,
1976 - 1978.

1530

Overdracht van de bevoegdheid en uitvoering van arkel 15 wet ambulancevervoer aan
het gewest Gooi- en Vechtstreek ,

03.04.02 Toezicht op producten
1171

Vaststelling en wijziging van een verordening op de keuring van waren ,

1172

Vaststelling van nadere regels ingevolge het Melkbesluit betreﬀende de
vergunningverlening voor melkverkopers ,

1170

Vaststelling en intrekking van verordening op de keuring van vee en vlees ,

1174

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling inzake schng en exploitae van een
destructor in Purmerend ,

1168

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Bussum, Huizen, Laren
en Naarden inzake de instelling van een gemeenschappelijke dienst voor de keuring van
vee en vlees ,

1173

Vaststelling, wijziging en intrekking van een verordening op de keuring van waren ,
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03.04.03 Drinkwatervoorzieningen
1184

Aansluing bij het provinciaal waterleidingbedrijf ten behoeve van de watervoorziening in
de gemeente ,

2117

Treﬀen van maatregelen voor de instandhouding van de drinkwatervoorziening in
oorlogsjd (noodwatervoorziening),
1943 - 1945.

2156

Provinciaal waterleidingbedrijf Noordholland Aanleggen, hebben en onderhouden van
waterleidingen ,
1964 - 1972.

03.04.04 Begraven en begraafplaatsen
1180

Vaststelling van verordeningen voor de Algemene Begraafplaats ,

1181

Onderhoud en uitbreiding van de Algemene Begraafplaats ,

1179

Opgave van oorlogsgraven van militairen en slachtoﬀers in de gemeente ten behoeve van
landelijke registrae en eventuele overbrenging ,

1178

Benoeming en ontslag van gemeentelijke lijkschouwers ,

1182

Verlening van medewerking aan de uitbreiding van de rooms-katholieke begraafplaats ,

03.05 Milieubeheer
03.05.01 Verlening van Hinderwetvergunningen
1925

Hinderwetvergunning voor het oprichten en uitbreiden van een zuivelfabriek, Achterom
14 aan wed. J. Kooij ,

1960

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een graanmalerij, Langeweg 8 aan P.J. van
Breemen ,

1959

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een stoomwasserij, Langeweg 2b aan C. den
Bouwmeester ,

1996

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een elektromotor in de bakkerij, Torenlaan
23 aan W. Kots ,

1953

Hinderwetvergunning voor het uitbreiden van een bakkerij, Huizerweg 13 aan N.G. Enzlin ,

1941

Hinderwetvergunning voor het oprichten en uitbreiden van een zuivelfabriek, Eerste
Molenweg 1a aan De Goede Verwachng ,

1951

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een brood- en banketbakkerij, Huizerweg 6
aan J.W.A. Frank ,

1992

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een autobedrijf, Torenlaan 2-4 aan J. van
Mill ,

1930

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een slagerij, Angerechtseweg 4 aan B. Tak ,

1979

Hinderwetvergunning voor het oprichten van en uitbreiden van een brood- en
banketbakkerij, Raadhuisstraat 26 aan G.C.W. Post ,

1952

Hinderwetvergunning voor het oprichten, uitbreiden en wijzigen van een benzinepompinstallae, Huizerweg 8 aan Shell Nederland NV ,
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1931

Hinderwetvergunning voor het uitbreiden van een mmerwerkplaats, Binnenweg 1a aan
Fecken BV ,

1936

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een benzinepompinstallae, Dorpsstraat
11a aan de Bataafsche Importmaatschappij ,

1963

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een slagerij, Meentweg 2 aan J.C. van
Breemen ,

1994

Hinderwetvergunning voor het uitbreiden van een bakkerij, Torenlaan 8 aan B.E. Buhrs en
J.A. v.d. Werf ,

1929

Hinderwetvergunning voor het oprichten van en smederij, Angerechtseweg 3a aan H. van
der Koot ,

1946

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een graanmalerij, Heerschopweg 4 aan L.
Vos Hzn. ,

1991

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een banketbakkerij, Schoolstraat 6 aan
D.T.F.M. van Neer ,

1972

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een ondergrondse benzine-bewaarplaats,
Naarderweg 11 aan Sinclair Petroleum Company S.A. ,

1973

Hinderwetvergunning voor het oprichten en uitbreiden van een autobedrijf, Naarderweg
15-17 aan Shell Nederland NV ,

1978

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een slagerij Raadhuisstraat 18 aan J. Raven ,

1987

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een smederij, Schoolstraat 21 aan W.N.M.
Rozendaal en W.N. Vos ,

1926

Hinderwetvergunning voor het veranderen van de zuivelfabriek in een meubelfabriek,
Achterom 14 aan P.A. Loman ,

2001

Hinderwetvergunning voor het plaatsen van een luchtdrukhamer in de smidse, Brinklaan
10 aan H. van den Bergh ,

1927

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een houtbewerkingsinrichng en een
aluminiumgieterij, Achterom 14 aan H.P. de Bruijn ,

1934

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een benzinepompinstallae, Bussumerweg
4 aan Shell Nederland NV ,

1939-1940

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een essencefabriek, Eerste Molenweg 1a
aan Jean A. du Croq CV ,
1939
1940

1933

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een houtbewerkingsinrichng,
Bussumerweg 4 aan A.J. Duurland ,

1971

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een werkplaats voor scheepsmodellen,
Mosselweg 32 aan H. Brood ,

1954

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een ceramisch-technische inrichng,
Huizerweg 17 aan A.J.M. Ox ,
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1993

Hinderwetvergunning voor het uitbreiden en wijzigen van een autobedrijf, Torenlaan 2-4
aan J. van Mill (Esso Nederland BV) ,

1928

Hinderwetvergunning voor het oprichten en uitbreiden van een weverij, Achterom 14 aan
A. Hendriksen ,

1942

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een petroleuminstallae, Eerste Molenweg
4 aan Shell Nederland NV ,

1962

Hinderwetvergunning voor het oprichten van brandstoﬁnstallaes, Mahijssenhoutweg
41 aan W.A. Kruimel ,

1974

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een menginirichng van vloeistoﬀen,
Noolseweg 61 aan J.T.W.J. Mutsers ,

1957

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een brandstoﬁnstallae, Kerklaan 15 aan
H.J. Rigter ,

1983

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een inrichng voor het bewaren en mengen
van vloeistoﬀen, aan de Schapendri hoek Ekelshoek ,

1932

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een motorbrandstoﬁnstallae, Brinklaan 6
aan H. van den Bergh ,

1995

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een autobedrijf, Torenlaan 12c aan Shell
Nederland NV ,

1970

Hinderwetvergunning voor het uitbreiden en wijzigen van een mmerwerkplaats,
Molenveenweg 22 aan A.R. Mulders ,

1950

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een patates-fritesbakkerij, Huizerweg 4 aan
J.G. van Driel ,

1969

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een petroleuminstallae, Molenveenweg 20
aan Shell Nederland NV ,

1958

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een vuilnisstortplaats, Lage Naarderweg aan
B&W van de gemeente Blaricum ,

1938

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een patat-fritesbakkerij, Eemnesserweg 7
aan E. Krijnen ,

1980

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een opslagplaats voor brandbare
vloeistoﬀen en een röntgenkamer, Rijksstraatweg 1 aan het ziekenhuis Hoog-Laren ,

1955

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Kerklaan 5 aan C.G.
Rigter ,

1990

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Singel 18 aan J. de
Gooijer ,

1965

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Meentweg 6 aan E.H.
Bakker ,

1961

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Langeweg 15 aan T.
Borsen ,

1981

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een petroleuminstallae, Ruyschendaal 7
aan Shell Nederland NV ,
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1985

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Schapendri 35b aan H.
Boersen ,

1986

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Schapendri 47 aan L.
Borsen ,

1910

Hinderwetvergunning voor hert oprichten van een vijzelgemaal en een
rioolwaterzuiveringsinrichng, Capienweg aan de Rioolwaterzuiveringsinrichng
'Gooiergracht' ,

1945

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een spuiterij en uitdeukerij, Ekelshoek 19
aan J. Albers ,

1956

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Kerklaan 13 aan wed. M.
de Jong-v.d. Bremer ,

1989

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een garage, Singel 17 aan mej. W.A.
Kruimel ,

1997

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een houtbewerkingsinrichng, Tweede
Molenweg 24 aan C.G. Jacobs ,

1964

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een snijafdeling voor polyetherschuim,
Meentweg 4a aan T. de Koning ,

1966

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een autobeklederij, Meentweg 27a aan J.C.
Nelemans ,

1998

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een hooivenlator, Venenweg 1 aan A. van
Klooster ,

1937

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een petroleuminstallae, Draverspad 4 aan
Shell Nederland NV ,

1976

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een infraroodstraler-installae bij de veestal
op de Oostermeent aan P.T. De Leeuw ,

1967

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een mmerwerkplaats, Meentweg 33 aan
B.C. Steenbeek ,

1944

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een inrichng voor fotoafwerking, Ekelshoek
17 aan F.J.M. van Beem ,

1984

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een gasdruk-regel-en meetstaon,
Stachouwerweg hoek Schapendri aan B&W van de gemeente Huizen ,

1982

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een gasdruk-regel-en meetstaon, ´t Schaar
aan B&W van de gemeente Huizen ,

1999

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een gasdruk-regel-en meetstaon, Viersloot
aan B&W van de gemeente Huizen ,

1968

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een revisie-construcebedrijf voor
transportwerktuigen annex stalling, Meentweg 37a aan P.A. Lanphen ,

1935

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een supermarkt, Dorpsstraat 5 aan P. Tates ,

1975

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een rioolgemaal ten noorden van de Noord
aan B&W van de gemeente Blaricum ,
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1947

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een supermarkt, Hooibrug 1 aan C.H. van
der Kraats ,

1977

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een gasdruk-regel-meetstaon nabij
Piepersweg aan B&W van de gemeente Huizen ,

1943

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een plaatwerkerij en spuiterij, Eerste
Molenweg 22 aan R.P. Klaver ,

1949

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een restaurant, Huizerweg 3 aan H.
Veerman ,

1948

Hinderwetvergunning voor het oprichten van een slagerij, Hooibrug 10 aan T. van der
Roest ,

03.05.02 Verwijdering van afvalstoﬀen
1186

Gunning van het ophalen van haardas en vuilnis aan daartoe in aanmerking komende
gegadigden ,

1185

Vaststelling van een verordening betreﬀende het bewaren en ter beschikking stellen van
afval van levensmiddelen en dierlijke afvallen en kadavers ,

1187

Wijziging van de Algemene Polieverordening in verband met de invoering van
huisvuilemmers ,

1189

Treﬀen van voorzieningen ten behoeve van de gemeentelijke vuilstortplaats ,

1188

Aangaan van een overeenkomst met H. van der Heiden voor het storten van huisvuil in de
zandafgraving aan de Lage Laarderweg ,

1191

Aangaan van een overeenkomst met de gemeente Hilversum inzake het afvoeren van
vuilnis door de V.A.M. ,

1190

Reorganisae van de reinigingsdienst en de wijze van ophalen van vuilnis ,

1192

Deelname aan een regionale organisae van het gewest Gooi en Vechtstreek voor het
ophalen en verwerken van afvalstoﬀen ,

2203

Onderzoek naar de formaldehydeconcentrae in scholencomplex De Bijvanck aan
Levensboom 2-12,
1977 - 1978.

03.05.03 Riolering en zuiveringsinstallae
03.05.03.01 Aanleg van riolering
1373

Plan en bestek en voorwaarden voor de aanleg van riolering in de gemeente ,

1253-1370

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Stachouwerweg ,
1370
1253

1372

Verbetering van de riolering in de Kerklaan ,

1371

Doortrekking van de riolering langs de Veenenweg tot de Gooijergracht ,

1374

Uitbreiding en verbetering van de riolering in de gemeente ,

1368

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Eemnesserweg ,
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1369

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Torenlaan en Huizerweg ,

1375

Aanleg van riolering in de Gooijergracht, Dorpsstraat, Brinklaan, Kerklaan, Veenenweg en
Torenlaan ,

2210-2214

Aanleggen, vervangen en renoveren van riolering,
1938 - 1978.
2214

Tekeningen ten behoeve van wijzigingen van het rioleringsplan en
het bijbehorende bestemmingsplan

2202

Tekeningen ten behoeve van de uitbreiding en revisie van riolering
in de gemeente Blaricum

2198

Opstellen van het rioleringsplan Bijvanck-Zuid (bestek III-74) en
aanleggen van twee rioolgemalen aan de Viersloot en de Noord in
de wijk Bijvanck

2208

Bestek (nummer 5) en tekening inzake de aanleg van riolering en
wegen in het uitbreidingsplan Bouw- en Molenvenen

2211

Bestek (nummer 3) voor de aanleg en riolering van een gedeelte
Bergweg

2209

Bestek (nummer 2) en tekening inzake de aanleg van riolering en
reconstruce van de wegverharding in de Professor van Reeslaan

2213

Tekeningen ten behoeve van wijzigingen van het rioleringsplan en
het bijbehorende bestemmingsplan

2212

Rioleringsplan van vlek C in de wijk Bijvanck, behorend tot het
bestemmingsplan Oostermeent

2206

Bestek (nummer 5) voor de aanleg van riolering en reconstruce
van de wegverharding in de Englaan (Enghlaan)

2235

Bestek nr. III-1974 voor het vervaardigen van de mechanische
en electrische installaes voor rioolgemalen A, A1, D en G in de
gemeenten Huizen en Blaricum

2210

Bestek (nummer 1) voor de aanleg van riolering en reconstruces
van de wegverharding in de Eemnesserweg

1250

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Schapendri, de Kerklaan,
het Fransepad en de Eemnesserweg ,

2137

Openbare aanbesteding voor het leggen van een riolering, het maken van
huisaansluingen, straatkolken, herstraten, met bijkomende werken enz. in de
Raadhuisstraat en diverse straten en wegen,
1952.

2141

Bestek en voorwaarden van de Openbare aanbesteding voor het aanleggen van riolering
en wegen met bijkomende werken in de Fransepad en omliggende wegen,
1953 - 1973.

1239

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in diverse straten en wegen en
het Fransepad, eerste gedeelte ,
Pagina 54

1260

Aanleg van een automasche pompinstallae aan het eindpunt van de riolering nabij de
Gooijergracht ,

1244

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Naarderweg en diverse
straten ,

1252

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Schoolstraat,
Raadhuisstraat, Meentweg en William Singerweg ,

1243

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Meentweg,
Angerechtseweg, Mosselweg, Langeweg en enkele andere wegen ,

1254

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Verbindingsweg en een
gedeelte van de Zwaluwenweg ,

1255

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Vliegweg, Sayerweg,
Zwaluwenweg, Korte Vliegweg, Verbeeklaan en gedeelte Noolseweg ,

1510

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding van een gedeelte in de
Verbindingsweg bij de bejaardenwoningen ,

1275

Aanleg van riolering en wegen bij de Bergweg ,

1511

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Waterschapslaan ,

2138

Opdracht tot het verrichten van rioleringswerken en het aanbrengen van een
puinfundering met slijtlaag in het gedeelte Capienweg tussen Schapendri en
Achtercapien, dempen sloot alsmede oplossen geschil met Zuiveringschap R.W.Z.I.
inzake herbestraten beschadigd weggedeelte Cappitenweg,
1963 - 1984.

1245

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in een gedeelte van de
Noolseweg en een gedeelte van de Dr. Catzlaan ,

1251

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in het gedeelte van de
Schapendri tussen de Eemnesserweg en Capienweg ,

1293

Aanleg van riolering en verbetering van een gedeelte van de Eemnesserweg ,

1261

Aanleg van een persleiding ten behoeve van de aansluing van het ziekenhuis Hoog Laren
op de riolering van de gemeente Laren ,

2135

Openbare aanbesteding voor de aanleg van riolering en verbetering van een gedeelte van
de Eemnesserweg,
1965.

1246

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Noolseweg, tussen de Dr.
Catzlaan en het Koloniepad ,

1247

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in een gedeelte van de Dr.
Catzlaan en Onder den Dael ,

2149

Verbetering van de riolering van de Waterschapslaan,
1969.

1294

Aanleg van riolering en van wegverharding in het Domein ,

1232

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Bergweg ,
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2127

Aanleg van riolering en reconstruces van de verharding, met bijkomende werken, in het
Bergweg,
1970.

1242

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in het gedeelte van de
Mahijssenhoutweg tussen de Noolseweg en Onder den Dael ,

1258

Wijziging van het centraal rioleringsplan ,

2148

Aanleg van riolering en construces van de wegverharding, met bijkomende werken, in
het plan Stachouwerweg II,
1971.

2133

Aanleg van riolering en aanleg van verharding, met bijkomende werken, van een gedeelte
Bergweg, tussen Bergweg en Singel,
1972.

2147

Aanleg van de riolering met bijkomende werken, in de Professor van Reeslaan, tussen
het Koloniepad en de Tafelbergweg en een gedeelte Tafelbergweg tussen Professor van
Reeslaan en Onder den Dael,
1972.

2145

Aanleg van de riolering en reconstruces van de wegverharding, met bijkomende werken,
in de Professor van Reeslaan tussen Torenlaan en Tafelbergweg,
1972.

1249

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in het gedeelte Prof.
van Reeslaan, tussen het Koloniepad en de Tafelbergweg en een gedeelte van de
tafelbergweg ,

2131

Openbare aanbesteding van de aanleg van riolering in en reconstruces van de
wegverharding, met bijkomende werken in de Boslaan, tussen Bussummerweg en Dr.
Catzlaan.,
1975 - 1976.

2134

Openbare aanbesteding voor de aanleg van riolering in en reconstruces van de
wegverharding, met bijkomende werken in de Englaan, tussen Bussummerweg en Dr.
Catzlaan.,
1975 - 1976.

1237

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Bussummerweg tussen de
Torenlaan en Boslaan ,

1236

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Boslaan, tussen de
Bussummerweg en de Dr. Catzlaan en in een gedeelte van de Dr. Catzlaan ,

2139

Openbare aanbesteding van de aanleg van riolering in en reconstruces van de
wegverharding, met bijkomende werken in de Bussummerweg, tussen Torenlaan en
Boslaan, het (ver)plaatsen van lichtmasten en een plaegrond van over te nemen
percelen grond,
1975.

1256

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Wallandlaan, tussen de
Torenlaan en Noolseweg ,

1238

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Dwarslaan, tussen de
Huizerweg en Bloemlandseweg ,
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2129

Openbare aanbesteding van de aanleg van riolering in en reconstruces van de
wegverharding, met bijkomende werken in de Bierweg, tussen Naarderweg en Witzand,
1976 - 1977.

1233

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Bierweg, tussen
Naarderweg en Witzand ,

1248

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Oude Huizerweg, tussen
de Huizerweg en Dwarslaan ,

1241

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in het Huizerhoogt ,

1235

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Bloemlandseweg, tussen
de Bierweg en de Dwarslaan ,

2144

Aanleg van de riolering en reconstruces van de wegverharding, met bijkomende werken,
in de Oude Huizerweg tussen Huizerweg en Dwarslaan,
1976.

2136

Openbare aanbesteding van de aanleg van riolering in en reconstruces van de
wegverharding, met bijkomende werken in de Dwarslaan, tussen Huizerweg en
Bloemlandseweg,
1976.

1234

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in het Bierwegpaadje ,

1259

Opstellen van een regenberekening voor het rioolstelsel ,

2130

Openbare aanbesteding van de aanleg van riolering in en reconstruces van de
wegverharding, met bijkomende werken in de Bloemlandseweg, tussen Bierweg en
Dwarslaan.,
1977.

2128

Openbare aanbesteding van de aanleg van riolering in en reconstruces en uitbreiding
van de wegverharding in het Bierwegpaadje, tussen Bierweg en Bussummerweg.,
1977.

1240

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Holleweg ,

1264

Aanwijzing bij Koninklijk Besluit van de rioleringswerken in de gemeente Blaricum als
werken van openbaar belang ,

1257

Aanleg van riolering en reconstruces van wegverharding in de Woensbergweg ,

2140

Bestek en voorwaarden van de Openbare aanbesteding voor het aanleggen van riolering
en wegen met bijkomende werken ten behoeve van 17 woningen in de Eerste Molenweg,
1979.

2150

Aanleg van riolering en het reconstrueren van de verharding, met bijkomende werken, in
het Witzand,
1979.

03.05.03.02 Aansluing op de riolering
1194-1711

Vergunning voor aansluing op de gemeentelijke riolering ,
1194

Nummers 1 t/m 49

1195

Nummers 50 t/m 99
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1196

Nummers 100 t/m 149

1197

Nummers 150 t/m 199

1198

Nummers 200 t/m 249

1199

Nummers 250 t/m 299

1200

Nummers 300 t/m 349

1201

Nummers 350 t/m 399

1202

Nummers 400 t/m 449

1203

Nummers 450 t/m 499

1204

Nummers 500 t/m 549

1205

Nummers 550 t/m 599

1206

Nummers 600 t/m 649

1207

Nummers 650 t/m 699

1208

Nummers 700 t/m 749

1209

Nummers 750 t/m 799

1210

Nummers 800 t/m 849

1211

Nummers 850 t/m 899

1212

Nummers 900 t/m 949

1213

Nummers 950 t/m 999

1214

Nummers 1000 t/m 1049

1215

Nummers 1050 t/m 1099

1216

Nummers 1100 t/m 1149

1217

Nummers 1150 t/m 1199

1218

Nummers 1200 t/m 1249

1219

Nummers 1250 t/m 1299

1220

Nummers 1300 t/m 1349

1221

Nummers 1350 t/m 1399

1222

Nummers 1400 t/m 1449

1223

Nummers 1450 t/m 1499

1703

Nummers 1550 t/m 1589

1704

Nummers 1590 t/m 1599

1705

Nummers 1600 t/m 1609

1706

Nummers 1610 t/m 1624

1707

Nummers 1625 t/m 1649
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1708

Nummers 1650 t/m 1699

1709

Nummers 1700 t/m 1749

1710

Nummers 1750 t/m 1799

1711

Nummers 1800 t/m 1825

1224

Nummers 1500 t/m 1549

1231

Vergunning voor aansluing op de gemeentelijke riolering voor diverse percelen ,

1664

Register (chronologisch) van afgegeven vergunningen voor het hebbben van een
aansluing op de gemeentelijke riolering ,

2142

Aansluiten van woningen Koloniepad op de riolering,
1968.

1193

Index op de afgegeven vergunningen voor aansluing op de gemeentelijke riolering,
alfabesch op perceel met verwijzing naaar het rioolaansluitnummer ,

03.05.03.03 Lozing en reiniging van rioolwater
1360-1367

Verbetering van de afvoer van rioolwater door de Gooijergracht in samenwerking met de
gemeente Laren ,
1366
1367
1361
1360

1262

Oprichng van een rioolwaterzuiveringsinrichng in samenwerking met de gemeente
Laren ,

1364

Aankoop, onderhoud een verkoop van een volautomasche windwatermolen ter
verkrijging van betere en regelmage lozing vanuit de Gooijergracht ,

2184-2183

Gemeenschappelijke regeling Rioolwaterzuiveringsinrichng Gooiergracht,
1954 - 1974.
2183

Goedkeuren van een overeenkomst tussen de
Rioolwaterzuiveringsinrichng Gooiergracht en de gemeente
Eemnes inzake de lozing en zuivering van afvalwater uit de
gemeente Eemnes

2184

Goedkeuren van een overeenkomst, inclusief latere wijziging,
tussen de Rioolwaterzuiveringsinrichng Gooiergracht en de
gemeente Hilversum inzake de afvoer van gezuiverd rioolwater
naar de Gooiergracht

131

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Laren voor het schten
en in stand houden van een rioolwaterzuiveringsinrichng ,

2195-2194

Bestektekeningen inzake de bouw van de rioolwaterzuiveringsinsallae aan de
Gooiergracht,
1959 - 1965.
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2196

Tekeningen met nummers 4, 5, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 39,
40, 41, 42, 44, 47 en 48 behorend bij bestek 4

2195

Tekeningen met nummers 21 tot en met 25, 34 en 36 behorend bij
bestek 4

2194

Tekeningen met nummers 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 en 43 behorend bij bestek 4,
1959.

2087

Aanleg en onderhoud van beplanng op het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinrichng
Gooiergracht (RWZI),
1960 - 1961.

1362

Bekendmaking van plannen tot aankoop van gronden van parculieren ten behoeve van
de verbreding van de Gooijergracht ,

1363

Toepassing van arkel 12 van de Waterstaatswet 1900 (verandering aanbrengen in de
toestand van onroerende goederen) ten aanzien van drie percelen in verband met de
verbreding van de Gooijergracht ,

2090

Onderhoud en vernieuwing beplanng, het doen van grondboringen en opmengen
voor weg 27 rijkswegenplan 1968, het inrichten van het baggerspeciedepot,
plaatsen van een hekwerk en tegelwerk bij vijzelgemaal op het terrein van de
Rioolwaterzuiveringsinrichng Gooiergracht (RWZI),zzzz,
1964 - 1976.

2088

Verhuur en onderhoud van de dienstwoning op het terrein van de
Rioolwaterzuiveringsinrichng Gooiergracht (RWZI) gelegen aan de Capienweg 61 en 63,
1967 - 1977.

2091

Omlegging van een toevoerriool en plaatsing van duikers voor het bouwrijp maken voor
bestemmingsplan Bouwvenen en de bouw van een veebrug over de Gooiergracht,
1970 - 1978.

2000

Verkrijging van een hinderwetvergunning van GS voor het oprichten van een rioolgemaal,
Viersloot-Veurhuis aan de gemeente ,

1507

Vaststelling van een lozingsverordening ,

03.06 Ruimtelijke ordening
2121

Kaart van Bestemmingsplan Uitbreidingsplan, Sece A, Schaal 1:2500. Vastgesteld bij
Raadsbesluit van 15 februari 1915,
1915.

2124

Kaart van Bestemmingsplan Uitbreidingsplan, Sece A, Schaal 1:2500. Vastgesteld bij
Raadsbesluit van 26 februari 1915,
1915.

2122

Kaart van Bestemmingsplan Uitbreidingsplan, Sece B, Schaal 1:2500. Vastgesteld bij
Raadsbesluit van 26 februari 1915,
1915.

1265

Opstellen van een ontwerp-uitbreidingsplan voor de gemeente ,

1277

Goedkeuring van het verkavelingsplan van het terrein" Lanhus" ,

1283

Goedkeuring van het verkavelingsplan voor het terrein van H. Calis aan de
Waterschapslaan ,
Pagina 60

1266-1267

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van GS voor het uitbreidingsplan in hoofdzaak
en in onderdelen voor het hele gebied van de gemeente ,
1266

Voorbereiding uitbreidingsplan, vaststelling door GS en
gedeeltelijke goedkeuring door de Kroon

1267

Aanpassing van het uitbreidingsplan op de punten waaraan de
Kroon zijn goedkeuring onthouden hee

2119

Kaart van het Bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in Onderdelen". Blad 1 van 2, schaal
1:2500. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord Holland DD. 10 januari
1951, 15 augustus 1951 en bij Koninklijk Besluit van 8 januari 1953, Bestemming van de
terreinen.,
1951 - 1953.

2120-2123

Kaart van het Bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in Onderdelen". Blad 2 van 2, schaal
1:2500. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord Holland DD. 10 januari 1951,
15 augustus 1951 en bij Koninklijk Besluit van 8 januari 1953,
1951 - 1953.
2120
2123

1274

Vaststelling van de schadevergoedingsverordening van de gemeente ,

2238

Ontwerp-uitbreidingsplan en nota over de verwachte woningbehoee tot 1980 in
verband met de voorgenomen vaststelling van bebouwingsvoorschrien voor de
bebouwde kom ex art. 43 van de Woningwet,
1954 - 1958.

1284

Bouwrijp maken van een terrein gelegen aan de Stachouwerweg ,

1268

Wijziging van het uitbreidingsplan-in-onderdelen ten aanzien van de Blaricummer Engh en
van het industrieterrein nabij de Schapendri en Stachouwerweg ,

50a

Bouwrijp maken van een terrein aan de Blaricummer Engh (aanleg van wegen en
riolering) ,

1647

Bouwrijp maken van gronden gelegen nabij de Stachouwerweg ,

1269

Wijziging van het uitbreidingsplan-in-onderdelen ten behoeve van de oprichng van een
rioolwaterzuiveringsinrichng aan de Gooijergracht ,

1694a

Vaststelling van een verordening regelende het gebruik van gebouwen en terreinen in de
bebouwde kom ,

1277a

Wijziging van het uitbreidingsplan-in-onderdelen ten behoeve van het plan Stachouwer II ,

1270

Wijziging van het uitbreidingsplan-in-onderdelen voor diverse plaatsen in de gemeente ,

2172

Verlenen van sloopvergunningen voor diverse kleine opstallen aan de Bussummerweg
16a; pand 'De Dennen' aan de Oranje Nassaulaan 1; woning aan de Zwaluwenweg 18,
1961 - 1971.

2166

Indienen van een bezwaarschri bij Gedeputeerde Staten van Utrecht inzake het
ontwerp-uitbreidingsplan Laarderweg van de gemeente Eemnes, dat leidde tot
onthouding van goedkeuring voor het westelijk deel van het plan,
1965 - 1966.
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54-59

Vaststelling en verkrijgen van goedkeuring van GS voor het bestemmingsplan Kom ,
54

Voorbereiding

55

Terinzagelegging en vaststelling ontwerp-bestemmingsplan

59

Besluitvorming

56

Bestemmingsplan

57

Detailkaarten en omschrijvingen van de percelen in het
beschermde dorpsgezicht en de beschermde monumenten

58

Detailkaarten en omschrijvingen van de percelen in het
beschermde dorpsgezicht en de beschermde monumenten 1974,
concepten.

814

Staat van percelen gelegen in uitbreidingsplannen, eigenaars, oppervlakte en
bestemming ,

1272

Voorbereiding van het ontwerp-bestemmingsplan Dorp ,

2227-2225

Verkrijgen van vrijstellingen op grond van arkel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en arkel 50 van de Woningwet van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
ten behoeve van bouwplannen op diverse locaes,
1967 - 1979.
2225

Twee landbouwschuren aan de Oostermeent, verbouw van een
woning aan de Capienweg 38, garage aan de Tweede Molenweg
29, kadastraal bekend gemeente Blaricum sece E nr. 1559

2227
2227-2225

Verkrijgen van vrijstellingen op grond van arkel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en arkel 50 van de Woningwet van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
ten behoeve van bouwplannen op diverse locaes,
1967 - 1979.
2225

Twee landbouwschuren aan de Oostermeent, verbouw van een
woning aan de Capienweg 38, garage aan de Tweede Molenweg
29, kadastraal bekend gemeente Blaricum sece E nr. 1559

2227
1634

Bouwrijp maken van het complex Stachouwer II ,

1228

Vaststelling en intrekking van een verordening regelende de samenstelling, bevoegdheden
en werkwijze van een commissie voor de bestemmingsplannen en herziening van de
bouwverordening ,

1695

Vaststelling van verordening houdende voorwaarden waarop de gemeente medewerking
zal verlenen aan het in exploitae brengen van grond ,

1694

Vaststelling van een verordening ter regeling van de procedure bij toepassing van arkel
49 van de Wet op de ruimtelijke ordening (procedureverordening schadevergoeding) ,

1649

Bouwrijp maken van gronden in de Bouw- en Molenvenen ,

2185-2187

Bestemmingsplan Dorp,
1972 - 1978.
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2218-2205

2170-2169

2187

Kaarten behorende bij het vastgestelde bestemmingsplan van
1972 en het door de provincie goedgekeurde plan zoals vastgesteld
bij raadsbesluit van 28101976

2185

Vaststellen en gedeeltelijk intrekken van het bestemmingsplan
Dorp, alsmede kennis geven van de gedeeltelijke onthouding van
goedkeuring van het bestemmingsplan bij Koninklijk Besluit

Bouwrijp maken van gronden en inrichten van de openbare ruimte in deelplan BijvanckZuid van het bestemmingsplan Oostermeent,
1972 - 1980.
2205

Bestek (nr. I-1972) voor het ophogen van terreinen met
bijkomende werken in de deelplannen Bijvanck en Huizermaat van
het bestemmingsplan Oostermeent

2207

Aanbesteding, kostenberekeningen en bestek (nr. I-1974) voor
het aanleggen van hoofdwegen in het deelplan Bijvanck-Zuid
van het bestemmingsplan Oostermeent; bevat een rapport
over maatregelen ter voorkoming van geluidshinder binnen het
bestemmingsplan

2218

Nota groen, spel en het milieu in Bijvanck, delen E en F, te Blaricum

Bestemmingsplan Bouw- en Molenvenen,
1973 - 1981.
2169

Voorbereiden en gedeeltelijk herzien van het bestemmingsplan
naar aanleiding van bij de Raad van State ingediende beroepen

2170

Tekeningen van het goedgekeurde bestemmingsplan

2197

Verslagen van de vergaderingen van de 'Stuurgroep ontwikkeling deelplannen B en D' van
de wijk Bijvanck-Zuid II van het bestemmingsplan Oostermeent,
1976 - 1977.

2098

Bestemmingsplankaarten (ongedateerd) van Bestemmingsplan Dorp omgeving
Woensberg met, gearceerd, een overzicht verpachte percelen en Begraafplaats De
Woensberg
.

03.07 Volkshuisvesng
03.07.01 Woningbehoee en- voorraad
1280

Vaststelling van bouwplannen voor de terreinen aan de Smedenweg ,

1279

Opdrachtverlening voor het opstellen van een verkavelingsplan voor Oud-Crailoo ,

1281

Behandeling van bouwplannen voor terreinen aan de Waterschapslaan ,

1282

Goedkeuring van het plan voor de bebouwing van terreinen aan het Achterom en de
Torenlaan ,

1328

Vaststelling van een verordening regelende de aangie van vrijkomende of leegstaande
woonruimte ,

1329

Vaststelling van regelen omtrent de toepassing van arkel 1 van de Woonruimtewet
1947 ,
Pagina 63

1298

Uitkomsten van de algemene woningtelling in de gemeente ,

1330

Inzending van de stasek van de woningvoorraad aan het Centraal Bureau voor de
Stasek ,

1285

Bepaling van het bouwvolume ,

1276

Vaststelling van een plan voor de bebouwing van het perceel hoek Schoolstraat en
Torenlaan/Dorpsstraat ,

1355

Nota van het college van B&W ten behoeve van de Gooise woonruimtecommissie
betreﬀende de bouw en verdeling van woningen in het Gooi ,

2093

Diverse verzoeken om medewerking aan de bouw van woningen en verzoek tot verlenen
(ontheﬃng) van erfdienstbaarheid,
1970 - 1974.

1327

Vaststelling van woonruimteregels op voorstel van het Gewest Gooi en Vechtstreek ,

1286

Toewijzing van rijkssteun voor gesubidieerde woningbouw (woningconngenten) door de
Centrale Direce van de Volkshuisvesng ,

1287

Opgave aan de Centrale Direce van Volkshuisvesng van de vragenlijsten nieuwbouw
voor de verkrijging van rijkssteun voor de woningbouw ,

752

Aanvaarding van richtlijnen van het Gewest Gooi en Vechtstreek voor de uitgie van
gemeentegronden voor woningbouw ,

2094

Diverse verzoeken om medewerking aan de bouw van woningen,
1979 - 1981.

03.07.02 Eisen aan de woningbouw
256

Notulen van de vergaderingen van de Schoonheidscommissie ,

2052

Samenstelling en vaststelling van de werkwijze en handelen van de welstandscommissie.,
1926 - 1941.

1288

Wijziging van de Bouw- en woningverordening ,

1916

Gedeelte van een verslag van een bespreking d.d. 21 April 1927 van de burgemeester met
raadsleden betreﬀende de in- en samenstelling van de Schoonheidscommissie ,

1917

Jaarverslag van de Schoonheidscommissie over 1929 ,

73

Vaststelling van een bouwverordening (1942) ,

60-67

Notulen van de vergaderingen van de Welstandscommissie ,
60

1

61
62
63
64
65
66
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67
1295

Samenstelling en vaststelling van de werkwijze van de Welstandscommissie ,

1635

Vaststelling en wijziging van een bouwverordening (1950) (hernieuwde vaststelling van de
Bouwverordening uit 1942) ,

1297

Vaststelling van een verordening tot regeling van het gemeentelijk welstandstoezicht, met
wijzigingen ,

1289-1290

Vaststelling en wijziging van een bouwverordening (1968) ,
1289

Verordening en wijzigingen nrs. 1 t/m 4

1290

Wijzigingen nrs. 5 t/m 10

1291

Vaststelling van nadere regels met betrekking tot de bouwverordening (1968) ,

1296

Instelling en samenstelling van de Welstandscommissie Huizen en Blaricum ,

03.07.03 Woningbouw
1354

Index op de woningbouwcomplexen z.j ,

1303

Bouw van 2 woningwetwoningen aan de William Singerweg, complex II ,

1302

Bouw van 25 woningwetwoningen aan de William Singerweg, Statenkamer en het
Fransepad, complex IIIa ,

1319

Bouw van 25 woningwetwoningen aan de Statenkamer en het Fransepad, complex III ,

1324

Bouw van 42 woningwetwoningen aan de Mosselweg, Bij de Berg, Ruyschendaal en
William Singerweg, complex IVa ,

1325

Bouw van 9 woningwetwoningen aan de 1e Molenweg en Molenveenweg complex X ,

1320

Bouw van 16 woningwetwoningen aan het Kerkpad en de St. Vitusweg, complex XI ,

1321

Bouw van een dubbele woning aan de Middenweg, complex XII ,

1318

Bouw van 20 woningwetwoningen aan de Wildvang, Eekelshoek en Schapendri, complex
XIII ,

1317

Bouw van 12 woningwetwoningen aan de Ekelshoek, complex XIV ,

1316

Bouw van 10 woningwetwoningen aan de Wildvang, complex XV ,

1315

Bouw van 5 bejaardenwoningen aan de Verbindingsweg, Doerbeemd, Wildvang en
Schapendri, complex XVI ,

1309

Bouw van 10 huurwoningen aan de Bergweg ,

1310

Bouw van 9 woningwetwoningen aan de Bergweg ,

1323

Bouw van 6 bejaarden- en 6 woningwetwoningen aan de Hazeleger, Schapendri en Oude
Renbaan, complex XVII ,

1322

Bouw van 9 woningwetwoningen aan de Oude Renbaan, complex XVIII ,

1307

Araak van 22 woningwetwoningen aan de 1e Molenweg, Polweg, St. Josephweg en
Meentweg ,

1312

Bouw van 9 woningwetwoningen aan de Koedijk, Deisel en Ludenweg ,

Pagina 65

1304

Bouw van 9 woningwetwoningen aan het Draverspad en 6 woningwetwoningen aan de
Ludenweg, complex XX ,

1306

Bouw van 4 bejaardenwoningen aan de Polweg, complex IX ,

1308

Bouw van 9 woning in het plan Stachouwer II ,

1313

Bouw van 4 premie bejaardenwoningen aan de Bongerd in plan Stachouwer II, complex
IV ,

1314

Bouw van 15 woningwet- en 17 premiekoopwoningen aan de Meentzoom, Statenkamer
en Klaphek in het plan Oostermeent I door woningbouwvereniging Blaricum ,

1305

Bouw van 6 bejaardenwoningen aan de Meentweg ,

2174

Bouwen van 64 vrijesectorwoningen en 81 woningen beschue sfeer in de wijk BijvanckZuid door het Bouwfonds,
1976 - 1977.

2201

Overzichten van de oplevering van woningen in verschillende deelplannen binnen het
bestemmingsplan Oostermeent,
1976 - 1977.

03.07.04 Woningbouwcorporaes
03.07.04.1 Bouwvereniging St. Joseph
1903

Op naam gestelde aandelen van de Bouwvereniging St. Joseph, serie A, ter waarde van vijf
gulden, z.j. ,

1888

Controle op de balansen en winst- en verliesrekeningen van de bouwvereniging Sint
Joseph  de Gemeentelijke Woningschng en verkrijging van een rijksbijdrage voor het
expoitaetekort ,

1908

Beoordeling van het huurreglement van de Bouwvereniging St. Joseph ,

1645

Goedkeuring van de verkoop door Bouwvereniging St. Joseph aan parculieren van niet
gebruikte grond die bestemd was voor de bouw van arbeiderswoningen ,

1902

Exploitae en verbetering van woningen aomsg van Bouwvereniging St. Joseph ,

03.07.04.2 Gemeentelijke Woningschng
1889

Overname van de bezingen van de Bouwvereniging St. Joseph en oprichng van de
gemeentelijke woningschng ,

1890

Wijziging van de statuten van de Gemeentelijke Woningschng ,

1891

Benoeming van bestuursleden van de Gemeentelijke Woningschng ,

1895-1901

Goedkeuring van de jaarstukken van de Gemeentelijke woningschng door de
gemeenteraad ,
1895

Jaarrekeningen 193334 t/m 193940

1896

Jaarrekeningen 194041 t/m 194849

1897

Jaarrekeningen 195051 t/m 195455

1898

Jaarrekeningen 195556 t/m 195859
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1906

1899

Jaarrekeningen 195960 t/m 196465

1900

Jaarrekeningen 196566 t/m 196970

1901

Jaarrekeningen 197071 t/m 1979

In beheer en exploitae geven van woningen aan de Gemeentelijke Woningschng ,

03.07.04.3 Woningbouwvereniging Blaricum
1715

Bepaling van het standpunt van B&W ten aanzien van de oprichng van de
woningbouwvereniging Blaricum en de samenstelling van het bestuur van die vereniging ,

1299-1301

Controle op de jaarrekeningen van de woningbouwvereniging Blaricum ,
1299
1300
1301

03.07.05 Bevordering van het eigen woningbezit
0000

Vaststellen en intrekking van een algemene regeling voor het verstrekken van
geldleningen onder hypothecair verband voor eigen woningen ,

1227

Besluit tot het garanderen van geldleningen aan te gaan door kopers van
premiekoopwoningen in het plan Bijvanck Zuid I en II ,

1326

Vaststelling van een verordening geldelijke steun huisvesng gehandicapten ,

03.07.06 Bouw- en aanlegvergunningen
140

Aanvraag voor de vergunning tot verbouwing van een schuur tot woning op het terrein
van de kolonie Internaonale Broederschap en verzoek tot aanleg door de gemeente van
een verbindingsweg naar de Torenlaan ,

2157

Register van aanvragen tot bewoningsvergunning,
1912 - 1931.

2158

Registers van aanvragen tot bouwvergunning,
1912 - 1970.

2217-2200

Intrekken en weigeren van bouwvergunningen,
1959 - 1979.

2204-2230

2200

Booket 24, Buizerd 38, De Dam 60, Eemnesserweg 28, Emmerrek
16, Huizerweg 47, Koggewagen 56, 58, 60 en 90, Korte Molenweg
1, Langwagen 14 en 38, Noolseweg 63, Oosthout 18

2219

Perceel aan het Verlengde Bierwegpaadje, kadastraal bekend
gemeente Blaricum sece D nr. 174 en 175, Veurhuis 1, Viersloot
67, 69 en 71, Waterschapslaan 16, Wetering 8, William Singerweg
7

2216

Oude Renbaan 21, Reiger 14, Schans 7, Scheimel 11, Schouw 11,
Stachouwerweg 31, Statenkamer 25

2217

Bloemlandseweg 1 en 9

Verlenen van bouwvergunningen,
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1936 - 1975.
2222

Woonhuis op een perceel aan de Bussummerweg, kadastraal
bekend gemeente Blaricum sece D nr. 478

2230

Vrijstelling op grond van de Bouw- en woningverordening voor
de bouw van een dubbel landhuis op een op de hoek van de
Naarderstraat en de Bierweg, kadastraal bekend gemeente
Blaricum sece D nr. 427

2233

Transformatorhuisje van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Noord-Holland op een perceel aan de Eemnesserweg, kadastraal
bekend gemeente Blaricum sece E nr. 620

2231

Hooiberg op een perceel aan de Eemnesserweg, kadastraal bekend
gemeente Blaricum sece B nr. 3481

2229

Twee jdelijke bouwvergunningen voor het oprichten van een
voliere op het perceel aan de Torenlaan 17, kadastraal bekend
gemeente Blaricum sece E nr. 1648

2204

Scholencomplex De Bijvanck aan Levensboom 2-12

03.08 Ontwikkeling van de Oostermeent
03.08.01 Overleg en organisae
2014

Voortgangsverslagen van het Ontwikkelingsteam Oostermeent (OTO) ,

2013

Verslagen van de vergaderingen van het Ontwikkelingsteam Oostermeent (OTO) ,

198

Verslagen van besprekingen van het college van B&W van de gemeenten Blaricum en
Huizen inzake de ontwikkeling van het plan Oostermeent ,

2020

Aanbieding van het eindrapport van de technische werkgroep van het Ontwikkelingsteam
Oostermeent (OTO) over het ten behoeve van het bestemmingsplan Oostermeent
uitgevoerde technisch onderzoek ,

195

Verslagen van besprekingen van het college van B&W met externe deskundigen over het
plan Oostermeent ,

200

Verslagen van de vergaderingen van de (bestuurlijke) Begeleidings Commissie
Oostermeent ,

197

Agenda´s en verslagen van het overleg van de wethouders van Blaricum en Huizen inzake
de ontwikkeling van het plan Oostermeent ,

220-2030

Vaststelling en wijziging van de organisaestructuur voor de ontwikkeling van het
bestemmingsplan Oostermeent ,
220
2030

1365

Verslagen van vergaderingen van de plancommissie Bijvanck ,

212

Verslagen van de vergaderingen van de Centrale Werkgroep (Werkgroep "Keet") en de
ambtelijk werkgroep "Blaricum-Huizen" voor de ontwikkeling van het plan Oostermeent ,

223

Instelling en evaluae van het funconeren van het (bestuurlijk) Topteam Oostermeent ,
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2089

Vaststelling van het systeem voor kostentoerekening deelplannen aanleg Oostermeent
tussen Blaricum en Huizen,
1972 - 1975.

231

Nota´s van de gemeente Huizen inzake de ontwikkeling van de Oostermeent ,

184

Organisae van het projectbureau en de werkzaamheden van de projectcoördinator ,

207-209

Afsprakenlijsten van de vergaderingen van de Coördinaecommissie Oostermeent
(coördinator van uitvoerende werkzaamheden) ,
207
208
209

196

Agenda´s en verslagen van vergaderingen van de besturen van het gewest Gooi en
Vechtstreek en de gemeenten Blaricum en Huizen over de ontwikkeling van het plan
Oostermeent (drie-parjen-overleg) ,

2010

Verslagen van gezamenlijke vergaderingen van de commissies Ruimtelijke Ordening van
Blaricum en Huizen ,

193

Agenda´s en afsprakenlijsten van de vergaderingen van het (bestuurlijk) Topteam
Oostermeent ,

186-192

Agenda´s en vergaderstukken van de vergaderingen van het (bestuurlijk) Topteam
Oostermeent ,
186
187

januari t/m maart

188

april t/m juni

189

juli t/m augustus

190

september t/m december

191

januari t/m mei

192

juni t/m december

185

Goedkeuring van de locaekeuze voor het voorlichngscentrum voor de Oostermeent ,

214

Verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep Bijvanck Zuid II, vlek C ,

219

Instemming met de ´Procedure voor de ontwikkeling van een uitwerkingsplan´ van het
projectbureau Oostermeent ,

201

Verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep ontwikkeling deelplannen Bijvanck
Zuid II ,

215

Verslagen van het projectleidersoverleg (P.L.O.) Oostermeent ,

2017

Instelling van de Stuurgroep Centrumgebied (Oostermeent) en verslagen van
vergaderingen ,

2018

Verslagen van de vergaderingen van de Werkgroepen A en B voor de ontwikkeling van het
Centrumgebied ,
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229

Studie relae Huizen-Oostermeent ,

224

Verbetering van de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Blaricum en
Huizen en het gewest Gooi en Vechtstreek met betrekking tot de ontwikkeling van de
Oostermeent ,

310-312

Arkelen uit dag- en weekbladen betreﬀende de ontwikkeling van de Oostermeent
verzameld door een knipseldienst ten behoeve van de informaevoorziening van het
gemeentebestuur ,
310
311
312

213

Verslagen van de vergaderingen van het Civiel-technische werkgroep voor de ontwikkeling
van het project Bijvanck Zuid II, vlek B ,

225

Voorbereiding en evaluae van werkbezoeken van en gesprekken met de staatssecretaris
en de minister van Volkshuisvesng en Ruimtelijke Ordening ,

194

Agenda´s, afsprakenlijsten en vergaderstukken van het bilateraal overleg met het gewest
Gooi en Vechtstreek inzake de ontwikkeling van de Oostermeent ,

204

Vergaderstukken van een tweedaags overleg d.d. 20 en 21 april 1976 van het (bestuurlijk)
Topteam Oostermeent en het Projectleidersoverleg ,

216

Verslagen en afsprakenlijsten van de vergaderingen van het Technisch overleg Blaricum
(voor de Oostermeent) ,

205

Verslag en vergaderstukken van een tweedaags overleg d.d. 3 en 4 juni 1977 van de
verschillende bestuursorganen met betrekking tot de Oostermeent ,

199

Bespreking van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland met verschillende
bestuursorganen, waaronder de colleges van B&W van Blaricum en Huizen, inzake de
belemmerende factoren voor de woningbouw in de Oostermeent ,

206

Verslag en vergaderstukken van een tweedaags overleg d.d. 8 en 9 mei 1978 van de
verschillende bestuursorganen met betrekking tot de Oostermeent ,

03.08.02 Bestemming van gronden
175

Vaststelling en herziening van het uitbreidingsplan Oostermeent I ,

176

Vaststelling van het uitbreidingsplan Oostermeent II ,

174

Verlenen van opdracht aan de Nederlandsche Heidemaatschappij voor het verrichten van
een bodem- en ontwateringsonderzoek in het uitbreidingsplan Oostermeent I ,

177

Vaststelling van voorbereidingsbesluiten voor de herziening van het bestemmingsplan
voor de Oostermeent ,

178

Verlening van medewerking aan de voorbereiding van het bestemmingsplan Oostermeent
door het gewest Gooiland ,

2015

Reace op het structuurplan ´Oostermeent´van de commissie natuurschoon en recreae
van het Gewest Gooiland ,

181

Ontwikkeling en uitwerking van deelplannen voor de Oostermeent ,
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2008

Verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep uitwerking bestemmingsplan
Huizermaat van de gemeente Huizen ,

1034

Vaststelling van regels ex arkel V van de voorschrien behorende bij het
bestemmingsplan Oostermeent ,

202

Verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep uitwerking bestemmingsplan
Oostermeent ,

203

Verslagen van besprekingen tussen de stuurgroepen voor de uitwerking van het
bestemmingsplan Oostermeent van de gemeenten Blaricum en Huizen ,

179-180

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van GS voor het bestemmingsplan
Oostermeent ,
179
180

behandeling van bezwaarschrien

237

Vaststelling van de nota van uitgangspunten voor de uitwerking van het deelplan
Bijvanck ,

285

Organisae van de inspraak van de bevolking op de ontwikkeling van het
bestemmingsplan Oostermeent ,

284

Vragenlijsten met uitwerkingen en verslagen van bijeenkomsten van het Inspraakproject
Oostermeent van de Landbouwhogeschool Wageningen ,

238

Vaststelling van het grof- en ﬁjnmatenplan Bijvanck ,

230

Nota´s van B&W van Blaricum over de stand van zaken met betrekking tot het
bestemmingsplan Oostermeent ,

182-183

Ontwikkeling en uitwerking van deelplannen voor de Oostermeent ,
182
183

2031

Rapport van het onderzoek van de Landbouwhogeschool Wageningen naar de
mogelijkheid van inspraak van de bevolking bij de ontwikkeling van plannen voor de
bebouwing in de Oostermeent ,

302

Vaststelling van het uitwerkingsplan ´Stadspark´van het bestemmingsplan Oostermeent ,

239

Vaststelling van het verﬁjnd vlekkenplan Bijvanck ,

232

Ontwikkeling van een bestemmingsplan voor de Oostermeent in geval de woningbehoee
in het Gooi geringer is dan verwacht (het Veiligheidsplan) ,

2016

Instelling en samenstelling van de Stuurgroep Junglepark/Warandepark/Tafelberg en
agenda´s en verslagen van vergaderingen van de stuurgroep ,

301

Verslagen van vergaderingen van de werkgroepen voor de inrichng van het Warandepark
en de Woensberg ,

240

Vaststelling van het uitwerkingsplan buurtcentrum Bijvanck Zuid en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten (onthouden) ,

245-246

Vaststelling en wijziging van het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid I en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,
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254-254

245

voorbereiding en vaststelling

246

verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten en
wijzigingen

Vaststelling van het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid II - BI en DI en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,
254

255-255

Vaststelling van het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid II-BI en DI en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,
255

248-249

voorbereiding en vaststelling

verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten

Vaststelling en wijziging van het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid IIC en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,
249

verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten en wijziging

248

voorbereiding en vaststelling

241

Vaststelling van het uitwerkingsplan buurtcentrum Bijvanck Zuid A en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,

242

Vaststelling van het uitwerkingsplan buurtcentrum Bijvanck Zuid B en verkrijging van
goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,

221

Behandeling van een nota betreﬀende de beleidsuitgangspunten voor de parële
herziening van het bestemmingsplan Oostermeent ,

2009

Ontwikkelen van een alternaef plan voor de uitwerking van het centrumgebied van het
plan Oostermeent ("Studie uitwerking centrumgebied Oostermeent milieumodel V") ,

243

Vaststelling en wijziging van het herziene uitwerkingsplan buurtcentrum Bijvanck Zuid en
verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,

250-251

Vaststelling van het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid IIB en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ,

252-253

251

verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten

250

voorbereiding en vaststelling

Vaststelling van het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid IID en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ,
252

voorbereiding en vaststelling

253

verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten

294

Opdrachtverlening aan Grontmij N.V. tot het opstellen van de nota ´Het vierde kwadrant
groen´ ,

259

Reace op het deelplan Boulevard centrale-zone noord van de gemeente Huizen ,

03.08.03 Exploitae van gronden
322

Vaststelling van de exploitaeopzet voor het uitbreidingsplan Oostermeent I, delen 1 en
2,
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226

Vaststellen van de wijze van ﬁnancieren van de ontwikkeling van de Oostermeent en de
ﬁnanciële afwikkeling ,

2002-2004

Vaststelling en wijziging van de exploitaeopzet behorende bij het bestemmingsplan
Oostermeent ,
2002
2003
2004

288

Opstellen van een exploitaeberekening voor het Buurtcentrum Bijvanck-Zuid ,

267-270

Opstellen van exploitaeberekeningen voor de deelplannen Bijvanck ,

262-263

260

267

vlekken E en F

269

vlek C

268

vlek B

270

vlek D

Opstellen van de exploitae-begrong voor het bestemmingsplan Oostermeent en
verkrijging van goedkeuring van de minister van Volkshuisvesng en Ruimtelijke
Ordening ,
262

begrong 1977

263

begrong 1979

Ter kennisname ontvangen van het uitwerkingsplan Bijvanck A en de
exploitaeberekening van de gemeente Huizen ,

03.08.04 Ontsluing van gronden
313-318

Onteigening van ongebouwde gronden in de Oostermeent ,
313
314
315
316
317
318

1646-1648

Bouwrijp maken van gronden (aanleg wegen en riolering) in de Oostermeent I ,
1646
1648

1376

Verlening van krediet voor de aanleg van aansluitwegen in het bestemmingsplan
Oostermeent I ,

2045

Verwerving van percelen grond in de Oostermeent van Stad en Lande van Gooiland ,

2007

Ophoging van het Blaricumse deel van de Oostermeent ,
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306-307

Ontwikkeling van het Junglepark/Warandepark ,
306
307

228

Afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van grofvuil bij de aanleg
van een geluidswal in het zuidelijk deel van de Bijvanck ,

1142

Verkrijgen van het gebruik van een gedeelte van de Blaricummerweg van de Vereniging
Stad en Lande van Gooiland ten behoeve van het bouwverkeer naar en van de
Oostermeent en aanleg van drie uitwijkplaatsen ,

233

Vaststellen van beleid ten aanzien van de waterbeheersing en aanleg van waterparjen in
de Oostermeent ,

236

Bestek voor het ophogen van de terreinen Bijvanck en Huizermaat ,

227

Aankoop van dijken en weilanden van de vereniging Stad en Lande ten behoeve van de
realisering van het bestemmingsplan Oostermeent ,

300

Goedkeuring van het plan voor de beplanng en afwerking van het randgroen in de
Bijvanck-Zuid, vlekken E en F ,

2029

Opdrachtverlening voor de uitvoering van de 1e fase van de aanleg van het wijkpark
Bijvanck Zuid in het deelplan Buurtcentrum Bijvanck Zuid ,

261

Aanleg van de rioolgemalen A, A1, D en G ten behoeve van de afvoer van het afvalwater
in de Oostermeent ,

2021-2028

Bouwrijp maken van de Bijvanck ,
2021

Aanleg van de hoofdbouwwegen

2028

Buurtcentrum Bijvanck Zuid

2022

Rioleringsplan voor de vlekken E en F

2023

Vlekken E en F

2026

Vlek C

2024

Vlek B

2027

Vlek C; afwerking, groen- en parkeervoorzieningen

2025

Vlek D

303

Vaststelling van het inrichngsplan voor het 'Stadspark' ,

222

Vaststelling van de gemeentelijk-territoriale verdeling van het Oostermeentplan ten
behoeve van de uitwerking/uitvoering ,

297

Goedkeuring van het plan voor de beplanng voor de Bijvanck-Zuid II, Vlek C en
opdrachtverlening voor de afwerking van het randgroen in de Bijvanck- Zuid II Vlekken C, E
en F ,

298

Vaststelling van de inrichng van het randgroen in de Bijvanck-Zuid II, vlek C ,

295

Goedkeuring van het plan voor de beplanng voor de Bijvanck-Zuid II, vlek B ,

296

Opdrachtverlening voor de afwerking van terreinen in de Bijvanck-Zuid II, vlek B ,
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308

Opstellen van beheersplannen voor het Warandepark ,

299

Goedkeuring van het plan voor de terreinafwerking en beplanng in de Bijvanck- Zuid II,
vlek D ,

03.08.05 Planning van woningbehoee
2005

Vaststelling van beleid inzake de invulling van de bebouwing van de Oostermeent en
verrekening van de ontwikkelingskosten ,

2046

Afstemming met het gewest Gooiland over de planning van de woningbouw in het Gooi
en de Oostermeent in het bijzonder ,

272

Opstellen van een woningbouwprogamma voor de Bijvanck ,

280

Vaststelling van de woningverdeling en de keuze van gegadigden voor de realisering van
woningen in het plan Bijvanck-Zuid II, vlekken B en D ,

279

Uitwerking van het woningbouwprogamma voor de Bijvanck Zuid II,vlek C ,

277

Uitwerking van het woningbouwprogamma voor de Bijvanck Zuid II, vlekken B en D ,

278

Uitwerking van het woningbouwprogamma voor de parcipaewoningen voor de
Bijvanck Zuid II, vlekken B en D ,

281

Vaststelling van het woningbouwprogamma voor het deelplan Buurtcentrum BijvanckZuid ,

291-292

Besluitvorming inzake het al dan niet bebouwen van het vierde kwadrant van de
Oostermeent ,
291
292

271

Kennisnemen van het rapport 'Woonvormen in de Oostermeent' van de deelgroep
Woonvormen van het Planteam Oostermeent ,

275

Beoordeling van het globale progamma van eisen voor de woningbouw in de Bijvanck,
vlek A van de gemeente Huizen ,

03.08.06 Woningbouw
321

Overdracht van de bevoegdheid tot verkoop van percelen bouwterrein op de
Oostermeent van de gemeenteraad aan het college van B & W ,

210

Verslagen van de vergaderingen van het Architectenteam voor het deelplan Bijvanck van
het plan Oostermeent ,

273

Keuze van gegadigden voor de realisering van woningbouw in de Bijvanck en
samenstelling van een gemeenschappelijk architectenbureau ,

211

Instelling van de Werkgroep Bouw (Bijvanck) en verslagen van bouwvergaderingen ,

276

Uitvoering van het woningbouwprogamma voor de Bijvanck Zuid I, vlekken E en F ,

217

Verslagen van bouwvergaderingen van diverse woningbouwprojecten in de Bijanck ,

274

Organisae van feestelijkheden bij het leggen van de eerste steen in Bijvanck Zuid I en het
slaan van de eerste paal in Bijvanck Zuid II, vlek B ,
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745

Vaststelling van het besluit van de gemeenteraad tot de verkoop van percelen grond in
het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid I aan de Schng Woningbouw 1968 en de Schng
Woningcorporaes Het Gooi en Omstreken en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ,

749

Verkoop van percelen grond in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid I aan parculieren ten
behoeve van de bouw aan vrije sectorwoningen ,

739

Verkoop van percelen grond in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid I aan Bouwconsulng BV
ten behoeve van de bouw van vrije sectorwoningen ,

740

Verkoop van percelen grond in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid I aan Bouwbank Stok BV
ten behoeve van de bouw van vrije sectorwoningen ,

744

Verkoop van percelen grond in het uitwerkingsplan Zuid II, vlek C aan de Schng
Woningbouw 1968 en de Schng Woningcorporaes Het Gooi en Omstreken ,

736

Verkoop van 28 bouwpercelen, gelegen in het uitwerkingsplan Bijvanck-Zuid II vlekken
B en D, aan Bouwconsulng BV ten behoeve van de bouw van parcipaewoningen en
ruiling van gronden met de gemeente Huizen ,

738

Verkoop van percelen bouwterrein in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid I aan
Eurowoningen BV ten behoeve van de bouw van vrije sectorwoningen ,

737

Verkoop van percelen bouwterrein in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid II, vlek C aan de
Schng Woningbouw 1968 ten behoeve van de bouw van 58 vrije sectorwoningen ,

743

Ruiling van percelen grond in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid II, vlek B met de gemeente
Huizen en verkoop van kavels aan de Schng Woningbouw 1968 ten behoeve van de
bouw van 102 premiekoopwoningen ,

734

Verkoop van grond aan Bouwconsulng BV ten behoeve van het appartementsgebouw de
Wetering ,

747

Verkoop van percelen grond in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid II, vlek B aan de N.V.
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ten behoeve van de bouw van 57 vrije sector
woningen en 28 woningen in de beschue sfeer ,

735

Verkoop grond in het uitwerkingsplan Bijvanck-Buurtcentrum aan Bouwconsulng BV ten
behoeve van de bouw van 14 kleine premiekoopwoningen (kabouterwoningen) ,

746

Verkoop van percelen grond in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid II, vlek D aan de N.V.
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ten behoeve van de bouw van diverse woningen en
ruiling van percelen grond met de gemeente Huizen ,

748

Verkoop van percelen grond in het uitwerkingsplan Bijvanck Zuid II, vlek D aan de
Schng Woningcorporaes Gooi en Omstreken ten behoeve van de bouw van 70
woningwetwoningen ,

750

Verlening van toestemming tot scheiding en deling van de woningen Koggewagen 52 en
Stern 2 ,

03.08.07 Verkeer
1450

Afstemming met Rijkswaterstaat over het tracé van Rijksweg 27 in verband met het
bestemmingsplan Oostermeent ,

2006

Vaststelling van het beleid inzake de wegverbindingen in de Oostermeent ,
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2034-2034

Doen verrichten van studies inzake verkeer en (openbaar) vervoer met betrekking tot de
Oostermeent door bureau Goudappel & Coﬀeng BV ,
2034

2035-2035

Doen verrichten van studies inzake verkeer en ( openbaar) vervoer met betrekking tot de
Oostermeent door bureau Goudappel & Coﬀeng BV ,
2035

2037

Nota verkeersstructuur gemeente Huizen ,

1451

Aansluing van het wegenstelsel van de Oostermeent op Rijksweg 27 ,

2036

Afstudeeropdracht van D. Regter, G. Tepe en G. Vlaanderen van de Hogere Technische
School te Amsterdam inzake vervoer voor de Oostermeent,
1974.

1452-1453

Afstemming met Rijkswaterstaat over de aansluing van het wegenstelsel van de
Oostermeent op Rijksweg 27 ,
1452
1453

1454

Aansluing van de Randweg-Oost op Rijksweg 27 ,

1455

Overleg met Rijkswaterstaat over de aanleg door Rijkswaterstaat van geluidswerende
voorzieningen langs Rijksweg 27 ,

290

Treﬀen van diverse maatregelen ten behoeve van de verbetering van de verkeerssituae
in de Bijvanck Zuid, vlekken E en F ,

03.08.08 Planning van voorzieningen
2182

Opstellen van het rapport 'De bovengrondvoorziening in het bestemmingsplan
Oostermeent', met onder meer een programma van eisen ten aanzien van de
bodemopbouw en de ontwateringstoestand,
1971 - 1973.

287

Nota's en rapporten betreﬀende (centrale) voorzieningen in de Bijvanck ,

218

Instelling van de Werkgroep voorzieningen Bijvanck/Werkgroep buurtcentrum; agenda's
en verslagen van de vergaderingen van de werkgroep ,

289

Planning van voorzieningen in de Bijvanck, Buurtcentrum Bijvanck-Zuid ,

2042

Deelname aan de Studiecommissie onderwijsvoorzieningen deelplannen Oostermeent ,

2044

Onderhouden van contacten met de Schng Interkerkelijke Samenwerking (SIS) inzake
planning van kerkelijke voorzieningen in de Oostermeent ,

293

Nota betreﬀende de groenvoorzieningen in de Oostermeent (Groennota Oostermeent) ,

286

Progamma van eisen voor het Buurtcentrum Bijvanck-Zuid ,

283

Verslagen van vergaderingen van het Bijvanck-overleg (groep bestaande uit
vertegenwoordigers van een aantal instellingen op het gebied van welzijnszorg) ,

2043

Nota Sportaccommodaes Oostermeent en nota 'Inventarisae benodigde
sportvoorziening Oostermeent' ,
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1528

Vaststelling van het bijzonder regionaal welzijnsbeleid en planning van
welzijnsvoorzieningen voor de Oostermeent in samenwerking met de gemeente Huizen ,

2019

Rapporten van de Werkgroep A van de Stuurgroep Centrumgebied inzake de
welzijnsvoorzieningen voor het centrumgebied Oostermeent ,

03.09 Openbare veiligheid
1347

Zakboekjes van de Blaricumse vrijwillige brandweer ,

1165

Stukken betreﬀende de verlening van subsidie aan de Blaricumse burgerwacht, de
vaststelling en wijziging van statuten en reglementen van de burgerwacht en betreﬀende
de ontbinding in 1940-1941 op last van de bezeer ,

1350

Plaatsing en vervanging van brandkranen ,

1340

Deelname aan een gemeenschappelijke regeling tot wederkerige hulpverlening bij brand
tussen Gooise gemeenten ,

1333

Aanstelling van personeel bij de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst ,

1345

Staten van gewerkte uren en vergoedingen van vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer ,

1346

Reorganisae van de brandweer en aanschaf van nieuw materieel ,

2072

Oproep en aanmeldingen bij de Vrijwillige Burgerlijke Dienst voor vrijwillige dienst- of
hulpverlening in buitengewone omstandigheden,
1939 - 1940.

1332

Organisae van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst ,

1104

Inwinnen van advies inzake de vooronderstelde onverenigbaarheid van hoofd
luchtbeschermingsdienst en raadslid ,

1342

Verslagen van de commandant van de brandweer inzake brandalarm ,

1137

Inname en teruggave van vuurwapens,

1166

Instelling van bewakingsdiensten ter voorkoming van sabotage ,

1331

Organisae van de opvang van geëvacueerden en oorlogsslachtoﬀers en verkrijgen van
vergoeding hiervoor ,

1343-1344

Rapporten van de commandant van de brandweer inzake brand en hulpverlening ,
1343
1344

2178

Kennis geven van schietoefeningen van de Duitse weermacht en corresponderen met de
Vereniging Stad en Lande van Gooiland inzake de schietoefeningen en het opruimen van
onontploe projecelen op aan de vereniging toebehorende weidegronden,
1941.

1136

Verlening van een wapenvergunning voor A. Nijland ,

1349

Jaarverslag van de Blaricumse vrijwillige brandweer over 1941 ,

1351

Vaststelling van voorschrien ter voorkoming van bos- en heidebranden ,

1120

Verslag van de burgemeester van een bijeenkomst met de Commissaris afvoer
Burgerbevolking inzake de mogelijke evacuae van de burgerbevolking van
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Amsterdam naar omliggende gemeenten (waaronder Blaricum) als gevolg van
oorlogsomstandigheden ,
1336

Staten van uit Duitsland gerepatrieerde inwoners ,

1335

Regeling van de organisae van de luchtbeschermingsdienst en bescherming bevolking ,

1348

Overdracht van de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van personeel voor of bij de
burgelijke verdediging van de gemeenteraad aan de burgemeester ,

1338

Deelname aan een gemeenschappelijke regeling met omliggende gemeenten betreﬀende
het onderling verlenen van hulp bij brand ,

74

Vaststelling van een verordening betreﬀende de organisae en het beheer van de
gemeentelijke brandweer ,

1353

Vaststelling van instruces voor het personeel van de vrijwillige brandweer ,

1337

Verkrijging van goedkeuring van de commissaris der Koningin van de gemeenschappelijke
regeling bescherming bevolking A-kring Noord-Holland ,

1341

Verlening van een bijdrage aan het 50-jarig jubileum van de Blaricumse vrijwillige
brandweer ,

1339

Verbouw en inrichng van een instrucelokaal voor de brandweer, Brinklaan 4 ,

1352

Deelname aan een gemeenschappelijke regeling tot instelling van een regionale
brandweerorganisae in het Gooi en de Vechtstreek, met wijziging van de regeling ,

1923

Bouw van een schuilgelegenheid in de parkeergarage onder gebouw de Wetering ,

03.10 Verkeer en vervoer
03.10.01 Algemeen
1-2

Wegenleggers van de gemeente Blaricum ,
1901 - 1961.
1

1

2
1460

Aangaan van overeenkomsten met parculieren voor het uitvoeren van de besproeiing
van wegen met de gemeentelijke sproeiwagen ,

1459

Aanbesteding en aangaan van overeenkomsten inzake het verrichten van
voermansdiensten in de gemeenten ,

1479

Vaststelling van een motor- en rijwielverordening ,

1457

Verlening van medewerking aan de beëindiging van de tolheﬃng op de straatweg
Naarden-Huizen-Blaricum-Laren en overname van het gedeelte liggende in de gemeente
van de Commissarissen van genoemde straatweg ,

1446

Verlening van vrijstelling van betaling van wegengeld voor het gemeentelijke wegenfonds ,

76

Opmaken van de wegenlegger en vaststelling daarvan door Gedeputeerde Staten ,

1456

Vaststelling van de bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswet ,

1447

Beoordeling van de rechtmagheid van de heﬃng voor het gemeentelijk wegenfonds van
A. Regoort ,
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1508

Vaststelling van voorschrien waaraan (nieuw) aan te leggen wegen in de gemeente
dienen te voldoen ,

1458

Verkeersonderzoek in het kader van de hoofdwegenstructuur ,

1226

Afwijzing van het verzoek om instelling van een gemeentelijke verkeerscommissie en
aanvaarding van de burgerverkeerscommissie als gesprekspartner van de gemeenteraad
met betrekking tot verkeersaangelegenheden ,

03.10.02 Aanleg en onderhoud van wegen en bijkomende werken
1427

Aanleg van een rijwielpad langs de Pastoor de Sayerweg ,

1380

Verkrijging van de Boissevainweg van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland ,

1433

Verbetering van de Torenlaan en Achterom, ruiling van gronden met de Nederlandsehervormde gemeente ten behoeve van deze verbetering en verlening van subsidie voor
de restaurae van de Nederlandse-hervormde Kerk ,

1387

Aanleg van een rijwielpad langs de Eemnesserweg ,

1448-1449

Aanleg en overname van de Drilaan onder vrijstelling van bijdragen aan het
gemeentelijke wegenfonds en voeren van een geschil met A.A. Krijnen-Lammertse over de
storng in het wegenfonds ,
1448
1449

2109

Uitbreiding van de openbare verlichng. Villawijk 't Loo en verlichng Oranje Nassaulaan
alsmede aanleg elektrisch kabelnet Crailoo,
1925 - 1933.

1392

Aanleg van wegen op de Huizerhoogt ,

1432

Aanleg van een weg tussen de Torenlaan en Noolseweg ,

1435

Aanleg van een rijwielpad door het gemeentebos (Tafelberg) ,

1408

Verbetering van wegen in villapark 't Loo ,

1443

Aanleg van een weg over de Meent naar de algemene begraafplaats ,

2102

Verbetering, met hergebruik van klinkers Torenlaan, van enkele weggedeelten waaronder
de Achterom, Binnendoor, Kerkpad, Molenweg en Naarderweg alsmede de plaatsing van
een hulsthaag langs het terrein van de Ned. Herv. Kerk,
1928 - 1930.

1438

Aanleg van de Waterschapslaan ,

2108

Verlenen van een krediet voor vernieuwing en verbetering van een (deel) van de
Torenlaan,
1928 - 1933.

2118

Verlenen van een krediet voor de verbreding en verharding van Zwaluwenweg, Vliegweg
en Korte Vliegweg alsmede storngen in het wegenfonds voor gronden langs de
Zwaluwenweg,
1930 - 1935.
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2111

Verbreden, repareren en asfalteren van de Oranje Nassaulaan vanaf de Koning Willem IIIlaan tot het kindersanatorium Blaricum/Huizen,
1930 - 1937.

1415

Vernieuwing en verbreding van de Naarderweg ,

1423

Aanleg van de Schapendri ,

1393

Aanleg van een rijwielpad langs de Heidelaan ,

1426

Omlegging van de Slingerweg ,

2114

Aanschaf en keuring van straatklinkers ten behoeve van bestrang van het onverharde
deel van de Franschepad,
1933 - 1939.

1428

Reconstruce in verband met het opbreken van de tramrails in de Torenlaan en de
Huizerweg ,

1394

Aanleg van een rijwielpad langs de Huizerweg ,

2112

Verstrekken van een krediet voor en het leggen van straatklinkers op de 1e Molenweg,
Molenveenweg en Korte Molenweg,
1935 - 1936.

2103

Bestraten van grindwegen met klinkers waaronder de Raadhuisstraat, Binnendoor (ged.),
Schoolstraat (ged.), 2e Molenweg en Middenweg (ged.),
1935.

1399-1401

Vernieuwing van de Huizerweg, Eemnesserweg en een gedeelte van de Torenlaan ,
1399
1401

tekeningen

1400
2181

Verkrijgen van ontheﬃng van arkel 8 van de Verkeerswet tegen lintbebouwing voor het
behouden van een uitweg naar de parallelweg van de Rijksweg Amsterdam-Laren,
1938 - 1939.

1404

Aanleg van een rijwielpad langs de Prinses Julianaweg ,

2113

Aanschaf en keuring van straatklinkers ten behoeve bestrang van de Stachouwerweg
alsmede verzoek tot overname van een strook grond ter verbreding van de
Stachouwerweg,
1938.

1444

Verbreding van de Kerklaan ,

1445

Verbetering van de Bussumerweg, Berkenlaan, Englaan, Boslaan en Onder den Dael ,

1416

Aanleg van een rijwielpad langs de Naarderweg ,

1467-1468

Aanleg van in- en uitrien ten behoeve van derden ,

1425

1467

Straatnaam A t/m H

1468

Straatnaam K t/m W

Aanleg van de Statenkamer en een gedeelte van de Angerechtseweg ,
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1429

Reconstruce van de Torenlaan ,

2143

Openbare aanbesteding voor het herstellen, en bijkomende werken, van de bestrang
na het opbreken van tramrails en koppelingen in de Huizerweg, het Raadhuisplein
en de Torenlaan, het aanleggen van riolering en reconstruce van de verharding met
bijkomende weken in het Huizerhoogt en het aanbrengen van beplanng langs de
Huizerweg alsmede reconstruce inclusief kruispunt,
1949 - 1982.

1395

Reconstruce van de Huizerweg ,

1420

Aanleg van de Rotondeweg ,

1382

Aanleg van de Capienweg, de Drilaan en de Eemnesserweg ,

1430

Verbeteringen van en voorzieningen aan de Torenlaan ,

1413

Aanleg van een voetpad langs de Naarderweg ,

2132

Openbare aanbesteding voor het reconstrueren van de Boissevainweg, het aanleggen
van een rijwielpad, het herstellen en bijwerken van het voetpad, herstel van gebreken en
verzoek om een parkeervoorziening,
1954 - 1982.

1377

Reconstruce van de Boissevainweg en aanleg van een rijwiel- en voetpad ,

1412

Reconstruce van de Naarderweg ,

1411

Aanleg van trooirs in de Middenweg ,

1381

Verbetering van de Brinklaan ,

1409

Aanleg van een voetpad langs de Leemzeulder ,

1441

Reconstruce van de Zwaluwenweg tussen de Verbindingsweg en de Korte Vliegweg ,

1465

Verbetering van het parkeerterrein op de Tafelberg ,

1410

Reconstruce van de Meentweg ter hoogte van de toegangsweg tot de begraafplaats ,

1463

Aanleg van beplanng in en rond wegen ,

1396

Aansluing van de Prins Hendriklaan op de Crailoseweg ,

1379

Aanleg van een voetpad aan het Bierwegpaadje tussen de Naarderweg en de Bierweg ,

1402

Aanleg van de verlenging van het Hazeleger ,

1424

Aanleg van de Schapendri en Anton Mauvelaan ,

2146

Verbetering van de Grenslaan en Melkweg,
1963.

1388

Aanleg van een rijwielpad langs de Eemnesserweg in Blaricum en de Blaricummertollaan
in Laren ,

2086

Vergunning voor de aanleg van een tweetal uitrien over de overkluisde Gooiergracht
verleend door de Rioolwaterzuiveringsinrichng Gooiergracht,
1964 - 1968.

1385

Reconstruce van de Drilaan ,
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1405

Reconstruce van de Kruislaan ,

1422

Reconstruce van de Schapendri ,

2175

In eigendom overnemen van de openbare verlichngsinstallae van het Provinciaal
Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) en sluiten van een overeenkomst met het
PEN voor de levering van energie,
1967 - 1972.

1383

Verbetering van de Verlengde Capienweg ,

1389

Aanleg van een voetpad langs een gedeelte van de Eemnesserweg ,

1464

Aanleg van parkeergelegenheden in de Meentweg ,

1390

Reconstruce van het Fransche pad tussen de Stachouwerweg en Klaphek ,

1406

Reconstruce van het Kerkpad voor aansluing op de Eemnesserweg ,

2038-2040

Leveren van bijdragen aan de planning en voorbereiding van de aanleg van de
verbindingsweg tussen Hilversum en de Oostermeent (de 'Grensweg') door het gewest
Gooiland ,
2038

planning tracé en verdeling van kosten

2039

behandeling van rapporten en nota's van de Stuurgroep Grensweg
en werkgroepen

2040

instelling, samenstelling en verslagen van vergaderingen van de
Stuurgroep Grensweg en de daarbij behorende werkgroepen

1419

Aanleg van de randweg-zuid Blaricum-Huizen ,

2221

Verslagen van de vergaderingen van de 'Stuurgroep realisering Randweg', onder meer met
betrekking tot het ontwerp-trace van de weg,
1970 - 1971.

1434

Gedeeltelijke verharding van de Tafelbergweg ,

1398

Aanleg van verharding en verlichng op de Houtwal ,

1418

Aanleg van de randweg-west Blaricum-Huizen ,

1397

Aanleg van een rijwielpad langs de Prins Hendriklaan ,

1431

Aanleg en verbetering van de ﬁetspaden in de Torenlaan en Melkweg ,

1440

Reconstruce van de aansluingen van de Koning Willem III-laan en de Koningin
Wilhelminalaan op de Prins Hendriklaan ,

1378

Aanleg van parkeerplaatsen en ingebruikneming van een gedeelte van de
Blaricummerweg ,

2041

Voorlegging door de gemeente van het An Expresseweg rapport van de (parculiere)
Werkgroep Ruimtelijke Ordening Gooi en omstreken (werkgroep ROG) aan het gewest
Gooiland ,

1461

Uitvoering van de reconstruce van het verlichngsplan voor het dorp ,

1384

Verbetering van de Crailoseweg ,

1386

Aanleg van de verharding van Het Domein ,
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1436

Aanleg en handhaving van de Verlengde Bergweg ,

1391

Reconstruce van het kruispunt Fransche pad tussen de Kerklaan en Brinklaan ,

1442

Aanleg van een ﬁetsroute in de Bijvanck ,

1462

Uitvoering van het verlichngsplan voor de Bijvanck ,

2237

Bestek (nr. 1-1977) in twee delen voor het aansluiten van de Randweg-Oost op Rijksweg
27 en aanbrengen van een toplaag over een gedeelte van de randwegen,
1977 - 1978.

1417

Aanleg van de randweg-midden Blaricum-Huizen ,

1470

Aanleg van een brug in de Hoofdweg tussen de deelplannen B en C in Bijvanck Zuid II ,

1439

Egaliseren en aanbrengen van verlichng in de Waterschapslaan ,

03.10.04 Verkeersmaatregelen
1475-1477

Treﬀen van verkeersmaatregelen ,
1475

Achter Capien t/m Huizerweg

1476

Kruislaan t/m Randweg

1477

Smedenweg t/m Woensbergweg

1466

Bestemming of onrekking van diverse wegen aan de openbare dienst ,

1478

Vaststelling van een machgingsbesluit tot aanwijzing van B-wegen en verlening van
ontheﬃngen tot het berijden daarvan ,

1662

Onrekking aan het openbaar verkeer van het wegje lopende van de Verbindingsweg naar
de Kruislaan ,

1472

Aanwijzing van voetgangersoversteekplaatsen ,

1473

Vaststelling van jdelijke verkeersmaatregelen jdens de kermisdagen ,

1474

Sluing van de Blaricummerweg voor motorvoertuigen ,

1471

Invoering van een nachtelijk rijverbod door Blaricum voor grote voertuigen ,

03.10.05 Openbaar vervoer en Telecommunicae
2186

Reageren op de vergunning van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de Gooische
Tramweg Maatschappij voor het exploiteren van trambanen in het Gooi, alsmede op de
invoering van een autobusdienst in het Gooi,
1924 - 1946.

1483

Aanleg en beheer van een centraal antenne systeem in het plan Stachouwer ,

1485

Aanleg en beheer van een centraal antenne systeem in het plan Meentzoom ,

1484

Aanleg en beheer van een centraal antenne systeem in het plan Bouwvenen ,

1547-1548

Aanleg van de centrale antenne inrichng Oostermeent ,
1547

besluitvorming en aanbesteding

1548

tekeningen
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1480

Aanleg van een centraal antenne systeem in Blaricum Dorp ,

1482

Agenda´s, notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van het bestuur van de
Schng centraal antenne systeem Oostermeent ,

1481

Deelneming in de Schng centraal antenne systeem Oostermeent ,

03.11 Economische aangelegenheden
03.11.01 Bodemproduce
1490

Verstrekking van gegevens aan het Centraal Bureau voor de Stasek betreﬀende de
landbouw en het bodemgebruik ,

1489

Verlenen van medewerking aan de ruilverkaveling van gronden in Huizen en Blaricum
genaamd "De Gooische Zomerkade" ,

1491

Telling van het grondgebruik en de veestapel ten behoeve van de ministers van Staat en
van Binnenlandse Zaken en Landbouw ,

2161

Afsluiten van contracten met landbouwers ten behoeve van de voedselvoorziening,
1944 - 1950.

1492

Deelname aan een gemeenschappelijke regeling inzake de teelt van voedingsgewassen ,

1488

Agenda´s en verslagen van de vergaderingen van de agrarische commissie ,

03.11.02 Energievoorziening
2104

Uitbreiding van het gasbuizennet in verband met aansluing percelen waaronder Villapark
Het Loo alsmede wijziging van het gasleveringscontract,
1926 - 1941.

1496

Aangaan van overeenkomst met de gemeente Huizen inzake de levering van gas ,

1495

Besluit tot opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Bussum,
Huizen, Laren en Naarden tot beharging van de gasvoorziening ,

1637

Verlenen van medewerking aan de oprichng van de N.V. Gasvoorziening het Gooi
(Gavogo) ,

2155

Aanleggen, hebben en onderhouden van elektriciteitsleidingen ,
1956 - 1974.

2154

Aanleggen, hebben en onderhouden van gastransportleidingen voor gas ,
1974.

03.11.03 Industrie en handel
1503

Treﬀen van maatregelen ter voorkoming van prijsopdrijving of hamsteren ,

1501

Vaststelling van gemeenschappelijke regelingen voor de inrichng van de distribuedienst
in de gemeenten Laren, Huizen en Blaricum ,

1494

Vaststelling van een verordening regelende het gebruik van gebouwen ten behoeve van
industriële bedrijven ,

1493

Verlenen van medewerking aan de derde algemene bedrijfstelling van het Centraal
Bureau voor de Stasek, met ontvangen uitkomsabellen betreﬀende de bedrijven in de
gemeente ,
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1497

Bouw van een winkelcentrum "De Balken", inclusief aanbrengen van een kunstwerk ,

1498

Selece en vesging van winkels in het winkelcentrum "De Balken" ,

1502

Verstrekking van de opdracht aan het Centraal Instuut Midden-en Kleinbedrijf tot het
verrichten van een distribue-planologisch onderzoek ,

03.11.04 Kredietwezen
1504

Deelname aan het Goois Middenstands Borgstellingfonds ,

1487

Uitvoering van de geldzuivering en de terugbetaling van geblokkeerd geld ,

1697

Aangaan van een overeenkomst met de Hilversumse Schng voor Volkskrediet, na 1966
de Schng Volkskredietbank voor het Gooi, Eemland en de Vechtstreek geheten ,

03.11.05 Vordering en verkrijging van vergoeding daarvoor en voor bezengsschade
1725

Stukken betreﬀende de keuring en vordering van paarden ,

1726

Stukken betreﬀende de vordering van motorvoertuigen ,

1735-1919

Verkrijging van vergoeding voor door burgers verrichte werkzaamheden of geleverde
goederen ten behoeve van de bezeer (R-verrichngen) ,
1735
1919

1736

Verkrijging van vergoeding voor door burgers geleden bezengsschade ,
Verkrijging van vergoeding voor de vordering van gebouwen door de bezeer ten
behoeve van inkwarering of andere militaire doeleinden ,

1729-1730

Stukken betreﬀende de vordering van onroerende goederen en verkrijging van
schadevergoeding daarvoor ,
1940-1952.
*1732 Heideweg t/m Oranje Nassaulaan
*1731 Berkenlaan t/m Koningin Emmalaan
*1733 Tafelbergweg t/m Woensbergweg
1729

Algemeen

1730

Algemeen

Verkrijging van vergoeding voor op vordering geleverde goederen ,
2076

Vordering van vrachtauto´s en tellingen van vee, alsmede mededelingen van de
Ortskommandantur en overzichten van buitenlanders gevesgd in de gemeente aan de
Ortskommandant,
1940.

*1549

Opgave en afwikkeling van de oorlogsgeweldschade ,

2075

Verzoek en declarae wegens uitbetaalde vergoeding voor ingeleverde metalen,
1941.

2068

Afwikkelen en vergoeden van bezengsschade,
1942 - 1947.
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1727

Stukken betreﬀende de vordering van sproei- en paardenwagens door de bezeer ,

2050

Onderzoek naar de vordering van roerende goederen door de bezeer.,
1943.

1140

Lijst houdende opgave van ingeleverde radiotoestellen ,

1739

Stukken betreﬀende de inkwarering van de geallieerden en verkrijging van vergoedingen
hiervoor ,

*1738

Stukken betreﬀende de vordering van gebouwen en terreinen door de geallieerden ,

03.12 Arbeid
1518

Vaststelling en intrekking van een verordening voor het correspondentschap van de
arbeidsbemiddeling ,

1914

Jaarverslagen van het gemeentelijk bureau arbeidsbemiddeling 1926 t/m 1932 ,

1519

Vaststelling van een verordening op het gemeentelijk agentschap van de
arbeidsbemiddeling ,

2073

Oproep tot aanmelding als vrijwilliger bij de Nederlandse Arbeidsdienst,
1940 - 1942.

1524

Vaststelling van een verordening inzake een verplichte sluingsdag voor
kruidenierswinkels ,

1505

Beschikbaar stellen van arbeidskrachten voor tewerkstelling te Uitgeest ,

1506

Beschikbaar stellen van arbeidskrachten voor tewerkstelling te Schoorl ,

1252a

Vaststelling en intrekking van een verordening inzake een verplichte sluingsmiddag voor
groentewinkels ,

1522

Vaststelling van een verordening inzake een verplichte sluingsmiddag voor
melkhandelaren ,

1523

Vaststelling van een verordening inzake een verplichte sluingsmiddag voor winkels voor
ijzerwaren en/of huishoudelijke arkelen ,

1520

Vaststelling, wijziging en intrekking van een verordening inzake een vakaneregeling voor
slagerwinkels ,

1517

Vaststelling en intrekking van een 'Verordening vakaneregeling kruideniers' ,

1516

Vaststelling , wijziging en aanvulling van een gemeenschappelijke regeling voor de sociale
werkvoorziening in het Gooi en de Vechtstreek ,

1521

Vaststelling van een verordening regelende de instelling van een koopavond voor winkels ,

1515

Behandeling van beleidnota's inzake de werkgelegenheid op de Oostermeent ingediend
door het Projektbureau Oostermeent ,

03.13 Maatschappelijke zorg
03.13.01 Welzijn
1526

Oprichng en opheﬃng van de Schng voor Maatschappelijk Werk in samenwerking
met de Nederlandse-hervormde Gemeente en de Vereniging voor Gezinsverzorging te
Blaricum ,
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1688

Verlening van subsidie aan de Belangenvereniging Bijvanck Zuid I te Blaricum ,

2189

Bestek en voorwaarden voor de bouw van het buurthuis in de wijk Bijvanck-Zuid,
1978 - 1979.

1529

Agenda´s en notulen van vergaderingen van de Welzijnsraad ,

03.13.02 Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen
03.13.02.1 Bejaardenoorden
1535

Instelling, samenstelling en funconeren van een indicaecommissie ex arkel 6j van de
Wet op de bejaardenoorden ,

1534

Vaststelling van een besluit tot het van toepassing verklaren van de verordening
behandeling beroep- en bezwaarschrien op de beroepschrien ex arkel 6K van de Wet
op de bejaardenoorden ,

03.13.02.2 Aanleg van speelplaatsen
1540

Aanleg van een speelplaats tussen de Vliegweg en Melkweg ,

1541

Aanleg van een speelplaats aan het Hazeleger, hoek Windvang ,

1536

Vaststelling van beleid inzake de aanleg van speelplaatsen in de Bijvanck ,

1539

Aanleg en inrichng van een speelplaats bij het Hengeleer in Bouwvenen ,

1543

Aanleg en inrichng van een speelplaats aan de Dam in de Bijvanck ,

1542

Aanleg en inrichng van speelplaatsen in de Bijvanck deelplannen E en F ,

1537

Aanleg en inrichng van speelplaatsen in de Bijvanck deelplan C ,

1538

Aanleg en inrichng van speelplaatsen in de Bijvanck deelplannen B en D ,

03.13.02.3 Subsidieverlening
1684

Verlening van subsidie aan de Vereniging Protestantse Ziekenzorg Laren-Blaricum, met
jaarverslagen ,

1678

Verlening van subsidie aan de afdeling Blaricum van de Vereniging het Wit-Gele Kruis ,

1673

Verlening van subsidie aan de Schng voor Maatschappelijk Werk Blaricum, met
jaarverslagen ,

1671

Verlening van subsidie aan de speeltuinvereniging Blaricum, met jaarverslagen ,

1674

Verlening van subsidie aan plaatselijke padvindersgroepen, met jaarverslagen ,

1685

Verlening van subsidie aan de Vereniging voor Wijkverpleging Blaricum, met
jaarverslagen ,

1683

Verlening van subsidie aan de Vereniging voor Gezinsverzorging Blaricum, met
jaarverslagen ,

1913

Deelname in de Schng "Dr. Hulscherfonds" tot opsporing van t.b.c. en andere ziekten
van de borstorganen en verlening van subsidie ,

1692

Verlening van subsidie aan de Schng Kinderopvang Bijvanck ,

1912

Verlening van subsidie aan de werkgroep Kindervakanewerk Blaricum ,
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03.13.03 Armenzorg
1701

Lijsten van instellingen van weldadigheid ,

1837-1838

Goedkeuring van de begrong van het Burgerlijk Armbestuur ,
1837

Begrong 1927 t/m 1939

1838

Begrong 1940 t/m 1948

1832

Vaststelling en wijziging van het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur ,

1827

Benoeming van leden van het Burgerlijk Armbestuur ,

1833

Verkrijging van machging van Gedeputeerde Staten ten behoeve van het Burgerlijk
Armbestuur voor de verkoop van grond tussen de Schapendri en de Gooijergracht door
het Armbestuur aan J.P. en G.C. Weijden ,

1839-1840

Goedkeuring van de rekening van het Burgerlijk Armbestuur ,
1839

Rekening 1928 t/m 1939

1840

Rekening 1940 t/m 1945

1834

Uitoefening van toezicht op het verstrekken van hypotheekleningen door het Burgerlijk
Armbestuur ,

1830

Bouw en verhuur van een noodwoning voor arme gezinnen ,

1831

Afwijzing van een voorstel tot omzeng van het Burgerlijk Armbestuur in een dienst voor
Maatschappelijk Hulpbetoon ,

1035

Verstrekking in natura aan behoeigen ,

1836

Uitoefening van toezicht op de hoogte van de steunnormen van het Burgerlijk
Armbestuur ,

1835

Verlening van goedkeuring aan het Burgerlijk Armbestuur  de Gemeentelijke Instelling
voor Sociale Zorg voor de aanstelling en bezoldiging van een administrateur-controleur ,

1828

Uitbrengen van verslagen omtrent de verrichngen aangaande het Armbestuur in de
gemeente aan de Commissaris van de Koningin ,

1842

Vaststelling en wijziging van het reglement voor de Gemeentelijke Instelling voor Sociale
Zorg en goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de instelling ,

1841

Benoeming van leden van het bestuur van de Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg ,

1847-1848

Goedkeuring van de begrong van de Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg ,

1849-1850

1843

1847

Begrong 1949 t/m 1954

1848

Begrong 1955 t/m 1964

Goedkeuring van de rekeningen van de Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg ,
1849

Rekening 1947 t/m 1954

1850

Rekening 1955 t/m 1962

Overname van het vermogen van de voormalige Gemeentelijke Instelling Sociale Zorg
door de gemeente ,
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03.13.04 Bijstandverlening
*778

Aankopen van kunstvoorwerpen in het kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling
(B.K.R.) ,

1851

Vaststelling van een verordening tot uitvoering van de Algemene Bijstandswet en de
behandeling van bezwaarschrien ,

1533

Vaststelling van een krediethypotheekregeling voor inwoners van Blaricum ,

1852

Vaststelling van een verordening regelende de samenstelling alsmede de uitoefening van
de bevoegdheden van het College voor de verlening van bijstand ,

1856

Jaarverslag van de Gemeentelijke Sociale Dienst over 1978 ,

03.13.05 Ouderdomswet
2095

Diverse betalingsboekjes van de Raad van Arbeid te Amersfoort in het kader van de
Ouderdomswet 1919 over de jaren 1921-1925 en 1923-1928,
1921 - 1928.

03.14 Onderwijs
03.14.01 Inrichng van het onderwijs
1570

Vaststelling en intrekking van een verordening regelende inrichng en samenstelling van
de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs ,

1639

Vaststelling en verkrijging van koninklijke goedkeuring van een verordening op de heﬃng
van schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs en het vervolgonderwijs ,

1567

Onthouden van medewerking aan de schng van een bijzondere school voor gewoon
lager onderwijs door de Hervormde Schoolvereniging voor schng en instandhouding
van Christelijke scholen te Blaricum en Laren ,

1573

Aangaan en opheﬀen van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Hilversum
inzake de toelang van kinderen uit Blaricum op de ULO te Hilversum ,

1574

Aangaan en opheﬀen van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Bussum
inzake de toelang van kinderen uit Blaricum op de ULO te Bussum ,

1550

Vaststelling van een huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van
schoolverzuim ,

1571

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor oudercommissie van de openbare
lagere school ,

1576

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling betreﬀende het geneeskundig toezicht ,

1572

Invoering en inrichng van het voorgezet gewoon lager onderwijs aan de openbare en
rooms-katholieke lagere school ,

1641

Vaststelling van een verordening tot vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer voor het
schoolgeld voor het lager onderwijs ,

1575

Onthouden van medewerking aan de schng van een landbouw-huishoudschool te
Blaricum door de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond ,

1577

Vaststelling van een verordening op het gewoon lager en voorgezet onderwijs in de
gemeente ,
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1638

Vaststelling en wijziging van een verordening op de heﬃng en invordering van
schoolgelden voor het openbaar onderwijs ,

1578

Instelling en samenstelling van een gemeenschappelijke ouderraad, vaststelling van het
huishoudelijk reglement en verslagen van vergaderingen ,

03.14.02 Bouw en onderhoud van scholen
1565

Verbouwing van de openbare lagere school te Blaricum ,

1569

Verlening van medewerking aan de uitbreiding en herbouw van de rooms-katholieke
lagere school St. Bernardus aan de Kerklaan ,

1566

Bouw, inrichng en opening van een openbare lagere school aan de Kruislaan ,

1562

Bouw van een kleuterschool ten behoeve van neutraal bijzonder onderwijs aan de
Bierweg ,

1564

Uitbreiding van de openbare lagere school aan de Eemnesserweg ,

1568

Verlening van medewerking aan de uitbreiding van de rooms-katholieke lagere school St.
Bernardus aan de Kerklaan 16 ,

1563

Schng van een openbare kleuterschool, overname van het schoolgebouw en de
inrichng van de Schng Kleuterschool Blaricum en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ,

1561

Verlening van medewerking aan de bouw van een rooms-katholieke kleuterschool aan het
Kerkpad ,

1551

Planning van de benodigde onderwijsaccommodaes in Blaricum ,

1560

Uitbreiding van de openbare kleuterschool aan de Bierweg met twee semi-permanente
lokalen ,

1559

Bouw van een openbare kleuterschool aan de Vliegweg ,

1579

Verordening tot regeling van de verhuur van het gymnaseklokaal en andere leslokalen
van de openbare lagere school ,

1556

Verlening van medewerking aan de verbouwing en uitbreiding van de rooms-katholieke
lagere school St. Bernardus aan de Kerklaan 16 ,

1552-1555

Bouw van het scholencomplex aan de Levensboom 2-12 in Bijvanck Zuid ,
1553

Voorbereiding

1554

Inrichng van het schoolterrein

1552

Bouw

1555

Opening door Prinses Beatrix

1698

Verlening van medewerking aan de verbouwing en uitbreiding van de rooms-katholieke
basisschool St. Bernardus aan de Kerklaan 16 ,

1557

Verbouwing en uitbreiding van de openbare lagere school aan de Eemnesserweg ,

1594

Uitbreiding van de gymzaal bij de openbare lagere school aan de Eemnesserweg ,

03.14.03 Onderwijzend personeel
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1033

Staat van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere school ,

1640

Vaststelling van een verordening tot regeling van de wijze van uitbetaling der jaarwedden
van onderwijzers aan de openbare lagere scholen ,

2115

Verklaringen van onderwijzend personeel tot het onthouden van handelingen gericht
tegen het Duitse rijk cq de bezeer,
1942 - 1943.

03.15 Cultuur
03.15.01 Bibliotheek en musea
1666

Voeren van correspondene en overleg door burgemeester P.A.L. Ogtrop om te komen tot
oprichng van een William Singer Memorial Hall in Blaricum ,

1580

Voorbereiding van de realisering van een bibliotheekvoorziening in Blaricum ,

1691

Verlening van subsidie aan de Schng Singer Memorial Foundaon ,

03.15.02 Monumenten en gedenktekens
2228-2228

Toezien op het verbouwen van monumentale en andere beeldbepalende panden
(toegekende, geweigerde, niet-ontvankelijk verklaarde en ingetrokken bouw-, sloop- en
monumentenvergunnignen, vrijstellingen van het bestemmingsplan, correspondene
en aanschrijvingen vanwege (ver)bouwen zonder vergunning, correspondene met
en adviezen van de welstands- en monumentencommissie en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg),
1919 - 1979.
2228

2226-2234

2228-2228

Fransepad 8 en 11, Grenslaan 1, Huizerweg 5 en 30, Langeweg 17
en 19, Meentweg 7

Toezien op het verbouwen van monumentale en andere beeldbepalende panden
(toegekende, geweigerde, niet-ontvankelijk verklaarde en ingetrokken bouw-, sloop- en
monumentenvergunnignen, vrijstellingen van het bestemmingsplan, correspondene
en aanschrijvingen vanwege (ver)bouwen zonder vergunning, correspondene met
en adviezen van de welstands- en monumentencommissie en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg),
1919 - 1979.
2234

Schapendri 62 en 64, Schouw 14, Smedenweg 1, Torenlaan 2-4,
29-31, 66 en 70, Veurhuis 34, Vliegweg 20

2232

Melkweg 1, Naarderweg 1 en 51, Noolseweg 55, Onder den Dael
21, Pastoor de Sayerweg 8, Raadhuisstraat 10, Schapendri 55

2226

Angerechtseweg 17, Binnendoor 1, Boissevainweg 3 en 5, De Dam
80, Dwarslaan 14, Eemnesserweg 1 en 2

Toezien op het verbouwen van monumentale en andere beeldbepalende panden
(toegekende, geweigerde, niet-ontvankelijk verklaarde en ingetrokken bouw-, sloop- en
monumentenvergunnignen, vrijstellingen van het bestemmingsplan, correspondene
en aanschrijvingen vanwege (ver)bouwen zonder vergunning, correspondene met
en adviezen van de welstands- en monumentencommissie en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg),
1919 - 1979.
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2228
2226-2234

Fransepad 8 en 11, Grenslaan 1, Huizerweg 5 en 30, Langeweg 17
en 19, Meentweg 7

Toezien op het verbouwen van monumentale en andere beeldbepalende panden
(toegekende, geweigerde, niet-ontvankelijk verklaarde en ingetrokken bouw-, sloop- en
monumentenvergunnignen, vrijstellingen van het bestemmingsplan, correspondene
en aanschrijvingen vanwege (ver)bouwen zonder vergunning, correspondene met
en adviezen van de welstands- en monumentencommissie en de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg),
1919 - 1979.
2234

Schapendri 62 en 64, Schouw 14, Smedenweg 1, Torenlaan 2-4,
29-31, 66 en 70, Veurhuis 34, Vliegweg 20

2232

Melkweg 1, Naarderweg 1 en 51, Noolseweg 55, Onder den Dael
21, Pastoor de Sayerweg 8, Raadhuisstraat 10, Schapendri 55

2226

Angerechtseweg 17, Binnendoor 1, Boissevainweg 3 en 5, De Dam
80, Dwarslaan 14, Eemnesserweg 1 en 2

1582

Verlening van medewerking aan de oprichng van een oorlogsgedenkteken door het
Comité ter oprichng van een oorlogsgedenkteken te Blaricum ,

2110

Verlenen van een krediet voor het aanbrengen van verlichng van het torenuurwerk R.K.
Kerk en aansluing op het elektriciteitsnetwerk.,
1947 - 1957.

1587

Verlening van subsidie voor de verbetering van de boerderij aan de Polweg 1 ,

53

Plaatsing van objecten op de rijksmonumentenlijst ,

1581

Vaststelling en wijziging van een monumentenverordening voor de gemeente ,

1918

Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Monumentencommissie ,

1644

Verlening van medewerking aan de plaatsing van een bank aan de Vliegweg ter
herinnering aan dr. Th.C. Gribling ,

1665

Verlening van medewerking aan de aanwijzing door de minister van een gedeelte van
Blaricum tot beschermd dorpsgezicht ,

1589

Verlening van toestemming tot het doen van opgravingswerkzaamheden bij het voormalig
slot Ruyschdael aan de afdeling Naerdincklant van de Archaeologische Werkgemeenschap
voor Nederland ,

03.15.03 Natuurschoon
1183

Aanleg en verbetering van het plantsoen aan de Piepersweg en Noolseweg ,

1592

Plaatsing, onderhoud en regeling van het gebruik van een uitzichoren op de Tafelberg ,

1591

Vaststelling van een verordening op het vellen of rooien van bomen en andere
houtopstanden in de gemeente ,

2215

Onderzoek naar de geologische betekenis en de mogelijke inrichng en beheer van
de groeven Warandebergen en Oostermeent, in het kader van het uitwerkingsplan
Warandepark van het bestemmingsplan Oostermeent,
1976.

03.15.04 Kunst en wetenschap
Pagina 93

03.15.04.1 Algemeen
1593

Instelling, samenstelling en funconeren van een adviescommissie kunstopdrachten en
tentoonstellingen ,

03.15.04.2 Subsidieverlening
1682

Verlening van subsidie aan de Blaricumse Muziekvereniging Eensgezindheid ,

1681

Verlening van subsidie aan het Drumband en Pijperkorps Blaricum ,

1680

Verlening van subsidie aan de toneelvereniging Blaricum ,

1690

Verlening van subsidie aan de Volksdansgroep Shibolet te Blaricum ,

1687

Verlening van subsidie aan de Accordeonvereniging Aurora Blaricum ,

03.15.04.3 Kunstcollece
780

Schenken van kunstvoorwerpen door de gemeente Blaricum aan gemeenten, musea en
instellingen ,

776

Aanvaarding van schenkingen van kunstvoorwerpen (behalve schilderijen) door
parculieren aan de gemeente ,

774

Aanvaarding van schenkingen van schilderijen door parculieren aan de gemeente ,

779

Het in bruikleen verkrijgen en geven van kunstvoorwerpen door de gemeente ,

781

Aankoop van het kunstwerk 'Erfgooiersboom' van G.M. Lanphen en conservering hiervan ,

775

Inventarisae en taxae van kunstvoorwerpen in bezit van de gemeente ,

777

Aankoop van diverse kunstvoorwerpen ,

2067

Organiseren en houden van een Openluchentoonstelling Beelden in Blaricum 1965,
1964 - 1965.

2066

Organiseren en houden van een Openluchentoonstelling Beelden in Blaricum 1966,
1965 - 1966.

03.15.05 Feestelijkheden, plechgheden en onderscheidingen
2080

Organisae van feestelijkheden in verband met de viering van Koninginnedag,
1926 - 1935.
Verlening van medewerking aan de uitreiking van koninklijke onderscheidingen ,

2054

Organisae van feestelijkheden ter gelegenheid van het huwelijk van HKH prinses Juliana
en ZKH Prins Bernhard,
1936.

2085

Inzameling van gelden voor het naonaal huwlijksgeschenk aan HKH Prinses Juliana en
ZKH Prins Bernhard,
1936.

2060

Organisae van feestelijkheden rond het huwelijksfeest van HKH prinses Juliana en ZKH
prins Bernhard,
1937.
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2057

Voorbereiding van feestelijkheden en vieringen omtrent koninklijk huis, o.a. geboorten,
verjaardagen en jubilea, alsmede verbodsbepalingen betreﬀende het koninklijk huis door
de bezeer,
1938 - 1941.

2082

Organisae van feestelijkheden voor de viering van het 40-jarig regeringsjubileum Haren
Majesteit Koningin Wilhelmina,
1938.

2053

Organisae van feestelijkheden in verband met de abdicae van HM Wilhelmina en de
50ste verjaardag van HM Juliana,
1946 - 1961.

2092

Verlenen van een bijdrage in de kosten voor het organiseren van fesviteiten ter
gelegenheid van het Koninklijk Huis door de Oranjevereniging Blaricum,
1947 - 1974.

2061

Organisae van feestelijkheden voor het Zilveren huwelijksfeest Juliana en Bernhard
en de huwelijken van Beatrix en Claus alsmede Margriet en Pieter van Vollenhoven en
vaststellen afvaardiging naar begrafenis Wilhelmina,
1961 - 1966.

2081

Aankoop van herinneringsbekers bij de geboorte van Prins Willem-Alexander en het
zilveren regeringsjubileum Hare Majesteit Koningin Juliana,
1966 - 1973.

1689

Verlening van subsidie aan de Oranjevereniging Blaricum ,

2236

Voordragen van inwoners van de gemeente voor een koninklijke onderscheiding,
1975 - 1981.

120

Aanbieding van cadeaus aan de 10.000ste inwoner van de gemeente ,

2065

Organiseren van feestelijkheden rondom troonswisseling HKH Juliana en HKH Beatrix
alsmede krediet vaststellen voor een aandenken voor de schooljeugd,
1979 - 1980.

03.16 Sport en recreae
1602

Verlening van medewerking aan de bouw van een zwembad aan het Mauvezand te Laren ,

1597

Aanleg van een ijsbaan aan de Straatweg en de bouw van een kiosk daarop ,

2084

Verzoek om deelname aan het garanefonds voor de organisae van de wereldjamboree
1937,
1935 - 1937.

1601

Vaststelling van een verordening op het kamperen en intrekken van arkel 37b van de
algemene polieverordening ,

1679

Verlening van subsidie aan de Schng Blaricumse Ontwikkelings- en Ontspanningskring
(B.O.O.K.) ,

1598

Aanleg en uitbreiding van het sportveldencomplex aan de Schapendri ,

1596

Planning van sportaccommodaes in de gemeente ,

1607-1608

Bouw en inrichng van een dorpshuis (de Blaercom) ,
1607
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1608
1595

Ondersteuning van de oprichng van de Blaricumse Sport Federae ,

1643

Bouw van een sportaccommodae in de Oostermeent aan de Schapendri ,

1886

Deelneming in en goedkeuring van de statuten van de Schng Blaricumse
Sportbelangen ,

1675

Goedkeuring van de begrong van de Schng Blaricumse Sportbelangen jaarrekening
1969 t/m 1979 ,

1677

Goedkeuring van de jaarrekening van de Schng Blaricumse Sportbelangen,
jaarrekeningen 1967 t/m 1979 ,

1605

Instelling en samenstelling van de commissie van advies met betrekking tot de realisering
van een dorpshuis en vaststelling van een verordening regelende de samenstelling en de
bevoegdheden van de commissie ,

2190-2190

Sluiten van manege ''t Witzand aan Witzand 6-8 vanwege het ontbreken van een
vergunning en strijdigheid met het bestemmingsplan Dorp,
1971 - 1977.
2190

2188-2188

Sluiten van manege ''t Witzand aan Witzand 6-8 vanwege het ontbreken van een
vergunning en strijdigheid met het bestemmingsplan Dorp,
1971 - 1977.
2188

2190-2190

Correspondene inzake de mogelijkheden tot sluing van de
manege, klachten van omwonenden over overlast, alsmede een
handtekeningenace ten behoeve van de instandhouding van de
manege

Sluiten van manege ''t Witzand aan Witzand 6-8 vanwege het ontbreken van een
vergunning en strijdigheid met het bestemmingsplan Dorp,
1971 - 1977.
2190

2188-2188

Voeren van een proces ten behoeve van sluing van manege ?t
Witzand en bespreken van de mogelijkheden voor het vesgen van
een ruitersportcentrum op een andere locae

Voeren van een proces ten behoeve van sluing van manege ?t
Witzand en bespreken van de mogelijkheden voor het vesgen van
een ruitersportcentrum op een andere locae

Sluiten van manege ''t Witzand aan Witzand 6-8 vanwege het ontbreken van een
vergunning en strijdigheid met het bestemmingsplan Dorp,
1971 - 1977.
2188

Correspondene inzake de mogelijkheden tot sluing van de
manege, klachten van omwonenden over overlast, alsmede een
handtekeningenace ten behoeve van de instandhouding van de
manege

1600

Aanleg van tennisbanen op het sportpark Oostermeent aan de Schapendri ,

1606

Verslagen en rapport van de commissie van advies met betrekking tot de realisering van
een dorpshuis (de Blaercom) ,
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1603-1604

Bouw van een sporthal in de Bijvanck ,
1603
1604

Bestek en tekeningen

1911

Verlening van subsidie aan de Huizersportvereniging ten behoeve van de Blaricumse
jeugdleden ,

1667

Verslagen van de vergaderingen van het bestuur van de Schng Centrale accommodae
Blaricum ,

1609

Bouw en inrichng van een buurt- en clubhuis "De Malbak" aan de Wetering 120 ,

1887

Verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Schng Blaricumse
Sportbelangen ,

1599

Uitbreiding en aanpassing van het sportpark Oostermeent aan de Schapendri ,

1676

Verlening van subsidie aan de Schng Centrale Accommodae Blaricum, met
jaarverslagen ,

1670

Verlening van subsidie aan de gymnasekvereniging Vlugheid en Kracht, met
jaarverslagen ,

1610

Aanbesteding van de bouw van een buurt- en clubhuis "De Malbak" aan de Wetering 120 ,

03.17 Militaire zaken
2070

Opgaven van in Blaricum gesneuvelde militairen,
1940 - 1941.

2071

Oproep aan gedemobiliseerde militairen zonder werk tot inschrijving bij de Opbouwdienst
of vrijwillige tewerkstelling in Duitsland.,
1940 - 1941.

2069

Aankondiging van mobilisering en de-mobilisering van militairen,
1940.

03.18 Juse
1630

Bouw van een bewaarplaats voor arrestanten in de gemeentelijke bergplaats en
verbouwing van de bewaarplaatsen in het gemeentehuis ,

1636

Bouw van een bewaarplaats voor arrestanten in de gemeentelijke bergplaats en
verbouwing van de bewaarplaats in het gemeentehuis ,

1611-1628

Inkomende en uitgaande stukken van de burgemeester betreﬀende de uitoefening van
zijn jusële taken ,
1611
1612
1613
1614
1615
1616
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1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1334

Rapportering aan rijksinstanes betreﬀende de bominslag op landhuis Orion d.d. 5
Oktober 1940 ,

1660

Berichtgeving aan de Commissaris van de provincie Noord-Holland betreﬀende de
gevangenneming van inwoners van Blaricum door de Sicherheitspolizei ,

1544

Uitbrengen van rapport inzake een moordaanslag op A. Nijland, hopman van de W.A ,
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